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Cuprins:
PROGRAMUL 1. BREVETAREAfÎNREGISTRAREA OPI
SUBPROGRAMUL 1.1. Recpionar,
examinarea cererilor, eliberarea titlurilor i mijloacelor de
contractelor de transmitere a drepturilor asupra OPI
SUBPROGRAMUL 1.2. Perfciona
modalitr
de recpiona
i examinare a cererilor OPI
PROGRAMUL II. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PI SI ASIGURAREA RESPCTI
SUBPROGRAMUL 2.1. Modernizarea/dezvoltarea cadrului normativ al proteci
SUBPROGRAMUL 2.2. Combaterea contrafacerii i pirateriei
de proteci
a PI
SUBPROGRAMUL 2.3. Consolidarea cadrului instuoal

a OPI, Înregistrarea

DREPTURILOR DE PI
PI

PROGRAMUL III. INTEGRAREA EUROPAN
SI COOPERAREA INTERAOL
SUBPROGRAMUL 3.1. Aprofundarea integr
europene În domeniul PI
regional
i bilater
SUBPROGRAMUL 3.2. Cooperarea interaol,
SUBPROGRAMUL 3.3. Activitatea de colaborare cu OMPI
PROGRAMUL IV. PROMOVAREA SISTEMULUI NATIONAL DE PI
SUBPROGRAMUL 4.1. Promovarea sistemului naiol
de PI
SUBPROGRAMUL 4.2. Instruirea i formarea contiu
a cadrelor În domeniul PI
PROGRAMUL V. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL
SUBPROGRAMUL 5.1. Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informale
SUBPROGRAMUL 5.2. Gestionarea activ
economico-fmanciare
managementului instuoal
i al resurselor umane
SUBPROGRAMUL 5.3. Perfciona
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proteci

ÎN DOMENIUL PI

GLOSARVL ABREVIERILOR:
OEAB - Organiz
Eurasitc
de Brevete
OEB - Organiz
European
de Brevete
OGC - organize
de gestiune coletiv
a dreptului de autor i/sau
a
drepturilor conexe
OMPI - Organiz
Mondial
a Propiet
Intelectuale
OPI - obiect de proprietate intelcua
ORDA - Oficiul Republican al Dreptului de Autor
OSIM - Oficiul de Stat pentru Invei
i Mrci
PCT - Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor
PI - proprietate intelcua
P/A 2018-2020 SNPI - Plan de aciun
pentru anii 2018-2020 privind
în domeniul proiet
intelectuale
implementarea Strategiei naiole
pân
în anul 2020, aprobat prin Hotrâea
Guvernului nr. 375 din
25.04.2018
PNAAA - Planul naiol
de aciun
pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova -Uniunea European
în perioada 2017- 2019,
aprobat prin Hotrea
Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016
RM - Republica Moldova
SNPI - Strategia naiol
în domeniul proiet
intelectuale pân
în
anul 2020, aprobt
prin Hotrâea
Guvernului nr. 880 din 22.11.2012
STG - specialitate tradionl
garnt
VE - Uniunea European
VPOV - Uniunea Interaiol
privind Protecia
Noilor Soiuri de Plante
VSPTO - Oficiul pentru Brevete i Mrci
din Statele Unite ale Americii

Acord RM-VE - Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de
o parte, i Uniunea European
i Comunitatea European
a Energiei
Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt
parte
AGEPI - Agenia
de Stat pentru Proprietatea Intelcua
Aranjament Lisabona - Aranjamentul de la Lisabona privind
protecia
denumiri lor de origine i înregistrarea interaol
a
acestora
BD - baz
de date
BNS - Biroul Naionl
de Staisc
BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Intelcua
CCI - Camera de Comer
i Industrie a Republicii Moldova
DG - Director General
Dir. - Direc
Dir. promovare i RE- Direca
promovare i relai
externe
Dir. management - Direca
management intern
Dir. mrci
i DI - Direca
mrci
i design industrial
DMI - desene i modele industriale
DO - denumire de origine
DPI - drepturi de proprietate intelcua
EUIPO - Oficiul UE pentru PI
HG - Hotrâe
de Guvern
IG - indcae
georafic
Legea nr. 114/2014 -Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la
Agenia
de Stat pentru Proprietatea Intelcua
Observatorul PI - Observatorul respcti
drepturilor de
proprietate intelcua

3

PROGRAMUL 1. BREVET AREAlÎNREGISTRAREA OPI

Obiectivul: Perfec/ionarea i modernizarea contiu
cu cele mai bune practici europene

a procedurilor de brevetareÎlnregistrare a OPI, sporirea

SUBPROGRAMUL 1.1. Recpionar,
examinarea cererilor, eliberarea titlurilor i
contractelor de transmitere a drepturilor asupra OPI
Nr.
dlo
1.1.1.

Denumirea

mijloacelor de proteci

Recpionar

,

examinarea f

o rmal

i

înscrierea în registrele

naiole

a cererilor de inregistrare a OPI depuse

Responsabili
Dir. brevete
Dir. mrci
i OI

100-110
120-130
25-30
1200- 1250
1800-2000
80
1
1

durat

• mrci

1.1.4.

a OPI, Înregistrarea

2019

desene i modele industriale
den umiri de ori"ine
indc
a i geografice
specialt
tradionle
garantate
Re
c epionar
cererilor de înregistrare depuse prin procedura intera
ional/î
gest ionarea in f o rmaie
aferente:
• m r cil or
• desenelor i modelelor industriale
• indca
lor geografice/denumiri lor de origine (Acord RM-UE)
• denumirilor de origine (Aranjament Lisabona)
Recpionar
cererilor de reînnoi re i gestionarea informae
aferente:
• mrcilo
depuse prin procedurile:
- naiol
- interaol
• desenelor i modelelor industriale depuse prin procedurile:
- naiol
- interaol
Recpion
a rea
, gestionarea informae
aferente i examinarea opzilr:
• in v en i
•
•
•
•

1.1.3.

acestora, armonizarea

Indicatorii de
produs/rezultat
aciun

:
prin procedura naiol
• brevete de inve
e de curts
• brevete de inve
• brevete pentru soi de plant
de validare
• s olictr

1.1.2.

caUt/i

O
baza acordurilor bilaterale

i

mrci

Dir.

i

OI

3000-3300
150
de facto
de facto
Dir.

mrci

800-900
2700-2900
50
250
Dir. brevete
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i

OI

•

mrci

70 - procedura

mrci

Oir.

i

OI

n a ional

7 - procedura
interaol

1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

lor referitoare la:
Examinarea cererilor i adoptarea hotrâi
• brevetarea invelor
În baza cererii de brevet de inve
• brevetarea invelor
în baza cererii de brevet de inve
de s curt
durat
• brevetarea soiuri lor de plante
de validare
Publicarea solictr
pentru Înregistrarea:
Examinarea de fond a cererilor depuse prin procedura naiol
• mrcil
o r
• desenelor i modelelor industriale
• denumirilor de origine
lor geografice
• indca
• special
t il
o t r radion
a le garantate
o nal
lîn
baza acordurilor bilaterale pentru
Examinarea de fond a cererilor depuse prin procedura intera
înregistrarea:
• mrcilo
• desenelor i modelelor industriale
o r geografice/denumiri lor de origine (Acord RM-UE)
• indcal
• denumiri lor de origine (Aranjament Lisabona)
Examinarea, confonn procedurii naiole

,

Oir. brevete
110-120
110-120
15-20
960-1100
1700-1800
80
I
I
I
mrci

Oir.

i

OI

2700-3000
150
de facto
2
mrci

Oir.

a cererilor de reînnoire a:

• mrcil
o r
• desenelor i modelelor industriale
1. 1.1 O. Reexaminarea cererilor de Înregistrare a mrcilo
• naiol
• interaol
1.1.11. Examinarea, perfectarea i expedierea la Biroul

Oir. brevete
Oir. mrci
i OI

i

OI

800-900
50
depuse prin procedura:

Oir.

mrci

i

OI

Interaiol

Oir.

mrci

i

OI

500-600
700-800
al OMPI a cererilor de Înregistrare

inter

• mrcilo
• desenelor i modelelor industriale
• denumiri lor de origine
1.1.12. Recpionar
i procesarea cererilor de brevet PCT depuse la AGEPI În calitate de oficiu receptor
1.1.13. Eliberarea titlurilor de proteci:
• brevete de in v eni
• brevete de inve
de scurt
durat
• brevete de inve
de s curt
durat
prelungite
• brevete pentru soi de pla n t
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a ional

a:
50
I
de facto
8
80-85
100-115
5
25-30

Oir. brevete
Oir. brevete
i OI
Oir. mrci

1.1.14.

1.1.15.

1.1 .16.
1.1.17.
1.1.1 8.

