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Raport de monitorizare consolidat  
în vederea realizării Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea  

Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 
Perioada de raportare - anul 2012 

 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
(acţiunii 
conform 
planului) 

Denumirea acţiunii Termen de 
realizare 

Indicatorii  
de 

monitorizare 
Executori Rezultatul îndeplinirii acţiunii în anul 2012 

Rezultatul 
îndeplinirii 

acţiunii (conform 
planului) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie 

în crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al creşterii economice 
Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării 

1.  1.1.2. Elaborarea şi adoptarea 
unei instrucţiuni privind 
inventarierea activelor 
imateriale ale 
întreprinderilor şi 
instituţiilor 

2013 
 

Instrucţiunea 
elaborată şi 
aprobată 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

În anul 2012 a fost elaborat proiectul Instrucțiunii privind 
inventarierea activelor imateriale ale întreprinderilor şi 
instituţiilor şi urmează a fi expediat Ministerului Finanţelor 
pentru adoptarea printr-un ordin comun al Ministerului şi 
AGEPI. 

Instituirea 
mecanismului de 
inventariere a 
activelor 
imateriale 

2.  1.1.4. Perfecţionarea 
mecanismelor de 
organizare a 
concursurilor publice 
pentru obţinerea de către 
instituţiile de cercetare a 
finanţărilor bugetare 
pentru proiectele şi 
programele de cercetare 
şi inovare 

2012 Regulamentul 
de organizare 
a concursurilor 
perfecţionat; 
numărul de 
concursuri 
organizate/de 
participanţi 

Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 

Executată. 
La finele anului 2012 AŞM a elaborat proiectul Acordului de 
parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei 
pentru anii 2013-2016. Acordul include anexa 2 – 
Regulamentul privind finanțarea activităților din sfera științei 
și inovării și anexa 3 – Regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea concursului programelor de stat și a proiectelor 
în sfera științei și inovării. La momentul actual proiectul 
Acordului se află în proces de avizare la Ministerul Justiției. 

Finanţarea 
activităţilor de 
cercetare în baza 
principiilor 
subordonate 
diminuării 
costurilor 

Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri 
3.  1.2.1. Perfecţionarea şi 

introducerea în sistemul 
naţional de statistică a 
indicatorilor inovaţionali 
ce reflectă potenţialul de 
generare a cunoştinţelor, 
capacitatea de inovare, 
proprietatea intelectuală, 
performanţele 
managementului inovării 

2013 Numărul de 
indicatori 
elaboraţi, 
incluşi în 
sistemul 
naţional de 
statistică 

Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei(AŞM) 
(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 
Tehnologic); 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport au fost elaboraţi şi prezentaţi BNS 
indicatorii statistici în domeniul protecţiei PI (în număr de 22) 
pentru includerea în Anuarul Statistic al RM pentru anul 2012. 
A fost editată broşura „Proprietatea intelectuală în cifre”. 
 

Procesul 
inovaţional devine 
compatibil cu 
indicatorii 
europeni în 
domeniu; 
promovarea 
imaginii pozitive 
a ţării în domeniul 
ştiinţei şi inovării 
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Biroul Naţional 
de Statistică  

4.  1.2.2. Promovarea ideilor 
inovative prin editarea 
anuală a revistei 
electronice a ideilor 
inovative 
“INNOBarometru”- 
instrument de măsură a 
inovării prin analiză şi 
dialog între instituţiile de 
cercetare şi mediul de 
afaceri 

2012 Revista editată Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 
Tehnologic); 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

Executată. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic): 
Revista „INNOBarometru” a fost elaborată şi editată de AITT, 
în comun cu ASEM, în luna ianuarie 2012, în tiraj de 300 
exemplare. 
Revista prezintă imaginea de ansamblu a inovării în cadrul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii de la nivelul regiunilor. 
Studiul conţine principalii indicatori pentru evaluarea 
activităţilor de inovare, printre care menţionăm: cheltuieli 
publice pentru cercetare-dezvoltare ca % din PIB; co-
publicaţii public-private/per milion populaţie; IMM-uri 
inovatoare in-house/% din total IMM-uri; introducerea de 
către IMM-uri a produselor sau proceselor de inovare/% din 
total IMM-uri; vânzarea produselor sau serviciilor noi pe piaţă 
ori noi pentru întreprindere – cotă parte din cifra de afaceri 
etc. 
„INNOBarometru” este un proiect pilot care şi-a propus să 
devină un punct de pornire pentru statistica continuă privind 
inovarea în RM. 
Prin editarea revistei a fost asigurat un proces de diseminare a 
datelor privind inovarea în republică, care să poată furniza 
soluţii pentru diferite probleme cu care se confruntă economia 
naţională. Revista poate fi vizualizată la adresa: 
http://inno.aitt.md/sites/innobarometru/files/Raport_2010_web
.pdf  

Intensificarea 
dialogului dintre 
mediul privat şi 
instituţiile din 
sfera ştiinţei şi 
inovării; 
promovarea 
realizărilor din 
domeniul 
cercetării 
ştiinţifice şi 
inovaţionale în 
mediul de afaceri 

5.  1.2.6. Elaborarea unor criterii de 
selectare a invenţiilor 
propuse pentru brevetare 
în străinătate 

2013 
 

Criteriile de 
selectare 
elaborate şi 
aprobate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 
Tehnologic) 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul de raport  au fost studiate practicile internaţionale 
referitor la susţinerea brevetării invenţiilor în străinătate şi 
criteriile de selectare a invenţiilor pentru brevetarea în 
străinătate. 
A fost semnat Acordul de colaborare dintre AGEPI şi Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) în domeniul 
promovării PI.  
 

Mecanismul de 
selectare a 
invenţiilor pentru 
brevetare în 
străinătate 

Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi în atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor 
distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate 

6.  1.3.2. Elaborarea şi editarea unui 
ghid cu privire la protecţia 
indicaţiilor geografice 

2012 Ghidul 
elaborat şi 
publicat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 

Executată. 
Ghidul pentru producători Înregistrarea IG, DO şi STG a fost 
elaborat cu suportul experţilor TWINNING şi editat în 5000 

Înzestrarea 
potenţialilor 
utilizatori ai IG şi 

http://inno.aitt.md/sites/innobarometru/files/Raport_2010_web.pdf�
http://inno.aitt.md/sites/innobarometru/files/Raport_2010_web.pdf�
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Intelectuală; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare  

exemplare.Un tiraj de 2000 ex. se va transmite Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare(MAIA) pentru difuzare 
în rândul producătorilor şi asociaţiilor de producători în cadrul 
seminarelor  si atelierelor de lucru care vor fi organizate pe 
parcursul anilor 2013-2014. 

DO cu un 
instrument 
metodic în 
vederea obţinerii 
protecţiei acestor 
obiecte 

7.  1.3.3. Elaborarea propunerilor 
de modificare şi 
completare a legislaţiei 
în vederea neadmiterii 
utilizării mărcii anterior 
înregistrate în calitate de 
denumire de firmă 

2012 Propunerile 
elaborate şi 
aprobate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Camera 
Înregistrării de 
Stat. 

Executată. 
Prin Legea nr.235 din 26.10.2012 a fost modificată şi 
completată Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind 
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor individuali, inclusiv art.9 al acestei legi, 
conform căreia se interzice înregistrarea unei denumiri de 
firme ce coincid cu o marcă înregistrată în RM sau cu o marcă 
notorie străină.Prin intermediul paginii oficiale a AGEPI 
www.agepi.gov.md se efectuează verificarea mărcilor 
înregistrate. 

Mecanismul 
adecvat de 
verificare a 
mărcilor anterior 
înregistrate, 
propuse în calitate 
de denumire de 
firmă 

8.  1.3.4. Îmbunătăţirea imaginii 
produselor moldoveneşti 
prin promovarea brandului 
de ţară şi creşterea rolului 
PI, în special a mărcilor şi 
indicaţiilor geografice, în 
crearea, dezvoltarea şi 
promovarea imaginii 
pozitive a ţării în 
străinătate 

2014 
 

Ritmul de 
creştere a 
exporturilor 
produselor cu 
indicaţii 
geografice şi 
denumiri de 
origine 

Ministerul 
Economiei; 
Agenţia de 
Atragere a 
Investiţiilor şi 
Promovare a 
Exportului din 
Moldova; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Economiei,  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport s-a desfăşurat Concursul pentru crearea 
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice 
protejate (IG), denumirilor de origine protejate (DO) si 
specialităţilor tradiţionale garantate (STG). În cadrul 
concursului au fost desemnaţi 9 cîştigători, inclusiv pentru IG 
-3, DO-3 şi STG-3. Simbolurile naţionale menţionate vor fi 
utilizate pentru marcarea produselor comercializate sub o DO 
protejată, o IG protejată ori a STG, în conformitate cu 
prevederile Legii. 
Informaţia privind lansarea Concursului precum şi deciziile 
Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea 
Concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate IG 
protejate, DO protejate şi STG  au fost mediatizate prin 
intermediului paginilor web a autorităţilor desemnate, precum 
şi mass-media republicana 
Agenţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova: 
În vederea realizării acţiunii menţionate au fost întreprinse 
următoarele: 
1. Editarea materialelor promoţionale în număr de 25 800 
exemplare, cu plasarea logo-ului mărcii „MOLDOVA"; 
2. Distribuirea materialelor promoţionale în cadrul: 

a) forurilor de afaceri şi conferinţe internaţionale, cum ar fi:  
(i) Forul Economic Interregional moldo-român „Promovarea 
potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a 
investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)";  

Creşterea imaginii 
pozitive a ţării în 
străinătate şi 
sporirea 
volumului de 
exporturi ale 
produselor cu 
semne distinctive 

http://www.agepi.gov.md/�
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 (ii) Conferinţa Internaţională „Moldova ICT Summit 2012"; 
(iii) Forumul Economic-2012 (în comun cu CCI, proiectul 
DIHK-CEFTA); 
(iv) Forul oamenilor de afaceri Moldo-Francez;  
(v) Forul economic de la Krynita;  
(vi) Forul oamenilor de afaceri moldo-italian;  
(vii) Forumul investiţional organizat de MIEPO şi Ministerul 
Economiei în parteneriat cu Camerele de Comerţ Americane 
din RM şi România şi cu suportul Ambasadei SUA în RM;  
(viii) Forul oamenilor de afaceri moldo-rus;  
(ix) Forumul oamenilor de afaceri moldo-polon, etc.; 
b) expoziţiilor/Tоrgurilor, cum ar fi: „Vinordic"; „London 
Wine Fair"; „World Food Moscow"; „Toamna de aur" etc.; 

) treningurilor, seminarelor, meselor rotunde, cum ar fi: (i) 
Seminar „Pregătirea întreprinderilor pentru participarea la 
expoziţii";  
(ii) Masa rotundă cu genericul „Sectorul industrial al RM. 
Situaţia actuală, probleme şi soluţii ";  
(iii) Seminarul "Pregătirea propunerilor investiţionale pentru 
prezentarea şi promovarea acestora mediului de afaceri 
străin";  
d) ambasadelor RM peste hotarele ţării. 

Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informaţionale 
9.  1.4.1. Modernizarea sistemului 

de protecţie a dreptului 
de autor şi drepturilor 
conexe 

2014 Numărul de 
acte normativ-
legislative 
elaborate şi 
adoptate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Serviciul Vamal  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport au fost elaborate şi adoptate următoarele 
proiecte  de acte normativ-legislative: 
1. Hotărîrea Guvernului nr.68 din 02.02.2012 cu privire la 
modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului – prin care au fost modificate 10 acte normative ce 
conţineau prevederi cu referire la dreptul de autor şi /sau 
drepturile conexe. 
2. Legea nr.111 din 17 mai 2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative – prin care au fost 
modificate 12 legi. 
3. Prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 05.06.2012 a fost 
aprobat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. 

Sistemul de 
protecţie a 
dreptului de autor 
şi al drepturilor 
conexe, similar 
celui european 

10.  1.4.3. Acordarea de asistenţă 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă 
(OGC-uri) în vederea 
îmbunătăţirii sistemului 
de colectare a 

2013 
 

Numărul de 
acţiuni de 
informare 
organizate; 
paginile web 
create 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
organizaţiile de 
gestiune 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 au fost organizate 9 şedinţe ale Comisiei privind 
avizarea OGC şi ale Comisiei de Control a activităţii OGC. 
Reieşind din completarea capitolului care se referă la 
„gestiunea colectivă” din Legea nr.139/2010 cu norme ce ţin 
de procedura de desemnare a OGC, precum şi includerea 

Nivelul înalt de 
informare a 
publicului privind 
activitatea OGC-
urilor prin 
intermediul 
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remuneraţiilor de autor, 
a creării şi dezvoltării 
paginilor web a acestora 
în scopul oferirii 
accesului la informaţie 
şi asigurării 
transparenţei activităţii 
lor  

colectivă normelor ce vizează necesitatea aprobării de către Guvern a 
unui act ce ar viza procedura de monitorizare şi supraveghere 
a activităţii OGC, modul de stabilire a relaţiilor acestora cu 
membrii săi, cu utilizatorii sau cu alte organizaţii similare, 
precum şi a criteriilor de stabilire a modului de calculare a 
remuneraţiei pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor 
şi drepturilor conexe, a fost elaborat proiectul Regulamentului 
privind gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor 
şi conexe, inclusiv capitolele privind modalităţile de calculare 
a remuneraţiei pentru valorificarea obiectelor dreptului de 
autor şi drepturilor conexe. 

paginilor web 
dezvoltate 

11.  1.4.4. Încurajarea industriilor 
culturale şi creative ce 
utilizează operele 
protejate prin dreptul de 
autor şi drepturile 
conexe în 
comercializarea legală a 
acestora 

2014 Ponderea 
operelor 
protejate prin 
dreptul de 
autor şi 
drepturile 
conexe 
comercializate 
legal 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul Vamal 

Ministerul Afacerilor Interne: 
În anul 2012 au fost notificaţi titularii şi reprezentanţii 
acestora despre oportunitatea prevenirii şi combaterii 
încălcărilor în domeniul vizat. Au fost expediate sesizări 
campaniilor din industriile culturale şi creative ce utilizează 
operele protejate în activitatea de zi cu zi. S-au efectuat 
verificări şi s-au constatat fapte ilicite de utilizare a soft-urilor 
piratate. 

Gradul avansat de 
legalizare a pieţei 
obiectelor 
protejate prin 
dreptul de autor şi 
drepturile conexe 

12.  1.4.5. Elaborarea şi editarea 
unui ghid cu privire la 
dreptul de autor şi la 
drepturile conexe 

2012 Ghidul 
elaborat şi 
publicat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

Executată. 
În perioada de raport, cu suportul experţilor TWINNING, a 
fost elaborat Ghidul (Manualul) privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, care este în proces de editare. 
De asemenea, a fost elaborată şi editată broşura „Cum se 
protejează dreptul de autor şi drepturile conexe în RM", care a 
fost distribuită participanţilor la seminarele şi mesele rotunde 
organizate pe parcursul anului 2012 din cadrul instituţiilor de 
cercetare şi universităţi. 

Recomandările în 
vederea 
respectării 
drepturilor de 
autor şi a 
drepturilor conexe 

13.  1.4.6. Stimularea utilizării legale 
a programelor pentru 
calculator prin organizarea 
campaniilor de informare 
a publicului în privinţa 
respectării drepturilor de 
autor asupra software-ului 
utilizat 

2014 
 

Numărul de 
acţiuni de 
informare 
organizate 

Ministerul 
Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(Institutul de 
Dezvoltare a 
Societăţii 
Informaţionale)  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 în vederea informării a publicului în privinţa 
respectării drepturilor de autor asupra software-ului utilizat, a 
fost elaborat şi editat pliantul informaţional „Programe de 
calculator” privind dreptul de autor asupra programului de 
calculator. Pliantul a fost imprimat într-un tiraj de circa de 
3000 ex. Acesta a fost diseminat în cadrul a 30 acţiuni de 
informare a publicului, tineretului studios, instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării (seminare, expoziţii, mese rotunde).  
S-a diseminat informaţia privind respectarea drepturilor de 
autor, inclusiv asupra software-ului utilizat, în cadrul 
campaniei publice „STOP Pirateria şi Contrafacerea” şi în 
cadrul a 14 seminare organizate la instituţiile de învăţământ. 

Nivelul înalt de 
informare a 
populaţiei cu 
referire la 
necesitatea 
respectării 
drepturilor de 
autor asupra 
programelor de 
calculator utilizate 
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14.  1.4.7. Negocierea unor 
contracte între Guvernul 
Republicii Moldova şi 
marile corporaţii 
producătoare de soft 
privind implementarea 
unui plan de furnizare a 
programelor instituţiilor 
guvernamentale 

2013 
 

Numărul de 
acţiuni 
realizate 

Cancelaria de 
Stat cu 
participarea 
Ministerului 
Afacerilor 
Interne, a 
Ministerului 
Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; 
Agenţiei de 
Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Prin dispoziţia nr. 48-d din  13.06.2012 pentru demararea 
dialogului dintre Guvernul RM Compania “Microsoft” în 
vederea colaborării pe termen lung a fost creat Grupul de 
lucru în componenţă căruia sunt incluşi reprezentanţii 
instituţiilor responsabile de executarea acestei acţiuni. Grupul 
de lucru va iniţia formalizarea dialogului pentru 
standardizarea licenţelor software în sectorul public şi 
dezvoltarea parteneriatului cu Compania “Microsoft”, va 
stabili etapele concrete ale colaborării şi va elabora un plan de 
acţiuni pentru implementarea standardizării licenţelor software 
în sectorul public.  
Ministerului Afacerilor Interne: 
Pe parcursul perioadei de raport au fost încheiate contracte 
privind achiziționarea soft-ului conform necesităților MAI, cu 
agenți economici după cum urmează: 
1. Servicii de elaborare a bazei operative de date de 
evidenţă a datelor statistice a DPR (SRL „DC Websoft”);  
2. Antivirusul licenţiat (SRL „BTS Pro”); 
3. Servicii de elaborare a bazei operative de date de 
evidenţă a certificatelor privind eliberarea condiţiilor tehnice 
pentru reutilarea vehiculului (SRL „Disicom-Computer”); 
4. Servicii de elaborare a bazei operative de date de 
evidenţă a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care le-
au săvârşit a DGPOP (SRL „Internova-Mobgrup”); 
5. Servicii de elaborare a Web service de integrare, 
interacţiune şi schimb informaţional de date (SRL „DC 
WebSoft”); 
6. Servicii de implementare a sistemului informaţional 
automatizat „Registrul de Stat al accidentelor rutiere” (SRL 
„DC Websoft”). 

