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Cuprins: 

PROGRAMUL 1. BREVETAREA/ÎNREGISTRAREA OPI 
SUBPROGRAMUL 1.1. Recepţionarea, examinarea cererilor, eliberarea titlurilor şi mijloacelor de protecţie a OPI, Înregistrarea contractelor de 
transmitere a drepturilor asupra OPI 
SUBPROGRAMUL 1.2. Perfecţionarea modalităţilor de recepţionare, gestionare şi examinare a cererilor OPI ·1 

SUBPROGRAMUL 1.3. Raportarea activităţii de brevetare (înregistrare a OPI 

PROGRAMUL II. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PI SI ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR DE PI 
SUBPROGRAMUL 2.1. Modernizarea/dezvoltarea cadrului normativ al protecţiei PI 
SUBPROGRAMUL 2.2. Sensibilizarea societăţii cu privire la impactul negativ al contrafacerii şi pirateriei 
SUBPROGRAMUL 2.3. Consolidarea cauru lui instituţionâl de protecţie a PI 

PROGRAMUL III. INTEGRAREA EUROPEANĂ SI COOPERAREA INTERNATIONALĂ ÎN DOMENIUL PI 
SUBPROGRAMUL 3.1. Aprofundarea integrării europene În domeniul PI 
SUBPROGRAMUL 3.2. Cooperarea internaţională, regională şi bilaterală, inclusiv colaborarea cu OMPI 

PROGRAMUL IV. PROMOVAREA SISTEMULUI NATIONAL DE PI 
SUBPROGRAMUL 4.1. Promovarea sistemului naţional de PI 
SUBPROGRAMUL 4.2. Formarea continuă a cadrelor În domeniul PI 

PROGRAMUL V. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL 
SUBPROGRAMUL 5.1. Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informaţionale 
SUBPROGRAMUL 5.2. Gestionarea activităţii economico-financiare 
SUBPROGRAMUL 5.3. Perfecţionarea managementului instituţional şi al resurselor umane 

PROGRAMUL VI. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN 
SUBPROGRAMUL 6.1. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul AGEPI 
SUBPROGRAMUL 6.2. Evaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul AGEPI 
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GLOSARUL ABREVIERILOR: 

Acord RM-UE - Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
statele membre ale acestora, pe de altă parte 
AGEPI - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
BD - bază de date 
BNS - Biroul Naţional de Statistică 
BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 
CCI - Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 
CNA - Centrul Naţional Anticorupţie 
CNPI - Comisia Naţională de Proprietate Intelectuală 
CIM: - Control iIltern managerial 
DG - Director General 
Dir. - Direcţie 

Dir. comunicare şi RI - Direcţia comunicare şi relaţii internaţionale 

Dir. management inst. - Direcţia management instituţional 
Dir. mărci şi DI - Direcţia mărci şi design industrial 
DMI - desene şi modele industriale 
DO - denumire de origine 
DPI - drepturi de proprietate intelectuală 
EUIPO - Oficiul VE pentru proprietatea intelectuală 
HG - Hotărâre de Guvern 
HG nr. 20112009 - Hotărârea Guvernului nr. nr. 201 din 11.03.2009 privind 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.lS8-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 
IG - indicaţie geografică 

Legea nr. 114/2014 -Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
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Legea nr.158/2008 - Legea nr. I 58 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public 
Legea nr. 229/2010 - Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar 
public intern 
Ordinul Ministerului Finanţelor ur. 4/2019 - Ordinul Miuisterului Finanţelor 
nr. 4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea 
Declaraţiei de răspundere managerială 
Observatorul PI - Observatorul respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală 

OEAB - Organizaţia Eurasiatică de Brevete 
OEB - Organizaţia Europeană de Brevete 
OGC - organizaţie de gestiune colectivă a dreptului de autor ş i/sau a drepturilor 
conexe 
OMPI - Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
OPI - obiect de proprietate intelectuală 
PCT - Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor 
PI - proprietate intelectuală 
RM - Republica Moldova 
SNPI - Strategia naţională. În domeniu! propr!etăţE inte!ectuale până în anul 
2020, aprobată prin Hotărărea Guvernului nr. 880/2012 
UE - Uniunea Europeană 
UPOV - Uniunea Internaţională privind Protecţia Noilor Soiuri de Plante 
USPTO - Oficiul pentru Brevete şi Mărci din Statele Unite ale Americii 



Nr. 
dlo 

\.\.\. 

PROGRAMUL 1. BREVETAREAJÎNREGISTRAREA OPI 

Obiectivul: PerfecJionarea procedurilor de brevetare/inregistrare a OPI, sporirea calităJii acestora, armonizarea cu cele mai bune practici 
europene 
Riscuri externe: 

Instabilitatea economică la nivel naţional şi regional; 
Schimbarea priorităţilor partenerilor strategici, în special OMPI; 
Interes scăzut din partea solicitanţilor şi titularilor de drepturi asupra Înregistrării OPI. 
Neachitarea tarifelor pentru procedurile de înregistrare a OPI; 
Diminuarea bugetului AGEPI sau aplicarea unor restricţii de finanţare; 

- Neprezentarea sau prezentarea de către solicitanţi a informaţiilor/documentelor neconforme şi depăşirea termenilor legali; 
Perturbarea activităţii agenţiei urmare a pandemiei COVID-19; 
Perturbarea activităţii de la distanţă prin deconectarea energiei electrice în agenţie etc. 

Riscnri interne: 
Prezentarea informaţiilor necalitative şi depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către subdiviziunile implicate; 

- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenţei unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor. 
Deficienţe În funcţionalitatea sistemului informaţional al AGEPI; 
Blocarea sistemului e-agepi; 
Angajarea specialiştilor (examinatorilor), care necesită a fi instruiţi (minim 2-3 ani); 
Fluctuaţia personalului şi diminuarea numărului de specialişti (examinatori) cu experienţă În examinarea cererilor OPI; 

- Posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; 
Scanarea cu Întărziere În dosarul electronic a documentelor intrate În direcţii; 
Accesul tardiv la documentele scanate În bazele de date interne; 
Blocarea sistemului care asigură activitatea de la distanţă. 

SUB PROGRAMUL 1.1. Recepţionarea, examinarea cererilor, eliberarea titlurilor şi mijloacelor de protecţie a OPI, Înregistrarea 
contractelor de transmitere a drepturilor asupra OPI 

Indicatorii de 
Denumirea acţiunii produs/rezultat Responsabili 

2021 
Recepţionarea, examinarea formală şi Înscrierea În registrele naţionale a cererilor de Înregistrare a OPI depuse prin Dir. brevete 
procedura naţională: Dir. mărci ş i DI 
• brevete de invenţie 100-110 
• brevete de invenţie de scurtă durată 120-130 

• brevete pentru soi de plantă 15-20 

• solicitări de validare 1250-1300 

• mărci 1800-2000 
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• desene şi modele industriale 60-80 
• denumiri de origine de facto 
• indicaţii geografice de facto 
• specialităţi tradiţionale garantate de facto 

1.1.2. Recepţionarea cererilor de înregistrare depuse prin procedura internaţională/în baza acordurilor bilaterale şi gestionarea Oir. mărci ş i OI 
informaţiei aferente : 

• mărcilor 2900-3000 

• desenelor şi modelelor industriale 120-150 

• indicaţii lor geografice/denumiri lor de origine (Acord RM-UE) de facto 
• denumirilor de origine (Aranjament Lisabona) de facto 

1.l.3. Recepţionarea cererilor de reînnoi re şi gestionarea informaţiei aferente: Oir. mărci ş i OI 
• mărcilor depuse prin procedurile: 
- naţională 800-900 
- internaţională 2900-3000 
• desenelor şi modelelor industriale depuse prin procedurile: 
- naţională 50 
- internaţională 250 

1.1.4. Recepţionarea, gestionarea informaţiei aferente şi examinarea opoziţiilor : Dir. brevete 
• invenţii 3-5 

• mărci 60 - procedura Oir. mărci ş i OI 
naţională 

de fact<r-
procedura 

internaţională 

1.1.5. Examinarea cererilor ~i adoptarea hotărâriior referitoare la: Dir. brevete 
• brevetarea invenţii lor în baza cererii de brevet de invenţie 70-80 
• brevetarea invenţii lor în baza cererii de brevet de invenţie de scurtă durată 110-120 
• brevetarea soiuri lor de plante 20-25 

1.1.6. Publicarea solicitărilor de validare 1200-1300 Dir. brevete 
1.1.7. Examinarea de fond a cererilor depuse prin procedura naţională pentru înregistrarea: Oir. mărc i ş i OI 

• mărcilor 1700-1800 
• desenelor şi modelelor industriale 60-80 
• denumiri lor de origine de facto 

• indicaţii lor geografice de facto 
• specialităţilor tradiţionale garantate de facto 

1.1.8. Examinarea de fond a cererilor depuse prin procedura internaţională/în baza acordurilor bilaterale pentru înregistrarea: Dir. mărci ş i OI 