• brevetelor europene validate
lor
• certificate de înregistrare a mrci
• certificate de înregistrare a DM!
Eliberarea certificatelor de reînnoire prin procedura naiol
a:
• mrcilo
• desenelor i modelelor industriale
Eliberarea certificatelor de prioritate, titlurilor de protectie a OPI în cazul transmiterii drepturilor, duplicatelor,
copiilor, modifcrl
efectuate:
• pentru mrci
• pentru inve
Receptionarea i examinarea cererilor de transmitere a drepturilor asupra OPI, înregistrarea, emiterea deciziilor
i înregistrarea contractelor de licen
, cesiune, gaj , franchising
depuse prin sistemul de la
Receptionarea i examinarea cererilor de transmitere a drepturilor asupra mrcilo
Madrid:
Receptionarea i examinarea contestatiilor depuse împotriva deciziilor referitoare la cererile de înregistrare a
OPI, cererilor privind restabilirealrepunerea în drepturi referitoare la OPI, înregistrarea datelor în Registrul
c o nte
s tailor
i introducerea informatiei În BD, publicarea în BOPI a informae
aferente

1.1.19. Perfectarea materialelor referitoare la protectia OPI, editarea BOPI, inclusiv a indexurilor semestriale ale OPI
înregistrate (BOPI nr.6 i nr.12) i indexului actelor normative i al materialelor informative publicate în BOPI
(BOPI nr.12)

1.1.20. Selectarea i

furnizarea, la cerere, a informal

analitice sau de sintez

pentru OPI

1.1.21. Receptionarea i examinarea cererilor pentru înregistrarealreînregistrarea în Registrul de Stat al titularilor
marcajelor de control cu eliberarea certificatelor de înregistrare a titularilor marcajelor de control
1.1.22. Receptionarea i examinarea cererilor privind eliberarea marcajelor de control cu eliberarea adeverintelor
1.1.23. Eliberarea marcajelor de control (pentru compact-discuri)
1.1 .24. Receptionarea i examinarea cererilor de înregistrare în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de
autor i drepturile conexe
drepturilor conexe în Registrul de Stat al obiectelor protejate
1.1.25 . Inregistrarea obiectelor dreptului de autor i/sau
de dreptul de autor i drepturile conexe
1.1.26. Eliberarea certificatelor de înregistrare a obiectelor protejate de dreptul de autor i drepturile conexe
În materialele cererilor i titlurilor de protectie a OPI cu eliberarea adeverintelor de
1.1.27. Operarea modifcrl
acceptare a modifcrl
1.1.28. Examinarea declaratiilor de renuntare la OPI i efectuarea procedurilor aferente
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10-15
1000-1200
50
mrci

Dir.

i

OI

800-900
50
i OI
Dir. mrci
Dir. brevete

20
7-8
300 OPT

Dir. juridc
Dir.

;
115 contesai
15 cereri privind
repunereal
restabilirea în drepturi
12 numere
7 indexuri

2500 obiecte
3

mrci

i

OI

Comisia de
Contesai

Dir. promovare i RE
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
i DI
Dir. mrci
Dir. juridc
Dir. juridc
Dir. drept de autor
Dir. drept de autor

25 de cereri
25 de adevrin
15000-20000
250

Dir. drept de autor
Dir. drept de autor

250

Dir. drept de autor

250
550

Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. mrci
i OI
Dir. juridc

De facto

Dir. drept de autor

SUBPROGRAMUL 1.2. Perfciona
Nr.
crt.

modalitr

de recpiona

re i

examinare a cererilor OPI
Indicatorii de
produs/rezultat

Termenele

Denumirea aciun

excutri

a
1.2.1. Modernizarea sistemului de depunere online a cererilor de proteci
OPI:
modulului de recpiona
a cererilor online pentru
- Perfciona
DM] (încrae
imaginilor), etc.
naiole
pe
1.2.2. Implementarea sistemului de depunere online a mrcilo
cale interaol
"Madrid eFi/ing" elaborat de OMPI

trim. IV

Documente de refin
(HG, SNPI, Ordin etc.)

Responsabili

Sistem de modernizat;
de cereri depuse
online

Pct. 4.2.3. din PI A 20182020 SNPI

trim. 1-11

Sistem implementat

1.2.3. Implementarea sistemului UPOV de depunere online a cererilor de
proteci
a soiuri lor noi de plante pe cale interaol

pe parcursul
anului

Proiect testat
implementat

Pct. 4.2.6. din P/A 20182020 SNPI;
Memorandumul de
cooperare AGEPI-OMPI,
semnat la 23.10.2012
Pct. 4.2.4. din P/A 2018- Dir. brevete
2020 SNPI
Dir. management

1.2.4. Automatizarea proceselor de gestionare a cererilor OPI prin digitizarea
fluxului informal.

Permanent

Perfciona
i modernizarea contiu
a procedurilor de examinare i
brevetare/înregistrare a OPI cu reducerea termenelor de examinare:
deciziilor referitoare la mrci
- Introducerea la afire
interaol
a posiblt
de vizualizare a documentului emis, dar i
crearea conexiunii cu BD Madrid Monitor (similar Mrci
Naionle)
- Implementarea procedurii de examinare a marcilor i DM] în
regim accelerat
sistemului automatizat de monitorizare a respcti
1.2.6. Perfciona
:
termenelor de procedu
Naionle
", BD " Mrci
Interaiol"
i BD
în BD " Mrci

permanent

1.2.5.

" DMI Naionle
inve

i

numr

permanent

Interaiol";

trecerea la gestionarea elctroni
i brevetele de inve

a dosarelor privind brevetele de
de

scurt

trim. I

durat
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Numr

i

de documente
digitizate in procesul de
recpiona
/ expdir
a
de dosare
acestora; numr
electronice gestionate
Acte interne adoptate;
proceduri implementate

Sistem perfcionat

Dir.
Dir.
Dir.
Dir.
Dir.
Dir.

management
mrci
i OI
brevete
drept de autor
management
mrci
i OI

Pct. 4.2.7. din P/A 20182020 SNPI

Dir. management
Dir. mrci
i OI
Dir. brevete

Legea nr. 11412014; pct.
4.2.5. din P/A 20182020 SNPI

Dir. management
Dir. mrci
i OI

Legea nr. 114/20141;
pct. 4.2 .5. din P/A
2018-2020 SNPI

Dir. management
Dir. mrci
i OI
Dir. brevete

PROGRAMUL II. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PI SI ASIGURAREA RESPCTI
SUBPROGRAMUL 2.1. Modernizarea cadrului normativ al proteci
PI
Nr.
crt.
2.1.1.

Termenele

Denumirea aciun

excutri

Modificarea Legii nr. 16 112007 privind protecia
desenelor i
modelelor industriale i Legii nr. 38/2008 privind protecia
mrcilo
scopul revizuirii procedurilor de examinare i Înregistrare a OMl

trim. II
În
i

DREPTURILOR DE PI

Documente de refin
(HG, SNPI, Ordin, alte
acte)
Proiect definitivat i
Art. 7 alin. (1) lit. c)
prezentat Guvernului spre
din Legea nr. 114/2014
aprobare
Indicatorii de
produslrezultat

Responsabili
Dir. juridc
Oir. mrci
i

OI

mrcilo

2.1.2.

Modificarea Legii nr. 50/2008 privind protecia
c o ns o lidr
cadrului juridic în domeniul

inve

inve

lor În vederea

trim. II

lor

2.1.3 . Modificarea Regulamentului privind procedura de depunere,
, aprobat prin HG nr. 488/2009 În
examinare i Înregistrare a mrcilo
cu amendamentele operate la Legea
vederea aducerii în conrda
nr. 38/2008 privind protecia
mrcilo
2.1.4. Modificarea Regulamentului privind procedura de depunere i
i de eliberare a brevetului,
examinare a cererii de brevet de inve
aprobat prin HG nr. 528/2009 în vederea aducerii în c o ncorda
cu
amendamentele operate la Legea nr. 50/2008 privind protecia
inve
lor
2.1.5 . Modificarea Regulamentului cu privire la Înregistrarea obiectelor
dreptului de autor i drepturilor conexe, aprobat prin HG nr. 89/2012,
în vederea revizuirii procedurii de Înregistrare a obiectelor dreptului de
autor i drepturilor conexe
Guvernului cu privire la Sistemul
2.1.6. Elaborarea proiectului Hotrîi
informal
pentru asigurarea schimbului de date În domeniul
proteci
drepturilor de proprietate intelcua
(Sistemul
informa
o nal
e-IPR)
2.1.7. Elaborarea propunerilor privind modificarea Regulamentului privind
procedura de depunere, examinare i Înregistrare a desenelor i
modelelor industriale, aprobat prin HG nr. 1496 din 29.12.2008

trim. IV

Proiect definitivat i
prezentat Guvernului spre
aprobare
Proiect definitivat i
prezentat Guvernului spre
aprobare

Art. 7 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 114/2014

Dir. juridc
Dir. brevete

Pct. 2.1.1. din P/A
2018-2020 SNPI

Dir. juridc
Oir. mrci
i

OI

trÎm. IV

Proiect definitivat i
prezentat Guvernului spre
aprobare

Art. 7 alin. (1 ) lit. c)
din Legea nr. 114/2014

Dir. juridc
Dir. brevete

trim. IV

Proiect definitivat i
prezentat Guvernului spre
aprobare

Art. 7 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 114/2014

Dir. drept de autor
Dir. juridc

trim. II

Proiect definitivat i
prezentat Guvernului spre
aprobare

Pct. 3.3. din P/A 20182020 SNPI

Oir. juridc
Dir. promovare i RE
Dir. management

Art. 7 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 114/2014; pct.
3.1. din P/A 201 8-2020
SNPI

Oir.