Sporirea gradului 
de utilizare a 
softului autorizat 

15.  1.4.8. Asigurarea activităţilor 
de arhivare, conservare, 
evidenţă, protecţie şi 
valorificare a folclorului 
şi a patrimoniului 
cultural naţional 
imaterial 

2014 Numărul de 
activităţi 
întreprinse; 
numărul de 
documente 
arhivate şi 
descrise 

Ministerul 
Culturii; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(Institutul 
Patrimoniului 
Cultural şi 
Institutul de 
Filologie, 
Muzeul Naţional 
de Etnografie şi 
Istorie Naturală), 
Centrul de 

În perioada de raport a fost adoptată si a intrat in vigoare 
Legea nr.58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului 
cultural imaterial care stabileşte cadrul juridic pentru 
identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, 
transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural imaterial din RM. Odată cu adoptarea 
Legii 58/2012, a fost creat cadrul instituţional şi desemnate 
autorităţile publice responsabile de protejarea patrimoniului 
cultural imaterial ca parte a patrimoniului cultural naţional.  
Ministerul Culturii: 
Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului 
Cultural Imaterial,

Punerea în valoare 
a patrimoniului 
cultural naţional 
imaterial 

 subordonat Ministerului Culturii, asigură 
protejarea şi conservarea  patrimoniului național cultural 
imaterial prin arhivarea şi evidenţa patrimoniului cultural. In 
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Conservare şi 
Promovare a 
Patrimoniului 
Cultural 
Imaterial; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

acest context, Centrul dispune de 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

991 bobine ce conţin 30480 
creaţii muzicale şi literare, din ele -295 digitalizate; 180 casete 
video cu toate manifestările naţionale filmate din ele - 230 
digitalizate; 223 casete audio, din ele - 223 digitalizate;110 
mape ce conţin 5000 creaţii muzicale descifrate pe note din 
ele 60 creaţii scanate; Materialele expediţiilor folclorice se 
reflectă în 110 CD-uri; festivalurile, concursurile, expediţiile, 
seminarele, atelierele de creaţie s-au soldate cu 285 DVD-uri 
cu materiale înregistrate. 

Pe parcursul anului 2012 specialiştii AGEPI au participat la 
lucrările Comitetului Interguvernamental OMPI pentru 
Proprietatea Intelectuală, Resurse genetice (RG), Cunoştinţe 
tradiţionale (CT) şi Expresii tradiţionale ale culturii/ folclor 
(EsT/F), în cadrul căruia sunt în proces de elaborare  
instrumente internaţionale de protecţie şi repartizare echitabilă 
a beneficiului obţinut urmare utilizării RG, CT şi EsT/F.   

Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale 
  1.5.1. Elaborarea unui 

mecanism de 
monitorizare a 
tendinţelor pieţei 
obiectelor de proprietate 
intelectuală 

2013 Mecanismul 
elaborat şi 
adoptat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 au fost  generalizate materialele şi informaţiile 
pentru elaborarea mecanismului de monitorizare a pieţei 
obiectelor de PI. 

Viziunea veridică 
privind tendinţele 
pieţei obiectelor 
de proprietate 
intelectuală în RM 

17.  1.5.2 Şcolarizarea managerilor 
şi a contabililor privind 
bazele evaluării şi 
includerii proprietăţii 
intelectuale în capitalul 
social şi bilanţul contabil 
al întreprinderilor şi 
instituţiilor 

2014 
 

Numărul de 
manageri şi 
contabili 
şcolarizaţi 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În perioada de raport nu au fost solicitări pentru organizarea 
unor cursuri de instruire pentru manageri şi contabili în 
vederea evaluării şi includerii valorii PI în capitalul social şi 
bilanţul contabil. 
Astfel de cursuri vor fi organizate în anul 2013 în colaborare 
cu ODIMM şi ME (aceasta acţiune este inclusă în Planul de 
acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru perioada 
2012-2020, aprobată prin HG nr. 685 din 13.09.2012). 
În anul 2012 a fost prezentat raportul ”Evaluarea și evidența 
activelor imateriale în RM” în cadrul meselor rotunde pentru 
antreprenori organizată de ASEM, (Facultatea Business și 
administrarea afacerilor)  

Nivelul înalt de 
pregătire a 
managerilor şi 
contabililor în 
domeniul 
capitalizării 
proprietăţii 
intelectuale 

18.  1.5.4. Elaborarea şi editarea unui 
ghid privind valorificarea 
PI, destinat 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

2012 Ghidul 
elaborat şi 
publicat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Executată. 
Ghidul pentru IMM: Investiţii şi profit cu PI, a fost elaborat cu 
suportul experţilor TWINNING şi editat în 5000 exemplare. 
Un tiraj de 2000 ex. se va transmite Ministerului Economiei şi 
ODIMM pentru difuzare în rândul ÎMM-urilor in cadrul 
evenimentelor de instruire care urmează a fi  organizate pe 

Informarea IMM-
urilor privind 
proiectele reuşite 
de valorificare a 
proprietăţii 
intelectuale 
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parcursului anilor 2013-2014. 
19.  1.5.5. Consolidarea capacităţilor 

de management al 
proprietăţii intelectuale la 
instituţii/ întreprinderi 
 

2013 
 

Numărul de 
întreprinderi 
care au un 
program sau o 
strategie de 
management 
al PI 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

 

Proiectul Regulamentului-tip privind activitatea Serviciului de 
PI şi transfer tehnologic la instituţii/ întreprinderi a fost 
actualizat şi este în proces de coordonare în cadrul 
subdiviziunilor AGEPI. 
 

Consolidarea 
managementului 
proprietăţii 
intelectuale al 
întreprinderilor 

Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii 
20.  1.6.2. Asigurarea accesului 

întreprinderilor mici şi 
mijlocii (IMM) la 
serviciile de prediagnoză a 
proprietăţii intelectuale în 
vederea valorificării 
potenţialului intelectual 

2014 
 

Numărul de 
IMM-uri care 
au beneficiat 
de serviciile de 
prediagnoză 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În scopul asigurării accesului sectorului IMM din republică la 
serviciul de prediagnoză, oferit de AGEPI, în perioada de 
raport au fost realizate următoarele activităţi: 
1. Serviciul a fost promovat în cadrul a 23 de expoziţii la 
care AGEPI a  participat cu stand expoziţional.  
2. Au fost contactate la telefon în vederea informării 
privind importanţa PI în dezvoltarea afacerii în jur de 2500 de 
IMM-uri. 
3. A fost organizat la 14-15 noiembrie, în comun acord cu 
OMPI, seminarul internaţional „Proprietatea Intelectuală 
pentru ÎMM” în cadrul căruia a fost prezentat un raport 
consacrat serviciului de prediagnoză; 
4. A fost elaborată Fisa publicitara de promovare a 
serviciului de prediagnoza; 
5. A fost prestat serviciul de prediagnoză pentru 12 
rezidenţi în parte de la Incubatorul de Afaceri din Leova. 

IMM-urile 
familiarizate cu 
modalităţile 
optime de 
utilizare a 
potenţialului 
intelectual 

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia Uniunii 
Europene şi implementarea tratatelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte 

Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale 
21.  2.1.2. Monitorizarea sistemului 

internaţional şi a celui din 
Uniunea Europeană 
privind protecţia şi 
respectarea drepturilor de 
PI în scopul evaluării 
gradului de armonizare a 
sistemului naţional 

2014 
 

Rapoarte 
privind gradul 
de 
corespundere a 
sistemului 
naţional de PI 
celui din 
Uniunea 
Europeană şi 
celui 
internaţional 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 

În perioada de raport a fost examinat cadrul normativ 
european privind protecţia produselor farmaceutice in 
contextul negocierii Acordului ZLSAC, informaţia a fost 
prezentată la Grupul de lucru interdepartamental. 
A fost monitorizat cadrul normativ din UE, documentele 
discutate și adoptate de către OMPI în scopul armonizării 
sistemului naţional la cel internaţional. 
În cadrul negocierilor pe marginea Acordului privind 
instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Comprehensiv (ZLSAC), a fost elaborat raportul privind 
compatibilitatea legislaţiei naţionale în domeniul PI cu 
directivele UE. La ultima runda de negocieri din noiembrie 
2012 în domeniul PI, a fost atrasa atenţia doar asupra revederii 
prevederilor ce ţin de protecţia datelor. 

Compatibilitatea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
obiectelor de PI 
cu sistemele 
internaţional şi 
regional 

22.  2.1.3. Iniţierea negocierilor cu 
Organizaţia Europeană de 

2014 
 

Negocierile 
iniţiate; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea semnării Planului comun de acţiuni AGEPI-OEB 

Consolidarea 
relaţiilor de 
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Brevete (OEB) privind 
semnarea unui Acord de 
cooperare între Guvernul 
Republicii Moldova şi 
OEB 

acordul 
semnat 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene  

pentru 2012-2013 şi continuarea discuţiilor privind iniţierea 
negocierilor pe marginea Acordului dintre RM şi OEB de 
cooperare şi validare a brevetelor europene a avut loc vizita 
oficială a delegaţiei RM la OEB, Munchen.  
Pe parcursul anului s-a negociat cu OEB asupra textului 
Acordului dintre RM şi OEB de cooperare şi validare a 
brevetelor europene. 
Proiectul Acordului dintre Guvernul RM şi OEB privind 
validarea brevetelor europene (Acord de validare) a fost 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.874 din 22 noiembrie 
2012 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului 
Acordului menţionat. 
Prin aceiaşi HG au fost acordate deplinele puteri doamnei L. 
Bolocan, director general AGEPI(Acordul urmează a fi 
semnat in I semestru al anului 2013). 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
La demersul MAEIE, OEB s-a arătat disponibil să negocieze 
cu Guvernul RM un Acord de validare a brevetelor europene 
şi a propus proiectul unui atare acord. 

colaborare cu 
Organizaţia 
Europeană de 
Brevete; ajustarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
invenţiilor la cel 
european 

23.  2.1.4. Crearea mecanismelor 
de implementare a 
prevederilor privind 
controlul ex-oficio, 
pentru realizarea 
obligaţiilor ce revin 
Republicii Moldova în 
virtutea Acordului dintre 
UE-RM privind 
protecţia indicaţiilor 
geografice 

2013 Numărul de 
acte normative 
adoptate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Economiei  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea semnării Acordului între Guvernul RM şi 
Comunitatea Europeană privind protecţia IG ale produselor 
agricole şi alimentare, prin adoptarea Legii nr. 115 din 23 
iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative au fost modificate un şir de acte legislative, în 
special Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de 
procedură civilă, Codul contravenţional. 
Totodată, pe parcurs urmează a fi elaborate şi alte propuneri în 
acest sens, în funcţie de problemele identificate. 
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:  
SV s-a adresat către EUBAM în vederea efectuării unei 
analize a practicilor din statele-membre UE cu privire la 
controlul ex-oficio al IG.  
Reprezentanţii SV activează în grupul de lucru creat de către 
AGEPI, referitor la acest subiect. 

Sistemul naţional 
de protecţie a IG 
similar celui din 
UE în vederea 
respectării 
prevederilor 
Acordului UE-
RM privind 
protecţia 
indicaţiilor 
geografice 

Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional în domeniul proprietăţii 
intelectuale în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale 

24.  2.2.1 Participarea şi 
reprezentarea intereselor 
naţionale în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
al altor organisme 
internaţionale axate pe 

permanent Numărul de 
propuneri 
adoptate; 
numărul de 
participări la 
evenimente 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport reprezentanţii AGEPI au participat la 13 
evenimente (Comitete, Grupuri de lucru, conferinţe, sesiuni), 
privind dreptul brevetelor, mărcilor, desenelor şi modelelor 
industriale, indicaţiilor geografice, organizate de OMPI. 
Delegaţia AGEPI a reprezentat interesele R Moldova în cadrul 
celei de-a 50-a serie de Reuniuni ale statelor membre ale 

Prezentarea 
poziţiei Republicii 
Moldova pe 
marginea 
documentelor 
adoptate în cadrul 
sesiunilor 
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problematica protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
PI 

Integrării 
Europene  
 

OMPI care a avut loc la Geneva in perioada din 1-9 octombrie 
2012. 
Consiliul Coordonator al Audiovizualui:   
AGEPI în comun cu CCA au participat la Conferinţa 
Diplomatică de adoptare a Tratatului OMPI privind 
interpretările audiovizuale, care s-a desfăşurat la Beijing, 
Republica Chineză, în perioada 20-26 iunie. Directorul 
general AGEPI, dna L.Bolocan, a semnat  din numele 
Republicii Moldova Tratatul OMPI privind interpretările 
audiovizuale 

Comitetelor 
permanente şi 
Grupurilor de 
experţi ale OMPI 

25.  2.2.2. Informarea titularilor 
din Republica Moldova 
privind modalitatea de 
protecţie internaţională a 
obiectelor de proprietate 
intelectuală 

permanent Numărul 
sporit de 
obiecte de PI 
protejate peste 
hotare 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Finanţelor; AŞM 

În vederea informării titularilor privind modalitatea de 
protecţie internaţională a obiectelor de PI au fost realizate 
următoarele activităţi: 
- s-a participat cu comunicări la diverse seminare referitor 
la rolul mărcilor, DMI, IG, DO şi oportunitatea protecţiei lor 
în alte state, organizate de AGEPI pe parcursul anului 2012;  
- a fost organizat la 14-15 noiembrie, în cooperare cu OMPI 
„Seminarul naţional „Proprietatea Intelectuală pentru ÎMM”;  
- au fost acordate consultaţii referitor la procedura de 
înregistrare a mărcilor, DMI, IG, DO în alte state, inclusive 
prin procedurile internaționale. 

Nivelul avansat de 
cunoaştere de 
către solicitanţii 
autohtoni a 
sistemelor 
internaţionale de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale 

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei sale 
26.  3.1. Preluarea celor mai bune 

practici europene din 
domeniul protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
PI în vederea modernizării 
continue a sistemului 
naţional de PI 

permanent Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

În perioada de raport experţii AGEPI au efectuat o vizită de 
studiu în domeniul protecţiei mărcilor, DMI la Oficiul de 
Brevete din Republica Cehă.  
Delegaţia AGEPI, formată din reprezentanţii Comisiei de 
Contestaţii, a efectuat o vizită a de studiu la Oficiul de Stat 
pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) în vederea 
preluării experienţei activităţii Comisiei de contestaţii OSIM. 

Sistemul naţional 
de protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de PI 
armonizat cu cel 
european, în baza 
celor mai bune 
practici europene 

27.  3.2. Aproximarea instituţional-
tehnologică a Sistemului 
naţional de brevete la 
Sistemul brevetului 
european 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În anul 2012 au fost întreprinse măsuri în vederea realizării 
planului de acţiuni comune AGEPI-OEB pentru anii 2011-
2013, inclusiv şi cu privire la examinarea nivelului de 
compatibilitate a sistemului naţional de protecţie a brevetelor 
cu sistemul european. 

Cadrul normativ-
legislativ şi 
instituţional-
tehnologic 
naţional de 
protecţie a 
invenţiilor ajustat 
la sistemul 
european în 
domeniu 

28.  3.3. Crearea şi dezvoltarea 
Sistemului naţional de 
protecţie a indicaţiilor 
geografice, a 

2014 Numărul de 
activităţi 
întreprinse; 
numărul 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul creării şi dezvoltării sistemului naţional de protecţie 
IG, a DO şi a STG în anul 2012 au fost realizate următoarele 
activităţi: 

Condiţiile 
necesare pentru 
implementarea 
legislaţiei 
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denumirilor de origine şi 
a specialităţilor 
tradiţionale garantate 

crescut de 
produse cu 
indicaţii 
geografice; 
numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Culturii; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Sănătăţii; alte 
instituţii abilitate  

1. Au fost organizate 3 seminare de instruire privind „IG şi 
beneficiile acestora” cu participarea experţilor europeni în 
cadrul proiectului TWINNING: 
• la Edineţ, cu asistenţa filialei Edineţ a CCI, la 19.02 2012, 
(23 pers.); 
• la Chişinău, cu asistenţa AGEPI, la 20.02.2012 (15 pers.);  
• la Comrat, cu asistenţa Filialei UTA Găgăuzia, 21.02.2012, 
(20 pers.).  
2. S-a particpat cu raport la un seminar organizat la 3.05.2012 
la Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  cu comunicarea 
„Aspecte economice privind IG şi DO” . 
3. S-a participat la masa rotunda: „PI - suport pentru creşterea 
competitivităţii întreprinderilor”, organizată la 03.03.2012 cu 
raportul „Rolul IG în promovarea produselor autohtone de 
calitate”. 
4. S-a participat la seminarul „Tendinţe europene pentru 
Moldova – producerea vinurilor cu IG şi a vinurilor cu DO” 
organizat în cadrul Expoziţiei „Expo Vin Moldova 2012”, cu 
raportul „Aspecte economice privind IG, DO”.  
5. S-a participat la masa rotunda: „PI - suport pentru creşterea 
competitivităţii întreprinderilor” organizată în cadrul 
seminarului „Producţia agroalimentara ecologica – cerinţa 
prioritara in procesul de integrare in UE”cu raportul: „Rolul 
IG in promovarea produselor autohtone de calitate”, organizat 
de către Consiliul Raional Făleşti. 
6. S-a participat  cu raport la întrunirea organizată de MAIA cu 
Clubul de presă din RM (în scopul promovării sistemului de 
protecție a IG în RM). 
7. A fost organizată o şedință lucru cu reprezentanţii 
companiei Lion-Gri privind Denumirile de Origine „Merlot de 
Talamaza” şi „Cabernet Sauvignon de Talmaza”. 

naţionale cu 
privire la protecţia 
indicaţiilor 
geografice, a 
denumirilor de 
origine şi a 
specialităţilor 
tradiţionale 
garantate 

29.  3.4. Implementarea unui 
mecanism de colectare, 
procesare şi diseminare 
a datelor privind 
respectarea drepturilor 
de PI; asigurarea unui 
dialog constructiv cu 
persoanele interesate 
prin intermediul 
Punctului de informare/ 
Observatorului în 
domeniul PI 

2014 
 

Mecanismul 
adoptat; 
punctul de 
informare în 
domeniul PI 
creat; numărul 
de seminare de 
instruire 
organizate; 
numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Justiţiei, în 
cooperare cu 
Procuratura 
Generală  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport au fost realizate următoarele activităţi: 
1. A fost elaborat şi semnat Ordinul interdepartamental . cu 
privire la cooperarea în scopul creării Sistemului 
informaţional unic în domeniul PI ( AGEPI, MAI, SV, PG). 
2. Au fost elaborate propuneri privind structura sistemului 
informaţional integrat. 
3. Au fost elaborate şi aprobate modele de rapoarte ce urmează 
a fi transmise de fiecare autoritate către Observator prin 
membrii grupurilor A desemnaţi prin ordinul interministerial 
din 30-31 mai 2012. 
 

Nivelul înalt de 
informare a 
societăţii cu 
referire la 
activitatea 
instituţiilor 
publice în 
domeniul 
respectării 
drepturilor de PI 
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30.  3.6. Elaborarea unui Studiu 
privind cunoaşterea 
fenomenului 
contrafacerii şi pirateriei 
în Republica Moldova 

2012 Studiul şi 
recomandările 
elaborate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul 
respectării 
drepturilor de PI  

Executată.  
În cadrul Campaniei publice „STOP Pirateria şi 
Contrafacerea” în perioada 6-19 aprilie 2012 la iniţiativa 
AGEPI a fost realizat un studiu privind nivelul de cunoaştere 
de către populaţia RM a riscurilor generate de contrafacere si 
piraterie, pe un eşantion de 710 respondenţi din toata ţară. 
Studiul a fost efectuat de către Centrul de Investigaţii 
Sociologice şi Studii de Marketing „CBS-AXA” în baza 
Chestionarului elaborat de comun acord cu AGEPI. 
Rezultatele au fost plasate pe pagina web 
www.stoppirateria.md şi www.agepi.gov.md. 