• mărcilor 2500-2700 
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• desenelor şi modelelor industriale 120-150 

• indicaţii lor geografice/denumiri lor de origine (Acord RM-UE) de facto 
• denumirilor de origine (Aranjament Lisabona) 1 

1.1.9. Examinarea, conform procedurii naţionale, a cererilor de reinnoire a: Dir. mărci ş i DI 

• mărcilor 800-900 
• desenelor şi modelelor industriale 50 

1.1.10. Reexaminarea cererilor de inregistrare a mărcilor depuse prin procedura: Dir. mărci ş i DI 

• naţională 500-550 
• internaţională 700-800 

1.1.11. Examinarea, perfectarea şi expedierea la Biroul Internaţional al OMPI a cererilor de înregistrare internaţională a: Dir. mărci ş i DI 

• mărcilor 60 
• desenelor şi modelelor industriale 1 
• denumiri lor de origine de facia 

1.1.12. Recepţionarea şi procesarea cererilor de brevet PCT dejJUse la AGEPI in calitate de oficiu receptor 7 Dir. brevete 
1.1.13. Eliberarea titlurilor de protecţie: Dir. brevete 

• brevete de invenţie 60-70 Dir. mărci şi OI 
• brevete de invenţie de scurtă durată 80-90 
• brevete de invenţie de scurtă durată prelungite 5-7 
• brevete pentru soi de plantă 20-30 
• brevetelor europene validate 30-40 
• certificate de înregistrare a mărcilor 1100-1300 
• certificate de înregistrare a DM! 40-50 

1.1.14. Eliberarea certificatelor de reînnoire prin procedura naţională a: Dir. mărci şi DI 

• mărcilor 800-900 
• desenelor şi modelelor industriale 50 

1.1 .15. Eliberarea certificatelor de prioritate, titlurilor de protecţie a OPI în cazul transmiterii drepturilor, duplicatelor, copiilor, Dir. mărci ş i DI 
modificărilor efectuate: Dir. brevete 
• pentru mărci 20 
• pentru invenţii 6 

1.1.16. Recepţionarea şi examinarea cererilor de transmitere a drepturilor asupra OPI, înregistrarea, emiterea deciziilor şi 2500PI Dir. juridică 
înregistrarea contractelor de licenţă, cesiune, gaj, franchising 

1.1.17. Recepţionarea şi examinarea cererilor de transmitere a drepturilor asupra mărcilor depuse prin sistemul de la Madrid: 1100-1200 Dir. mărci şi OI 
1.1.18. Recepţionarea ş i examinarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor referitoare la cererile de înregistrare a OPI, 105 Comisia de Contestaţii 

cererilor privind restabilirea/repunerea în drepturi referitoare la OPI, înregistrarea datelor în Registrul contestaţiilor şi ( 1 00 contestaţi i; 
introducerea informaţiei în BD, publicarea în BOPI a informaţiei aferente 5 cereri privind 

repunerea/ 
restabilirea în 
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drepturi) 

1.1.19. Perfectarea materialelor referitoare la protecţia OPI, editarea BOPI 12 numere Dir. comunicare ş i Rl 
7 indexuri Dir. brevete 

Dir. mărci şi DI 
Dir. juridică 

1.1.20. Gestionarea selectării şi fumizării , la cererea executorilor judecătoreşti/administratorilor autorizaţi/autorităţilor 2000 obiecte Dir. juridică 
administraţiei publice, şi altor persoane interesate a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru obiectele de proprietate Dir. drept de autor 
intelectuală Dir. comunicare ş i Rl 

Dir. brevete 
Dir. mărci ş i DI 

1.1.21. Examinarea exemplarelor de opere şi fonograme şi întocmirea rapoartelor tehnico-ştiinţifice de facto Dir. drept de autor 
1.1.22. Recepţionarea şi examinarea cererilor pentru înregistrarealreînregistrarea în Registrul de Stat al titulari lor marcajelor de 2 Dir. drept de autor 

control cu eliberarea certificatelor de înregistrare a titularilor marcajelor de control 
1.1.23. Recepţionarea şi examinarea cererilor privind eliberarea marcajelor de control cu eliberarea adeverinţelor 15 cereri Dir. drept de autor 

15 adeverinţe 
1.1.24. Eliberarea marcajelor de control (pentru compact-discuri) 6000-8000 Dir. drept de autor 
1.1.25. Recepţionarea şi examinarea cererilor de înregistrare în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi 200-220 Dir. drept de autor 

drepturile conexe 
1.1.26. Inregistrarea obiectelor dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul 200-220 Dir. drept de autor 

de autor şi drepjUrile conexe 
1.1.27. Eliberarea certificatelor de înregistrare a obiectelor protejate de dre.Jl.tul de autor şi drepturile conexe 200-220 Dir. drept de autor 
1.1.28. Operarea modificărilor în materialele cererilor şi titlurilor de protectie a ap! cu eliberarea adcve. ;nţeloi' de accepiare a 500 Dir. juridică 

modificăriior Dir. mărci şi DI 
1.1.29. Examinarea declaraţiilor de renunţare la OPI şi efectuarea procedurilor aferente de facto Dir. juridică 

SUBPROGRAMUL 1.2. Perfecţionarea modalităţilor de recepţionare, gestionare şi examinare a cererilor OPI 

Nr. Denumirea acţiunii 
Termenele Indicatorii de Documente de referinţă 

Responsabili 
crt. executării produs/rezultat (Lege HG Ordin etc.) 

1.2.1. Modernizarea sistemului informaţional de depunere online a cererilor trim. IV Sistem de modernizat; Art. 7, alin.2, lit. c) din Dir. management inst. 
de protecţie a OPI şi de achitare a taxelor (e-agepi) număr de cereri depuse Legea nr. 114/2014 Dir. mărci şi DI 

online Dir. brevete 
Dir. drept de autor 

1.2.2. Automatizarea proceselor de gestionare a cererilor OPI prin digitizarea Procedură implementată Legea nr. 114/2014 Dir. management inst. 
fluxului informaţional , în special: Dir. mărci şi DI 
- Implementarea modulelor pentru aplicarea semnăturilor digitale sem. I 
olografe în procedurile de examinare a cererilor de înregistrare a 
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mărcilor depuse prin procedura internaţională (Sistemul Madrid); 
- Integrarea serviciului guvernamental de semnătură electronică sem. II Serviciul integrat 
(MSign); 
- . Integrarea serviciului guvernamental de notificare electronică a 
destinatarilor (MNotifv) 

1.2.3. Perfecţionarea şi modernizarea continuă a procedurilor de examinare şi permanent Acte interne adoptate; Legea nr. 114/2014 Dir. management inst. 
brevetare/înregistrare a OPI, inclusiv cu reducerea termenelor de Proceduri implementate Dir. mărci şi OI 
exammare 

1.2.4. Revizuirea gh idurilor de procedură cu referire la acţiunile realizate În sem. 1 Număr de ghiduri Legea nr. 114/2014 Dir. mărci ş i OI 
Direcţia mărci şi design industrial, În special cu referire la examinarea revizuite 
condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit, examinarea celorlalte 
condiţii de depunere, publicarea cereru de Înregistrare a rnărcii ; 
depunerea şi examinarea opoziţiei referitor la cererea de înregistrare a - .. 

reînnoirea Înregistrării - .. 
(procedura naţională); marclI; marCJ1 

examinarea de fond a cererilor DMI depuse prin procedura naţională; 

examinarea cererilor DMI depuse prin procedura internaţională 
1.2.5. Perfecţionarea sistemului automatizat de monitorizare a respectării Sistem perfecţionat Legea nr. 114/2014 Dir. management inst. 

termenelor de procedură: Dir. mărci şi DI 
- Implementarea modulului de evidenţă a termenelor de executare a trim. m 
procedurilor de examinare a condiţiilor de depunere şi celorlalte 
condiţii privind procedura de Înregistrare a mărcilor 

SUBPROGRAMUL 1.3. Raportarea activităţii de brevetare /înregistrare a OPI 

Nr. Termenele Indicatorii de 
Documente de 

Denumirea acţiunii referinţă (Lege, BG, Responsabili crt. executării produs/rezultat 
Ordin etc.) 

1.3.1. Elaborarea şi prezentarea Raportului de monitorizare a tendinţelor trim. II Raport elaborat şi publicat Ordinul DG nr. 248 din Serviciul audit intern 
pieţei OPI pentru 2020 pe pagina web a AGEPI 30.12.2014 

1.3.2. Prezentarea datelor statistice din domeniul PI pentru includerea În trim. m Date statistice prezentate Programul de lucrări Serviciul audit intern 
"Anuarul statistic al RM" editat de BNS BNS statistice pentru 2021, Dir. management inst. 

aprobat prin HG Dir. comunicare ş i RI 
Dir. brevete 
Dir. mărci şi OI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

1.3.3. Monitorizarea şi completarea datelor statistice pe pagina web a AGEPI lunar Informaţie plasată pe Art. 7 alin. (2) lit. m) şi Serviciul audit intern 
la compartimentul Statistică şi pe INTRANET pagina web şi intranet a art. 25 alin. (3) din Dir. management inst. 
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1.3.4. 