Propuneri elaborate i
prezentate direc
juridice

trÎm. IV
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mrci

i

DI

2.1.8. Preluarea celor mai bune practici din domeniul proteci
i respcti
DPl în vederea moderniz
continue a sistemului naiol
de Pl:
a
n
o
i
c
f
r
e
P
procedurilor
de
examinare
a
o
l
i
c
r
m
i
desenelor/modelelor industriale;
renui
la dosarul pe hârtie pentru fluxul
- Evaluarea posiblt
cererilor parvenite prin sistemele Madrid i Haga (de analizat
exprina
EUIPO);
Preluarea de la OEB a celor mai bune practici în domeniul
proteci
inve
lor;
celor
mai bune practici în vederea examinr
criteriilor
Preluarea
de brevetabilitate
2.1.9. Elaborarea Ghidului de examinare a cererilor de brevet de inve

2.1.10 Elaborarea Regulamentului de activitate al Centrului de
Call Centru
2.1.11 Evaluarea

implentr

autor
i zai
în proprietatea
din 18.07.18

Codului de
intelcua

etic

i

conduit

aprobat în redaci

Consultai

a mandatarilor
HG nr. 714

permanent

Numr
de activ
întreprinse, armonizarea
sistemului naiol

Art. 7 alin. (1) li!. b) din
Legea nr. 114/2014; pc!.
3.1. din P/A 2018-2020
SNPI

Dir. mrci
i OI
Oir. brevete
Oir. drept de autor
Dir. juridc
Observatorul PI
Dir. promovare i RE

trim. IV

Ghid elaborat, aprobat prin
ordin intern

Dir. brevete
Dir. juridc

trim.I

Proiect aprobat

Art. 7 alin. (2) li!. h) din
Legea nr. 11412014 ;
pc!. 3.1. din P/A 20182020 SNPI
Art. 25 din Legea nr.
114/2014

trim. ITI

Raport de evaluare
publicat

2.l.L Examinarea propunerilor de modificare a prevederilor punctului 18 din
Regulamentul privind obiectele de proprietate intelcua
create În
cadrul atribulo
de serviciu, aprobat prin Hotrîea
Guvernului nr.
1609/2003.

trim. IV

Analiz

2.1.13 Elaborarea conceptului cu privire la Strategia naiol
proiet
intelectuale pân
în anul 2030

trim. IV

Concept elaborat

în domeniul

9

efctua

Pc!. 331 din PNAAA

Pc!. 1.11 din Planul de
aciun
pentru
implementarea
Strategiei de dezvoltare
a industriei tehnologiei
informae
i a
ecosistemului pentru
inovare digtal
pe anii
2018-2023, aprobat prin
HG
Art. 7, alin (1), li!. a)
din Legea nr. 114 /2014

Oir. promovare i RE
Oir. management
Dir. juridc
Dir. juridc
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
Dir. mrci
i DI
Oir. juridc
Oir. drept de autor
Direca
brevete
Oir. mrci
i OI

Oir. juridc
Oir. drept de autor
Oir. brevete
Dir. mrci
i OI
Oir. promovare i RE
Oir. management

2 . 1.~

Elaborarea proiectului Hotrîi
Guvernului privind aprobarea
Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de
AGEPI i a Nomenclatorului serviciilor prestate de AGEPI i
cuantumul tarifelor pentru acestea

SUBPROGRAMUL 2.2. Combaterea contrafacerii i
Nr.
crt.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3 .

i

Termenele

Consolidarea activ
Observatorului re s pectri
proprietate intelcua.
Elaborarea, editarea i diseminarea Raportului
respectarea DPI pentru anul 2018

i

Întocmirea

trim.I-IV

drepturilor de

permanent

2.3 .1.

Numr

naiol

privind

Implementarea mecanismului privind schimbul de date Între
autorile
responsabile de asigurarea respcti
DPI

instuoal

Denumirea aciun
Evaluarea modului de realizarelimplementare a
hotrâi
lor / recomandi
lor Comisiei naiole
pentru proprietatea
intelcua
de ctre
autorile
publice

de

proteci

aciun

de
desf

SUBPROGRAMUL 2.3. Consolidarea cadrului
Nr.
crt.

Indicatorii de
produs/rezultat
Numr
de exemplare de
opere i fonograme
examint;ur
de
rapoarte întocmite

excutri

fonograme

Art. 6 alin. (311) din
Legea nr. 114/2014

Dir. juridc
Dir. management
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. promovare i RE

pirateriei

Denumirea aciun
Examinarea exemplarelor de opere
rapoartelor tehnico
- tinfce

Proiect defmitivat i
prezentat Guvernului spre
aprobare

trim. II

urate;

raport
elaborat i editat

trim. I-II

naiol

permanent

mecanism implementate

Documente de refin
(HG, SNPI, Ordin etc.)
Art. 4 din Legea nr.
1459- XV din
14.11.2002 cu privire la
difuzarea exemplarelor
de opere i fonograme
Regulamentul
Observatorului
respcti
drepturilor de
proprietate intelcua
aprobat prin ordinul
nr.99 din 12.06.2013
Regulamentul
Observatorului
respcti
drepturilor de
proprietate intelcua
aprobat prin ordinul 99
din 12.06.2013

Responsabili
Dir. drept de autor

Observatorul PI
Dir. promovare i

Observatorul PI
Dir. promovare i RE
Dir. drept de autor
Dir. management

a PI
Termenele
excutri

Indicatorii de
produs/rezultat

trim. IV

N umr
emis

de
; numr

hotrâi

de

recomandi

implementate
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Documente de
refin
(HG, SNPI,
Ordin, alte acte)
Pc!. 4.1.1. din P/ A 20182020 SNPI

RE

Responsabili
Dir. juridc

2.3.2.

ISO 900 1:2015,
Recertificarea Sistemului de management al calit
implementat în cadrul Ageni
de Stat pentru Proprietatea Intelcua

trim. II -III

Certificat obinut

Pct. 4.2.1. din PI A 20182020 SNPI

2.3.3.

- tehnolgic
a Sistemului naiol
Aproximarea instuoal
la Sistemul brevetului european.
Asigurarea accesului la Registrul brevetelor al OEB

permanent

Acces deschis

2.3.4.

Implementarea mecanismului de

permanent

2.3.5.

Consolidarea
domeniul proteci,
proprietate intelcua

r de cereri de
N um
acordare a sprijinului
fmanciar pentru brevetarea în strinae
a invenilor
i a soiuri lor de
plante create în RM,
examinate
Numr
de activ
desf
urate
în comun cu
alte autori

Art. I din Acordul între
Guvernul RM i OEB
privind validarea
brevetelor europene
Art. 8 lit. e) din Legea
nr. 11412014; pct. 1.1.1.
din P/A 2018-2020
SNPI

2.3.6.

2.3.7.

coperi

cu
valorifc

suiner

autorile

a

brevti

în

Învestite cu
i

asigur

de brevete

re

s pectri

r esponabilt

strinae

În
drepturilor de

Conlucrarea cu instule
abilitate În vederea dezvoltri
i promvi
sistemului naiol
de proteci
a indcalor
geografice, denumiri lor
tradionle
garantate i sporirea rolului
de origine, specialtor
acestora În dezvoltarea regional,
pstrae
tradilo
i promovarea
turismului rural
Implementarea Planului de comunicare a AGEPI pentru anul 2019
privind realizarea Strategiei de comunicare a AGEPI

permanent

pe parcursul
anului

Numr
de
realizate

pe parcursul
anului

%)

activ

Pct. 4.2.8. din P/A 20182020 SNPI

Pct. 3.2. din P/A 2018 2020 SNPI

Realizarea planului (în

Pct. 5.3.3. din P/A 2018 2020 SNPI; Strategia de

comunicare

2.3.8.