Evaluarea situaţiei 
în domeniul 
respectării 
dreptului de autor 
şi a drepturilor 
conexe şi a 
măsurilor 
întreprinse pentru 
diminuarea 
pirateriei 

31.  3.7. Consolidarea rolului 
reprezentanţilor şi 
mandatarilor autorizaţi în 
domeniul PI; asistenţa în 
ameliorarea activităţii 
Asociaţiei mandatarilor 
autorizaţi în domeniul PI 
din Republica Moldova 

2013 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
Asociaţia 
mandatarilor 
autorizaţi în 
domeniul PI 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Asociaţia 
mandatarilor 
autorizaţi 
 
 
 
 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 au fost organizate 2 adunări cu mandatarii 
autorizaţi în PI în cadrul cărora au fost trecute în revistă 
noutăţile legislative în domeniu, au fost instruiţi mandatarii în 
depunerea cererilor de solicitare a protecţiei în regim on-line 
etc.. De asemenea, au avut loc 3 şedinţe ale Comisiei de 
Atestare a candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar 
autorizat în PI, urmare a cărora au fost atestate şi înscrise în 
Registrul mandatarilor autorizaţi 12 persoane. 
Mandatarii autorizaţi au beneficiat de instruire în domeniul 
înregistrării internaţionale a invenţiilor, mărcilor, DMI în 
cadrul a 2 seminare şi 3 ateliere organizate de AGEPI cu 
participarea experţilor OEB şi OMPI. 

Sporirea calităţii 
serviciilor prestate 
de mandatarii 
autorizaţi din 
republică; 
preluarea celor 
mai bune practici 
europene în acest 
domeniu 

32.  3.8. Consolidarea 
managementului OGC–
urilor a dreptului de 
autor şi a drepturilor 
conexe 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
organizaţiile 
de gestiune 
colectivă; 
pagina web 
lansată 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
organizaţiile de 
gestiune 
colectivă  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012, au for organizate 3 şedinţe publice de lucru 
privind consolidarea sistemului de gestiune colectivă a 
operelor ce ţin de dreptul de autor şi drepturile conexe.  
A fost efectuat un control suplimentar la AsDAC privind 
implementarea recomandărilor din Actul de control nr.3/2011. 
 

Crearea 
condiţiilor pentru 
funcţionarea 
eficientă a 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă 

33.  3.9. Sprijinirea activităţii 
uniunilor de creaţie şi a 
altor asociaţii 
nonguvernamentale din 
republică care activează 
în domeniul PI 

2013 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
uniunile de 
creaţie 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Culturii; uniunile 
de creaţie  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În conformitate cu Planul manifestărilor dedicate Zilei 
inventatorului şi Raţionalizatorului, AGEPI a participat în 
calitate de coorganizator al Concursului „Cel mai bun 
raţionalizator”, organizat de către Uniunea Inventatorilor şi 
raţionalizatorilor IR „Inovatorul”. Totalurile concursului au 
fost anunţate în cadrul şedinţei solemne dedicate Zilei 
Inventatorului şi raţionalizatorului din RM la finele lunii 
iunie.. 
La solicitarea Uniunii Cineaştilor specialiştii AGEPI au 
prezentat  un raport privind gestiunea colectivă a drepturilor 

Cooperare mai 
eficientă între 
instituţiile publice 
şi uniunile de 
creaţie 

http://www.stoppirateria.md/�
http://www.agepi.gov.md/�
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urmare valorificării operelor audiovizuale. 
Ministerul Culturii: 
În perioada de raport au fost susţinute proiectele şi programele 
culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti – 37 
proiecte/programe culturale desfăşurate  de 12 asociaţii 
obşteşti, şi anume: 
Uniunea Cineaştilor -7acţiuni: Concursul pentru cel mai bun 
scenariu pentru film de scurt metraj;Festivalul Internaţional de 
Film Documentar „Cronograf”;Premiul Emil Loteanu pentru 
cel mai bun film; Festivalul Internaţional al şcolilor de Teatru 
şi Film; Festivalul „Debut”; Jubileul de 50 de ani ai Uniunii 
Cineaştilor; Conferinţa ştiinţifică „Teorie şi film”. 
Uniunea Artiştilor Plastici – 2 acţiuni:Programul expoziţional 
pe anul 2012; tabere de creaţie la Cimişlia, Ştefan Vodă, 
Chişinău. 
Uniunea Scriitorilor – 5 acţiuni: Festivalul Internaţional de 
Poezie Nichita Stănescu, ediţia V; Colocviul Internaţional de 
analiză şi exigeză „Grigore Vieru – poet european”;Festivalul 
Internaţional de Poezie  Lucian Blaga;Festivalul de Epigramă 
„Donici -cuib de înţelepciune”. 
Literatura română din Basarabia – fenomene şi evenimente în 
anul 2011. 
Uniunea Teatrală – 3 acţiuni: Gala UNITEM; Ziua naţională 
a Actorului; Festivalul Internaţional al tinerilor regizori, 
scenografi,dramaturgi şi critici de teatru. 
Uniunea Muzicienilor -6 acţiuni: Concursul Naţional al 
interpreţilor cântecului folcloric  „Tamara Ciobanu”;Festivalul 
Internaţional „Invită Maria Bieşu”; Simpozion Internaţional: 
Viziuni actuale asupra operei şi baletului în cadrul Festivalului 
„Invită Maria Bieşu”;Sărbătoarea tradiţiilor calendaristice de 
iarnă „Aprindeţi luminile…”. 
Uniunea Compozitorilor  şi Muzicologilor: Festivalul 
Internaţional „Zilele muzicii noi”, ediţia XXI; Concursul 
Naţional de componistică şi muzicologie. 
Uniunea Meşterilor Populari – 7 activităţi: Tîrgul de 
ceramică „Iurceni – 2012, ediţia XXIV; Tîrgul creatorilor 
populari „Tezaur -2012”; Tîrgul olarilor „Hogineşti - 2012” 
ediţia II; Expoziţia-Concurs Naţional al meşterilor  cioplitori 
în lemn; Expoziţia specializată „ART-EXPO”; Tabăra de 
creaţie „Să ne cunoaştem tradiţiile”; Concursul Naţional anual 
„Cel mai bun meşteşugar al genului”; 
Centrul de Artă Colizeum: Festivalul „Poduri de Teatru – 
Multiculturalitate”. 
Uniunea coregrafilor: Conferinţa Internaţională „Ion Furnică 
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– promotor  al valorilor naţionale”. 
A.O.”Kinematique-Social”: Proiectul „KinoKabaret” 
(producerea filmelor de scurt metraj timp de 48 de h) 
Clubul Naţional de Artă: Festivalul ClassFest, ediţia II. 

OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei 

Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţia drepturilor de  proprietate intelectuală prin intermediul unei 
conduceri strategice 

34.  4.1.1. Stabilirea şi iniţierea de 
către Comisia Naţională 
de Proprietate Intelectuală 
a măsurilor necesare 
pentru corelarea 
responsabilităţilor 
instituţiilor publice în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale 

2013 
 

Sistemul 
schimbului de 
informaţii în 
domeniul 
respectării 
drepturilor de 
PI 

Comisia 
Naţională pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

În scopul coordonării şi eficientizării acţiunilor de identificare, 
investigare şi altor acţiuni necesare combaterii contrafacerii şi 
pirateriei, îmbunătăţirii nivelului de protecţie a DPI, precum şi 
întru realizarea angajamentelor RM faţă de UE privind 
asigurarea unui nivel similar de protecţie a DPI şi a 
recomandărilor experţilor UE în cadrul proiectului 
TWINNING „Suport pentru implementarea şi respectarea DPI 
în RM”, în 2012 a fost semnat Ordinul interdepartamental 
nr.102 din 31.05.2012 între AGEPI, MAI, SV, PG cu privire 
la cooperarea în scopul creării Sistemului informaţional unic 
în domeniul PI.  

Sporirea eficienţei 
în procesul de 
coordonare a 
sistemului de PI 

35.  4.1.2. Elaborarea şi adoptarea 
de către Comisia 
Naţională de Proprietate 
Intelectuală a unor 
metodologii de evaluare 
a cauzelor şi a amplorii 
fenomenelor 
contrafacerii şi 
pirateriei, precum şi a 
contribuţiei PI în 
economia Republicii 
Moldova 

2013 Metodologii 
adoptate 

Comisia 
Naţională pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul Vamal 

Ministerul Afacerilor Interne: 
Subdiviziunea de profil a Direcţiei Investigare Fraude (DIF) a 
Departamentului de Poliţie a MAI, a elaborat şi expediat în 
teritoriu Metodologia privind apărarea drepturilor de PI, 
prevăzută în activitatea colaboratorului de poliţie. 
 

Diminuarea 
cazurilor de 
contrafacere şi 
piraterie 

36.  4.1.3. Asigurarea unui grad înalt 
de transparenţă în 
activitatea Comisiei 
Naţionale de Proprietate 
Intelectuală 

2014 
 

Regulamentul 
modificat; 
pagina web 
creată 

Comisia 
Naţională pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

În perioada de raport Regulamentul CNPI a fost plasat pe 
pagina web a AGEPI, instituţia care asigură activitatea de 
secretariat a CNPI, la adresa 
http://agepi.gov.md/pdf/law/r_national_committee.pdf. 
Informaţia privind activitatea CNPI este reflectata pe paginile 
web ale AGEPI şi autorităţilor publice, membre ai CNPI. În 
cadrul Grupurilor de lucru create în scopul asigurării 
respectării drepturilor de PI au fost invitaţi reprezentanţii 
societăţii civile pentru a extinde formatul şedinţelor şi 
asigurarea transparenţei în procesul decizional. 
Pe pagina web a AGEPI a fost publicate componenţa 

Transparenţa în 
activitatea 
Comisiei 
Naţionale de 
Proprietate 
Intelectuală; 
crearea paginii 
web 

http://agepi.gov.md/pdf/law/r_national_committee.pdf�
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nominală a CNPI, deciziile acesteia, la adresa 
http://agepi.gov.md/md/practice/national_committee/  

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale 
37.  4.2.1 Îmbunătăţirea structurii 

instituţional-
organizaţionale şi a 
capacităţilor Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală de a răspunde 
provocărilor globalizării şi 
erei digitale 

2012 Propunerile de 
modificare a 
structurii 
instituţional-
organizaţional
e adoptate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Executată. 
În perioada de raport a fost îmbunătăţită structura 
instituţional-organizaţională a AGEPI.   

Structura 
instituţional-
organizaţională 
modificată 

38.  4.2.2. Instituirea unui sistem de 
management al calităţii 
(ISO 9001:2008) în 
activităţile Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 
pentru a obţine 
Certificatul 
ISO 
9001:2008; 
numărul de 
persoane 
instruite 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În procesul de implementare a sistemului de management al 
calităţii ISO 9001:2008 în cadrul AGEPI, în anul 2012 au fost 
întreprinse următoarele activităţi: 
1. A fost elaborată  Declarația de politică și a Manualul 
calităţii.  
2. Au fost completate Procedurile de proces (9 proceduri 
de proces).  
3. Au fost evaluaţi furnizorii AGEPI în baza chestionarului 
de autoevaluare, completată Lista furnizorilor evaluaţi.  
4. A fost completat Raportul de neconformităţi, acţiuni 
corective şi preventive.  
5. Au fost completate mapele calităţii ale subdiviziunilor 
AGEPI cu documentele necesare (9 mape).  
6. Au fost completate Procedurile de sistem (5 proceduri) 
şi formularele necesare SMC (circa 20 formulare).  
7. A fost elaborat Chestionarul de satisfacţie a clienţilor. 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
prestate de agenţie 
utilizatorilor 
sistemului 
naţional de PI în 
rezultatul 
implementării 
sistemului modern 
de management al 
calităţii, instruirea 
echipei 
manageriale; 
sporirea imaginii 
AGEPI 

39.  4.2.3 Perfecţionarea şi 
modernizarea continuă a 
procedurilor de 
examinare şi brevetare/ 
înregistrare a obiectelor 
de proprietate 
intelectuală 

Permanent Actele interne 
adoptate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În scopul perfecţionării şi modernizării continue a 
procedurilor de examinare şi brevetare/ înregistrare a 
obiectelor de PI, în perioada de raport au fost revizuite, 
perfecţionate, implementate formularele de procedură 
modificate, au fost elaborate formulare noi în procedura de 
examinare a invenţiilor, mărcilor naţionale şi DMI naţionale, 
inclusiv au fost realizate următoarele acţiuni: 
1. A fost implementată procedura de expediere în format 
electronic la OMPI a Avizelor de respingere şi deciziilor 
pentru mărcile internaţionale. 
2. Au fost introduse în documente şi în BD „Mărci 
naționale” unele coduri INID suplimentare. 
3. A fost elaborat proiectul formularului-tip pentru 
solicitarea permisiunii de transmitere a drepturilor asupra 
mărcii care conţine denumirea oficială sau istorică a statului în 
temeiul p. 141

Calitatea sporită a 
examinării, 
termenele şi 
procedurile de 
brevetare/ 
înregistrare 
optimizate, aduse 
în deplină 
concordanţă cu 
legile speciale în 
vigoare şi cu 
regulamentele 
aferente acestora 

 al Regulamentului privind modul şi condiţiile 
de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau 

http://agepi.gov.md/md/practice/national_committee/�
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istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2.12.2003. 
(aprobat de Comisie în decembrie 2012). 
4. A fost testată pe parcursul anului a BD comasate (care 
include documentarea referitor la mărcile naționale și 
internaționale). 
5. Au fost elaborate formularele de procedură (Decizie de 
retragere, decizie de înregistrare) pentru DO și IG depuse prin 
procedura națională. 

40.  4.2.4. Achiziţionarea sau 
obţinerea accesului la 
bazele de date comerciale 
în domeniul brevetelor de 
invenţie cu instrumente 
analitice efective şi a 
bazelor date cu literatură 
non-brevet 

2014 
 

Numărul de 
baze de date 
comerciale 
accesate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 
 

La solicitarea AGEPI, OMPI a acordat acces gratuit la Baza 
de Date „ARdi” pentru AGEPI şi instituţiile din sfera ştiinţei 
şi inovării. 

Nivelul ridicat al 
calităţii procedurii 
de examinare a 
cererilor de brevet 
de invenţie 

41.  4.2.5. Asigurarea unui sistem de 
instruire şi de formare 
continuă a personalului 
Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

2014 
 

Numărul de 
angajaţi 
instruiţi; 
numărul de 
participări la 
traininguri şi 
la seminare 
internaţionale 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În scopul instruirii şi formării continue a personalului AGEPI, 
în perioada de raport au fost organizate: 
a) 8 activităţi de instruire a angajaţilor AGEPI cu suportul 
organizaţiilor regionale şi internaţionale (Academiei OEB şi 
Academiei OMPI) în domeniul brevetării/înregistrării OPI, atît 
la Chişinău, cît şi peste hotare, în cadrul cărora au fost 
şcolarizaţi 72 specialişti AGEPI; 
b) 15 seminare de instruire interne în cadrul 
departamentului invenţii şi soiuri de plante. 
Printre alte forme de instruire la care au participat specialiştii 
AGEPI vom menţiona: 
1. Cursurile „Protecţia proprietăţii intelectuale”-10 pers. 
2. Cursurile de instruire „Programarea Calculatoarelor în 
JAVA 6” – 6 pers. 
3.  Cursurile din cadrul proiectului TWINNING „Suport pentru 
Cancelaria de Stat a RM - TTSIB” - 2 pers.; 
4. Cursul în domeniul elaborării proiectelor cu genericul 
„Asistenţa externă Moldova în cifre. Cum să obţinem fonduri” 
– 2 pers. 
5. Cursul de instruire privind Sistemul de Management al 
Calităţii conform standardului ISO 9001:2008 la compania 
„Ecofin Consult”.  
6. Cursul de limbă engleză – 17 persoane. 
7. Seminarul „Privind modificări şi completări introduse în 
Codul de procedură civilă prin Legea nr.155 din 5 iulie 2012”. 
8. Seminarul internaţional privind „Protecția IG şi  DO” de 

Nivelul ridicat de 
pregătire 
profesională a 
specialiştilor 
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la Tbilisi (Georgia) – 2 persoane; 
9. Seminarul internaţional „Marca naţională la 5 ani de la 
aderarea României la UE”(România) –4 persoane; 
10. Schimb de experiență a delegației AGEPI în Oficiul de 
PI din Republica Cehă – 3 persoane. 
11. Conferinţa internaţională „Aspecte teoretice şi practice 
de protecţie a PI”de la Yalta (Ucraina) - 8 persoane. 

42.  4.2.6 Modernizarea sistemului 
tehnologiilor 
informaţionale al 
Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
şi ajustarea acestuia la 
tehnologiile utilizate în 
oficiile de PI din statele 
Uniunii Europene 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 

În scopul modernizării sistemului tehnologiilor informaţionale 
ale AGEPIşi ajustării acestuia la tehnologiile utilizate în 
oficiile de PI din statele UE în perioada de raport au fost 
realizate următoarele activităţi: 
1. Perfecţionarea programului de corespondenţă cu OMPI 
în format electronic, pentru mărci respinse (total sau parţial) şi 
DMI acceptate; 
2. Modificarea aplicaţiilor de gestiune a dosarelor, 
migrarea la SGBD Firebird o baza de date, îmbunătăţirea 
schimbului de date cu alte oficii, realizarea peste 20 aplicaţii, 
3 BD noi, printre care si de documentare în 4 OPI. 
3. Achiziţionarea şi instalarea a 28 de calculatoare noi, 2 
imprimante multifuncţionale de reţea, unui sistem de 
supraveghere video. Totodată, a fost înlocuit serverul gateway 
ce funcționa pe baza sistemului de operare Linux Cents OS cu 
un router performant Microtik RB 1100 AH x2. Conectarea a 
doua canale internet de la doi furnizori diferiți CTS si ARAX 
(canal de rezervă), pentru a reduce la 0 căderile serviciului 
Internet.   

Nivelul înalt de 
dezvoltare a 
tehnologiilor 
informaţionale în 
cadrul Agenţiei de 
Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

43.  Elaborarea şi 
amplasarea bazei de date 
privind înregistrarea 
obiectelor protejate de 
dreptul de autor şi 
drepturile conexe pe 
pagina web a AGEPI 

2012 Baza de date 
elaborată şi 
lansată; 
numărul de 
accesări ale 
utilizatorilor 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 

Executată. 
În anul 2012 a fost elaborată Baza de date privind 
înregistrarea obiectelor protejate de dreptul de autor şi 
drepturile conexe pe pagina web. http://www.db.agepi.md/. 
De asemenea, AGEPI a oferit acces public la BD „Registrul 
de Stat al titularilor marcajelor de control”. 
S-au efectuat căutări - 884, din ele externe – 784, interne – 
100. Accesări unice – 193. Accesări unice externe -172. 