Nr. 
crt. 

2.1.1. 

AGEPI Legea nr. 114/2014 
Elaborarea şi prezentarea Biroului Internaţional al OMPI a in termenul Rapoarte statistice şi Solicitările OMPI Dir. brevete 
rapoartelor statistice ş i tehnice anuale privind informaţia din solicitat de tehnice perfectate ş i Dir. mărci ş i OI 
domeniul protecţiei PI pentru anul 2020 OMPI expediate Serviciul audit intern 

Dir. management insI. 
Dir. comunicare ş i RI 

PROGRAMUL II. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE PI SI ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR DE PI 

Obiectivul: Perfec/ionarea cadrului normativ na/ional din domeniul PI În vederea consolidării şi dezvoltării sistemului de protecţie a PI 
Riscuri externe: 

Instabilitatea politică; 
Imprevizibilitatea deciziilor politice; 
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicaţi; 
Tergiversarea examinării şi aprobări il adoptării proiectelor de acte normative; 
Coordonarea şi avizarea repetată a proiectelor actelor normative în contextul remanierilor guvernamentale; 
Eventuale deficienţe de comunicare interinstituţională; 

Perturbarea activităţii agenţiei urmare a pandemiei COVLD-19; 
Perturbarea activităţii de la distanţă prin deconectarea energiei electrice în agenţie etc. 

Riscuri interne: 
Propuneri de modificare conceptuală ce necesită coordonare mai amplă şi examinare mai îndelungată; 

Prezentarea informaţiilor necalitative şi depăşirea termenelor de prezentare a informaţiilor de către subdiviz;unile implicate; 
Posibile deficienţe de cumunicare şi coiaborare instituţională; 

Fluctuaţia personalului şi diminuarea numărului de specialişti calificaţi; 
Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenţei unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor. 

SUBPROGRAMUL 2.1. Modernizarea cadrului normativ al protecţiei PI 

Termenele Indicatorii de 
Documente de referinţă 

Denumirea acţiunii 
executării produs/rezultat 

(Lege, HG, Ordin, alte 
acte) 

Elaborarea Planului de dezvoltare strategică al AGEPI pentru anII trim. fi Document elaborat şi Art. 14 din Legea nr. 
2022-2024 aprobat 229/2010; HG nr. 

176/2011 cu privire la 
aprobarea Metodologiei 
de elaborare a 
programelor de 
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Responsabili 

Administraţia 

Dir. management inst. 
Dir. juridică 
Dir. comunicare şi RE 
Dir. drept de autor 
Dir. brevete 



dezvoltare strategică ale Dir. mărci şi DI 
autorităţilor 

administraţiei publice 
centrale; Ordinul 
Ministerului Finanţelor 

DT. 189/2015 cu privire 
la aprobarea 
Standardelor naţionale 

de control intern în 
sectorul public (SNCI 7, 
SNCI8) 

2.1.2 . Modificarea Legii DT.l391201O privind dreptul de autor şi drepturile trim.I Proiect definitivat şi Art. 7 alin. (1) lit. c) din Dir. drept de autor 
conexe tn vederea transpunerii Directivei 2014/261UE~ inclusiv prin prezentat Guvernului spre Legea nr. 11412014; Art. Dir. juridică 
revizuirea mecani smului de calculare şi achitare a remuneraţiei aprobare 29 i din Acordui RIvi-
compensatorii UE 

2.1.3 . Modificarea Legii DT. 50/2008 privind protecţia invenţii lor în vederea trim. IV Proiect definitivat ş i Art. 7 alin. (1) lit. c) din Dir. brevete 
introducerii facilităţi lor oferite prin Acordul privind aspectele prezentat Guvernului spre Legea nr. 114/2014 Dir. juridică 

comerciale ale proprietăţii intelectuale (TRIPS) aprobare 
2.1.4. Modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecţia indicaţii lor geografice, trim. IV Proiect definitivat şi Art. 7 alin. (1) lit. c) din Dir. juridică 

denumiri lor de origine ş i specialităţilor tradiţionale garantate prezentat Guvernului Legea nr. 114/2014 Dir. mărci ş i Dl 
spre aprobare 

2.1.5. Definitivarea proiectului de hotărâre privind modul şi condiţiile de trim. II Proiect definitivat şi Art. 7 alin. (1) lit. c) din Dir. juridică 
acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a prezentat Guvernului spre Legea nr. 11412014 Dir. mărci ş i DI 
statului în marcă, desen sau model industrial aprobare 

2.1.6. Modificarea Regulamentului cu privire la înregistrarea obiectelor trirn. IV Proiect definitivat şi Art. 7 alin. (1) Iit. c) din Dir. drept de autor 
dreptului de autor şi drepturilor conexe, aprobat prin HG nr. 89/2012, prezentat Guvernului Legea nr. 114/2014 Dir. juridică 
în vederea revizuirii procedurilor de înregistrare a obiectelor dreptului spre aprobare 
de autor ş i drepturilor conexe 

2.1.7. Ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona trirn. IV Act ratificat Art. 7 alin. (1) lit. c) din Dir. juridică 
privind protecţia denumiri lor de origine şi indicaţii lor geografice Legea nr. 114/2014 Dir. comunicare ş i R1 

Dir. mărci şi DI 
2.1.8 . Modificarea Regulamentului privind procedura de depunere, trim. IV Proiect definitivat şi Art. 7 alin. (1) Iit. c) din Dir. juridică 

examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin HG nr. 488/2009 în prezentat Guvernului Legea DT. 114/2014 Dir. mărci ş i Dl 
scopul perfecţionării procedurilor realizate spre aprobare 

2.1.9. Elaborarea propunerilor privind modificarea Regulamentului privind trirn. IV Propuneri elaborate Art. 7 alin. (1) Iit. c) din Dir. mărci şi DI 
procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi Legea nr. 114/2014 Dir. juridică 
modelelor industriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova DT. 1496 din 29.12.2008 în scopul racordării cu prevederile 
legislaţiei UE 

10 



2.1.10. Revizuirea Ghidului de examinare a cererilor de Înregistrare a mărcilor trim. IV Act implementat Art. 7 alin. (1) lit. b) din Oir. mărci ş i OI 
(limitarea dreptului exclusiv, inducerea în eroare) Legea llf. 114/2014 Oir. juridică 

2.1.11. Modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare trim.I Regulament modificat Art. 7 alin. (1) lit. c) din Oir. comunicare ş i Rl 
a Expoziţiei Internaţionale Specializate " INFOINVENT", aprobat prin Legea llf. 114/2014 Oir. management inst. 
Ordinul Directorului general AGEPI llf.120 din 26.06.2020 Oir. juridică 

2.1.12. Modificarea Regulamentului privind procedura de organizare şi trim. m Regulament modificat Art. 7 alin. (1) lit. c) din Oir. comunicare ş i RI 
desfăşurare a Concursului pentru selectarea invenţiilor din Republica Legea nr. 114/2014 Oir. juridică 
Moldova În scopul promovării acestora În cadrul expoziţiilor 
internaţionale specializate de peste hotare, aprobat prin Ordinul 
Directorului general AGEPI nr.273 din 28 .12.2017 

SUBPROGRAMUL 2.2.Sensibilizarea societăţii cu privire la impactul negativ al contrafacerii şi pirateriei 

Nr. Termenele Indicatorii de 
Documente de referinţă 

Denumirea acţiunii (Lege, RG, Ordin, alte Responsabili 
crt. executării produs/rezultat 

acte) 
2.2.1. Asigurarea activităţii Observatorului respectării drepturilor de permanent Număr de acţiuni Regulamentul Observatorul PI 

proprietate intelectuală, convocarea şedinţelor Observatorului desfăşurate Observatorului Oir. comunicare ş i Rl 
(semestrial) respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală 
aprobat prin Ordinul OG 
nr. 99 din 12.06.2013 

2.2.2. Asigurarea schimbului de date cu autorităţile responsabile de permanent Schimb de date asigurat; Regulnmentul Observaiorul Pl 
asigurarea icspectării DPi. Observatorului Oir. comunicare ş i RI 
Elaborarea, editarea şi diseminarea Raportului naţional privind sem. 1 Raport naţional elaborat ş i respectării drepturilor de Oir. management inst. 
respectarea OPI pentru anul 2020 editat proprietate intelectuală 

aprobat prin Ordinul OG 
nr. 99 din 12.06.2013 

2.2.3. Dezvoltarea ş i promovarea paginii web a Observatorului respectării permanent Număr de informaţii Ordinul DG nr. 106 Observatorul PI 
drepturilor de proprietate intelectuală publicate; Număr de din 18.09.2020 Oir. management inst. 

utilizatori 

Il 



SUBPROGRAMUL 2.3. Consolidarea cadrului instituţional de protecţie a PI 

Nr. Termenele Indicatorii de 
Documente de 

crt. 
Denumirea acţiunii 

executării produs/rezultat 
referinţă (Lege, RG, Responsabili 

Ordin, alte acte) 
2.3.1. Elaborarea şi coordonarea ordinului interinstituţional Între autorităţile trim. N Ordin coordonat Regulamentul Observatorul PI 

participante la platforma Observatorului respectării drepturilor de Observatorului Dir. juridică 
proprietate intelectuală respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală 
aprobat prin Ordinul DG 
nr. 99 din 12.06.2013 

2.3.2. Evaluarea modului de realizare/implementare a trim. N Notă informativă pct. 8 lit. c) din Dir. juridică 
hotfu"irilor/reccmandări!or Comisiei !'"! aţionale pentru proprietatea perfectată Regulamentul CNPI, 
intelectuală de către autorităţile publice aprobat prin HG nr. 