Acordarea asiten
mandatari autoriz
intelectuale
i

În vederea perfcion
activ
a evaluatorilor în domeniul

corpului de

permanent

proiet

II

de mandatari
N umr
evaluatori ates
i i; numr
de activ
desraut

i

Art. 7 din Legea nr.
114/2014; pct. 3.6. din
P/A 2018-2020 SNPI

Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Oir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. brevete
Dir. management

Dir. brevete
Dir. management

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Oir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Oir. juridc
Dir. management
Dir. mrci
i Dl
Dir. promovare i RE

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Oir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Oir. juridc
Dir. management
Dir. juridc
Dir. management
Oir. promovare i RE

Dezvoltarea colabri
AGEPI cu organele de drept În vederea
continue a sistemului de gestiune coletiv
din Republica
Moldova
2.3.10. Avizarea OGC -urilor a dreptului de autor i/s au a drepturilor conexe
2.3.9.

permanent

Numr

pe parcursul
anului

Numr

de
realizate

conslidr

Acordarea asistentei OGC - urilor În vederea crei
i actulizr
perman
a bazelor de date cu privire la lista de membri

?.3 .11.

.3.12.

Asigurarea
c o le c tiv

i

transpei

În
repertoriu

permanent

prin furnizarea informal
privind gestiunea
activitatea OGC pe pagina www.agepi.gov.md

permanent

.

2.3 .15.

Numr

de consultai
acordate în vederea
perfcion
sistemului
Numr
de informa
plasate pe site
Numr

Între OGC-urile avizate i
interaol
din domeniu

permanent

mecanismului de acumulare i distribuire a remunai
pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor i drepturilor conexe

permanent

N umr
de activ
întreprinse (edin
comune de lucru, aciun
desfurat
În comun)
Indici privind remunai
acumlt
(În raport cu
perioadele anterioare:

Promovarea dialogului
AGEPI, precum i asocile

Perfciona

de OGC avizate

trirn. II

p .13 . Efectuarea controlului general al
a drepturilor conexe
autor i / sau

~.314

activ

i

activ

i

a coperi
/ organizle

OGC-urilor a dreptului de

cret

de controale
efectuate/acte întocmite

/ descrt);

Pc!. 1.4.3. din P/A 20182020 SNPI
Art. 4 alin. (1) li!. h), art.
48 din Legea nr. 139 din
02.07.2010 privind
dreptul de autor i
drepturile conexe; art. 7
alin. (2) li!. s) din Legea
nr. 114/2014; pc!. 1.4.1.
P/ A 2018-2020 SNPI
Art. 7 din Legea nr.
114/2014; pc!. 1.4.2. din
P/A 2018-2020 SNPI
Art. 7 din Legea nr.
114/2014; pc!. 3.5. din
P/A 2018-2020 SNPI
Art. 51 alin. (3)-(5) din
Legea nr.139 din
02.07.2010 privind
dreptul de autor i
drepturile conexe
Art. 7 alin. (2) li!. s) din
Legea nr. 114/2014; pc!.
1.4.1. din P/ A 20182020 SNPI
Art. 7 alin. (2) lit. s) din
Legea nr. 114/; pc!.
1.5.2. din P/A 201 82020 SNPI

licen

2.3.16.

Asigurarea tran
s pareni
În domeniul proteci
proiet
intelectuale
privind OPI publicate În BD publice,
prin furnizarea informal
elaborarea rapoartelor statistice dinamice

permanent

12

eliberate
utilizatorilor
Numr
de OPI publicate
în BO; numr
de rapoarte
statistice plasate

Pc!. 3.4. din P/A 20182020 SNPI

Oir. drept de autor
Oir. promovare i RE
Oir. juridc
Oir. drept de autor

Oir. drept de autor
Oir. management
Oir. drept de autor
Oir. promovare i RE
Oir. management
Oir. drept de autor
Oir. management

Oir. drept de autor
Oir. promovare i RE

Oir. drept de autor
Dir. juridc
Oir. management în
colaborare cu OGCurile
Oir. management
Oir. brevete
i DI
Oir. mrci
Oir. drept de autor
Oir. juridc

PROGRAMUL m. INTEGRAREA EUROPAN
SI COOPERAREA INTERAOL
ÎN DOMENIUL PI
Obiectivul: PerfecJionarea i armonizarea cadrului normativ-legislativ na/ional din domeniul Plia evolu/iile legislaJiei i practicile europene, precum i
tratatele interaol
la care RM este parte, sporirea nivelului de cunoater
i utilizare a celor mai bune practici mondiale de protec/ie a PI
SUBPROGRAMUL 3.1. Aprofundarea
Nr.
crt.
3.1.1.

3.1.2.

Denumirea

integr

europene În domeniul PI

aciun

angajamentelor în domeniul Pl
Asigurarea i monitorizarea realiz
asumate în virtutea Acordului de Asociere RM-UE, a Planului de
Ac
iun
pentru implementarea Acordului de asociere pentru 2017-2019
i a Agendei de asociere
Asigurarea activ
Sub-comitetului RM-UE pentru IG
Organizarea edin
Sub-comitetul RM-UE pentru IG

Termenele

Indicatorii de
produs/rezultat

excutri

Numr

pe parcursul
anului

Numr

de rapoarte
prezentate

de rapoarte
prezentate; edin

Art.6 alin. (4) din Legea Dir. promovare i RE
nr. 114/2014; pc!. 2.2.2.
Dir. mrci
i OI
din P/A 2018-2020 SNPI Dir. juridc

de angajamente
realizate; num
r de
rapoarte prezentate
Numr
de activ
desfurat
în comun

Acord RM-UE; pc!. 6.13. Dir. promovare i RE
din P/A 2018-2020 SNPI Dir. juridc

pe parcursul
anului

organizt

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Asigurarea Îndeplinirii angaj amentelor în domeniul PI asumate În
ra ia
Co me
r
cadrul Comitetului de Asociere UE-RM în c onfigu
(CACC) i participarea la reuniunea a IV -a a CACC
Implementarea Planului de aciun
AGEPI-EUIPO pentru anul 2019

i schimbul de informa
dintre Observatorul
Consolidarea coperi
respcti
drepturilor de proprietate intelcua
din cadrul Ageni
de
Stat pentru Proprietatea Intelcua
i Observatorul European al
Înclrio
Drepturilor de Proprietate Intelcua
Consolidarea colabri
bilaterale cu Oficiul Comunitar pentru
Soiurile de Plante

Numr

trim. IV

pe parcursul
anului

permanent

Numr

de
desfurat

pe parcursul
anului

3.1.7.

Implementarea Acordului de validare RM-OEB

pe parcursul
anului

3.1.8.

Iniera
procedurilor pentru aderarea RM la OEB. Elaborarea unei foi
de parcurs

pe parcursul
anului
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Documente de refin
(HG, SNPI, PDS, Ordin
Responsabili
etc.)
Art.6 alin. (4) Legea
Dir. promovare i RE
i OI
nr.114 /2014; pc!. 6.13 .
Dir. mrci
din P/A 2018-2020 SNPI; Dir. juridc

activ

; numr

de

persoane instruite;
misiune desfurat
Numr
de activ
realizate

Numr
de cereri de
validare; numr
de
brevete europene validate
Foaie de parcurs elabort

Memorandumul de
cooperare EUIPO AGEPI; pc!. 6.8. din P/ A
2018-2020 SNPI
Pc!. 6.9. din P/A 20182020 SNPI

Dir. promovare i RE
Dir. juridc
Dir. mrci
i DI
Dir. management
Observatorul PI
Dir. promovare i RE

Art.6 alin. (4) din Legea Dir. brevete
nr. 114/2014; pc!. 6.10.
Dir. promovare i RE
din P/A 2018-2020 SNPI
Art. 6 alin. (4) din Legea
nr. 114/2014

Dir. promovare
Dir. brevete

Pc!. 6.11. din P/A 20182020 SNPI

Dir. promovare
Dir. juridc
Dir. brevete

i

i

RE

RE

Implementarea Programului de colaborare dintre AGEPI i OEB pentru
anul 2019
3.1.10 Implementarea i lansarea sistemului e-IPR în conformitate cu
angajamentele asumate de AGEPI în calitate de partener în cadrul
proiectului KnowING IPR
3.1.11 Implementarea angajamentelor asumate de AGEPI în calitate de
partener asociat în cadrul proiectului VIP4SME
3.1.9.

SUBPROGRAMUL 3.2. Cooperarea interaol,
Nr.
crt.
3.2.1.

Denumirea

3.2.2.

3.2.3.