Accesul liber la 
informaţia privind 
obiectele protejate 
de dreptul de 
autor şi drepturile 
conexe 
înregistrate 

44.  Elaborarea şi 
implementarea 
sistemului de depunere 
on-line a cererilor de 
protecţie a OPI şi de 
achitare a taxelor, 
utilizînd semnătura 
digitală, şi a sistemului 
de management al 
documentelor în cadrul 

2014 
 

Programul 
implementat; 
numărul de 
cererii depuse 
on-line 
numărul de 
intrări în 
sistemul 
automatizat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 

În anul 2012 a fost elaborată şi implementată etapa I a 
Proiectului „Depunerea on-line a cererilor OPI”:  
portalul e-servicii.agepi.gov.md; procedura de înregistrare și 
autentificare a solicitantului; modulul de generare a 
Formularelor OPI ce ţin de atribuirea numărului de 
înregistrare şi a datei; semnătura electronică;  procedura de 
îndeplinire, semnarea şi depunere a Formularului; mecanismul 
de încărcare a documentelor aferente; procedura de atribuire 
automată a numărului de înregistrare și a datei; CPL 

Asigurarea 
accesului şi 
diminuarea 
cheltuielilor 
suportate de 
solicitanţi la 
depunerea 
cererilor de 
protecţie a OPI; 
controlul eficient 

http://www.db.agepi.md/�
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Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

(solicitant, cancelarie,departament, contabilitate); criteriul de 
validare a datelor Formularului; modulul de achitare a taxelor 
on-line; procedura de export a datelor din Formularele în BD 
AGEPI; rapoartele statistice; platforma tehnologică. 

al circuitului 
documente-lor în 
format electronic 

45.  4.2.7. Diversificarea serviciilor 
în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi ajustarea 
calităţii şi a termenelor de 
prestare a acestora la 
standardele internaţionale 

2013 
 

Numărul 
serviciilor 
prestate de 
agenţie care au 
atins 
standardele 
internaţionale 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 

În perioada de raport AGEPI a acordat  beneficiarilor 
sistemului naţional de PI diverse servicii ce ţin de obţinerea 
drepturilor de PI - cercetări documentare, consultaţii privind 
perfectarea cererilor de protecţie, utilizarea bazelor de date, 
servicii ce ţin de realizarea drepturilor - întocmirea şi 
înregistrarea contractelor de licenţă, cesiune şi gaj, evaluarea 
şi evidenţa OPI etc. 
Astfel, la cererea agenţilor economici, precum şi a autorităţilor 
administraţiei publice , AGEPI a efectuat 634 de rapoarte de 
cercetare documentară referitoare la 807 OPI (invenţii, mărci, 
DMI). Majoritatea cercetărilor s-a referit la mărci. AGEPI a 
acordat 5467 de consultaţii, inclusiv 1904 - persoanelor fizice, 
2964 - persoanelor juridice şi 2066 - reprezentanţilor în PI. 
Specialiştii AGEPI au contactat telefonic, prin e-mail sau fax 
2962 de întreprinderi şi au efectuat mai multe vizite de lucru 
în scopul sensibilizării şi acordării consultaţiilor în domeniul 
PI. Activitatea dată s-a soldat cu depunerea a 200 de cereri de 
înregistrare a OPI, inclusiv 25 de cereri de brevet de invenţie, 
160 de cereri de înregistrare a mărcilor şi 15 cereri de 
înregistrare a DMI. 

Spectrul larg de 
servicii şi 
consultaţii în 
domeniul PI 
pentru care se 
doreşte atingerea 
standardelor 
internaţionale 

46.  4.2.8. Promovarea sistemului de 
PI la nivel local şi 
regional: sensibilizarea, 
educarea şi familiarizarea 
publicului cu domeniul şi 
importanţa drepturilor de 
proprietate intelectuală 

2014 
 

Numărul de 
activităţi de 
promovare a 
PI organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În anul 2012, în scopul sensibilizării, educării şi familiarizării 
publicului cu domeniul PI şi importanţa drepturilor de PI, au 
fost întreprinse  un şir de activităţi de promovare, şi anume:  
1. Au fost organizate 31 seminare, inclusiv mese rotunde, 
ateliere de lucru, de informare si instruire în domeniul PI, 
dintre care: 14 - pentru reprezentanţii antreprenoriatului, 
inclusiv –din sectorul IMM (113 pers.), 17-pentru instituţiile 
de învăţământ preuniversitar si universitar şi instituţiilor 
academice (842 pers.).  
2. S-a participat cu stand expoziţional şi activităţi de 
marketing şi consultanţă la 9 expoziţii naţionale organizate în 
teritoriu de filialele CCI - la Bălţi , Edineţ, Faleşti, Soroca, 
Ciadir Lunga şi 8 expoziţii organizate în mun. Chişinău, la 
CIE „Moldexpo” SA. 
3. Au fost elaborate/ coordonate/publicate/difuzate cu forţele 
specialiştilor AGEPI 15 comunicate de presă, 90 de materiale 
(17 articole, 11 emisiuni radio „Evrica”, 8 interviuri la Radio 
Moldova „Actualităţi”, TVM, Jurnal TV; Publika TV, inclusiv 
54 de informaţii/ştiri difuzate de agenţiile de presă). 
4. Au fost organizate 4 conferinţe de presă. 

Nivelul ridicat de 
percepere a 
rolului PI în 
dezvoltarea unei 
economii bazate 
pe cunoaştere, 
privind 
necesitatea 
protecţiei şi 
respectării 
drepturilor de PI 
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47.  Susţinerea activităţilor 
bibliotecilor publice şi 
universitare privind 
diseminarea informaţiilor 
din domeniul proprietăţii 
intelectuale 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
bibliotecile 
publice şi 
universitare 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 s-a participat la 10 activităţi de diseminare a 
diverse la următoarele evenimente organizate de AGEPI cu 
participarea bibliotecilor din republică, printre care vom 
menţiona: 
1. Simpozionul Naţional „Anul bibliologic 2011”, organizat 
de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor, la 16.03.2012, în 
cadrul căruia au fost anunţate condiţiile de participare la ediţia 
a IV a Concursului republican „Biblioteca – partener în 
promovarea PI”;  
2. Expoziţia de carte „Proprietatea intelectuală – carte verde 
în drum spre Europa”, dedicată Zilei Europei la Chişinău, 
8.05.2012; 
3. Participarea la Şedinţa festivă consacrată Zilei 
Bibliotecarului şi Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de 
Autor, organizată la 20.04.12, de către Ministerul culturii în 
comun cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor cu diseminarea 
publicaţiilor AGEPI; 
4. Seminarul „Sursele de informare în domeniul PI” 
organizat în comun cu Biblioteca ştiinţifică medicală a USMF 
„N. Testemiţanu” pentru bibliotecarii instituţiilor de 
învăţământ şi inventatorii care activează în domeniul 
medicinii, 28.06.2012, ordin nr.115 din 27.06.2012; 
5. Expoziţia de carte în cadrul şedinţei festive dedicată Zilei 
Inventatorului şi Raţionalizatorului ( 29.06.2012); 
6. Masa rotundă „PI şi rolul acesteia în promovarea 
dezvoltării economice a RM” organizată în incinta Bibliotecii 
Centrale a USM; 
7. Masa rotundă „Globalizarea ştiinţei, internetul şi 
plagiatul” organizată în incinta Bibliotecii Centrale a USM. 
Asociaţia Bibliotecarilor  din Republica Moldova: 
În perioada de raport au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
1.  Preşedintele ABRM, M. Harjevschi, , a participat la 
dezbaterea oficială în cadrul Bibliotecii Parlamentul 
European. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu 
EBLIDA, eIFL, IFLA, şi ISF şi s-a axat pe rolul bibliotecilor 
şi arhivelor în furnizarea accesului la operele culturale, 
precum şi problemele juridice cu care se confruntă bibliotecile 
în era digitală. a subliniat necesitatea unui regim de drept de 
autor care este potrivit pentru era digitală, în special în 
domeniile de conservare şi digitizare a informaţiilor 
(30.05.2012); 
2. A avut loc lansarea cursului „Drepturi de autor pentru 
bibliotecari: curriculum online” a avut loc în cadrul Catedrei 

Nivelul ridicat de 
informare a 
societăţii cu 
privire la rolul PI 
în dezvoltarea 
economică, 
socială şi culturală 
a ţării 
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de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională la care au 
participat membri ai consorţiului, precum şi studenţi 
(21.07.2012);. Curriculum-ul se planifică a fi parte a 
programului „Cadrul juridic pentru biblioteci” pentru ciclul I 
şi „Biblioteci digitale şi drept de autor”, pentru ciclul II 
masterat de la USM (http://www.eifl.net/news/copyright-
librarians-launches-romanians); 
3. Preşedintele ABRM, M. Harjevschi, a avut o prezentare 
privind Iniţiativa digitizării în masă în cadrul mesei rotunde 
„Protecţia dreptului de autor, în contextul noilor provocări a 
digitalizării cărţilor” din biblioteci, organizată de Biblioteca 
Naţională a Moldovei şi AGEPI (03.09.2012). 

48.  Promovarea invenţiilor 
autohtone brevetate şi a 
rezultatelor ştiinţifice la 
saloanele şi expoziţiile 
internaţionale de invenţii 
şi noi tehnologii, 
organizate peste hotarele 
Republicii Moldova 

2014 
 

Numărul de 
expoziţii la 
care s-a 
participat; 
numărul de 
invenţii 
promovate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei; 
Agenţia de 
Atragere a 
Investiţiilor şi 
Promovare a 
Exportului din 
Moldova  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport a fost acordată asistenţa pentru 
participarea inventatorilor din R Moldova la 5 saloane 
internaţionale de invenţii şi tehnologi noi de la Geneva, 
Elveţia; Brussels, Belgia, Moscova, Federaţia Rusă, Iaşi, Cluj-
Napoca, România. 
A fost prezemtat un stand informaţional şi au fost acordate 
distincţii ale AGEPI(cupa şi 3 medalii) pentru laureaţii acestor 
saloane internaţionale. 
 

Promovarea 
realizărilor 
instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi 
inovării şi din 
universităţi la 
expoziţii 
internaţionale; 
atragerea 
investiţiilor pentru 
implementarea 
inovaţiilor 
autohtone 

49.  4.2.9. Modernizarea sistemului 
de instruire, formare şi 
perfecţionare continuă a 
cadrelor în domeniul PI 

Permanent Numărul de 
cursuri 
organizate; 
numărul de 
persoane 
instruite 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
În scopul modernizarii sistemului de instruire, formare şi 
perfecţionare continuă a cadrelor în domeniul PI, în anul 2012 
au fost organizate cursurile de instruire „Protecţia PI” 
(Persoane instruite - 13) 
De asemenea s-a participat la desfăşurarea cursurilor de 
instruire a lectorilor şi consilierilor în domeniul PI la UTM . 
A fost actualizat, coordonat cu subdiviziunile AGEPI 
Regulamentul de instruire şi perfecţionare continuă a cadrelor 
în domeniul PI. 
Ministerul Educaţiei: 
În cadrul cursurilor de formare continuă organizate la 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei are loc familiarizarea 
participanţilor cu privire la prevederile legale în domeniul PI. 
În special, acţiunea menţionată are scopul de a stimula 
specialiştii în vederea elaborării materialelor didactice şi 
ştiinţifice. 
Pe parcursul anului 2012 în cadrul Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei au fost organizate permanent cursuri de 

Perfecţionarea 
programelor de 
instruire 

http://www.eifl.net/news/copyright-librarians-launches-romanians�
http://www.eifl.net/news/copyright-librarians-launches-romanians�
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perfecţionare la care au participat - 3 081 cadre didactice, de 
asemenea au fost organizate şi cursuri în teritoriu la care au 
participat - 443 persoane. Concomitent, au fost organizate 
Module tematice la care au participat - 534 persoane, la 
cursurile de recalificare au participat - 723 persoane, în total 
pe parcursul anului au fost familiarizate - 4 781 persoane.  

50.  4.2.10. Intensificarea cooperării 
cu autorităţile naţionale 
investite cu 
responsabilităţi în 
domeniul respectării 
drepturilor de proprietatea 
intelectuală, în baza unor 
acorduri bilaterale, 
planuri/programe de 
colaborare 

2014 
 

Numărul de 
programe 
bilaterale 
semnate; 
numărul de 
activităţi 
organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 
Culturii; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Justiţiei; 
Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(AITT); 
ODIMM, în 
cooperare cu: 
Consiliul 
Coordonator al 
Audiovizualului; 
Procuratura 
Generală; CCI a 
RM; Centrul 
Internaţional de 
Expoziţii 
„Moldexpo”S.A. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anul 2012 au fost organizate  un şir de activităţi 
de promovare a sistemului naţional de PI, cu participarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în 
conformitate cu acordurile bilaterale de colaborare: 
1. Concursul privind selectarea simbolurilor IG, DO şi STG, în 
comun cu MEc, MAIA. 
2. 3 seminare de instruire în domeniul protecţiei IG, DO şi 
STG pentru producătorii din zona de nord, centru şi sud a 
republicii, organizate în comun cu filialele CCI din Edineţ şi 
Ciadir Lunga şi cu asistenţa experţilor UE în cadrul 
Proiectului TWINNING. 
3. Seminarul naţional „PI pentru ÎMM-uri” în comun cu MEc. 
4. 2 seminare de instruire pentru reprezentanţii organelor de 
forţă şi judecători, organizate în comun cu MJ şi MAI şi cu 
participarea experţilor UE în cadrul proiectului TWINNING.  
5. A fost semnat Ordinul interministerial din 30-31.05.2012 cu 
privire la cooperarea în scopul creării Sistemului 
Informațional Unic Integrat în domeniul PI între MAI, SV, PG 
și AGEPI. 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova: 
Începând cu anul 2003 conform contractului încheiat CCI a 
RM în comun cu AGEPI organizează concursul naţional 
„Marca comercială a anului". Concursul are drept scop de a 
contribui la dezvoltarea economiei RM prin creşterea 
competitivităţii şi competenţei întreprinderilor autohtone la 
crearea şi promovarea mărcilor pe piaţa internă şi externă, 
evaluarea lor, inclusiv pe baza opiniei consumatorilor. În anul 
2012 au fost desemnaţi învingători: 47 de Premiul Mare 
„Mercuriu de Aur", 36 de Medalii şi 4 distincţii patrimoniul 
republicii. In anul 2012 la concurs au participat 82 
întreprinderi cu 97 proiecte de mărci comerciale. In urma 
acţiunii circa 10 întreprinderi au depus cereri de înregistrare a 
mărcilor comerciale. 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului: 
La 29 februarie 2012 a fost semnat Acordul de colaborare 
dintre CCA şi AGEPI, care conţine un plan de măsuri comune 

Amplificarea 
colaborării 
bilaterale în 
vederea 
promovării 
sistemului 
naţional de 
proprietate 
intelectuală 

51.  4.2.11. Consolidarea capacităţilor 2013 Sistemul Ministerul Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Înţelegerea 
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operaţionale ale 
autorităţilor publice în 
vederea punerii în aplicare 
a sistemelor şi 
procedurilor specifice 
aferente recunoaşterii, 
înregistrării şi utilizării 
denumirilor de origine 
(DO) şi indicaţiilor 
geografice (IG) pentru 
produsele din domeniile 
reglementate:  

 naţional de 
protecţie a IG, 
DO şi STG 
armonizat cu 
cerinţele UE 

Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 
Culturii; 
Ministerul 
Sănătăţii; 
Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi 
Construcţiilor 

În scopul consolidării capacităţilor operaţionale ale 
autorităţilor publice în domeniul înregistrării şi utilizării IG şi 
DO pentru produsele din domeniile reglementate, în perioada 
de raport au fost organizate 3 seminare de informare şi 
instruire şi editate 2 broşuri promoţionale, inclusiv: 
− Ghidul pentru producători „Înregistrarea IG, DO şi STG”, 
în tiraj de 5000 exemplare; 
− Broşura „Cum se înregistrează o IG, DO şi STG”, în tiraj 
de 300 ex. 
 
 

comprehensivă şi 
utilizarea 
indicaţiilor 
geografice ca 
mod/mijloc de 
ameliorare a 
competitivităţii 

52.  Acordarea asistenţei în 
crearea asociaţiilor de 
producători şi şcolarizarea 
acestora în domeniu 

2013 
 

Numărul de 
asociaţii create 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul PI 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul şcolarizării producătorilor şi acordării asistenţei în 
crearea asociaţiilor de producători în domeniul IG, DO şi 
STG, în anul 2012 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 
 
1. Au fost organizate 3 seminare de instruire „IG şi beneficiile 
acestora” cu participarea experţilor europeni în cadrul 
proiectului TWINNING: 
− la Edineţ, cu asistenţa filialei Edineţ a CCI, la 19.02 2012, 
(23 pers.); 
− la Chişinău, cu asistenţa AGEPI, la 20.02.2012 (15 pers.);  
− la Comrat, cu asistenţa Filialei CCI UTA Găgăuzia, 
21.02.2012, (20 pers.).  
2. S-a participat la un seminar organizat la 3.05.2012 la 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  cu comunicarea 
„Aspecte economice privind IG şi DO” ; 
3. S-a participat la masa rotunda: „PI - suport pentru creşterea 
competitivităţii întreprinderilor”, organizată de AGEPI la 
03.03.2012 cu raportul „Rolul IG în promovarea produselor 
autohtone de calitate”. 
4. S-a participat la seminarul „Tendinţe europene pentru 
Moldova – producerea vinurilor cu IG şi a vinurilor cu DO” 
organizat în cadrul Expoziţiei „Expo Vin Moldova 2012”, cu 
raportul „Aspecte economice privind IG, DO”.  
5. S-a participat la masa rotunda: „PI - suport pentru creşterea 
competitivităţii întreprinderilor” organizată în cadrul 
seminarului „Producţia agroalimentara ecologica – cerinţa 
prioritara in procesul de integrare in UE”cu raportul: „Rolul 
IG in promovarea produselor autohtone de calitate”, organizat 
de către Consiliul Raional Făleşti. 
6. A fost organizată o şedință lucru cu reprezentanţii 

Avansarea 
procesului de 
constituire a 
asociaţiilor de 
producători şi 
sporirea gradului 
de cunoaştere de 
către aceştia a 
avantajelor 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice 



24 

 

companiei Lion-Gri privind Denumirile de Origine „Merlot de 
Talamaza” şi „Cabernet Sauvignon de Talmaza”. 
Agenţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova: 
Din contul Programului Promovarea Exportului şi 
AtragereaInvestiţiilor, a fost finanţată organizarea unui 
concursul privind selectarea simbolurilor IG, DO şi STG 

53.  Promovarea emblemei 
de desemnare a 
indicaţiilor geografice, a 
denumirilor de origine şi 
a specialităţi lor 
tradiţionale garantate 
protejate, selectate şi 
aprobate de Guvern, în 
baza concursului pentru 
elaborarea siglei/ 
emblemei de desemnare 
a IG, DO şi STG 
protejate 

2012 Numărul de 
activităţi 
desfăşurate în 
scopul 
promovării 
emblemelor 
selectate şi 
aprobate 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul PI 
 

Executată. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul creării simbolurilor de desemnare a IG, DO şi STG 
protejate, au fost realizate următoarele activităţi: 
1. A fost diseminată pe pagina web AGEPI informaţia 
privind deciziile Comisiei naţionale pentru organizarea şi 
desfăşurarea Concursului pentru crearea simbolurilor 
naţionale asociate IG protejate, DO protejate şi STG. 
2. A fost organizat şi desfăşurat  Concursul pentru crearea 
simbolurilor naţionale asociate IG protejate, DO protejate si 
STG. 
3. Au fost anunţati câştigătorii Concursului în cadrul 
conferinţei de presă, la 26 aprilie 2012. 
4. A fost organizată şedinţa de premiere a laureaţilor 
concursului şi Conferinţa de presă cu aceasta ocazie la 
Ministerul economiei, septembrie 2012. 
5. Au fost recepţionate reprezentările grafice propuse pentru 
a fi prezentate spre aprobare Guvernului RM în calitate de 
simboluri naţionale asociate IG protejate, DO protejate şi STG 
varianta modificată). 
6. Au fost organizate, în comun cu cîştigătorii, ședințe de 
lucru privind perfecționarea semnelor aprobate de Comisie.  