489/2008 
2.3.3. Efectuarea controlului general al activităţii OGC-urilor a dreptului de sem. II Număr de controale Art. 51 alin. (3)-(5) din Dir. drept de autor 

autor şi/sau a drepturilor conexe efectuate/acte întocmite Legea nr.139/2010 Dir. management inst. 
privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe 

2.3.4. Promovarea dialogului ş i a cooperării Între OGC-urile avizate şi permanent N umăr de activităţi Art. 7 alin. (2) lit. s) din Dir. drept de autor 
AGEPI, precum ş i asociaţiile/organizaţiile internaţionale din domeniu Întreprinse (şedinţe Legea nr. 114/2014 Dir. comunicare ş i Rl 

comune de lucru, acţiuni 
desfăşurate În comun) 

2.3.5. Asigurarea transparenţei prin furnizarea informaţiilor privind gestiunea permanent Număr de informaţii Art. 7 din Legea nr. Dir. drept de autor 
colectivă şi activitatea OGC pe pagina www.agepi.gov.md plasate pe site 114/2014 Dir. comunicare ş i Rl 

Dir. management inst. 
2.3.6. Consolidarea rolului reprezentanţilor şi mandatarilor autorizaţi În pe parcursul Număr de mandatari Art. 7 din Legea nr. Direcţia juridică 

domeniul Pl, asistenţa în ameliorarea activităţii Asociaţiei mandatarilor anului atestaţil Număr de 114/2014 
autorizaţi În domeniul PI din RM evenimente /mandatari 

participanţi 

2.3.7 . Efectuarea auditului intern privind conformitatea Sistemului de trim. II-ill Raport de audit intern pct. 9.2 din Manualul Serviciul audit intern 
Management al Calităţii cu cerinţe le standardului ISO 900 1:2015 realizat Calităţii al AGEPI Dir. management inst. 

Dir. comunicare şi Rl 
Dir. brevete 
Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. iuridică 

2.3.8. Perfectarea şi ajustarea documentaţiei interne pentru efectuarea sem. II Documentaţie ajustată Manualul Calităţii al Reprezentant al 
auditului extern de supraveghere nr. 2 al Sistemului de management al AGEPI managementului 
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2.3.9. 

calităţii ISO 9001 :2015 pentru calitate 
Serviciul audit intern 
Dir. management inst. 
Dir. comunicare şi RI 
Dir. brevete 
Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

Asigurarea transparenţei În domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale permanent Număr de OPI publicate Art. 7 din Legea TIr. Dir. management inst. 
prin furnizarea informaţiilor privind OPI publicate În BD publice, În BD; Număr de rapoarte 114/2014 Dir. brevete 
elaborarea rapoartelor statistice statistice plasate Dir. mărci şi DI 

Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

PROGRAMUL III. INTEGRAREA EUROPEANĂ SI COOPERAREA INTERNATIONALĂ ÎN DOMENIUL PI 

Obiectivul: PerfecJionarea şi armonizarea cadrului normativ-legislativ naJional din domeniul PI la evoluJiile legislaJiei şi practicile europene, 
precum şi tratatele internaJionale la care RM este parte, sporirea nivelului de cunoaştere şi utilizare a celor mai bUlle practici mondiale de 
protecJie a PI 
Riscuri externe: 
- Denunţarea, la nivel de ţară, a unor tratate/acte internaţionale; 
- Neonorarea de către parteneri (naţionali, internaţionali) a angajamentelor asumate stipulate În Acordurile de parteneriat; 
- Perturbări ale transportului internaţional; 
- Apariţia unor activităţi neplanificate; 
- Diminuarea bugetului AGEPI sau aplicarea unor restricţii de finanţare; 
- Lipsa sau micşorarea finanţării externe planificate (parteneri externi); 
- Modificarea priorităţilor Guvernului În domeniul de referinţă; 

Schimbarea priorităţilor partenerilor strategici, în special OMPI, EUIPO; 
- Instituirea unor moratorii sau restricţii la angajarea personalului; 
- Lipsa sau modificarea reglementărilor naţionale pentru implementarea unor proiecte/activităţi< 
- Perturbarea activităţii agenţiei urmare a pandemiei COVID-19; 
- Perturbarea activităţii de la distanţă prin deconectarea energiei electrice În agenţie etc. 

Riscuri interne: 
- Posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; 
- Fluctuaţia personalului şi diminuarea numărului de specialişti calificaţi. 
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SUBPROGRAMUL 3.1. Aprofundarea integrării europene În domeniul PI 

Nr. 
Denumirea acţiunii Termenele Indicatorii de Documente de referinţă 

Responsabili crt. executării produs/rezultat (Lege, HG, Ordin etc.) 
3.1.1. Asigurarea şi monitorizarea realizării angajamentelor în domeniul PI pe parcursul Număr de rapoarte Art.6 alin. (4) Legea Oir. comunicare ş i RI 

asumate în virtutea Acordului de Asociere RM-UE anului prezentate nr.1I4 /2014; Oir. mărci ş i OI 
Dir. juridică 

3.1.2. Asigurarea îndeplinirii angajamentelor în domeniul Indicaţiilor trim. N Număr de acţiuni Art.6 alin. (4) din Legea Oir. comunicare ş i RJ 
Geografice asumate în cadrul Sub-comitetului RM-UE pentru IG, nr. 11412014 Dir. mărci ş i OI 
instituit în cadrul Acordului de Asociere RM -UE. Oir. juridică 
Organizarea celei de-a VII-a şedinţe a Sub-comitetului RM-UE pentru 
IG . , . Asigurarea îndeplinirii ~"lgajamente!or ln domeniul PI, asumate în trim. N Număr de angajamente Acord RM-UE Oir. comunicare ş i RJ .).1 . .J. 

cadrul şedinţei a VII-a a Comitetului de Asociere UE-RM în realizate; Număr de LJir. juridică 
configuraţia Comerţ (CACC) şi participarea la reuniunea a VID-a a rapoarte prezentate 
CACC 

3.1.4. Implementarea Planului de acţiuni AGEPI-EUIPO pentru anul 2021 pe parcursul N umăr de activităţi Memorandumul de Oir. comunicare ş i RJ 
anului desfăşurate în comun cooperare EUIPO - Oir. juridică 

AGEPI Oir. mărci ş i OI 
Oir. management inst. 

3.1.5. Implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova pe parcursul Număr de cereri de Art. 6 alin. (4) din Legea Oir. comunicare şi RJ 
şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor anului validare; Număr de nr. 114/2014; Oir. brevete 
europene brevete europene validate Legea RM nr. 57 

din 09.04.2015 
pentru ratificarea 
Acordului de validare 

3.1.6. Continuarea dialogului cu partenerii externi pentru obţinerea suportului pe parcursul Număr de acţiuni realizate Art. 7 alin. (2) lit. c) din Dir. comunicare ş i RJ 
din partea statelor membre ale OEB a iniţiativei Republ icii Moldova de anului Legea nr. 114/2014 Dir. brevete 

aderare la OEB Dir. juridică 

3.1.7. Implementarea activităţilor prevăzute în Programul de colaborare pe parcursul Număr de activităţi Programul de colaborare Oir. comunicare şi RJ 
dintre AGEPI şi OEB pentru anul 2021 anului realizate dintre AGEPI ş i OEB Oir. brevete 

pentru 2020-2021 Oir. management inst. 