Numr

în comun
activ

de
realizate
N umr
de
realizate

activ

Pct. 6.11. din P/A 20182020 SNPI
Pct. 6.14. din P/A 20182020 SNPI
Pct. 6.14. din P/A 20182020 SNPI

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. juridc
Dir. promovare i RE
Dir. management
Dir. brevete
Dir. juridc
Dir. mrci
i DI

bilater

Termeuele

Indicatorii de
produs/rezultat
Negocieri inate

excutri

Iniera

negocierilor cu referire la ratificarea Convei
cu privire la
8revetului European)
eliberarea brevetelor europene (Conveia

trirn. IV

cu OMC. Perfectarea i expedierea În adresa
Consolidarea coperi
Organize
Mondiale a Comeruli
a notifcrl
privind modificarea
legisa
naiole
În domeniul PI
Cooperarea cu statele membre ale Consiliului lnterstatal al Comunit
Statelor Independente pentru problemele proteci
juridice i apri
PI. Participarea la ed i na
Consiliului Administrativ al Consiliului
Interstatal al Comunitatea Statelor Independente

permanent

Numr

activ

de

desfurat
Numr

permanent

de

activ

de

activ

desfurat

Realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul RM i OEAB
privind protecia
juridc
a invelor
pe teritoriul RM , precum i a
Acordului de colaborare AGEPI-OEAB În domeniul PI

permanent

de colaborare În domeniul PI cu misiunile
Extinderea relaio
diplomatice ale altor state i cu repzntal
organismelor
intera
o nale
care activez
în RM. Invitarea acestora la evenimentele
AGEPI

permanent

Menira

permanent

3.2.4.

3.2.5.

i

activ

de
desfurat

pe parcursul
anului

regional

aciun

Numr

pe parcursul
anului
trirn. II

Numr

desf

Numr

urate

de evenimente
organizate cu participarea
rep

Documente de refin
(HG SNPI, Ordin etc.)
Art. 7 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 114/2014

Responsabili

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. juridc
Art. 6 alin. (4) din Legea Observatorul PI
nr. 114/2014
Dir. promovare i RE
Dir. juridc
Art. 6 alin (4 )din Legea
Dir. promovare i RE
nr. 114/2014; HG nr. 442 Dir. brevete
din 16.06.2011; pct. 6.4. Dir. management
dinP/A2018-2020 SNPI Dir. juridc
Dir. drept de autor
HG nr. 618 din
Dir. brevete
17.08.2012; pct. 6.5 . din Dir. promovare i RE
P/A 2018-2020 SNPI
Dir. juridc
Din management
Art. 6 alin. (4) din Legea Dir. promovare i RE
nr. 11412014

z entailor

organismelor
interaol

3.2.6.

coperi

PI din

cu

asocile

titularilor de drepturi În domeniul

s trinae
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Numr

de evenimente
organizate cu participarea
titularilor de drepturi din

Art. 10 alin (1) din
Legea nr. 11412014; pct.
6.6 . din P/A 2018-2020

Dir. promovare i
Dir. brevete
i Dt
Dir. mrci

ItE

"

3.2.7.

Monitorizarea implentr
prevederilor acordurilor de colaborare
dintre AGEPI i oficiile de PI de peste hotare. Intensificarea
colabri
cu oficiile de PI, inclusiv:
comune AGEPI· OSIM
Implementarea planului de aciun
bilater

Semnarea i
ORDA

implementarea unui Plan de

Semnarea unui Memorandum de

înelgr

aciun

Comune AGEPI·

cu Oficiul de PI din Austria

strinae

SNPI

de acorduri
monitorizate; Numr
de
aciun
realizate
Numr
de aciun
realizate

Art. 6 alin. (4) din Legea
llf. 114/2014; pct. 6.7. din
P/A 2018·2020 SNPI

Numr

pe parcursul
anului
pe parcursul
anului

Plan de aciun
numr
de

trim. 1 . II

trim. II·III

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. promovare i RE
Dir. juridc

semnat;
realizate
aciun

Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Observatorul PI
Dir. promovare i RE

Memorandum semnat

SUBPROGRAMUL 3.3. Activitatea de colaborare cu OMPI
Nr.

ert.

Termenele

Denumirea aciun

Indicatorii de
produs/rezultat
N umr
de activ
desfurat;
Numr
de
persoane de1egate; Numr
de pozi
prezentate

excutri

3.3.1.

Asigurarea intereselor RM în cadrul adunrilo
anuale ale statelor
membre ale OMPI, inclusiv la sesiunile comitetelor permanente ale
grupurilor de expri
i grupurilor de lucru ale OMPI

3.3 .2.

Asigurarea intereselor RM în cadrul Grupului Regional al
Europei Centrale i Statelor Baltice (CEBS)

3.3.3.

Cooperarea AGEPI· OMPI privind promovarea i dezvoltarea unei
culturi avansate în domeniul PI, instruirea, educarea i sporirea
interesului pentru protecia
, exploatarea i respectarea OPI

rilo

conform
planului
OMPI

Numr

permanent

conform
planului
OMPI
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de pozi
prezentate

Numr

de
desf

urate

activ

Documente de refin
(H G, SNPI, Ordin etc.)
Memorandumul dintre
Guvernul RM·OMPI,
aprobat prin HG llf.11 O
din 07.02.2013; pcl.
2.2.1. ; 6.1. din P/A
2018·2020 SNPI
Pcl. 6.1. din P/A 2018·
2020 SNPI; Ordinul DG
llf.IS4 din 09.08.20 I 7

Art. 6 alin. (4) din Legea
llf.114/2014;
Memorandumulde
înelgr
dintre

Responsabili
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Oir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Oir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Oir. mrci
i OI
Dir. drept de autor

3.3.4.

Implementarea Planului de aciun

3.3.5.

Participarea la programele de
membre, inclusiv PI pentru instule

asiten

AGEPI-OMPI pentru anul 2019

ale OMPI destinate statelor
academice i universt

permanent

Numr

conform
planului
OMPI

N umr

3.3.6.

Consolidarea coperi
cu Academia OMPI în domeniul instruirii
cadrelor nai
o nale
În domeniul PI. Customizarea cu suportul
Academiei OMPI a cursului de instruire la distan
al OMPI DL-lOl
ia na
ional
" Introducere În domeniul PI" la legisa

trim. N

3.3.7.

Participarea la aciunle
planificate de UPOV, inclusiv la sesiunile
Consiliului, Comitetelor i Grupurilor de lucru tehnice ale UPOV

aprilie,
octombrie

3.3 .8. Revizuirea Memorandumului de cooperare dintre AGEPI i OMPI
referitor la comunicarea elctroni
în cadrul sistemului de la Madrid
privind înregistrarea interaol
a m rcil o r

3.3.9.

Elaborarea i prezentarea Biroului Interaiol
rapoartelor statistice i tehnice anuale privind
domeniul proteci
PI pentru anul 2018
informa

al OMPI a
din

pe parcursul
anului

sem. TI (în
termenul
solicitat de
OMPI)
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de

desf

Numr

activ

de
realizate

activ

urate

de activ
realizate

Numr

de partic
la
evenimentele UPOV;
Numr
de persoane
delegate
Numr
de activ
de

s furate

Rapoarte statistice i
tehnice perfectate i
expediate

Guvernul RM-OMPI,
aprobat prin HG nr.11 O
din 07.02.2013 ; pct. 6.2.
din PI A 2018-2020 SNPI
Memorandumul de
înelgr
dintre
Guvernul RM-OMPI,
aprobat prin HG nr.110
din 07.02.2013; pct. 6.2.
din P/A 2018-2020 SNPI
Memorandumul de
înelgr
dintre
Guvernul RM-OMPI,
aprobat prin HG nr.110
din 07.02.2013;
pct. 6.2 . din P/A 201 82020 SNPI
Art. 6 alin. (4) din Legea
nr. 114/2014;
Memorandumul de
înel
g er
dintre
Guvernul RM-OMPI,
aprobat prin HG nr.11 O
din 07 .02 .2013; pct. 6.2.
P/A 201 8-2020 SNPI
Pct. 6.3. din P/A 20182020 SNPI; Planul
UPOV
Memorandumul de cooperare AGEPI-OMPI,
semnat la 23 .10.2012;
pct. 6.2. din PI A 20182020 SNPI
Solictre
OMPI; pct.
6.14. dinP/A2018-2020
SNPI

Dir. juridc
Dir. management

Dir. promovare i
i OI
Dir. mrci

RE

i

RE

Dir. promovare

i

Dir. promovare

Dir. brevete
Dir. promovare

Dir. mrci
i OI
Dir. juridc
Dir. promovare i

i

RE

RE

RE

Dir. promovare i RE
Dir. Brevete
i OI
Dir. mrci
Dir. management

PROGRAMUL IV. PROMOVAREA SISTEMULUI NATIONAL DE PI SI INSTRUIREA ÎN DOMENIU

Obiectivul: Sporirea nivelului de cunoater

i

utilizare a OPI pentru dezvoltarea unei economii naiole

SUBPROGRAMUL 4.1. Promovarea sistemului
Nr.
cn.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3 .

naiol

de PI
Termenele

Denumirea aciun

Organizarea, în comun cu Ministerul Educaie,
Culturii i Cercti
i
direcl
raionale de Învmât,
a Campaniei de informare a elevilor
despre domeniul PI

web Harta produselor tradionle

4.1.4.