Promovarea 
utilizării pe piaţă a 
însemnelor de 
produse protejate 
prin indicaţii 
geografice, 
denumiri de 
origine şi 
specialităţi 
tradiţionale 
garantate 

54.  4.2.12 Consolidarea sistemului 
sui generis de protecţie 
juridică a soiurilor noi 
de plante: 

permanent Numărul de 
soiuri protejate 
anual 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 
Soiurilor de 
Plante cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea perfecţionării sistemului sui generis de protecţie 
juridică a soiurilor noi de plante, în perioada de raport, AGEPI 
şi Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, în 
colaborare cu Biroul UPOV, au organizat pentru prima dată în 
Republica Moldova în perioada 25-30 iunie, Grupul tehnic 
pentru automatizare şi programe de calculator al UPOV, 
precum şi şedinţa preparatorie a acestuia. 
La Chişinău s-au întrunit 55 de experţi din domeniul protecţiei 
juridice a soiurilor de plante prin sistemul sui generis, 
statisticieni şi biometrişti din 19 state membre ale UPOV, 
precum şi din cadrul organizaţiilor de specialitate - Oficiul 
Comunitar pentru Soiurile de Plante şi Oficiul UPOV.  
 
În anul 2012 au fost recepţionate 34 cereri de brevet pentru soi 

Sistemul sui 
generis de 
protecţie a 
soiurilor noi de 
plante în 
Republica 
Moldova 
armonizat cu 
cerinţele 
internaţionale şi 
regionale în 
domeniu 
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domeniul PI de plante (cu 16 mai mult comparativ cu 2011) şi eliberate  20 
brevete de soi de plante (cu 5 mai mult ca în anul 2011). 
 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
Au fost eliberate de către AGEPI 15 brevete pentru soi de 
plantă, în baza rapoartelor de examinare tehnică efectuate de 
CSTSP 

55.  Dezvoltarea colecţiilor 
de referinţă în domeniul 
protecţiei soiurilor de 
plante 

2012 Numărul 
colecţiilor de 
referinţă 
dezvoltate 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 
Soiurilor de 
Plante 

Executată. 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
În anul 2012 s-au realizat 15 colecții de referință la 
următoarele culturi: Grîu, porumb, orz, floarea soarelui, 
mazăre, măzăriche, tomate, castravete, șerlai, jaleș, coriandru, 
mărar, gălbenele, măr, vița de vie. 

Condiţiile 
moderne de 
testare a soiurilor 
noi de plante 

56.  Instruirea angajaţilor 
Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
şi ai Ministerului 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Comisiei de 
Stat pentru Testarea 
Soiurilor Noi de Plante 
privind aplicarea 
prevederilor Convenţiei 
Uniunii Internaţionale 
pentru Protecţia 
Soiurilor Noi de Plante 
(UPOV) 

Permanent 
conform unor 

planuri 
speciale 

Numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 
Soiurilor de 
Plante  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea perfecţionării cunoştinţelor în domniul protecţiei 
soiurilor noi de plante conform sistemului sui generis, în anul 
2012 un expert AGEPI a finalizat cursurile de instruire la 
distanta DL-205 „Introducere în sistemul UPOV de protecţie a 
soiurilor de plante”.  
 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
În perioada de raport CSTSP a beneficiat de perfecţionare 
profesională a examinatorilor prin intermediul proiectului 
TWINING (10 specialişti); a fost organizat un seminar cu 
specialiştii omologi din Polonia (32 persoane). 
 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
examinatorilor 

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală 

57.  4.3.1. Sporirea capacităţilor 
Serviciului Vamal în 
domeniul respectării 
drepturilor de PI la 
frontieră 

2014 
 

Numărul 
cererilor de 
intervenţie 
depuse la 
Serviciul 
Vamal 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Angajaţii SV au participat la 2 şedinţe (august, decembrie 
2012) organizate de AGEPI privind crearea unei baze de date 
interdepartamentale. 
Au fost revizuite criteriile de selectivitate din sistemul 
informaţional vamal, care atenţionează colaboratorii vamali 
asupra mărfurilor de risc de contrafacere sau piraterie. Au fost 
create 14 criterii de risc în domeniul protecţiei drepturilor de 
PI 

Capacitatea sporită a 
organelor vamale 
privind depistarea şi 
prevenirea traficului 
ilicit de mărfuri 
contrafăcute ce 
includ drepturi de PI 

58.  Dezvoltarea sistemului 
de evidenţă 
(recepţionare şi 
procesare) a solicitărilor 
(cererilor de intervenţie) 

2014 
 

Numărul 
obiectelor de 
PI înregistrate 
în registrul 
Serviciului 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

În perioada de raport a fost instituit un sistem de evidenţă a  
cererilor de intervenţie se efectuează în baza unui Registru în 
care se introduce informaţia cu privire la solicitant, OPI, data 
de depunere a dosarului, etc. Registrul este publicat pe pagina 
web a SV 

Majorarea 
numărului de 
obiecte de 
proprietate 
intelectuală 
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a titularilor de drepturi Vamal La 31 decembrie 2012, Registrul OPT gestionat de SV 
cuprindea 480 de obiecte, ceia ce reprezintă o creştere de circa 
10% faţă de 2011 (268% faţă de 2010)  

protejate 

59.  Dezvoltarea 
mecanismelor de 
cooperare cu autorităţile 
naţionale şi 
internaţionale 
responsabile de protecţia 
PI 

2014 
 

Numărul de 
operaţiuni 
regionale şi 
internaţionale 
cu participarea 
Serviciului 
Vamal 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

În anul 2012 SV a participat în 3 operaţiuni organizate de 
către organizaţii internaţionale (INTERPOL, EUBAM, WCO, 
etc.)  
- În perioada 01-31 mai a.c. s-a desfăşurat Operaţiune 
regională "Black Poseidon" (Belarus, Ucraina, Moldova, 
Turcia, Georgia) sub egida Interpol şi Europol pentru 
prevenirea şi combaterea infracţiunilor legate de PI. Drept 
urmare, la 14.05.2012 a fost efectuată prima captură de 
produse cosmetice (465-bucăţi) şi încălţăminte (544-perechi). 
Cea dea doua captură din 28.05.2012 a constituit circa 4000 
de bucăţi de produse cosmetice şi îmbrăcăminte.     
- În perioada 25 septembrie - 2 octombrie a.c. s-a desfăşurat 
operaţiunea "PANGEA 5" ce a vizat lupta împotriva 
comercializării ilicite prin intermediul internetului a 
substanţelor farmaceutice contrafăcute şi ne-autorizate. SV a 
întreprins măsurile necesare referitor la efectuarea inspecţiilor 
şi controalelor operative la punctele de intrare pe teritoriul 
ţării şi în centrele de distribuire poştale. La postul vamal intern 
Chişinău poşta 2 au fost verificate la import – 1599 colete, şi 
pachete mici – 3493; la export – 184 colete, şi pachete mici – 
309. În urma verificării coletelor poştale, mărfuri contrafăcute 
nu au fost depistate.  
- În perioada 5-8 iunie reprezentatul SV a participat în 
comun cu AGEPI la vizita de documentare a delegaţiei RM la 
Bucureşti, la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a Ministerului Public din România şi la OSIM. În 
cadrul vizitei au fost abordate aspecte de dezvoltare a unui 
sistem informaţional r de realizare a măsurilor de combatere şi 
prevenire a contrafacerilor. 
- În contextul desfăşurării Campionatului European de 
Fotbal EURO 2012; autorităţile vamale din RM, Ucraina, 
Republica Belarus, au semnat în luna mai a.c. un acord de 
colaborare cu privire la unificarea eforturilor pentru 
optimizarea procedurilor vamale pe perioada campionatului şi 
asigurarea protecţiei PI vizavi de simbolica campionatului 
fiind sporit controlul asupra mărfurilor cu inscripţii sau 
imagini ce se referă la Campionatul European la Fotbal EURO 
2012. Reprezentantul SV a fost delegat în cadrul Centrului de 
monitorizare deschis la Kiev, unde a asigurat de comun cu 
reprezentanţi serviciilor vamale din Ucraina, Belarus şi 
Polonia coordonarea activităţilor de control pe întreaga 

Mecanismul de 
schimb de 
informaţii 
implementat 
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perioada de desfăşurare a Campionatului (4 iunie-3 iulie); 
- Pe parcursul 2012 a continuat conlucrarea SV cu EUBAM 
prin crearea unui grup de lucru comun. În cadrul şedinţelor de 
lucru specialiştii SV au solicitat de la experţii EUBAM 
prezentarea informaţiei referitor la lărgirea competenţei 
organului vamal în efectuarea controlului ulterior al 
produselor susceptibile a fi contrafăcute. De asemenea, în luna 
mai 2012. 5 persoane din cadrul SV au beneficiat de instruire 
specializată în oraşul Odessa. De menţionat şi suportul 
EUBAM la efectuarea a două reţineri de mărfuri contrafăcute.  

60.  Diseminarea şi 
gestionarea informaţiei 
cu privire la cazurile de 
încălcare a drepturilor 
de proprietate 
intelectuală la frontieră 

2014 
 

Informaţia şi 
actualizările 
publicate pe 
pagina web a 
Serviciului 
Vamal 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Diseminarea şi gestionarea informaţiei cu privire la cazurile 
de încălcare a DPI şi distrugerea a mărfurilor contrafăcute se 
efectuează prin intermediul paginii web a SV 
www.customs.gov.md, de asemenea, în cadrul conferinţelor 
de presă şi şedinţelor la care se invită titularii şi mass media.  
 

Asigurarea 
informării 
publicului cu 
referire la 
protecţia 
drepturilor de PI 
la frontieră 

61.  4.3.2. Instruirea continuă a 
colaboratorilor vamali în 
domeniul PI: 

2014 
 

Numărul de 
cursuri 
organizate; 
numărul de 
colaboratori 
instruiţi; 
numărul de 
vizite de lucru 
organizate 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

În anul 2012 au fost organizate 7 cursuri de instruire internă, 
inclusiv în cadrul Centrului de Instruire a SV la care au 
participat 172 colaboratori vamali şi 2 cursuri de instruire 
internaţională în cadrul cărora au fost instruiţi 5 colaboratori 
vamali, instruirea noilor angajaţi s-a efectuat la cursuri pentru 
inspectori, în colaborarea cu Serviciul Vamal Francez şi 
EUBAM cursuri de instruire pentru inspectorii de prima linie 
şi şefii de post.  
În cadrul proiectului TWINNING „Suport pentru 
implementarea şi respectarea drepturilor de PI în RM” au fost 
instruiţi 4 colaboratori vamali.  

Ridicarea 
nivelului de 
cunoştinţe a 
lucrătorilor vamali 
în domeniul PI 

62.  Organizarea seminarelor 
naţionale şi 
internaţionale cu 
participarea titularilor de 
drepturi şi a organelor 
de drept pentru a spori 
gradul de conştientizare 
a necesităţii protecţiei PI 
şi pentru a îmbunătăţi 
cooperarea dintre aceştia 

2014 
 

Numărul de 
seminare 
organizate 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Pe parcursul anului 2012 au fost organizate 2 cursuri de 
instruire internaţională, în cadrul cărora au fost instruiţi 5 
colaboratori vamali. 
 

Sporirea 
cooperării dintre 
titularii de 
drepturi şi 
instituţiile publice 

63.  Dotarea Centrului de 
instruire a 
colaboratorilor vamali şi 
a organelor vamale cu 
materiale didactice, 
metodologice şi 

2013 
 

Materialele 
didactice, 
metodologice 
şi informative 
specializate 
elaborate, 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

La sfârşitul anului 2012 a fost iniţiată procedura de creare a 
Muzeului de mărfuri contrafăcute, reţinute de către organele 
vamale. 
La 24.01.2013 a fost lansată deschiderea oficială a primei 
expoziţii din Muzeu. Muzeul este dotat și cu mostre de 
mărfuri originale pentru a le diferenția de cele contrafăcute. 

Crearea 
condiţiilor de 
instruire a 
lucrătorilor vamali 
în domeniul PI 

http://www.customs.gov.md/�
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informative specializate achiziţionate 
64.  4.3.3. Dezvoltarea 

mecanismului de 
conlucrare, inclusiv 
interactiv, schimbul de 
informaţii şi cooperarea 
cu titularii de drepturi în 
domeniul PI 

2013 
 

Numărul de 
Memorandum
uri de 
înţelegere cu 
titularii de 
drepturi, 
semnate 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

În anul 2012 au avut loc şedințe cu titularii de drepturi în 
cadrul cărora s-a propus încheierea Memorandumurilor de 
înțelegere între SV și titularii de drepturi în vederea creării 
unui format durabil de colaborare și schimb de informații. 
Semnarea acestora este preconizată pentru 2013.  

Colaborarea 
eficientă cu 
titularii în vederea 
amplificării 
eforturilor de 
protecţiei a PI la 
frontieră 

65.  Crearea bazei de date 
automatizate care 
cuprinde informaţii 
referitoare la produsele-
cheie, titularii de 
drepturi, persoanele 
interesate şi datele de 
contact ale acestora 

2012 Baza de date 
creată 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În proces de executare. 
Pe parcursul anilor 2011-2012 în cadrul seminarelor şi 
meselor rotunde sub egida proiectului TWINNING, AGEPI, 
de comun acord cu instituţiile implicate în asigurarea 
drepturilor pe teritoriul RM, au ajuns la concluzia că pentru 
eficientizarea procedurilor legate de asigurarea DPI urmează a 
fi elaborat un sistem informaţional unic. În 2012 în afara 
proiectului au continuat lucrările asupra conceptului 
sistemului informaţional, ţinând cont de faptul că: 
- fiecare dintre parteneri are deja unele sisteme locale create; 
rareori dosarele PI se referă doar la încălcarea DPI, respectiv 
fiind combinate cu alte încălcări;  
- luând în consideraţie posibilităţile oferite de tehnologiile 
informaţionale grupurile de lucru au ajuns la concluzia că 
varianta optimă de creare a sistemului de schimb de date este 
pe bază de Webservicii, fiecare partener urmând să dezvolte 
sistemele proprii de gestionare a datelor referitoare la PI care 
se vor interconecta prin Webservicii cu sistemele  partenerilor. 
Dat fiind faptul, că s-a schimbat conceptul, dar şi ţinând cont 
de complexitatea sistemului, acesta urmează să fie realizat 
ulterior cu suportul UE. 

Schimbul operativ 
de informaţii 
dintre lucrătorii 
vamali 
responsabili cu 
privire la riscul de 
introducere 
/scoatere a 
mărfurilor 
contrafăcute şi 
piratate pe/ de pe 
teritoriul vamal al 
Republicii 
Moldova 

66.  4.3.4. Dezvoltarea cooperării 
cu agenţii economici şi 
cu publicul larg în 
scopul ameliorării 
protecţiei drepturilor de 
PI la frontieră 

permanent Numărul 
activităţilor de 
instruire 
organizate 
pentru public; 
extinderea 
cooperării 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Diseminarea şi gestionarea informaţiei cu privire la cazurile 
de încălcare a drepturilor de PI şi distrugerea mărfurilor 
contrafăcute se efectuează prin intermediul paginii web a SV 
precum şi prin pe pagina web www.stoppirateria.md.SV a 
participat la iniţierea acţiunii „STOP PIRATERIA!” Şi 
efectuează schimb de informaţii şi date cu AGEPI, alte 
autorităţi publice şi titularii DPI. 

O mai bună 
înţelegere de către 
public şi o 
implicare mai 
activă a altor 
agenţi economici 

67.  4.3.5. Consolidarea relaţiilor 
de cooperare a 
Serviciului Vamal, a 
Ministerului Afacerilor 
Interne şi a Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală cu 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate 
pentru titulari 

Ministerul 
Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

În cadrul grupului de lucru interinstituțional „Observatorul” 
creat de către AGEPI fac parte AGEPI, MAI, SV, Procuratura. 
În cadrul acestor şedințe sunt discutate mecanisme de 
colaborare între instituții abilitate cu împuterniciri în domeniul 
DPI, schimbul operativ de informații, crearea bazelor de date, 
etc. 
În cadrul CNPI, organ consultativ pe lângă Guvern, care este 

Efectul maxim al 
activităţilor 

http://www.stoppirateria.md/�
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deţinătorii principali ai 
drepturilor de PI 

constituita în scopul coordonării şi asigurării interacţiunii 
ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, precum si 
titularilor DPI în activităţile orientate spre dezvoltarea si 
consolidarea sistemului naţional de PI, combaterea si 
prevenirea încălcărilor DPI si lupta cu contrafacerea, importul 
si comercializarea în RM a produselor contrafăcute, activează 
reprezentanţi a Guvernului RM, AGEPI, AŞM, MAI, MJ, SV, 
etc. 

68.  4.3.6. Perfecţionarea 
sistemelor 
informaţionale 
automatizate de evidenţă 
a datelor gestionate de 
Ministerul Afacerilor 
Interne cu privire la 
încălcarea drepturilor de 
PI 

2014 
 

Rapoarte 
statistice care 
respectă 
standardele 
internaţionale 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne 

În perioada de raport s-a comunicat AGEPI despre necesitatea 
asistenţei externe sub formă de mijloace tehnice necesare 
pentru implementarea şi darea în exploatare a Sistemului 
informaţional unic în domeniul PI în cadrul MAI, şi anume: 
server pentru aplicaţii, server pentru gestionare bazelor de date 
de formate şi a utilizatorilor cu rolurile de acces, server de 
comunicaţii şi acces securizat (SERVER CISCO  ASA5520-
BUN-K9), staţii de lucru mobile pentru utilizatorii 
subdiviziunilor specializate din cadrul MAI, staţii de lucru 
(PC staţionar + imprimantă+scanner) pentru utilizatorii 
subdiviziunilor specializate din cadrul MAI, servicii de 
elaborare a Web-serviciilor, servicii de elaborare a softului 
pentru extinderea Registrului informaţiilor criminalistice şi 
criminologice  

Sistemele 
informaţionale 
automatizate de 
evidenţă a datelor 
gestionate de MAI 
cu privire la 
încălcarea 
drepturilor de PI 
implementate 

69.  4.3.7. Sporirea capacităţilor 
sistemului judiciar: 
specializarea şi 
instruirea judecătorilor 
în domeniul PI 

2013 
 

Numărul de 
evenimente 
organizate; 
numărul de 
judecători 
şcolarizaţi 

Ministerul 
Justiţiei 

Ministerul Justiţiei: 
În anul 2012 în cadrul Institutului Naţional de Justiţie, potrivit 
planului de formare continuă au fost organizate seminare:  
-„PI. Aspecte civile.” la care au participat 50 judecători; 
-„PI. Aspecte penale.” la care au participat 27 judecători.  

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională în 
domeniul PI 

70.  4.3.9. Organizarea schimbului 
de informaţii analitice 
dintre organele de drept 
şi alte instituţii referitor 
la aspectele amplificării 
fenomenului 
criminalităţii împotriva 
PI, particularităţile de 
tactică şi procedură 

2013 
 

Numărul de 
rapoarte 
analitice 
transmise 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate 

În vederea sporirii capacităţilor instituţionale ale MAI în ceia 
ce priveşte depistarea şi investigare fraudelor ce ţin de 
încălcarea DPI se organizează schimbul de informaţii analitice 
în cadrul şedinţelor de lucru trimestriale, semestriale şi anuale 
în scopul prevenirii crimelor în domeniul PI. 
 

Prevenire crimelor 
în domeniul PI 
într-un mod 
eficient. 