3.1.8. Implementarea angajamentelor asumate de AGEPI în calitate de pe parcursul Număr de activităţi Proiectul Consolidarea Oir. comunicare ş i RI 
partener asociat în cadrul proiectului în cadrul proiectului KnowING anului realizate inovaţiilor in regiunea Oir. management inst. 
IPR Dunării prin Oir. brevete 

cunoştinţele de inginerie Oir. juridică 
şi managementul 
drepturilor de 
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proprietate intelectuală 
(KnowING IPR) 

3.1.9. Participarea la implementarea activităţilor În domeniul PI planificate pe parcursul Număr de activităţi Proiectului VE "Sprijin Dir. comunicare ş i RI 
pentru anul 2021 În cadrul Proiectului UE "Sprijin pentru dialogul anului realizate pentru dialogul politic Dir. management inst. 
politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere şi structurat, coordonarea Dir. brevete 
Îmbunătăţirea procesului de aprox.imare legală". implementării Acordului Dir. juridică 

de asociere şi Dir. drept de autor 
îmbunătăţirea 

procesului de 
aproximare legală " 

(EuropeAidJ139112/DH 
/SERJMD) 

3.1.10 Participarea în calitate de partener la implementarea proiectului pe parcursul Număr de activităţi Proiectul "Jean Monnet Dir. comunicare ş i RJ 
EUPROJN anului realizate Support to Associations 

in European Integration 
and Intel/ectual 
Property Protection 
Studies" / EUPROJN, 
nr. ref. 61 I 344·EPP·I· 
2019·I·MD·EPPJMO· 
SUPPA este 
implementat în perioada 
2019·2022 de către 
Asociaţia Obştească de 
Cultură Juridică Henri 
Capitant Moldova cu 
suportul Programului 
Erasmus şi al Uniunii 
Europene 

SUBPROGRAMUL 3.2. Cooperarea internaţională, regională şi bilaterală, inclusiv colaborarea cu OMPI 

Nr. 
Denumirea acţiunii 

Termenele Indicatorii de Documente de referinţă 
Responsabili 

crt. executării produs/rezultat (Lege HG, Ordin etc.) 
3.2.1. Consolidarea cooperării cu OMC. Perfectarea şi expedierea În adresa permanent Număr de activităţi Art. 6 alin. (4) din Legea Observatorul PI 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului a notificărilor privind modificarea desfăşurate nr. 114/2014 Dir. comunicare şi RI 
legislatiei naţionale În domeniul PI Dir. juridică 

3.2.2. Cooperarea cu statele membre ale Consiliului Interstatal al Comunităţii permanent Număr de activităţi Art. 6 alin (4) din Legea Dir. comunicare şi RI 
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Statelor Independente (CSI) pentru problemele protecţiei juridice şi desfăşurate; Şedinţă nr. 114/2014; HG nr. 442 Dir. brevete 
apărării PI. Asigurarea activităţii de secretariat al Consiliului organizată; Secretariat 2011 Dir. management inst. 
Administrativ al Consiliului Interstatal al CSI si organizarea şedinţei asigurat Dir. juridică 
Consiliului Dir. drept de autor 

3.2.3 . Realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul RM şi OEAB permanent Număr de activităţi HG nr. 618/2012 Dir. brevete 
privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul RM, precum şi a desfăşurate Dir. comunicare ş i RI 
Acordului de colaborare AGEPI-OEAB in domeniul PI Dir. juridică 

Din management inst. 
3.2.4. Menţinerea relaţiilor de colaborare În domeniul PI cu misiunile permanent Număr de evenimente Art. 6 alin. (4) din Legea Dir. comunicare ş i RI 

diplomatice ale altor state ş i cu reprezentanţele organismelor organizate cu participarea nr. 114/2014 
internaţionale care activează În RM reprezentanţilor 

misiunilor diplomatice şi 
organismelor 
internationale 

3.2.5. Consolidarea cooperării cu asociaţiile titulari lor de drepturi În permanent Număr de acţiuni realizate Art. 10 alin (1) din Dir. comunicare ş i RI 
domeniul PI din străinătate, prin realizarea unor activităţi comune cu Legea nr. 114/2014 Dir. brevete 
INTA, REACT Network Dir. mărci ş i DI 

Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
Dir. management inst. 
Observatorul PI 

3.2.6. Menţinerea colaborării cu oficiile de PI, monitorizarea implementării pe parcursul Număr de acţiuni realizate Art. 6 alin. (4) din Dir. comunicare ş i RI 
prevederilor acordurilor de colaborare bilaterală dintre AGEPI ş i anului Legea nr. 114/2014 Dir. brevete 
oficiile de PI din statele terţe, inclusiv: Dir. mărci ş i DI 
- Expedierea Raportului anual al AGEPI în adresa oficiilor de PI; Dir. juridică 
- Semnarea unui Memorandurn de Înţelegere cu Oficiul pentru Dir. management 

Brevete ş i Mărci al SUA; 
- Organizarea reuniunii bilaterale la nivel de conducere AGEPI şi 

SAKPATENTI 
3.2.7. Asigurarea intereselor RM în cadrul adunări lor anuale ale statelor conform Număr de activităţi Memorandumul dintre Dir. comunicare şi RI 

membre ale OMPI, inclusiv la sesiunile comitetelor permanente ale planului desfăşurate; Număr de Guvernul RM-OMPI, Dir. brevete 
grupurilor de experţi şi grupurilor de lucru ale OMPI OMPI persoane delegate; Număr aprobat prin HG Dir. mărci ş i DI 

de poziţii prezentate nr.110/2013 Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
Dir. management inst. 

3.2.8 . Asigurarea intereselor RM în cadrul Grupului Regional al Ţărilor permanent Număr de mesaje/adrese Ordinul DG nr.154 din Dir. comunicare ş i RI 
Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS) gestionate 09.08.2017 

3.2.9 . Implementarea acţiunilor comune AGEPI-OMPI agreate pentru anul permanent Număr de activităţi Memorandumul de Dir. comunicare ş i RI 
2021 realizate înţelegere dintre Dir. mărci şi DI 
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3.2.10. 

3.2.11. 

3.2.12. 

3.2.13. 

, I 

Guvernul RM-OMPI, 
aprobat prin HG 
nr.lI 0/20 13 

Integrarea şi participarea AGEPI la sistemele şi bazele de date ale conform Număr de activităţi Memorandumul de 
OMPI destinate statelor membre, inclusiv e-PCT, e-Madrid etc. planului desfăşurate înţelegere dintre 

OMPI Guvernul RM-OMPI, 
aprobat prin HG 
nr.110/2013 

Continuarea cooperării cu Academia OMPI în domeniul instruirii trim. IV Număr de activităţi Art. 6 alîn. (4) din Legea 
cadrelor naţionale în domeniul PI. Customizarea cu suportul realizate nr. 114/2014; 
Academiei OMPI a cursului de instruire la distanţă al OMPI DL- IOI Memorandumul de 
"Introducere in domeniul PI" la legislaţia naţională înţelegere dintre 

Guvernul RM-OMPI, 
aprobat prin HG 
nr.110/2013 

Stabilirea relaţiilor de colaborare cu Institutul de justiţie al OMPI, pe parcursul Număr de activităţi Memorandumul de 
agreare şi implementarea activităţilor de interes comun anului agreate şi implementate înţelegere dintre 

Guvernul RM-OMPI, 
aprobat prin HG 
nr.110/2013 

Participarea la activităţile realizate de UPOV, inclusiv la sesiunile aprilie, Număr de participări la Planul UPOV 
Consiliului, Comitetelor şi Grupurilor de lucru tehnice ale UPOV octombrie evenimentele UPOV; 

Număr de persoane 

I I I I delegate 

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

Obiectivul: Sporirea nivelului de cunoaştere şi utilizare a OPI pentru dezvoltarea unei economii naţionale bazate pe cunoaştere 
Riscuri externe: 
- Instabilitatea economică la nivel naţional şi regional; 
- Lipsa interesului invitaţilor/participanţilor faţă de evenimentele AGEPI; 
- Nerespectarea condiţiilor şi termenilor din contract de către prestatorii de servicii şi vânzătorii de bunuri materiale; 
- Suprapunerea evenimentelor AGEPI cu alte evenimente naţionale şi internaţionale; 
- Interes scăzut şi număr insuficient de persoane care ar dori să aplice la cursurile de instruire organizate de AGEPI; 

Diminuarea bugetului AGEPI sau aplicarea unor restricţii de finanţare; 

Dir. comunicare ş i RI 
Dir. mărci şi DI 
Dir. brevete 
Dir. management inst. 

Dir. comunicare ş i RI 

Dir. comunicare ş i RI 
Dir. juridică 

Dir. brevete 
Dir. comunicare ş i RI 

Lipsa interesului din partea producătorilor/ asociaţiilor de producătorii administraţiei publice localel organizaţiilor non-guvernamentale pentru prezentarea 
informaţiei privind completarea aplicaţiei Harta produselor tradiţionale; 
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Nr. 
crt. 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

- Lipsa sau micşorarea finanţării externe planificate (parteneri externi sau interni) 
Perturbarea activităţii agenţiei urmare a pandemiei COVID-19; 

- Perturbarea activităţii de la distanţă prin deconectarea energiei electrice În agenţie etc. 

Riscuri interne: 
- Lipsa timpului pentru perfecţionarea şi autoperfecţionarea angajaţilor; 
- Lipsa personalului calificat pentru prestarea la un nivel înalt a serviciilor de instruire; 
- Posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; 
- Abilităţi insuficiente În exercitarea noilor funcţii; 
- Defecţiuni tehnice ale echipamentelor tipografice. 