Lansarea

4.1 .5.

Promovarea i diseminarea informae
cu privire la drepturile de
proprietate intelcua
prin intermediul mass-media

4.1.6.

Elaborarea, imprimarea
informative În domeniul
categorii de utilizatori

4 .1.7.

Organizarea i desfura
" Lecturi AGEPI",
edia

i
proiet

distribuirea materialelor prominale
intelectuale pentru diferite

Simpozionului
a XXIl-a

t infco-pr

acti

N umr

permanent

anual

activ

de

desfurat

Numr

activ

de

pe parcursul
anului

de

s furate

Numr

pe parcursul
anului colar

de licee/ elevi
în campanie;
numr
de activ
desfurat
; numr
de
materiale informative
distribuite

trim. I

Platform

Numr

de evenimente
organizate; numr
de
materiale media lansate
N um r de materiale
elaborate i distribuite

pe parcursul
anului

Numr

trim. II,
aprilie

numr
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lanst

de particn;
de particn

la

Responsabili

Pc!. 1.3.5. din P/ A 2018·
2020 SNPI

Dir. mrci
i OI
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. juridc

Pc!. 5.1.1.; 5.3.1. din
P/A 2018·2020 SNPI

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i OI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. management
Dir. mrci
i OI
Dir. promovare i RE
Dir. promovare i RE

Pc!. 5.2.6.; 4.2.8. din
P/A 2018·2020 SNPI;
Acordul de colaborare
AGEPI - Ministerul
Educaie
, semnat la
27.04.2016
Pc!. 1.3.5. din P/A 20182020 SNPI

cuprin

permanent

i

Documente de refin
(HG, SNPI, Ordin etc.)

Indicatorii de
produs/rezultat

excutri

Promovarea s istemului naiol
de proteci
a IG i a DO inclusiv prin
utile.
plasarea pe pagina web a informal
cu privire la plasarea pe paginile
. Acordarea, la cerere, a asiten,
web de ctre
fiecare autoritate competn
a informal
utile .
. Actualizarea informae
de pe site·ul AGEPI
de informare a societ
cu privire la rolul
Organizarea activlor
proiet
intelectuale În dezvoltarea econmi,
so cial
i cultra
a
ri,
precum i importan
re s pectri
DPI

apHcie

bazate pe cunoater

Pc!. 5.3.2. din P/A 20182020 SNPI
Pc!. 5.1.2. din P/A 20182020 SNPI

Conform unui plan
special, aprobat prin

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i OI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. promovare i RE
Dir. brevete

simpozion; numr
de
rapoarte prezentate pentru
publicare
Organizarea i
axate pe rolul
dezvoltarea econmi

4.1.8.

Conferi
i

al

inovale
proiet

interaol

de particn
eveniment

Promovarea culturii de PI prin organizarea Concursurilor în
domeniul PI i mediatizarea rezultatelor acestora prin intermediul
mass media:

permanent

Organizarea e die
a IIT-a a Concursului în domeniul
Intelectuale pentru tineri, în comun cu Ministerul Educaie

sem. II

C erc

desfurat;
numr

trim. I-II

i

Conferi

trim. IV

intelectuale pentru

urae
Participarea, în calitate de partener, la organizarea i desf
concursului anual ,,Marca c om e rcial
a anului 2018" în comun cu
CCI
Participare în calitate de membri ai Comisiei de expri

4.1.9.

.1.1 0.

desfura
inovalr

Propiet

,

de
mrci

/ compani

participante la concurs

Numr

de concursuri
numr
de
in s tiu
mass media
implicate
Concurs desfurat;
numr
de particn
la
concurs
des

Culturii

e tri

Concursul economic s tuden
esc
" Azi student - mâine antreprenor ", în
parteneriat cu ASEM
Participarea, în calitate de partener, la organizarea i d es f urae
concursului anual " Cel mai bun rationalizator " i "Cel mai bun tânr

Numr

la

sem. II

f urate;

ordinul DO

PcI.1.J .2.dinP/A20l82020 SNPI

Pcl. 5.1.4. din P/A 20182020 SNPI; pcl. 45 din
pentru
Planul de Aciun
implementarea
Strategiei inov
a ionale
a
RM pentru perioada
2013-2020 "In ov ai
p entru competitivitate",
aprobat prin HG nr. 952
din 27. 11.2013
Pcl. 1.5.3. din P/A 201 82020 SNPI

Pcl. 5.2.2. din P/A 20182020 SNPI; Conform
Regulamentului
concursului
Pcl. 5.2.2. din P/A 20182020 SNPr
Pcl. 5.1.7 din P/A 201 82020 SNPI; pcl. 27 din
Planul de a ciun
20182020 privind
implementarea strategiei
Inovai
o nale
; Conform
unui plan special,
aprobat prin ordinul DG

trim. II

rationalizator "
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Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. mrci
i Dl

Dir. promovare
Dir. brevete

i

RE

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. promovare i RE
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete

Organizarea Concursului j
mass-media

urn a

li t il o r

pentru cea mai

bun

expunere În

~.1l

Organizarea concursului bibliotecilor care promveaz
proprietatea
intelcua
" Biblioteca promotor al proiet
intelectuale "
de tine
i
Participarea în calitate de partener al concursului naiol
ingînerie pentru elevi " Mold SEF ", în comun cu Ministerul
Educaie
, Culturii i Cercti
Alte concursuri de stimulare a creativ
tinerilor, cu participarea
AGEPI în calitate de partener

Organizarea evenimentelor de instruire i informare În domeniul PI
pentru diverse categorii de persoane interesate (seminare/mese
rotunde):

Organizarea seminarelor tematice În scopul asigur
pentru organele de aplicare a legii
Organizarea seminarelor tematice În scopul asigur
dreptului de autor i drepturilor conexe

respcti

trim. II

Conform unui plan
special, aprobat prin
ordînulOG
Art. 7 alin. (2) lit. j) din
Legea nr.114/20 14
Pct. 5.2.2. dîn P/A 2018 2020 SNPI

trim. II
trim. II

pe parcursul
anului

pe parcursul
anului

Numr

de seminare
desfurat;

numr

persoane înstruite

OPI

respcti

Seminar de informare pentru angji
Comisiei de Stat pentru Testarea
Soiuri lor de Plante privind aplicarea prevederilor legisa
naiole
i
UPOV
intelectuale pentru instule
Seminare în domeniul proiet
academice
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Pct. 5.2.2. din P/A 20182020 SNPI; pct. 27 dîn
Planul de Aciun
pentru
împlementarea Strategiei
înovaile
a RM pentru
perioada 2013-2020
"Inovai
pentru
competitivitate ", aprobat
prin HG nr. 952 din
27.11.2013
Art. 25 din Legea nr.
de

Oir. promovare i RE
Oir. management
Oir. promovare i RE
Oir. drept de autor
Oir. promovare i RE
Oir. management
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
Dir. mrci
i OI
Oir. drept de autor
Oir. juridc

114/2014; P/A 2018 -

2020 SNPI; Proiectul
VE VIP4SME - Servicii
de proprietate
intelcua
pentru
întreprinderi mici i
mijlocii din cadrul
" Orizont 2020 "
Pct. 4.3.4.; 1.4.3. dîn
P/A 2018-2020 SNPI
Art. 25 dîn Legea nr.
114/2014; pct. 1.4.4.;
5.1.9. din P/A 2018 2020 SNPI
Art. 25 din Legea nr.
114/2014; pct. 4.2.9. dîn
P/A 2018-2020 SNPI
Pct. 4.2.9.; 5.2.3. din P/A
2018-2020 SNPI; pct.
7.2.2 . din Matricea de

Oir. promovare i RE
Oir. iurdc
Oir. drept de autor
Oir. promovare i RE

Oir. brevete
Oir. promovare
i

RE

Oir. promovare i RE
Oir. brevete
i OI
Oir. mrci

intelectuale pentru ageni
Seminare tematice În domeniul proiet
economici, rezidnlo
incubatoarelor de afaceri, etc. (În comun cu
filialele CCI)
l titularilor obiectelor de proprietate
Informarea solictanr
intelcua
din Republica Moldova privind modalite
de proteci
interaol
a acestora
Organizarea i desfura
activlor
de celebrare a Zilei
Mondiale a Propiet
Intelectuale În Republica Moldova

fl.I·12.

~.13

4.1.14.

4.1.15.

Marcarea Zilei constituirii AGEPI

Organizarea activlor
raionlztu

~.I

Q.l.16.