71.  4.3.10. Instruirea continuă a 
lucrătorilor organelor de 
drept ce ţin de 
depistarea, investigarea, 
urmărirea penală şi 
judecarea infracţiunilor 

permanent Numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate 

Ministerul Afacerilor Interne: 
În anul 2012 în cadrul Academiei MAI „Ştefan cel Mare” au 
fost desfăşurate următoarele activităţi: 
1. Pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Drept, a fost predată 
disciplina „Dreptul Proprietăţii Intelectuale”. Aprox. 100 
persoane au fost instruite. 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
lucrătorilor 
organelor de drept 
în domeniul PI 
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respective, precum şi 
legătura cu alte categorii 
de infracţiuni 

2. S-a venit cu recomandări privind eficientizarea procesului 
de instruire continuă a studenţilor din cadrul instituţiei şi a 
lucrătorilor organelor de drept ce ţin de depistarea, 
investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor 
contra DPI. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 au fost organizate 2 seminare de instruire pentru 
reprezentanţii organelor de forţă şi judecători, în comun cu MJ 
şi MAI şi cu participarea experţilor UE în cadrul proiectului 
TWINNING.  
Ministerul Justiţiei: 
În anul 2012 în cadrul Institutului Naţional de Justiţie, potrivit 
planului de formare continuă au fost organizate seminare:  
-„PI. Aspecte civile.” la care au participat 50 judecători; 
-„PI. Aspecte penale.” la care au participat 27 judecători. 

72.  4.3.11. Stabilirea şi verificarea 
celor mai vulnerabile 
sectoare în care există 
un risc sporit de 
comitere a fraudelor în 
domeniul PI 

2013 
 

Sectoarele 
depistate 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate 

Ministerul Afacerilor Interne:  
În anul 2012, în baza cererilor şi plângerilor de puse de 
titularii de drepturi, MAI a depistat cele mai vulnerabile 
sectoare cu un risc sporit de comitere a fraudelor: centre 
comerciale, pieţe, tîrguri, Internet. Întru ameliorarea situaţiei 
aceste sectoare se verifică periodic. 
În 2012 au fost pornite 7 cazuri de urmărire penală pentru 
încălcarea dreptului de autor. 4 cazuri s-au finalizat la etapa de 
urmărire penală, iar în 3 cazuri au fost aplicate amenzi de 
către instanţa de judecată. 
De asemenea, au fost instrumentate 2 cazuri administrative cu 
privire la piratarea programelor de calculator.  

Ameliorarea 
activităţii de 
depistare a 
fraudelor 

73.  4.3.12. Extinderea cooperării cu 
instituţiile internaţionale 
de profil în acţiunile de 
prevenire şi combatere a 
criminalităţii împotriva 
PI 

2013 
 

Numărul de 
programe şi 
evenimente 
organizate 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne cu 
participarea altor 
instituţii abilitate 

Ministerul Afacerilor Interne:  
 anul 2012 au fost realizate urmatoarele activităţi: 

1. Inspectorul Direcţiei Investigare Fraude (DIF) a 
participat la Programul de instruire în domeniul PI, 20-23 
martie 2012 în or. Washington, SUA.  
2. colaboratori din cadrul DIF au participat la Operaţiunea 
„Black Poseidon” 01 - 31 mai 2012, organizată de Interpol, 
petrecută şi în Rep. Moldova. 
3. 2 inspectori din cadrul DIF au participat  la Atelierul de 
lucru cu genericul „Investigarea şi urmărirea penală a 
infracţiunilor referitoare la încălcarea drepturilor de PI şi 
administrare a probelor în format digital”, 11-15 iunie 2012 în 
Bucureşti, România.  
4. Inspectorul DIF a participat la şedinţa grupului de lucru 
cu privire la protecţia DPI, 24 oct. 2012 în or. Odesa, Ucraina. 
5. 2 colaboratori  din cadrul DUF au participat la al II-lea 
Forum Regional al ţărilor Europei de Sud-Est pe tema 

Asigurarea 
corespunderii 
legislaţiei 
naţionale cu 
standardele 
internaţionale în 
domeniu 
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„Securitatea cibernetică și criminalitatea informatică”, 22 -24 
oct. 2012 Sofia, Bulgaria. 

74.  4.3.13. Consolidarea 
capacităţilor Agenţiei 
Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei în 
depistarea şi 
contracararea acţiunilor 
anticoncurenţiale şi de 
concurenţă neloială ce 
implică exercitarea 
drepturilor de 
proprietate intelectuală 

2013 
 

Numărul de 
acţiuni 
întreprinse 
In investigare - 
4 cazuri cu 
semne de 
realizare a 
acţiunilor de 
concurenţă 
neloială ce 
implică 
folosirea 
neautorizată a 
mărcii 
comerciale 

Consiliul 
Concurenţei 

Acţiunea este în derulare -la etapa întocmirii rapoartelor 
asupra investigaţiilor respective 

Asigurarea 
protecţiei 
concurenţei prin 
combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale 
şi de concurenţă 
neloială ce 
implică 
exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

75.  Elaborarea şi 
promovarea politicii 
concurenţiale aferente 
exercitării drepturilor de 
proprietate intelectuală 
prin asigurarea unui 
dialog continuu cu 
societatea 

2014 
 

Numărul de 
acţiuni 
desfăşurate 

Consiliul 
Concurenţei în 
colaborare cu 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Consiliul Concurenţei:  
Acţiunea este în derulare – la etapa îmbunătăţirii 
proiectelorregulamentelor în cauză, urmare a luării în 
considerare a obiecţiilor relevante parvenite la Consiliul 
Concurenţei de la autorităţi publice şi mediul de afaceri. 
 
Proiectele regulamentelor pentru punerea în aplicare a Legii 
Concurenţei nr.183 din 11.07 2012 au fost elaborate şi 
prezentate autorităţilor publice şi mediului de afaceri pentru 
avizare. În regulamentele menţionate se regăsesc, în speţă, şi 
prevederi ce concretizează prevederile Legii Concurenţei 
nr.183 din 11.07 2012 referitoare la interzicerea practicilor 
anticoncurenţiale (acord anticoncurenţial, abuz de poziţie 
dominantă), precum şi la realizarea operaţiunilor de 
concentrare economică, obiectul cărora se referă la exercitarea 
DPI. 
 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul preluării celor mai bune practici de promovare a 
unei politici concurenţiale aferente exercitării drepturilor de PI 

Identificarea 
problemelor, a 
obiectivelor şi 
instrumentelor de 
soluţionare a 
acestor probleme 
cu considerarea 
bunelor practici în 
domeniu a altor 
state; elaborarea 
politicii; 
informarea 
societăţii cu 
referire la politica 
promovată de stat 
în combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale 
şi de concurenţa 
neloială ce 
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prin asigurarea unui dialog continuu cu societatea, în perioada 
de raport, cu suportul AGEPI şi OMPI la Chişinău a fost 
organizat Seminarul naţional privind proprietatea intelectuală 
şi politica de concurenţă. La seminar au participat 
reprezentanţii AGEPI, ai Consiliului Concurenţei, instanţelor 
de judecată şi asociaţiilor de business.  
Lucrările seminarului au fost moderate de expertul OMPI, dl 
Giovanni Napolitano, Consultant al Direcţiei proprietate 
intelectuală şi politica de concurenţă a OMPI, şi de 
Vicedirectorul general AGEPI, dl Ion Ţîganaş.  
 
 

implică 
exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu 
privire la rolul proprietăţii intelectuale şi sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 

Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietăţii intelectuale 
76.  5.1.1. Organizarea activităţilor 

de informare a societăţii 
cu privire la rolul PI în 
dezvoltarea economică, 
socială şi culturală a ţării, 
precum şi importanţa 
respectării drepturilor de 
PI 
 

2014 
 

Numărul de 
seminare, 
traininguri, 
mese-rotunde, 
ateliere de 
lucru 
organizate 
pentru diferite 
categorii de 
utilizatori ai 
sistemului de 
PI;  
numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi 

Agenţia de 
Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul 
Vamal; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, în 
cooperare cu 
alte instituţii 
abilitate  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea informării societăţii cu privire la rolul PI în 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi 
importanţa respectării drepturilor de PI, pe parcursul anului 
2012 au fost organizate un şir de activităţi de informare, 
inclusiv - seminare, conferinţe, emisiuni radio şi TV, precum 
şi materiale publicate în mass-media republicană. 
La 10.01.2012 a fost lansată versiunea nouă a Paginii Internet 
a AGEPI „www.agepi.gov.md”.  
Au fost elaboarte şi plasate 160 informaţii la compartimentul 
noutăţi în RO RU EN, s-au elaborat răspunsuri la 61 de 
întrebări din compartimentul „Întrebaţi-răspundem” şi 42 
informaţii în RO, RU, EN la compartimentul „Evenimente” 
privind organizarea de către AGEPI sau cu participarea 
AGEPI la diverse evenimente şi manifestări unde au fost 
invitaţi reprezentanţii instituţiilor de cercetare&dezvoltare şi 
învăţământ superior, a cetăţenilor şi a mediului de afaceri: 
seminare (24), expoziţii (13), concursuri (2).  
Unul dintre cele mai importante evenimente de informare a 
fost Simpozionul ştiinţifico-practic anual „Lecturi AGEPI-
2012 cu genericul „ Importanţa sistemului de PI într-o 
societate modernă” cu participarea experţilor UE în cadrul 
proiectului TWINNING, 10-11 aprilie 2012, (70 pers.). 
În anul 2012  în mass media republicană au fost difuzate 90 
materiale semnate de specialişti AGEPI, 15 comunicate de 
presă, fiind organizate 11 emisiuni radio Evrica şi 8 interviuri 
la „Radio Moldova”. 

Sporirea nivelului 
de cunoaştere a 
domeniului de PI 
de către publicul 
larg 

77.  5.1.2. Elaborarea, imprimarea şi 
distribuirea materialelor 

2014 
 

Numărul de 
materiale 

Agenţia de Stat 
pentru 

În anul 2012 au fost elaborate, actualizate şi reeditate 15 titluri 
de broşuri din seria „Biblioteca de PI”, care au fost 

Sporirea gradului 
de informare şi 

http://www.agepi.gov.md/�
http://agepi.gov.md/md/training/seminars.php?ELEMENT_ID=11922�
http://agepi.gov.md/md/training/seminars.php?ELEMENT_ID=11922�
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promoţionale în domeniul 
PI 

elaborate şi 
distribuite 

Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 
 
 

multiplicate într-un tiraj de 13000 ex şi diseminate în cadrul a 
circa 70 evenimente organizate de AGEPI sau la care a 
participat AGEPI cu comunicări şi standuri informaţionale 

conştientizare a 
populaţiei cu 
referire la PI, 
formarea unei 
atitudini adecvate 
cu referire la 
impactul negativ 
al pirateriei şi 
contrafacerii 

78.  5.1.3. Elaborarea, mentenanţa şi 
promovarea paginii web 
www.stoppirateria.md 

2014 
 

Pagina web 
lansată  
Numărul de 
rapoarte 
elaborate şi 
diseminate în 
rîndul 
publicului 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul Vamal, 
în cooperare cu 
alte instituţii 
abilitate 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 a fost modernizată  şi lansată versiunea nouă a 
paginii web AGEPI ( la 26 aprilie). Pe parcursul anului  au 
fost publicate 20 informaţii la compartimentul „Noutăţi”, 
inclusiv 4 videoclipuri şi raportul final al Sondajului SBX-
AXA cu referire la percepţia consumatorilor privind 
fenomenele de piraterie şi contrafacere 
Informaţiile publicate pe pagina web, la rubrica Noutăţi  sunt 
traduse  permanent în rusă şi engleză. 
 

Sporirea gradului 
de informare a 
societăţii cu 
referire la 
impactul negativ 
al acestor 
fenomene asupra 
dezvoltării 
economice a ţării 
şi a sănătăţii 
publice 

79.  5.1.4. Crearea şi dezvoltarea 
centrelor regionale de 
informare în domeniul PI 

2014 
 

Numărul de 
biblioteci şi de 
filiale ale 
Camerei de 
Comerţ şi 
Industrie 
antrenate în 
activităţi de 
promovare a 
PI; numărul de 
activităţi 
organizate 
pentru mediul 
de afaceri 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Culturii, în 
cooperare cu; 
Asociaţia 
Bibliotecarilor 
din Moldova  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport a fost studiată experienţa ţărilor UE şi 
CSI în domeniul  creării şi funcţionării centrelor regionale de 
informare în domeniul PI, inclsiv proiectele  de asistenţă ale 
OEB şi OMPI în domeniul dat 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova:  
În anul 2012 au fostorganizate în comun cu AGEPI seminare 
în vederea modalităţii înregistrării mărcilor comerciale şi 
necesitatea acestora. În cadrul acestora au participat peste 70 
de agenţi economici. La moment sunt selectaţi specialişti 
pentru filialele CCI a RM care ar putea oferi toată informaţia 
referitor la PI. In anul 2012 au fost desfăşurate 4 seminare în 
Filialele CCI a RM şi anume: Edineţ, Gagauzia,Soroca, Bălţi. 

Instituirea unei 
reţele de centre de 
informare în 
domeniul PI în 
cadrul 
bibliotecilor 
publice, precum şi 
al filialelor 
Camerei de 
Comerţ şi 
Industrie 

Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învăţămînt preuniversitar, universitar şi 
postuniversitar 

80.  5.2.1. Introducerea în curricula 
şi în programele de nivel 
liceal, universitar şi 
postuniversitar a unor 
cursuri de instruire în 
domeniul PI şi acordarea 
asistenţei în vederea 

2014 
 

Numărul de 
instituţii care 
au introdus în 
curricula şi în 
programele 
şcolare cursul 
introductiv de 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei, în 
comun cu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport a avut loc o întrevedere dintre 
conducerea AGEPI şi Ministrul educaţiei (MEd) în care s-a 
discutat problema instruirii tinerei generaţii în domeniul PI. 
MEd a răspuns pozitiv la iniţiativa AGEPI de a spori gradul de 
informare şi nivelul de cunoştinţe a elevilor şi studenţilor în 
PI. 

Sporirea nivelului 
de pregătire a 
tineretului studios 
în domeniul PI; 
perfecţionarea 
sistemului de 
instruire în 

http://www.stoppirateria.md/�
http://www.stoppirateria.md/md/news/news7.php�
http://www.stoppirateria.md/md/news/news7.php�
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elaborării programelor de 
studiu în domeniu 

PI instituţiile de 
învăţămînt  

MEd a expediat în adresa instituţiilor de învăţământ 
universitar recomandarea de a include în curriculele 
universitare cursul opţional „Introducere în domeniul PI”.  

domeniul PI 

81.  5.2.2. Instituirea şi acordarea 
unor burse anuale pentru 
studenţii specialităţii de 
management a PI 

2014 
 

Numărul de 
burse acordate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În scopul motivării studenţilor care au manifestat calităţi 
apreciabile în cadrul studiilor in domeniul PI, în anul 2011 a 
fost instituită Bursa de merit a AGEPI 
În corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la 
Bursa de Merit AGEPI, candidaturile pretendenţilor au fost 
selectate din rândul studenţilor anului II si III ai Facultăţii 
Business şi Administrarea Afacerilor a ASEM, specialitatea 
„Managementul PI”, care deţin o medie generală pentru anul 
precedent de studii de peste 9, precum şi participa activ la 
activităţi extracurriculare.  
În anul 2012, conform deciziei comune a conducerii ASEM şi 
AGEPI, Bursa de Merit AGEPI va fi acordata pentru perioadă 
de studii septembrie 2012-iunie 2013 studentelor Veronica 
Ababii, Grupa MPI-101, Daniela Darii, Grupa MPI-101. 
Câştigătorii vor benefica de o bursa lunara in valoare de 1000 
de lei. 

Sistemul de 
încurajare a 
pregătirii cadrelor 
în domeniul PI 

82.  5.2.3. Semnarea acordurilor de 
colaborare cu instituţiile 
de învăţămînt universitar 
şi preuniversitar privind 
pregătirea cadrelor 
profesoral-didactice şi a 
studenţilor în domeniul PI 

2013 
 

Numărul de 
profesori care 
au urmat 
cursurile de 
şcolarizare în 
domeniul PI 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei, în 
comun cu 
instituţiile de 
învăţămînt  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 a fost semnat Acordul de colaborare în domeniul 
PI dintre AGEPI şi Universitatea de Stat din Comrat.  
Pînă în prezent AGEPI a semnat 10 acorduri de colaborare cu 
instituţiile universitare (2009-2011).  
 

Sporirea calificării 
profesorilor în 
domeniul PI, 
sporirea 
numărului de 
specialişti în 
domeniul PI 

83.  5.2.4. Celebrarea Zilei Mondiale 
a Proprietăţii Intelectuale 
în şcoli, licee, universităţi 

2014 
 

Numărul de 
elevi, liceeni, 
studenţi care 
au participat la 
eveniment 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei, în 
comun cu 
instituţiile de 
învăţămînt  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
AGEPI, în calitate de autoritate responsabilă de protecţia 
juridică a PI pe teritoriul RM, organizează şi desfăşoară anual, 
seminare, mese rotunde, ateliere de lucru pentru a sensibiliza 
tânăra generaţie cu domeniul dat. 
Astfel, în anul 2012, conform Planului de manifestări 
consacrate Zilei Mondiale a PI, în lunile februarie-aprilie 2012 
au fost organizate seminare de informare la 7 instituţii de 
învăţământ preuniversitar si universitar din republică în cadrul 
cărora au fost instruiţi în jur de 450 pers.  
- Liceul Teoretic „M. Eminescu” din or. Cimişlia (90 pers.);  
- Colegiul „Mondostud-Art” din or. Chişinău (40 pers.); 
- Liceul Teoretic „Spiru Haret” din or. Chişinău (80 pers.);  
- Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (35pers.);  
- Colegiul de pe lângă UTM (45 pers.);  
- Universitatea de Stat din Moldova (60 pers.);  

Ridicarea 
nivelului de 
informare a 
elevilor, 
liceenilor, 
studenţilor cu 
privire la PI 
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- ASEM (50 pers.);  
- Universitatea Agrara de Stat din Moldova (40 pers.).  
In cadrul liceelor şi colegiilor au avut loc întâlniri cu 
inventatori remarcabili din republica, laureaţi ai Medaliei de 
Aur OMPI „Inventator remarcabil”. 

84.  5.2.5. Susţinerea activităţii de 
cercetare şi inovare în 
rîndul elevilor, 
promovarea continuă a 
concursului republican 
anual “Cel mai bun elev 
inovator” 

2014 
 

Numărul de 
participanţi la 
concurs; 
Numărul de 
lucrări 
prezentate 

Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 
Tehnologic), în 
comun cu 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În mod tradiţional, în perioada de raport AGEPI a participat în 
calitate de co-organizator, alături de AŞM, AITT, 
Universitatea AŞM, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, la 
organizarea şi desfăşurarea ediţiei a V-a a Concursului 
naţional „Cel mai bun elev inovator”. Concursul a fost 
organizat al 5-lea an la rând cu scopul de a susţine şi stimula 
ideile creative şi ingenioase ale tinerilor.  
Festivitatea de premiere a laureaţilor acestui Concurs naţional 
a avut loc 
La festivitatea de premiere a laureaţilor au participat

la 19 mai 2012, la Universitatea AŞM.  
 

reprezentanţii Guvernului RM,  conducerea AŞM, AITT, 
AGEPI, Un AŞM. 