SUBPROGRAMUL 4.1. Promovarea sistemului naţional de PI 

Denumirea acţiunii Termenele Indicatorii de 
executării produs/rezultat 

Elaborarea şi aprobarea Planului de comunicare a AGEPI pentru anul trim.I Plan elaborat şi aprobat 
2021 privind realizarea Strategiei de comunicare a AGEPI 

Informarea societăţii prin intermediul mass-media şi a canalelor de pe parcursul Număr de materiale 
comunicare ale AGEPI despre rolul proprietăţii intelectuale În anului elaborate şi distribuite 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării , precum şi 
importanţa respectării DPI 

Elaborare, actualizarea, editarea şi distribuirea materialelor pe parcursul Număr de materiale 
promoţionale şi informative În domeniul proprietăţii intelectuale anului distribuite 
pentru diferite categorii de utilizatori 
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o I I 
Documente de referinţă 

Responsabili 
(Lege, HG, Ordin etc.) 

Strategia de comunicare Dir. comunicare şi Rl 
a AGEPI, aprobată prin Dir. brevete 
ordinul directorului Dir. mărci şi DI 
general ro. 73 din Dir. drept de autor 
23.04.2019 Dir. juridică 

Dir. manaoement inst 
Art. 25 din Legea ro. 114 Dir. comunicare ş i RI 
/2014 Dir. brevete 

Dir. mărci şi DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
Dir. management inst. 

Art. 25 din Legea ro. 114 Dir. comunicare şi RI 
/2014 Dir. brevete 

Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 



4. 1.4. Organ izarea ş i desfăşurarea Simpozionului ştiinţifico-practic anual trim. II Număr de participanţi ; Conform unui plan Dir. comunicare ş i RI 
" Lec/uri AGEPl", ediţia a XXlI-a Număr de comunicări special, aprobat prin Dir. brevete 

prezentate la simpozion; ordinul DG Dir. mărci ş i DI 
Număr de rapoarte Dir. drept de autor 
prezentate pentru Dir. juridică 
pub licare În revista de PI Dir. management ins!. 
"Intellectus" 

4. 1.5. Participarea, În calitate de partener, la organi zarea ş i desfăşurarea sem. I Număr de mărci/companii Regulamentul Dir. comunicare ş i RI 
concursului anual ,,Marca comercială a anului 2020" În comun cu participante la concurs concursului "Marca Dir. mărci ş i DI 
CCI comercială a anului -

2019", aprobat la 
05 .02 .2020 de CCI, 
AGEPI ş i CNA 

4.1.6. Organizarea ediţ i e i a V-a a Concursu lu i În domen iul Proprietăţii trim. II - Concurs organ izat, Număr Art. 25 din Legea nr. I 14 Dir. comunicare ş i RI 
Intelectuale pentru tineri, În comun cu Mini sterul Educaţiei , trim. IV de participanţi la concurs; /20 14 Dir. management inst. 
Cu lturii ş i Cercetării 

4.1.7. Promovarea culturii de PI prin part iciparea AGEPI În calitate de permanent Număr de evenimente la Art. 25 din Legea nr. 114 Dir. comunicare ş i RI 
partener sau coorganizator la activ ităţ il e În domeniul P1 organizate care a participat AGEPI În /2014 Dir. brevete 
de parteneri : ca litate de partener Dir. mărci ş i DI 

Dir. drept de autor 
Dir.juridică 

Concursul economic studenţesc "Azi s/udenl - lI1âine anlreprenor ", sem. II Dir. comunicare ş i RI 
în parteneriat cu ASEM Dir. management inst. 
Participarea în ca!!tate de partener al concursuiui naţionai de ştiinţe sem. I Dir. comunicare ş i RI 
ş i inginerie pentru elevi "Mold SEF ", În com un cu Ministerul Dir. management insI. 
Ed ucaţi ei , Culturii ş i Cercetării 

Alte concursuri şi evenimente de stimulare a creativităţii, inovării ş i pe parcursul Dir. comunicare ş i RI 
valorificării PI, la sol icitarea partenerilor anu lui Dir. brevete 

Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

4.1 .8. Organizarea ş i desfăşurarea activităţilor de celebrare a Zi lei sem. I Plan de acţiuni aprobat; Art. 25 din Legea nr. 114 Dir. comun icare ş i RI 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale În Republica Moldova Număr de activităţi de /2014 Dir. brevete 

promovare desfăşurate Dir. mărci ş i OI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
Dir. management ins!. 

4.1.9. Marcarea Zi lei constituirii AGEPI ş i a sistemului naţiona l de PI trim. III Plan de acţiuni aprobat; Art. 25 din Legea nr. I 14 Dir. comun icare ş i RI 
Număr de acti vităţi de /20 14 Dir. brevete 
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promovare desfăşurate Dir. mărci şi DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
Dir. management ins!. 

4. 1. 1 O Participarea la organizarea activităţilor dedicate Zilei pe parcursul Plan de acţiuni aprobat; Art. 25 din Legea nr. 114 Dir. comunicare şi RI 
inventatorului şi raţionalizatorului în Republica Moldova, Zilei anului Număr de activităţi de /2014 Dir. brevete 
Europei, şi altor evenimente naţionale la care este so licitată promovare desfăşurate Dir. mărci şi DI 
participarea autorităţilor publice şi instituţiilor de profil ctc. Dir. drept de autor 

Dir. juridică 
Dir. management ins!. 

4.1.11 Organizarea Expoziţiei Internaţionale INFOINVENT 2021 trim. IV Expoziţie organizată Ordinul DG nr. 120 din Dir. comunicare şi RI 
N umăr de expozanţi 26.06 .2020 cu Dir. brevete 

modificările ulterioare Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de âutor 
Dir. juridică 
Dir. management ins!. 

4.1.12 Promovarea sistemului de proprietate intelectuală şi a capitalului pe parcursul Număr de expoziţii la care Pc!. 7.1. 1. din Matricea Dir. comunicare şi RI 
inovaţional în cadrul expoziţii lor naţionale ş i internaţionale anului s-a asigurat participarea de politici a Foii de Dir. brevete 

AGEPI; Număr de parcurs pentru Dir. mărci ş i DI 
materiale distribuite; ameliorarea Dir. management inst. 

competitivităţii RM , 
aprobată prin HG nr. 
4/2014; Art. 25 din 
Legea nr. 114 /2014 

4.1.13 Participarea la evenimente axate pe subiecte tangenţiale la solicitare Număr de evenimente Art. 25 din Legea nr. 114 Dir. comunicare şi RI 
domeniului de PI (evenimente economice, sociale, cultura le) onorate /2014 
organizate de instituţiile naţionale ş i internaţionale fără comunicări 

în domeniul PI 
4.1.14 Completarea colecţiei de documente în domeniul PI a Bibliotecii permanent Număr de titluri editoriale Legea nr.880/J 992 Dir. comunicare şi RI 

AGEPI şi prestarea serviciilor bibliografice în domeniu ach iziţionate/ recepţionate privind Fondul Dir. management ins!. 
în baza schimbului de Arhivistic al RM; HG 
informaţii nr.352/ 1992 

4.1.15 Organizarea vizitelor de consultanţă la întreprinderi/ in stituţii ş i la solicitare Număr de vizite Ordinul DG nr.l72 din Dir. comunicare şi RI 
prestarea serviciilor de prediagnoză în vederea sporirii capacităţi lor organizate (maximum 4); 23.12.2020 Dir. management inst. 
acestora în domeniul valorificării potenţialului intelectual 

4.1.16 Acordarea consultaţiilor în domeniul PI la sediul AGEPI permanent Număr de consultaţii Art. 7, alin (2), li!. k) din Dir. comunicare şi RI 
acordate Legeanr. 114 /2014 

4.1.17 Acordarea consultaţii lor în domeniul PI prin intermediul CaII permanent Număr de consultaţii Art. 7 , alin (2), li!. k) Dir. comunicare şi RI 
Centrului AGEPI acordate din Legea nr. 114 /2014; Dir. management ins!. 
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SUBPROGRAMUL 4.2. Formarea continuă în domeniul PI 

Nr. 
Denumirea acţiunii 

Termenele 

crt. executării 

4.2.1. Organizarea cursului de instruire "Consilier În proprietatea pe parcursul 
intelectuală" anului 

4.2.2. Actualizarea ş i coordonarea cu Ministerul Educaţi ei, Culturii ş i trim . II 
Cercetării a Programului de formare profesională continuă În domeniu l 
proprietăţii intelectuale 

4.2.3. Organizarea activităţilor de formare continuă În domeniul PI 
(seminarelor tematice, conferinţelor, meselor rotunde, atelierelor de 
lucru, cursurilor de formare continuă la di stanţă) pentru diverse 
categorii de persoane interesate, inclusiv: 
pentru elevi şi profesori din sistemu l Învăţământului preuniversitar pe parcursu l 

anului 

pentru instituţiile din domeniul ştiinţei si inovării şi instituţiile de pe parcursul 
Învăţământ superior anului 

pentru autorităţile cu responsabilităţi În domeniul asigurării respectării pe parcursu I 
DPI anului 

pentru bibliotecari şi reprezentanţi ai centrelor de informare pe parcursul 
anului 

pentru autorităţi cu responsabilităţi În domeniul certificării şi pe parcursul 
controlului produselor cu IG anului 

pentru agenţii economici şi asociaţii de producători , inclusiv pentru pe parcursul 
IMM anului 
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Indicatorii de 
produs/rezultat 

Număr de ore de instruire; 
N umăr de persoane 
instruite (m inim 10) 

Program coordonat 

Număr de activităţi 

Număr de activităţi 
organizate (2); Număr de 
persoane instruite 
Număr de activităţi 
organizate (2); Număr de 
persoane instruite 
Număr de activităţi 
organizate (1); Număr de 
persoane instruite 
Număr de activităţi 
organizate (1); Număr de 
persoane instruite 
N umăr de activităţi 
organizate (1); Număr de 
persoane instruite 
Număr de activităţi 
organizate (2); Număr de 

I Ordinul OG 
18.09.2020 

nr.107 din 

Documente de referinţă 
(Lege, HG, Ordin etc.) 