7.

i

a sistemului

naiol

de PI

dedicate Zilei inventatorului
În Republica Moldova

i

Organizarea Expozie
Interaiol
Specializate în domeniul
proiet
intelectuale, creativ
i inovr
"INFOINVENT" În
scopul crei
unei platforme de comunicare i promovare a
realizo
tinfce
i inovale
, mediatizarea prin intermediul
mass media
Promovarea sistemului de proprietate
inoval
în cadrul expozi
lor naiole

intelcua
i

i
interaol

a capitalului

permanent

Numr

trim. I-II

Plan de aciun
numr
de activ
promovare

politici a Foii de parcurs
pentru ameliorarea
competiv
RM,
aprobt
prin HG nr.4 din
14.01.2014
Pc!. 5.1.5.; pc!. 1.6.2.
din P/A 2018-2020
SNPI
Pc!. 1.2.4. din P/A 2018 2020 SNPI
activ

de
realizate

Plan de aciun
numr
de activ
promovare

trim. II

Expozie

trim. IV
numr

aprobat;
de

Conform unui plan
special, aprobat prin
ordinul DG

aprobat;
de

Pc!. 5.1.7. din P/A 20182020 SNPI; Conform
unui plan special,
aprobat prin ordinul DG

desfurat

desf

urate

organizt;

de lucri
prezentate;
expozani,

Art. 25 din Legea nr.
114 /2018; pc!. 5.2.7.
din P/A 2018-2020
SNPI

desfurat

Plan de aciun
numr
de activ
promovare

trim. III

aprobat;
de

Pc!. 1.2.3.; 1.5.3. din
P/A 2018-2020 SNPI
numr
de
inclusiv din

strinae

pe parcursul
anului
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Numr

de expozi
cu
participare; N umr
de
materiale distribuite;
Numr
de chestionare

Pc!. 7.1.1. din Matricea
de politici a Foii de
parcurs pentru
ameliorarea

Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management

Dir. promovare

i

RE

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
i DI
Dir. mrci
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i DI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i DI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i DI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
i DI
Dir. mrci
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. manaj:(ement
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i DI

I

competiv

de

RM,
prin HG nrA
din 14.01.2014; Art. 25
din Legea nr. 114 /2014;
pc!. 1.504. din P/A 20182020 SNPI
Legea nr.880 din
22.01.1992 privind
Fondul Arhivistic al
RM; HG nr.352 din
27.05 .1992; conform
unUl plan specIal
Pc!. 1.404.; 5.1.3 . din
P/A 201 8-2020 SNPI;
Acordul de colaborare
AGEPI - Ministerul
Educaie
, semnat la
27 .04.2016
Pc!. 1.6.1. din P/A 20 182020 SNPI

Indicatorii de
produs/rezultat

Documente de refin
(HG, SNPI, Ordin etc.)

completate

aprobt

Q.l.1 8.

de documente În domeniul PI a Bibliotecii
Completarea colei
AGEPI i prestarea serviciilor bibliografice În domeniu

Numr

permanent

de titluri editoriale
achizonte

/ recpionat

în baza schimbului de
informa

~ . 1.l

9 .

Dotarea bibliotecilor din
domeniul PI

4.1.1 6

Organizarea vizitelor de consulta
prestarea serviciilor de prediagnoz
acestora în domeniul valorifc

republic

cu materiale informative În

potenialu

la Într e prind
e ri / in s tiu
În vederea sporirii capit
intelectual

SUBPROGRAMUL 4.2. Instruirea i formarea
Nr.
crt.
4.2 .1.

4.2.2.

i

de biblioteci
liceale dotate cu
materiale; numr
de titluri
editoriale

Num

la solicitare

r

contiu

,

pe

pr

o tecia

cu

Numr
de evenimente
organizate; numr
de

pe parcursul
anului
,

intelcua

particn

o nare

i

RE

Dir. promovare i RE
Dir. management

a cadrelor în domeniul PI

excutri

i perfci

Dir. promovare

rapoarte elaborate

Termenele

Organizarea la C hi inu
a seminarelor nai
o nale
i interaol
participarea expril
o r de peste hotare, cu tematica axt
respectarea i valorificarea drepturilor de proprietate

de vizite

organizate; numr

lor

Denumirea aciun

Organizarea cursurilor de instruire, formare
cadrelor naiole
În domeniul PI:

Numr

pe parcursul
anului

Dir. promovare i RE
Dir. management

contiu

a

pe parcursul
anului

Numr

de
de

s f

urate

activ

; numr

persoane instruite
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de

Responsabili

Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i OI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Art. 24 din Legea nr.
Dir. promovare i RE
114/2014; pc!. 4.2.9.;
Dir. brevete
4.3.3 .; 4.304.; 5.2.3.;
Dir. mrci
i OI
5.204. din P/A 201 8-2020 Dir. drept de autor
Dir. juridc
SNPI
Pc!. 6.12. din P/A 201 82020 SNPI

Desfura

Cursuri desfurat;
numr
de persoane
instruite

cursurilor de instruire " Consilier În proprietatea
";
intelcua

Pcl. 4.2.9. din P/A 20182020 SNPI

Organizarea i desfura
cursurilor În domeniul proiet
intelectuale pentru profesorii din instule
de Învmât
preuniversitar din republic,
În cooperare cu Ministerul Educaie
,
Culturii i Cercti;
Organizarea i desfura
cursurilor de formare contiu
În
domeniul PI pentru repzntai
autoril
cu responabilt
în
domeniul respcti
OPI (Inspectoratul General al Polie,
Serviciul
Vamal, Procuat
, Agenia
pentru Protecia
Consumatorilor i
Supravegherea Pie)
Organizarea i desfura
cursurilor de instruire În domeniul
proteci
i respcti
OPI pentru judectori
i procurori, În cooperare
cu Institutul Naionl
al Justie

Pcl. 5.2.4. din P/A 20182020 SNPI

Pcl. 4.3.3. din P/A 20182020 SNPI

Pcl. 4.3.4. din P/A 20182020 SNPI

Promovarea cursului opinal
de instruire " Introducere În proprietatea
intelcua
" În vederea includerii În programele de Învmât
de
nivel Iiceal, profesional i acordarea asiten
la elaborarea
programelor de studiu în domeniu

pe parcursul
anului

4.2.4.

Elaborarea suportului didactic pentru predarea cursului opinal
în
domeniul proiet
intelectuale În învmâtul
preuniversitar

pe parcursul
anului

4.2.5 .

Participarea angjilor
AGEPI la programele de instruire i formare
contiu
organizate de ctre
EUIPO, OMPI, OEB, USPTO i alte
organiz
specializate În domeniul PI

permanent

4.2.3.

Numr

de licee în care se
cursul; numr
de
pred

elevi

Numr

instru

Pcl. 5.2.1. din P/A 20182020 SNPI; Acordul de
colaborare AGEPI Ministerul Educaie
,
semnat la 27 .04.2016

Suport didactic elaborat

Pcl. 5.2.5. din P/A 201 82020 SNPI

de persoane
instruite în cadrul
programelor de

Art. 24 din Legea nr.
114/2014; pcl. 4.2.9. din
P/A 2018-2020 SNPI

perfciona

; numr

de

certificate obinute
4.2.6 .

Lansarea

aplice

web E-Ieaming

Oir. management

Platform

trim. 1

lanst;

numr

de persoane instruite
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Art. 24 din Legea nr.
114/2014

Oir. promovare i RE
Oir. brevete
Oir. mrci
i OI
Oir. drept de autor
Oir. juridc
Oir. management
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
Oir. mrci
i Dl
Oir. drept de autor
Oir. juridc
Oir. management
intern
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
i DI
Oir. mrci
Oir. drept de autor
Oir. juridc
Oir. management
Oir. management
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
Oir. mrci
i DI

.'

I

I

I

I

I Dir. drept de autor

I

Dir.

juridc

PROGRAMUL V. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL

Obiective: Modernizarea sistemului de tehnologii informale
Eficientizarea utilzr
mijloacelor financiare, valorijc

al A GEPI i ajustarea acestuia la tehnologiile oficii/or europene de PL
resurselor umane, optimzr
cheltuielilor

SUBPROGRAMUL 5.1. Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informale
Nr.

Termenele

Denumirea aciun

~

în domeniul PI
Indicatorii de
rodus/rezulta
Sistem implementat

xec-utri

5.1.1.

Implementarea sistemului de management al documentelor digitale

5.1.2.

Elaborarea conceptului i a platformei privind gestionarea
cererilor parvenite prin sistemele Madrid i Haga

5.1.3.