La Concurs au participat 

reprezentanţi ai ministerelor Educaţiei, 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Mediului, instituţiilor 
academice. 

70 de concursanţi din 20 de instituţii 
de învăţământ preuniversitar (mun. Chişinău, Ungheni, 
Străşeni, Făleşti, Ştefan Vodă), care au prezentat 65 de lucrări. 
Laureaţilor le-au fost acordate diplome şi prime în mărime: 1 
premiu de 3000 lei; 2 premii a cîte 2000 lei şi late două premii 
a cîte 1500 lei., deţinători fiind elevi din s. Scoreni, r-nul 
Străşeni, din s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni şi s. Lozova, r-nul 
Străşeni; din mun. Chişinău şi or. Ştefan Vodă.Au mai fost 
acordate, de asemenea, 22 de prime speciale, precum şi alte 
menţiuni din partea 

AGEPI a acordat o Cupă şi două Premii speciale elevului C. 
Coman, clasa a XI-a, Laboratorul „Electrofizică” (prof. V. 
Ursu) din Chişinău, pentru lucrarea

autorităţilor publice, instituţiilor şi 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, parcurilor 
ştiinţifico-tehnologice din republică. 

 „Sistem automat de 
dirijare a farurilor” 

Sporirea 
interesului 
tineretului studios 
faţa de activitatea 
de inovare 

şi elevului D. Berzoi, clasa a XI-a, Liceul 
AŞM din Chişinău, pentru lucrarea „Dispozitive originale cu 
LED-uri pentru studierea autoinducţiei şi redresorului de 
curent alternativ”. 

85.  5.2.6. Organizarea Conferinţei 
ştiinţifice a studenţilor în 
domeniul protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
PI, cu participarea 

2013 Numărul de 
participanţi la 
conferinţă 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul de raport, AGEPI a realizat un şir de activităţi de 
pregătire pentru organizarea în anul 2013 a Conferinţei 
ştiinţifice a studenţilor în domeniul PI, cu participarea 
reprezentanţilor OMPI. 

Antrenarea 
tineretului studios 
în dezbateri pe 
probleme actuale 
din domeniul PI 
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reprezentanţilor 
instituţiilor internaţionale 
şi regionale cu comunicări 
axate pe probleme actuale 
din domeniu 
 

Educaţiei 
(Academia de 
Studii 
Economice a 
Moldovei) 

La apelul AGEPI de a participa în calitate de coorganizator al 
Conferinţei studenţeşti, OMPI a răspuns pozitiv, astfel 
conferinţa va fi organizată în perioada 25-26 aprilie 2013, la 
ASEM.  
La lucrările acestei conferinţe vor fi invitaţi şi studenţi din 
cadrul altor universităţi din mun. Chişinău şi din republica. 
Totodată, la 26 aprilie 2012, AGEPI a organizat în comun cu 
ASEM conferinţa studenţească „Atenţie la Contrafacere şi 
Piraterie”, în cadrul căreia au fost difuzate 800 ex. de 
materiale promoţionale - pliante, stichere, stilouri etc.  
AGEPI a participat cu o prezentare privind sistemul naţional 
de protecţie şi respectare a drepturilor de PI. AGEPI a redactat 
şi a publicat culegerea de comunicări prezentate în cadrul 
conferinţei, de către lectorii şi studenţii ASEM, precum şi 
reprezentanţii AGEPI. 

86.  5.2.7. Elaborarea, multiplicarea 
şi distribuirea materialelor 
educaţionale şi 
promoţionale în domeniul 
PI pentru elevi şi studenţi 

2014 
 

Numărul de 
materiale 
distribuite 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală în 
comun cu 
instituţiile de 
învăţămînt  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului au fost elaborate şi distribuite elevilor şi 
studenţilor 2150 ex. de materiale informaţionale din seria 
„Biblioteca de PI”, în cadrul a 17 evenimente organizate de 
AGEPI. 

Materialele 
promoţionale în 
domeniul PI 
elaborate şi 
imprimate 

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate 
87.  5.3.1. Promovarea şi 

diseminarea informaţiei cu 
privire la drepturile de 
proprietate intelectuală 
(prin intermediul 
materialelor video şi a 
materialelor tipărite) 

permanent 
 

Numărul de 
evenimente 
organizate; 
numărul de 
spoturi 
publicitare şi 
materiale 
elaborate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În vederea sporirii gradului de informare şi popularizare a 
cunoştinţelor din domeniul PI, în anul 2012 au fost utilizate 
noi instrumente de diseminare a informaţiei: reţeaua Internet, 
Facebook etc. La începutul anului AGEPI a lansat versiunea 
nouă a paginii sale web www.agepi.gov.md.  
Pe parcursul anului, au fost elaborate şi plasate la 
compartimentul „Noutăţi” al site-ului 160 de informaţii, s-a 
răspuns la 61 de întrebări din cadrul compartimentului 
„Întrebaţi-răspundem”, la rubrica „Evenimente” s-au publicat 
42 de informaţii privind acţiunile şi manifestările organizate 
de către AGEPI sau cu participarea AGEPI.  
În perioada de referinţă pe site a fost actualizată informaţia 
privind protecţia OPI (compartimentele „Invenţii”, „Mărci”, 
„Design” etc.).  
Site-ul www.agepi.gov.md a înregistrat 678275 de accesări, 
cu 655727 de vizitatori unici.  
Menţionăm faptul că informaţiile plasate pe pagina web 
AGEPI sunt traduse în engleză şi rusă şi publicate pe 
versiunile respective ale site-ului. 
Un deosebit interes la utilizatorii reţelei Internet a trezit şi 
pagina web www.stoppirateria.md, creată de AGEPI şi 

Creşterea gradului 
de conştientizare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală de 
către IMM-uri, 
universităţi, 
instituţii din sfera 
ştiinţei şi inovării, 
pentru publicul 
larg; formarea 
unei atitudini 
negative a 
populaţiei faţă de 
piraterie şi 
contrafacere 

http://www.agepi.gov.md/�
http://www.agepi.gov.md/�
http://www.stoppirateria.md/�
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lansată la 26 aprilie 2012, în cadrul Companiei publice de 
sensibilizare a consumatorilor „STOP Pirateria şi 
Contrafacerea!”.  
În perioada de după lansare pe pagina web menţionată au fost 
publicate informaţii privind cadrul normativ legislativ în 
domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de PI, 
recomandări pentru consumatori cu referire la produsele 
contrafăcute şi piratate, 4 clipuri video, Raportul final al 
sondajului realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi 
Studii de Marketing „CBS-AXA” cu referire la percepţia 
consumatorilor privind fenomenele de piraterie şi 
contrafacere, alte informaţii referitoare la activităţile 
desfăşurate de către autorităţile publice cu scopul de a asigura 
respectarea drepturilor de PI, inclusiv la frontieră. 
Campania publica „STOP Pirateria şi Contrafacerea”a fost 
mediatizată la radio şi TV, inclusiv la radioul naţional 
„Evrica”. 
Spoturile publicitare audio, video ale campaniei „STOP  
Pirateria şi Contrafacerea” au fost diseminate în cadrul 
instituţiilor de învăţământ, amplasate în 50 troleibuze din 
mun. Chişinău , precum şi în microbuzele de rută din 35 
raioane ale republicii 
Spoturile publicitare au fost difuzate la TV, radio şi internet în 
mod gratuit, graţie suportului partenerilor – CCA, companiei 
Simpals. 

88.  5.3.2. Implicarea activă a 
titularilor de drepturi şi a 
organizaţiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor de 
autor şi conexe în 
activităţile de combatere a 
pirateriei şi a contrafacerii 

2014 
 

Numărul de 
evenimente 
organizate cu 
participarea 
titularilor de 
drepturi şi a 
asociaţiilor de 
gestiune 
colectivă 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală, cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul 
respectării 
drepturilor de PI  
 
 
 
 

În anul 2012 au fost realizate un şir de activităţi cu scopul  de 
a atrage  titularii de drepturi şi organizaţiile de gestiune 
colectivă a drepturilor de autor şi conexe în activităţile de 
combatere a pirateriei şi a contrafacerii. 
Astfel titularii de drepturi: Viorica Cosmetics SA, Moldcell 
SA, Simpals SRL, Avira, ATIC) au participat în calitate de 
parteneri ai  campaniei publice „STOP Pirateria şi 
Contrafacerea”, care s-a desfăşurat în perioada aprilie-
octombrie 2012.  
În perioada de raport au mai  fost realizate următoarele 
activităţi:   

- au fost organizate 9 şedinţe ale Comisiei privind avizarea 
OG şi ale Comisiei de Control a activităţii OGC. 
− a fost asigurată desfăşurarea Programului „Intellectual 
Property Rights US Speaker”(10-14.09.12), organizat de 
ambasada SUA în cooperare cu AGEPI şi cu participarea 
reprezentanţilor titularilor de drepturi, autorităţilor publice, 
MAI, SV, CCA, AGEPI, judecătorilor, OGC-urilor, 
utilizatorilor de opere DA, Comisiei Parlamentare cultură, 

Implicarea mai 
activă şi 
contribuţia 
titularilor de 
drepturi la 
realizarea 
activităţilor 
desfăşurate de 
autorităţile 
publice în vederea 
diminuării 
nivelului 
contrafacerii şi al 
pirateriei pe piaţa 
autohtonă 
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educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media  
− a fost organizat atelierul de lucru privind investigarea 
crimelor prin intermediul Internetului în cadrul proiectului 
TWINNING (17-19.01.12); 
− a fost organizat atelierul de lucru „Confiscarea rezultatelor 
activităţii infracţionale” în cadrul proiectului TWINNING 
(21-23.02.2012). 

89.  5.3.3. Desfăşurarea unor 
campanii publicitare în 
mass-media privind 
efectele negative ale 
contrafacerii şi ale 
pirateriei şi necesitatea 
respectării drepturilor de 
PI 

permanent  Numărul de 
evenimente 
organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul 
respectării 
drepturilor de PI  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul mediatizării campaniei publice „STOP Pirateria şi 
Contrafacerea” a fost elaborată şi lansată pagina 
www.soppirateria .md, au fost elaborate 2 spoturi video în 
limba română şi 2 spoturi video în limba rusă cu genericul 
„STOP Pirateria şi Contrafacerea”. 
Campania publică a fost lansată la 26 aprilie 2012 în cadrul 
unei conferinţei de presă şi prin organizarea în scuarul 
Teatrului Naţional de Operă şi Balet a unui Flash mob cu 
distribuirea a 10000 de pliante informative. În cadrul 
conferinței de presă a fost prezentat Raportul privind sondajul 
efectuat de către compania CBS-AXA referitor la percepția 
fenomenului contrafacerii și pirateriei. 
La mediatizarea campaniei publice a contribuit Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului, cele 4 videospoturi (RO, RU) 
fiind mediatizate pe larg la circa 70 posturi de TV şi radio din 
tară în mod gratuit. Totodată, aceste spoturi au fost difuzate în 
rețeaua de magazine FIDESCO (13 magazine din 6 orașe) și 
în 50 troleibuze din Capitală.  
Au fost elaborate și plasate 5 panouri publicitare de tip bill-
board în 5 sectoare ale orașului. Au fost plasate fișe 
publicitare în spatele scaunelor microbuzelor cu rute 
interurbane (15 microbuze în 15 orașe din țară). 
Au fost plasate gratuit bannere cu logo-ul Campaniei pe site-
urile www.publika.md, www.point.md, www.unimedia.md, 
www.timpul.md, www.forum.md, www.itmoldova.com. 
După lansarea campaniei publice materialele informative 
elaborate au fost diseminate în cadrul a 11 seminare, 6 
expoziţii naţionale (peste 20000 ex. de pliante distribuite) şi 
Conferinţei studenţeşti la ASEM din 26.04.12, rapoartele 
participanţilor fiind publicate într-o ediţie specială. 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
În anul 2012 CCA a susţinut campania publică „STOP 
Pirateria şi Contrafacerea”, promovată de AGEPI, şi prin 
decizia nr. 61 din 4 mai 2012, a recomandat radiodifuzorilor 
aflaţi sub jurisdicţia RM sa difuzeze spoturile sociale privind 

Înţelegerea mai 
buna de către 
public a efectelor 
negative ale 
contrafacerii şi ale 
pirateriei 

http://www.soppirateria/�
http://www.publika.md/�
http://www.point.md/�
http://www.unimedia.md/�
http://www.timpul.md/�
http://www.forum.md/�
http://www.itmoldova.com/�
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Campania publică în orele de maximă audienţă pe o perioadă 
de 30 zile. 

90.  5.3.4. Organizarea unui 
Simpozion regional 
privind combaterea 
contrafacerii şi pirateriei 
cu participarea experţilor 
internaţionali 

2012 Evenimentul 
organizat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 

Executată. 
Simpozionul regional privind respectarea drepturilor de PI  a 
fost organizat de AGEPI în cooperare cu OMPI în perioada 
23-24 octombrie 2012 (70 pers.). 
La simpozion au participat peste 60 de reprezentanţi ai 
autorităţilor publice din 36 de ţări, inclusiv din RM, inclusiv şi 
a experţilor internaţionali. 
La deschiderea simpozionului regional au participat Ministrul  
afacerilor interne dl D. Recean , Directorul general OMPI, dl 
Fr.Gurry şi Directorul general AGEPI , dna L. Bolocan 

Realizarea unui 
schimb de 
experienţă privind 
cele mai bune 
practici de 
diminuare a 
impactului negativ 
al fenomenului 
contrafacerii şi al 
pirateriei asupra 
dezvoltării 
economice a ţării 

91.  5.3.5. Organizarea Expoziţiei 
Internaţionale Specializate 
“Infoinvent” în scopul 
promovării realizărilor 
ştiinţifice şi inovaţionale 

2013 Numărul de 
expoziţii 
organizate; 
numărul de 
invenţii 
promovate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 
Moldovei 
(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 
Tehnologic); 
Centrul 
Internaţional de 
Expoziţii 
“Moldexpo” 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
În anul 2012 a fost actualizate Conceptul de organizare  şi 
desfăşurare a EIS „Infoinvent”, precum şi Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a expoziţiei, componenţele nominale 
ale Comitetului organizatoric, Juriului Internaţional şi 
Comisiei de Experţi. 
 

Valorificarea 
potenţialului 
intelectual din 
instituţiile din 
sfera ştiinţei şi 
inovării şi din 
universităţi; 
atragerea 
investiţiilor pentru 
implementarea 
inovaţiilor 

92.  5.3.6. Organizarea unor cursuri 
de instruire de scurtă 
durată pentru jurnaliştii ce 
abordează tematica PI 

2014 
 

Numărul de 
sesiuni 
organizate 
pentru 
jurnalişti; 
numărul de 
jurnalişti 
participanţi la 
instruire 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 

În vederea informării jurnaliştilor cu privire la ultimele 
evoluţii în domeniul dezvoltării sistemului de protecţie a PI, la 
14 decembrie 2012 a fost organizat un seminarul de instruire 
pentru jurnalişti cu genericul „PI în mass-media”. 
 

Formarea unui 
grup de jurnalişti 
bine informaţi în 
domeniul PI 

93.  5.3.7. Organizarea concursului 
jurnaliştilor pentru cea 
mai bună expunere a 
problemelor legate de 
dezvoltarea activităţii 
tehnico-ştiinţifice, 

2013 Numărul de 
participanţi la 
concurs; 
numărul de 
materiale 
elaborate de 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În anul 2012, în cadrul şedinţei solemne dedicate Zilei 
Mondiale a PI din 26 aprilie 2012 a fost lansat Concursul 
jurnaliştilor pentru cea mai bună expunere a problemelor 
legate de dezvoltarea activităţii tehnico-ştiinţifice, 
inovaţionale şi de raţionalizare din ţară, precum şi diseminarea 
informaţiilor din domeniul PI.  

Popularizarea 
elaborărilor 
tehnico-ştiinţifice, 
de inovare şi 
raţionalizare; 
formarea unui 
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inovaţionale şi de 
raţionalizare din ţară, 
precum şi diseminarea 
informaţiilor din domeniul 
PI 

jurnalişti şi 
înaintate la 
concurs 

Totalurile  concursului vor fi anunţate în cadrul EIS Infoinvent 
– 2013, care va avea loc în perioada 19-22 noiembrie 2013 

grup de jurnalişti 
bine informaţi în 
domeniul PI 

OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european 

94.  6.1. Cooperarea cu Organizaţia 
Mondială a Comerţului; 
participarea la şedinţele 
Consiliului TRIPS 

2014 
 

Numărul de 
participări la 
evenimente; 
numărul de 
propuneri de 
amendare 

 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

Pe parcursul anului 2012 reprezentantul AGEPI a participat la 
Atelierul de lucru cu genericul „Cooperare tehnică în 
domeniul PI şi al sănătăţii publice”, organizat de OMC (28-29 
septembrie, la Zagreb, Croaţia).  
Republica Moldova a ratificat Protocolul de modificare a 
Acordului OMC privind aspectele comerciale ale drepturilor 
de PI (TRIPs) cu privire la produsele farmaceutice.  

Monitorizarea 
corespunderii 
cadrului normativ 
în domeniul PI cu 
exigenţele 
Acordului TRIPS 
al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului 

95.  6.2. Consolidarea relaţiilor de 
colaborare cu Comisia 
Economică a Naţiunilor 
Unite pentru Europa 
(UNECE) 

2014 
 
 

Numărul de 
participări la 
sesiunile 
Grupului de 
lucru UNECE; 
numărul de 
evenimente 
organizate 

Ministerul 
Economiei; 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 reprezentantul AGEPI a participat la Sesiunea a 
6-a a Grupului de specialişti UNECE în domeniul PI (TOS-
IP), care a avut loc în perioada: 21 – 22 iunie 2012, la Geneva, 
Elveţia.  

Participarea 
Republicii 
Moldova la 
dezbateri cu 
referire la rolul PI 
în dezvoltarea 
economică a ţării 
în cadrul 
sesiunilor UNECE 

96.  6.3. Consolidarea relaţiilor 
de colaborare cu 
Organizaţia Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO) 

2014 
 

Numărul de 
participări la 
sesiunile 
UNESCO 

Ministerul 
Culturii; Agenţia 
de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Ministerul Culturii 
La 16-17 decembrie 2011 a fost organizată cu susţinerea 
UNESCO Conferinţa Internaţională „Mecanismul de 
interacţiune între teatru şi stat în ţările de tranziţie” în cadrul 
căreia au fost discutate formele de susţinere a teatrului în 
perioada de criză. La conferinţă au participat specialişti din 
domeniu din RM, Lituania, Polonia. Au fost prezentate 
materiale din Estonia, Armenia, România, Slovacia.În 
perioada de raport a fost elaborat, definitivat şi depus 
dosarulde patrimoniu al elementului transfrontalier comun 
România-RM „Colindatul în ceată bărbătească”.Dosarul depus 
şi a fost inclus în Lista Reprezentativă a Patrimoniului 
Cultural al Umanităţii (UNESCO). 