Art. 24 din Legea nr. 
114/2014 

Art. 24 din Legea nr. 
114/2014 

Art. 25 din Legea nr. 
114/2014 

Responsabili 

Oir. comunicare şi RI 
Oir. brevete 
Oir. mărci şi OI 
Dir. drept de autor 
Oir. juridică 
Oir. management in st 
Oir. comunicare şi RI 

Dir. comunicare şi RI 
Oir. brevete 
Oir. mărci ş i DI 
Oir. drept de autor 
Dir. juridică 
Dir. management inst 



persoane instruite 
pentru organizaţi ile de gestiune colectivă, asociaţi il e şi uniunile de pe parcursul Număr de activităţi 
creaţie anului organizate (2); Număr de 

persoane instruite 
pentru alte categorii de persoane interesate, la solicitare pe parcursul Număr de activităţi 

anului organizate (maxim 2); 
Număr de persoane 
instruite 

4.2.4. Participarea specialiştil or AGEPI În calitate de formatori În domeniul pe parcursul Număr de ore de instruire; Dir. comunicare ş i RI 
proprietăţii intelectuale la evenimentele de instruire destinate formării anului N umăr de persoane Dir. brevete 
continue ajudecătorilor, angajaţ ilor Inspectoratului General a l Poliţiei , instruite Dir. mărci şi DI 
Serviciu lui Vamal, Procuraturii , Agenţiei pentru Protecţia Dir. drept de autor 
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei şi ai altor instituţii Dir. juridică 

Dii. mânagement inst. 

4.2.5. Elaborarea materialului didactic În domeniul PI pentru instruirea pe parcursul Material didactic elaborat Acordul de colaborare Dir. comu nicare şi RI 
profesorilor din instituţiile de Învăţământ preuniversitar anului şi transmis AGEPI - Ministerul Dir. brevete 

Educaţiei, semnat la Dir. mărci ş i DI 
27.04.2016 Dir. drept de autor 

Dir. juridică 
Dir. management insI. 

4.2.6. Instruirea angajaţi lor AGEPI În cadrul programelor de instruire şi pe parcursul N umăr de persoane Art. 24 din Legea nr. Dir. comunicare ş i RI 
formare continuă organizate de către EU IPO, OMPI, OEB, USPTO şi anului instruite În cadrul 114/2014 Dir. brevete 
a lte organizaţii specializate În domeniul PI programelor de Dir. mărci ş i DI 

perfecţionare ; N umăr de Dir. drept de autor 
certificate obţinute Dir. juridică 

Dir. management insI. 
4.2.7. Menţinerea, actualizarea si completarea platformei de instruire la pe parcursul N umăr de persoane Art. 24 din Legea nr. Dir. management insI. 

distanta E-Ieaming anului instruite; Actualizări 114/2014 Dir. comunicare şi RI 
realizate Dir. brevete 

Dir. mărci şi DI 
Dir. drept de autor 
Dir.juridică 

4.2.8. Organizarea, inc lusiv În comun cu parteneri naţionali ş i internaţionali , pe parcursu I N umăr de cursuri Art. 24 din Legea nr. Dir. management insI. 
cursurilor de formarea a formatorilor În domeniul proprietăţii anului organizate (1) ; 114/2014 Dir. comunicare ş i RI 
intelectuale Număr persoane instru ite Dir. brevete 

(m inim 8) Dir. mărc i şi DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
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Nr. 
crt. 

5.1.1. 

5.1.2. 

PROGRAMUL V. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL 

Obiectivul: Modernizarea sistemului de tehnologii informaJionale al AGEPl şi ajustarea acestuia la tehnologiile oficiilor europene de Pl. 
Eficientizarea utilizării mijloacelor financiare, valorificării resurselor umane, optimizării cheltuielilor 
Riscuri externe: 
- Acces neautorizat la date; 
- Compromiterea sistemului informaţional AGEPI; 
- Abilităţi insuficiente de implementare a soluţiilor ş i cerinţelor IT; 
- Incompatibilitate a sistemelor informaţionale AGEPI la migrarea În MCloud. 
- Tergiversarea procesului de raportare de către instituţii/entităţi (SNPI) 

Perturbarea activităţii agenţiei urmare a pandemiei COVID-19; 
- Perturbarea activităţii de la distanţă prin deconectarea energiei electrice În agenţie etc. 

Riscuri interne: 
- Distrugeri intenţionate ale datelor; 

Uti lizarea neautorizată de către angajaţi a softurilor nelicenţiate, piratate; 
Tergiversarea achiziţii lor publice; 
Prezentarea informaţiilor necalitative şi nerespectarea termenelor de prezentare a informaţiilor de către factori i/subiecţii implicaţi În realizarea acţiunilor; 
Posibile deficienţe de comunicare şi colaborare instituţională; 
Lipsa sau insuficienţa colaborării şi comunicării la nivel instituţional; 
Fluctuaţia personalului şi diminuarea numărului de specialişti calificaţi. 
Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenţei unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor Solicitări ad-hoc. 
Deficienţe În funcţionalitatea sistemului informaţional al AGEPI. 

- Tergiversarea elaborăr! ! Planului anual de dez-voitare profesionaiă a funcţionarilor public 
- Solicitări ad-hoc. 

SUBPROGRAMUL 5.1. Dezvoltarea sistemului tehnologiilor informaţionale În domeniul PI 

Denumirea acţiunii 
Termenele Indicatorii de Documente de referiuţă 
executării produs/rezultat (Lege, HG, Ordin etc~) 

Administrarea şi dezvoltarea Platformei informaţionale În domeniul pe parcursul Număr de acţiuni realizate HG nr. 72 112020 cu 
protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală anului privire la Platforma 

informaţională În 
domeniul protecţiei 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

Elaborarea serviciilor web pentru livrarea informaţiilor privind statutul trim. IV Web Servicii elaborate; Planul de acţiuni 
juridic al brevetelor europene validate pe teritoriul RM În ,,Federated date integrate AGEPI-OEB 
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Responsabili 

Dir. rnanagement inst. 
Observatorul PI 

Dir. management inst . 



Patent Register" 
5.1.3. Modernizarea continuă a tehnologiilor infonnaţionale şi ajustarea permanent Număr de activităţi HG nr. 996/2016 pentru Dir. management inst. 

acestora la tehnologiile utilizate În oficiile de proprietate intelectuală întreprinse aprobarea Planului de Dir. mărci ş i DI 

I din statele Uniunii Europene acţiuni privind refonna Dir. brevete 

I I 

de modernizare a 
serviciilor publice 
pentru anii 2017-2021 

5.1.4. Migrarea sistemelor informaţionale AGEPI În MCloud trim.I-IV Sisteme migrate si HG nr. 128 /2014 privind Dir. management inst 
funcţionale platfonna tehnologică 

guvernamentală comună 

(MCloud) 
5.1.5. Implementarea cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică trirn. I-IV Cerinţe minime HG Nr. 201 /2017 privind Dir. management inst. 

obligatorii de securitate aprobarea Cerinţelor 
cibernetică implementate minime obligatorii de 

securitate cibernetică 
5.1.6. Asigurarea schimbului de date cu alte oficii şi organizaţii (OEB, pennanent Acces asigurat Art. I din Acordul între Dir. brevete 

Rospatent, OEAB, OMPI, EUIPO, Clarivate, Minesoft) Guvernul RM şi OEB 
privind validarea 

Dir. management inst. 

brevete10r europene, 
contracte 

5.1.7. Perfecţionarea BD: sem. II BD perfecţionate Art. 7 alin. (2) lit. c) din Dir. management inst. 
- Modernizarea modulului privind rapoartele DMI în BD Statistica Legea nr.114 /2014 Dir. mărci ş i OI 
DMI în contextul excluderii raportului de documentare din procedura Dir. brevete 
de examinare 

SUBPROGRAMUL 5.2. Gestionarea activităţii economico-fmanciare 

Nr. 
Denumirea acţiunii 

Termenele Indicatorii de Documente de referinţă 
Responsabili 

crt. executării produs/rezultat (Lej!e H G Ordin etc.) 
5.2.1. Elaborarea raportului de monitorizare consolidat privind realizarea sem. 1 Raport elaborat, aprobat Pct. 3 din HG nr. Dir. management inst. 