Elaborarea BD de documentare "Cereri Haga" si a

aplicor

elctroni

trim. IV

a

aferente

trim. II-III

Concept i
elaborate

platform

trim. II-III

BD creat;

aplice

elabort

Perfciona

BD:
Elaborarea modulului ,,statistica DO Lisabona";
în BD ,Mrci
- Elaborarea unui sistem de identificare automiz
Naionle
", în lista de produse revendicate în cererile de înregistrare a
mrcilo
, a DOPIIGP/STG ;
brevetelor
implementarea modulului de evidenta a valbit
europene în BD " Brevete europene validate "
privind statutul
5.1.5. Elaborarea serviciilor web pentru livrarea informal
juridic al brevetelor europene validate pe teritoriul RM în ,,Federated
5.1.4.

perfcionat

trim. III-IV

BD

trim. I-II

Web Servicii elaborate;
date integrate

-

Patent Re~istr
5.1.6.

"

Modernizarea contiu
a tehnologiilor informale
ale Ageni
de
Stat pentru Proprietatea Intelcua
i ajustarea acestora la tehnologiile
utilizate în oficiile de proprietate intelcua
din statele Uniunii

permanent
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Numr

de activ
întreprinse

Documente de
fUG,.sNFI-Ordin

refin
- et~

\

Pct. 4.2.2. din P/A 20182020 SNPI

Art. 7 alin. (2) lit. c) din
Legea nr.114 12014, pct.
4.2.3. din P/A 2018-2020
SNPI
Art. 7 alin. (2) lit. c) din
Legea nr.114 12014;
pct. 4.2.6. din PI A 20182020 SNPI
Art. 7 alin. (2) lit. c) din
Legea nr.114 12014; pct.
4.2 .3. din P/A 2018 2020 SNPI

Pct. 4.2.6. din P/A 20182020 SNPI; Planul de
aciun
AGEPI-OEB
Pc!. 4.2.2. din P/A 20182020 SNPI

Responsabili
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i Dl
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. mrci
i Dl
Dir. management
Dir. mrci
i Dl

Dir. management
Dir. mrci
i Dl
Dir. brevete

Dir. management

Dir. management
i Dl
Dir. mrci
Dir. brevete

I

5.1.7.

Europene
Integrarea staie
Unified Communications în sistemul informal
telfonic
tradionl
ctre
IP telefonie.
trecerea de la stai
Dezvoltarea serviciului Call Centru
SUBPROGRAMUL 5.2. Gestionarea

Nr.
crt.
5.2.l.

activ

,

Telefonie tradionl

tTim. III

migrat

ctre

IP telefonie

Pcl. 4.2.2. din P/A 20182020 SNPI

(80 % )

economico-financiare
Indicatorii de
produs/rezultat
Raport de audit intern
realizat

Documente de refin
(HG, SNPI Ordin etc.)
Pcl. 4.2.l. din P/A 20182020 SNPI; pcl. 8.2.2
din Manualul C alit
al
AGEPI

Raport elaborat, aprobat
de Comisia Naionl
pentru Proprietatea
Intelcua
i prezentat
Guvernului

HG nr. 375 din
25 .04.20 I 8, pcl. 3

sem. II

Program aprobat

Art. 7, alin (1 ), lit. a) din
Legeanr. 114/2014

sem. II

Buget elaborat i
prezentat Ministerului

Legea DT. 18112014
finael
o r publice i

Termenele

Denumirea aciun

excutri

Efectuarea auditului intern privind conformitatea Sistemului de
cu cerinl
standardului ISO 900 1:20 I 5
Management al Calit

sem. 1

5.2.2.

Elaborarea raportului de monitorizare consolidat privind realizarea
acti
v it i
l o r incluse în Planul de aciun
al SN PI pentru anul 2018 în
o r prezentate de AGEPI, ministerele i in s tiule
baza inf o rmail
vizate

sem. 1

5.2.3.

Elaborarea Planului de activitate al AGEPI pentru anul 2020

5.2.4. Elaborarea Bugetului AGEPI pentru anul 2020

Finaelor

r es

po

nsabilt

bugetar-fiscale

5.2.5.

,'

Elaborarea Planurilor de achi

z i

pentru anul 20 I 9

Dir. management

i

2020

trim.!; trim.
IV
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Plan aprobat

HG nr.141 9 din
28. 12.201 6 pentru
aprobarea
Regulamentului cu
privire la modul de
planificare a

Responsabili
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i DI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
Dir. mrci
i DI
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
i DI
Dir. mrci
Birc-drept-de-atlto
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
i Dl
Dir. mrci
Dir. drept de autor
Dir. juridc
Dir. management
Dir. promovare i RE
Dir. brevete
i Dl
Dir. mrci
Dir. drept de autor
Dir. juridc

5.2.6.

Elaborarea i prezentarea Raportului de monitorizare a
pie
OPI pentru 2018

5.2 .7.

Elaborarea politicii de contabilitate pentru anul 2020

tendilor

trim. II

contractelor de achiz
publice
Pc!. 1.5.1. din P/A 20182020 SNPI; Ordin OG
nr. 248 din 30.12.2014
Standardul naiol
de
contabilitate ,,Politici
ale
contabile, modifcr
contabile,
esti mrilo
erori i evenimente

Raport elaborat

Politc

trim. IV

elabort

i

aprobt

Oir. management

Oir. management

ulterioare"
5.2.8.

Efectuarea inventarierii patrimoniului AGEPI

trim.lV

5.2.9.

Prezentarea datelor statistice din domeniul PI pentru includerea în
" Anuarul statistic al RM" editat de BNS

trim.

5.2.10 Monitorizarea i completarea datelor statistice pe pagina web a AGEPI
i pe INTRANET
la compartimentul Staisc
5.2.1I Generalizarea i prezentarea Consiliului Concurei
a informae
acordate la achitarea taxelor de proteci
a OPI
privind facilte
pentru completarea Formularului de raportare a ajutoarelor de stat.

L iSteleoe inventanere
elaborate i procesulverbal aprobat

m

Date statistice prezentate
BNS

Informaie

plast

lunar

pe

pagina web
Informaie

trim.I

elabort;

formulat completat i
prezentat Consiliului
Concurei

5.2 .12 Monitorizarea sistemului de evaluare a PI.
intelectuale
Reatestarea evaluatorilor proiet
5.2.13

Desfura

serviciilor

i

lucrio

concursurilor privind achizonre
prin proceduri de achiz

valorilor materiale,
publice

pe parcursul
anului; la
solicitare
conform
Planului de
achiz
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Informaie

elabort;

numr
de certificate
eliberate
Concursuri deslaurt

~egulamnt

privillil
inventarierea, aprobat
prin ordinul Ministerului
Finaelor
nr.60 din
29.05.2012
HG anul
cu privire la
aprobarea Programului
lucri
lor statistice pe
anul 2018

Art. 25 alin. (3) din
Legea nr. 114/2014
Regulamentul privind
Registrul ajutorului de
stat, aprobat prin
Hotrâea
Plenului
Consiliului Concurei
nr. 3 din 30.09.2013
Pc!. 3.6. din P/A 20182020 SNPI; HG nr. 783
din 30.06.2003;
Legea nr.131 /2015
privind achizle
publice

Oir. management

Oir. management
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
i OI
Oir. mrci
Oir. drept de autor
Oir. juridc
Oir. management
Oir. management

Oir. management

Grup de lucru

achiz

SUBPROGRAMUL 5.3. Perfciona
Nr.
crt.
5.3.1.
5.3 .2.
5.3.3.

5.3.4.

managementului

instuoal

Denumirea aciun
Elaborarea/ajustarea cadrului normativ intern ce ine
de activitatea
AGEPI urmare procesului de reorganizare a instue
Elaborarea cadrului normativ intern În vederea implentr
nr. 82/2017.
prevederilor Legii integr
continue a personalului AGEPI prin
Asigurarea instruirii i formi
perfciona
angji
lor
În domeniile : in formainl
, management,
cirula
elctroni
a documentelor, limba englz,
utilizarea
calculatorului, contabilitate
Perfciona
regulamentelor cu privire la activitatea subdiviziunilor
de post ale angjilor
În conformitate cu Statele de
AGEPI i fielor
personal

i

al resurselor umane

Termenele
excutri

trim. II
trim. I
permanent

pe parcursul
anului
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Indicatorii de
produs/rezultat
Acte normative interne
elaboratelajustate
Acte normative interne
elaborate i aprobate
N umr
de angji
instru
; numr
de
seminare, traininguri
Regulamente aprobat;
de post actualizate

fie

Documente de refin
(HG, SNPI, Ordin etc.)
Art. 7 alin. (1) lit. c) din
Legea llf. 114/2014
Legea integr
nr.
8212017
Art. 24 din Legea nr.
114/2014 cu privire la
AGEPI,
Codul Muncii al RM,
titlul VII, Cap. I

Responsabili
Oir. management
Oir. juridc
Oir. management
Oir. management

Oir. management
Oir. promovare i RE
Oir. brevete
i DI
Oir. mrci
Oir. drept de autor
Dir. juridc