activităţilor Plan de acţiuni pentru anii 2018- 2020 privind de Comisia Naţională 375/2018 Dir. comunicare ş i RI 
implementarea Strategiei naţionale În domeniul proprietăţii intelectuale pentru Proprietatea Dir. brevete 
până În anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 375/2018,În Intelectuală ş i prezentat Dir. mărci ş i OI 
baza infonnaţiilor prezentate de AGEPI, mini sterele şi instituţiile Guvernului Dir. drept de autor 
vizate Dir. juridică 

5.2.2. Evaluarea rezultatelor implementării Strategiei naţionale În domeniul trim. IV Raport de evaluare Pct. 56-60 din Administraţia 

proprietăţii intelectuale pînă În anul 2020, aprobate prin HG 880/2012 elaborat Regulamentul cu Dir. juridică 
şi perfectarea Raportului de evaluare _privire la planificarea, Dir. comunicare ş i RI 
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elaborarea, aprobarea, Dir. brevete 
implementarea, Dir. mărci şi DI 
monitorizarea şi Dir. drept de autor 
evaluarea documentelor 
de politici publice, 
aprobat prin HG nr. 
38612020 

5.2.3. Elaborarea Raportului privind realizarea Planului anual de activitate al trim.I Raport elaborat Dir. management insI. 
AGEPI pentru anul 2020 Dir. comunicare ş i RI 

Dir. brevete 
Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

5.2.4. Elaborarea Planului de activitate al AGEPI pentru anul 2022 sem. II Program aprobat Art. 7, alin (1), IiI. a) din Dir. management insI. 
Legea nr. 114/2014 Dir. comunicare ş i Rl 

Dir. brevete 
Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

5.2.5. Elaborarea Bugetului AGEPI pentru anii 2022-2024 sem. II Buget elaborat şi Legea finanţelor publice Dir. management insI. 
prezentat Ministerului şi responsabilităţi i Dir. comunicare ş i RI 
Finanţelor bugetar-fiscale nr. Dir. brevete 

181/2014 Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 

5.2.6. Elaborarea Planului de achiziţii pentru anul 2022 trim. IV Plan aprobat HG nr.1419/2016 pentru Dir. management insI. 
aprobarea Dir. comunicare ş i Rl 
Regulamentului cu Dir. brevete 
privire la modul de Dir. mărci ş i OI 

I I planificare a Dir. drept de autor 
contractelor de achizitii Dir. juridică 
publice 

5.2.7. Elaborarea politicii de contabilitate pentru anul 2022 trim. IV Po l itică elaborată şi Legea Contabilităţii Dir. management insI. 
aprobată nr.113-XVI/2007 ; 

Ordine ale Ministerului 
Finanţelor nr. 215/2015; 
şi nr. 216/2015 

5.2.8. Efectuarea inventarierii patrimoniului AGEPI trim. IV Listele de inventariere Regulamentul privind Dir. management insI. 
elaborate şi procesul- inventarierea, aprobat 
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verbal aprobat prin ordinul Ministerului 
Finanţelor nr. 6012012 

5.2.9. Generalizarea şi prezentarea Consiliului Concurenţei a informaţiei trirn. 1 Informaţie elaborată; Art. 19 alin. (3) din Dir. management inst. 
privind facilităţile acordate la achitarea tarifelor pentru serviciile cu formulat completat şi Legea nr. 139/2012 cu 

I semnificaţie juridică În domeniul protecţiei OPI pentru completarea prezentat Consiliului privire la ajutorul de stat 
Formularului de raportare a ajutoarelor de stat. Concurenţei şi pct. 43 din HG nr. 

I 111212016 pentru 
aprobarea 
Regulamentului privind 
modalitatea de ţinere a 
Registrului ajutoarelor 
de stat 

SUBPROGRAMUL 5.3. Perfecţionarea managementului instituţional şi al resurselor umane 

Nr. 
Denumirea acţiunii 

Termenele Indicatorii de Documente de referinţă 
Responsabili 

crt. executării produslrezultat (Lege, HG, Ordin etc.) 
5.3.1. Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională. trim. I Plan aprobat; Număr de Legea nr.158/2008 , HG Dir. management inst. 

Asigurarea procesului de dezvoltare profesională a personalului angajaţi instruiţi lore; nr.193/2017; Art. 24 din Dir. juridică 
AGEPI prin instruirea continuă a angajaţilor Număr de seminare, Legea nr. 114/2014 Dir. brevete 

traininguri Dir. mărci ş i DI 
Dir. drept de autor 
Dir. comunicare şi Rl 

5.3.2. Gestionarea programului electronic privind evidenta datelor referitoare pe parcursul Număr de angajaţi Art. 24 din Legea nr. Dir. management inst. 
la instruirea personalului anului instruiţi lore; 114/2014 

5.3.3. Actualizarea permanentă a registrului electronic al subiecţilor pe parcursul Registru actualizat Legea nr. 158 din Dir. management inst. 
declarării , asigurarea securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter anului 04.07.2008 
personal Legea nr.133/2011 

privind protectia datelor 
cu caracter personal 
Legea nr.133/2016 
privind declararea 
averii şi a intereselor 
personale 
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Nr. 
crt. 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

PROGRAMUL VI. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN 

Obiectivul: Consolidarea sistemului de control intern managerial şi audit intern În cadrul AGEPI 
Riscuri externe: 

Modificarea legislaţiei în domeniul controlului fmanciar public intern; 
Perturbarea activităţii agenţiei urmare a pandemiei COVID-19; 
Perturbarea activităţii de la distanţă prin deconectarea energiei electrice în agenţie etc. 

Riscuri interne: 
- Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial; 
- Experienţă! cunoştinţe insuficiente a coordonatorilor desemnaţi privind implementarea ş i evaluarea sistemului de control intern managerial; 
- Reticenţa din partea angajaţilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul AGEPI, din lipsă de timp; 
- Conflict de interese între auditorul intern şi personalul unităţii auditate; 
- Neexecutarea misiunilor de audit planificate din motivele petrecerii misiunilor ad-hoc solicitate de către conducerea AGEPI; 
- Antrenarea auditorilor interni în sarcini operaţionale ş i alte activităţi ale AGEPI. 

SUBPROGRAMUL 6.1. Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul AGEPI 

Termenele Indicatorii de 
Documente de 

Denumirea acţiunii referinţă (Lege, HG, Responsabili 
executării produs/rezultat 

Ordin etc.) 
Autoevaluarea sistemului de control intern managerial (CIM) şi trim. I Raport anual privind Legea Of. 229/20 I O; Dir. management inst. 
elaborarea Raportului anual privind CIM (1 () rn",ri~o\ 

\ ... v ...................... ) controlul intern OrdinUL Ministeruiui Dir. comunicare şi RI 
managerial aprobat şi Finanţelor nr. 4/20 19 Dir. brevete 
transmis Ministerului Dir. mărci ş i DI 
Finanţelor Dir. drept de autor 

Dir. juridică 
Serviciul audit intern 

Raportarea sistemului de CIM ş i emiterea declaraţiei de răspundere trim. 1 Deciaraţie de răspundere Legea Of. 229/2010; Dir. management inst. 
managerială (1 martie) managerială emisă, Ordinul Ministerului 

publicată şi transmisă Finanţelor nr. 4/2019 
Ministerului Finanţelor 

Elaborarea Planului de acţiuni pentru anul 2021 privind dezvoltarea pe parcursul Plan de acţiuni aprobat şi Legea Of. 229/2010 Dir. management inst. 
sistemului de CIM în cadrul AGEPI ş i realizarea acestuia. anului realizat Dir. comunicare ş i RJ 

Dir. brevete 
Dir. mărci şi DI 
Dir. drept de autor 
Dir. juridică 
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SUBPROGRAMUL 6.2. Evaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul AGEPI 

Nr. Termenele Indicatorii de 
Documente de 

Denumirea acţiunii referinţă (Lege, HG, Responsabili 
crt. executării produs/rezultat 

Ordin etc.) 
6.2.1. Intocmirea raportului privind activitatea de audit intern în sectorul trim.I Raport aprobat şi Legea nr. 229/2010; Serviciul audit intern 

public (1 martie) prezentat Ministerului Ordinul Ministrului 
Finanţelor şi Curţii de Finanţelor nr. 176/2019 
conturi cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind 
raportarea activităţi i de 
audit intern În sectorul 
public 

6.2.2. Elaborarea ş i aprobarea Planului de activitate al Serviciul de aurut trim.I Planul de activitate Legea nr. 229/2010 Serviciul audit intern 
intern pentru anul 2020 aprobat ş i prezentat 

Ministerului Finanţelor şi 
Curţii de conturi 

6.2.3. Efectuarea misiunilor de audit pe parcursul Număr de misiuni; Număr Legea nr. 22912010 Serviciul audit intern 
anului de rapoarte de aurut intern 

elaborate 
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