Participarea 
Republicii 
Moldova la 
reuniunile 
UNESCO; 
promovarea 
patrimoniului 
cultural naţional 

97.  6.4. Extinderea cooperării cu 
asociaţiile titularilor de 
drepturi în domeniul PI 
din străinătate 

2014 
 

Numărul de 
evenimente 
organizate cu 
participarea 
titularilor de 
drepturi din 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În perioada de raport specialiştii AGEPI au participat   
cu o comunicare în domeniul PI la Conferinţa privind relaţiile 
comerciale şi economice UE-RM, organizată în parteneriat cu 
Asociaţia Businessului European, 25 aprilie 2012, Chişinău; 
În anul 2012 au fost elaborate şi expediate Ministerului 
Economiei a Note informative referitor la activităţile de 

Sporirea 
interesului 
titularilor 
drepturilor de PI 
din străinătate 
pentru piaţa 
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străinătate informare a titularilor de drepturi despre mecanismele 
existente pentru asigurarea protecţiei şi respectării drepturilor 
de PI, referitor la implementarea Planului de acţiuni privind 
eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului, aprobat 
prin H.G. nr. 824 din 07.11.2011. 

internă a RM; 
atragerea 
investiţiilor 

98.  6.5. Extinderea relaţiilor de 
colaborare în domeniul PI 
cu misiunile diplomatice 
ale altor state şi cu 
reprezentanţele 
organismelor 
internaţionale care 
activează în Republica 
Moldova 

2014 
 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul PI 

În anul de raport AGEPI a beneficiat de asistenţa misiunilor 
diplomatice ale altor state care activează în Republica 
Moldova pentru participarea la următoarele cursuri de 
instruire: 
1. Programul SABIT „Drepturile de PI pentru Eurasia: 
transferul şi comercializarea tehnologiilor”, cu participarea 
unui reprezentant al AGEPI. Organizatori: Ambasada SUA de 
la Kiev, în perioada: 7– 28 aprilie 2012, SUA.  
2. Programul de calificare profesională cu genericul 
„Respectarea drepturilor de PI”, organizatori: Academia 
Mondială de Proprietate Intelectuală a USPTO, cu participarea 
a doi reprezentanţi ai AGEPI şi un reprezentant al MAI în 
perioada: 20 – 23 martie 2012, or. Alexandria, Virginia. 
În anul de raport la AGEPI a avut loc vizita de lucru a 
Ambasadorului RP Chineze, s-au menţinut relaţii de 
colaborare cu Ambasada României, Ambasada Franţei, 
Ambasada Ungariei, Ambasada Cehiei, Marii Britanii şi alte 
misiuni diplomatice cu sediul la Chișinău, reprezentanţii 
cărora au contribuit şi/sau au participat la evenimentele 
organizate de către AGEPI pe parcursul anului.  
De asemenea, au fost menţinute relații de colaborare pe 
diverse aspecte de interes comun cu PNUD, USAID, 
Delegaţia UE la Chișinău, Misiunea EUBAM şi proiectele de 
asistenţă implementate cu suportul donatorilor, inclusiv 
proiectul Twinning, etc. 

Informarea 
reprezentanţelor 
ambasadelor străine 
acreditate la 
Chişinău şi 
reprezentanţelor 
organismelor 
internaţionale care 
activează în RM cu 
referire la noutăţile 
din domeniul 
sistemului naţional 
de PI în scopul 
promovării acestuia 
în statele terţe şi în 
scopul creşterii 
numărului 
investitorilor străini  

99.  6.6. Consolidarea colaborării 
cu oficiile naţionale de 
peste hotare, cu 
organizaţii 
guvernamentale şi 
nonguvernamentale în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale 

2014 
 

Numărul de 
acorduri şi 
programe 
bilaterale nou-
semnate; 
numărul de 
evenimente 
organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

În anul 2012 AGEPI a continuat să-şi diversifice şi relaţiile 
bilaterale, în special cu oficiile de PI în statele membre ale 
OEB, dar şi cu cele vizate de Politica Europeană de 
Vecinătate, cu precădere din Parteneriatul Estic.  
Astfel, pe parcursul anului 2012, AGEPI a participat la diverse 
acţiuni organizate pe plan naţional, regional şi internaţional de 
oficiile de PI din Danemarca, Elveţia, Federaţia Rusă, 
Germania, Kazahstan, Kirghizstan, România, Croaţia, SUA, 
Israel, Ucraina, Ungaria etc. În cadrul acestora, specialiştii 
AGEPI au prezentat diverse comunicări privind evoluţiile 
dezvoltării sistemului naţional de PI. Printre cele mai 
importante activităţi realizate vom menţiona: 
1. Acţiunile realizate în comun cu Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Oficiul Român 

Consolidarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a OPI în 
baza schimburilor 
bilaterale de 
experienţă şi 
preluării celei mai 
bune practici 
existente la nivel 
naţional, regional 
şi internaţional 
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pentru Dreptul de Autor (ORDA): 
- Organizarea unei Întâlniri bilaterale (2-5 iulie) la nivel 
de conducere AGEPI şi OSIM, la Chişinău, în cadrul căreia au 
fost evaluate relaţiile dintre oficii şi trasate direcţiile prioritare 
de colaborare, a fost semnat Programul comun de acţiuni 
pentru anii 2011-2013 privind implementarea Convenţiei de 
colaborare în domeniul proprietăţii industriale, semnată de 
cele două oficii în anul 2000.  
- Organizarea la Chişinău, în perioada 19-23 noiembrie, a 
seminarului bilateral AGEPI-OSIM pe probleme actuale din 
domeniul tehnologiilor informaţionale, aplicate în oficiile de 
PI;  
- Organizarea vizitelor de schimb de experienţă:  
25 specialişti din cadrul OSIM şi 4 experţi de la ORDA au 
participat la manifestările organizate de AGEPI în anul 2012, 
inclusiv la lucrările Simpozionului anual ştiinţifico-practic 
„Lecturi AGEPI” şi la şedinţa festivă consacrată Zilei 
Mondiale a PI.  
2. Colaborarea cu Oficiul pentru Brevete şi Mărci din 
Danemarca (DKPTO) a fost consolidată şi în contextul 
realizării Proiectului TWINNING „Suport pentru 
implementarea şi respectarea drepturilor de PI în RM”. 
3. Au fost stabilite relaţii de colaborare cu Oficiul de 
Proprietate Intelectuală al Chinei (SIPO) . 
La 28-30 septembrie 2012, o delegaţie a SIPO condusă de 
vicedirectorul general a efectuat o vizită de documentare la 
AGEPI cu scopul de a se familiariza cu sistemul naţional de 
protecţie si de asigurare a respectării DPI, precum şi cu 
activităţile desfăşurate de AGEPI in vederea consolidării si 
promovării sistemului de PI. In cadrul întâlnirii au fost 
identificate, de asemenea, direcţiile prioritate ale colaborării 
dintre cele doua oficii atât la nivel internaţional, cît si 
bilateral. La întrevederea bilaterala a participat si 
Ambasadorul plenipotenţiar si extraordinar al Republicii 
Populare Chineze in Republica Moldova, E.S. dl Tong 
Mingtao.
La 3 octombrie 2012, la Geneva, în timpul celei de-a 

  
50-ea 

serii de Reuniuni ale statelor membre ale OMPI.

4. Au fost stabilite relaţii de colaborare cu Oficiul Naţional 
de Proprietate Intelectuală din Vietnam (NOIP).   

 dna L. 
Bolocan Director general AGEPI, şi preşedintele SIPO, dl 
TIAN Lipu, au semnat un Acord de colaborare bilaterală şi un 
Plan de acţiuni comune pentru anul 2013.  

În perioada 12–13 noiembrie 2012, la AGEPI a avut loc o 
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vizită de documentare a delegaţiei NOIP axată pe schimbul de 
experienţa în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor 
industriale (DMI). Delegaţia din Vietnam a fost informată 
despre Sistemul naţional de protecţie a PI, procedura naţională 
de examinare a cererilor de înregistrare a DMI, înregistrarea 
internaţională a DMI prin Aranjamentul de la Haga , aspecte 
practice de examinare a cererilor etc. În cadrul întâlnirii, au 
fost identificate, de asemenea, direcţiile prioritate ale 
colaborării dintre NOIP şi AGEPI atăt la nivel internaţional, 
cât şi bilateral.  
5. În perioada de raport s-a consolidat relaţia dintre AGEPI 
şi Serviciul de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 
Ucraina, cele două oficii făcând schimb de experienţă şi 
participând la diverse evenimente organizate de AGEPI, cât 
şi de Institutul de Proprietate Intelectuală din Ucraina 
(UCRPATENT).  
6. Trei experţi din cadrul Departamentului mărci, DMI au 
participat la un schimb de experienţă la Oficiul de brevet din 
Republica Cehă organizat de OMPI, in perioada 31 octombrie 
– 1 noiembrie 2012, la Praga. 
7.  În anul 2012 reprezentantul plenipotenţiar al RM a 
participat la prima sesiune a Consiliului Interstatal pe 
probleme de protecţie şi respectare a DPI, organizată de 
Serviciul de Stat pentru proprietate intelectuală şi investiţii al 
Republicii Kîrgîzstan, în perioada 5 –6 iunie, or. Cholpon Ata, 
Republica Kîrgîzstan. Reprezentantul AGEPI a participat de 
asemenea la lucrările Forumului Economic, ediţia a 5-a, 
organizat de Comitetul pentru drepturile de proprietate 
intelectuală al Republicii Kazahstan şi OMPI în perioada 22 – 
24 mai 2012, la Astana.  
8. În perioada 18 – 22 iunie, a fost organizat un schimb de 
experienţă cu scopul de preluare a experienţei OEAB şi 
ROSPATENT în elaborarea soft-ului specializat pentru 
implementarea procedurii de depunere on-line a cererilor OPI 
la Moscova. 
9. Reprezentanţii AGEPI au participat la două evenimente 
interregionale organizare de Centrul Naţional de Proprietate 
Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI) cu suportul OMPI: 
privind tehnologiile şi transferul de rezultate (11 – 12 aprilie 
2012) şi privind protecția IG și DO (12-13 noiembrie 2012), 
ultimul eveniment fiind organizat cu ocazia aniversării de 20 
de ani de la fondarea SAKPATENTI. 

100   6.7. Participarea Republicii 
Moldova la lucrările 

2014 
 

Numărul de 
evenimente la 

Agenţia de Stat 
pentru 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport reprezentanţii AGEPI a participat la 13 

Promovarea 
intereselor 
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Adunărilor anuale ale 
Statelor membre ale 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale 
(OMPI), inclusiv la 
sesiunile Comitetelor 
Permanente ale Grupurilor 
de experţi şi Grupurilor de 
lucru 

care s-a 
participat 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene  
 
 

evenimente (Comitete, Grupuri de lucru), privind dreptul 
brevetelor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale, 
indicaţiilor geografice, organizate de OMPI. 
Delegaţia AGEPI a reprezentat interesele R Moldova în cadrul 
celei de-a 50-a serie de Reuniuni ale statelor membre ale 
OMPI care a avut loc la Geneva in perioada din 1-9octombrie 
2012. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
MAEIE a coordonat aspectele organizatorice aferente 
participării reprezentanţilor naţionali la 11 evenimente 
organizate sub egida OMPI (perfectarea deplinelor puteri, 
avizarea formularelor de participare, notificarea 
organizatorilor despre participarea delegaţiei naţionale), 
inclusiv a vizitei la Chişinău a Directorului General al OMPI 
în RM în perioada 22-23 octombrie 2012. 

Republicii 
Moldova în 
domeniul PI în 
plan internaţional 

101   6.8. Actualizarea şi semnarea 
Memorandumului de 
colaborare dintre 
Republica Moldova şi 
OMPI în domeniul PI 

2012 Memorandum
ul elaborat şi 
semnat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene  
 
 
 

Executată. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 au fost coordonate cu OMPI şi Reprezentanţa 
RM pe lângă ONU de la Geneva modificările de rigoare la 
Proiectul Memorandumului de Înţelegere RM-OMPI în 
domeniul PI. 
Memorandumul a fost semnat la Chişinău, la 22 octombrie 
2012, în cadrul vizitei Directorului general OMPI la Chişinău, 
în perioada 22-23.10.2012. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
La 22.12.2012, la Chişinău, a fost semnat Memorandumul de 
Înţelegere între Guvernul RM şi OMPI privind cooperarea în 
domeniul PI. La 12.12.2012, MAEIE a avizat proiectul 
Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Memorandumului. 
La 18.01.13, MAEIE a remis la Guvern dosarul necesar pentru 
aprobarea Memorandumului. 

Promovarea 
intereselor 
Republicii 
Moldova în 
domeniul PI în 
cadrul OMPI 

102   6.9. Preluarea experienţei 
Centrului de Arbitraj şi 
mediere al OMPI în 
organizarea activităţilor de 
mediere în domeniul PI; 
identificarea 
mecanismului de mediere 
care poate fi implementat 
în Republica Moldova 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
OMPI 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală cu 
participarea 
organizaţiilor de 
gestiune 
colectivă a 
drepturilor 
patrimoniale de 
autor  

În perioada de raport OMPI a examinat Proiectul 
Regulamentului Comisiei de mediere şi a transmis AGEPI 
spre examinare unele recomandări la regulamentul menţionat. 
 

Crearea şi 
implementarea 
mecanismului de 
mediere şi arbitraj 
în cadrul AGEPI 

103   6.10. Participarea Republicii 
Moldova la programele de 

2014 
 

Numărul de 
evenimente 

Agenţia de Stat În perioada de referinţă RM a beneficiat de asistenţă în cadrul 
următoarelor programe/proiecte OMPI: 

Atragerea 
asistenţei OMPI 
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asistenţă ale OMPI 
destinate statelor-membre 

organizate; 
numărul de 
participanţi 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

1. Proiectul OMPI „Asistenţa în elaborarea strategiilor 
naţionale de PI” au avut loc:  
− Şedinţa Experţilor în contextul Proiectului Agendei pentru 
Dezvoltare privind strategiile naţionale de PI, care a avut loc 
la Geneva, Elveţia, în perioada 19 – 20 ianuarie 2012; 
− Conferinţa regională „Dezvoltarea strategiilor naţionale de 
PI, organizată de OMPI şi OSIM, în perioada 21 – 22 iunie 
2012, Sibiu, România; 
2. Proiectul OMPI „Susţinerea creatorilor şi inventatorilor”  
- AGEPI a solicitat OMPI acordarea Medaliilor de aur pentru 
Creativitate pentru 2 personalităţi din RM: actorului M. 
Volontir şi scriitorului S. Vangheli. Medaliile au fost înmânate 
în cadrul şedinţei dedicate Zilei Mondiale a PI din 24.04.2012. 
3. Proiectul „Biblioteca AGEPI – Depozitarul Bibliotecii 
OMPI”  – în anul 2012, AGEPI a recepţionat un nou lot de 
publicaţii OMPI cu titlu gratuit. 
4. AGEPI a continuat să beneficieze de Programul “Acces la 
Cercetare pentru Dezvoltare şi Inovare - ARDI”, coordonat de 
OMPI în colaborare cu o serie de parteneri de dezvoltare, 
oferind astfel acces utilizatorilor  din ţara noastră la informaţia 
din domeniile tehnic şi ştiinţific 

în cadrul 
programelor 
destinate ţărilor cu 
economie în 
tranziţie pentru 
organizarea 
activităţilor de 
promovare şi 
instruire în 
domeniul PI 

104   6.11. Organizarea la Chişinău a 
seminarelor naţionale, cu 
participarea experţilor 
OMPI, cu tematica axată 
pe protecţia şi respectarea 
drepturilor de PI 

2014 
 

Numărul de 
seminare 
organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  

În perioada de raport AGEPI a organizat la Chişinău, cu 
suportul OMPI un simpozion regional, 2 seminare naţionale şi 
2 ateliere de lucru, inclusiv: 
1. Simpozionul regional privind respectarea drepturilor de 
PI, în perioada 23-24 octombrie 2012. La simpozion au 
participat peste 60 de reprezentanţi ai autorităţilor publice din 
36 de ţări, inclusiv din RM, inclusiv şi a experţilor 
internaţionali. La deschiderea simpozionului regional au 
participat dl D. Recean, Ministru al afacerilor interne, 
Directorul general OMPI, dl Fr.Gurry şi Directorul general 
AGEPI dna L. Bolocan  
2. Seminarul naţional AGEPI – OMPI „PI pentru ÎMM” în 
perioada 14 – 15 noiembrie 2012La seminar au participat circa 
de 60 reprezentanţii a IMM-urilor, precum şi din cadrul MEc, 
AITT, AGEPI, ASEM;  
3. Seminarul naţional AGEPI-OMPI „PI şi politice de 
concurenţă”, organizat cu participarea experţilor OMPI în 
perioada 27-28 septembrie. 
4. Atelierul de lucru AGEPI-OMPI „Aspecte practice 
privind utilizarea Tratatului de Cooperare în domeniul 
Brevetelor (PCT)” organizat la AGEPI la 29 martie 2012; 
5. Atelierul de lucru AGEPI-OMPI „Înregistrarea 
internaţională a mărcilor şi desenelor industriale: subiecte 

Preluarea celor 
mai bune practici 
de organizare şi 
dezvoltare a 
sistemului de 
protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de PI 
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avansate privind depunerea cererilor de înregistrare pentru 
mărci şi DMI în conformitate cu sistemele de la Madrid şi 
Haga, la 16.05.2012. 

105   6.12. Implementarea proiectului 
comun AGEPI-OMPI 
privind „Crearea şi 
dezvoltarea unei reţele de 
centre de proprietate 
intelectuală şi transfer 
tehnologic” în cadrul a 5 
instituţii de învăţămînt 
superior din Republica 
Moldova 

2014 
 

Numărul de 
centre create; 
numărul de 
evenimente 
organizate de 
aceste centre 

AGEPI; 
Universitatea de 
Stat din 
Moldova; 
Universitatea 
Tehnică a 
Moldovei; 
Universitatea de 
Stat de Medicină 
şi Farmacie 
“Nicolae 
Testemiţanu”; 
Universitatea de 
Stat “A.Russo” 
din Bălţi; 
Universitatea de 
Stat “B.P. 
Hasdeu” din 
Cahul 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
În perioada de raport au fost examinate cele mai bune practici 
ale OMPI în domeniul creării şi dezvoltării unei reţele de 
centre de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic.  
Acest subiect este inclus în Priorităţile de colaborare ale 
AGEPI cu OMPI pentru anii 2013-2014. 
 

Promovarea 
rolului PI şi al 
transferului 
tehnologic în 
dezvoltarea 
economică a 
instituţiilor şi 
organizaţiilor, în 
vederea instituirii 
unei economii 
bazate pe 
cunoaştere 

106   6.13. Participarea Republicii 
Moldova la acţiunile 
planificate de Uniunea 
Internaţională pentru 
Protecţia Soiurilor Noi de 
Plante (UPOV), inclusiv 
la lucrările Consiliului, 
Comitetelor şi Grupurilor 
de lucru tehnice ale 
UPOV 

2014 
 

Numărul de 
evenimente la 
care s-a 
participat; 
numărul de 
poziţii de ţară 
prezentate 
Evenimentul 
organizat 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 
Soiurilor de 
Plante  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
Pe parcursul anului 2012 specialiştii AGEPI au  participat la 
lucrările Consiliului UPOV din lunile martie (25-26) şi 
octombrie (21-25). 
A fost completat şi expediat Chestionarul UPOV „Statistica 
protecţiei soiurilor de plante pentru perioada 2011-2012”.  
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
În anul 2012 s-a participat la 2 sesiuni ale UPOV la Geneva 
 

Elaborarea şi 
aprobarea la nivel 
local a 
recomandărilor 
UPOV în 
domeniul 
protecţiei sui 
generis a soiurilor 
noi de plante 

107   6.14. Organizarea sesiunii 
Grupului de lucru privind 
automatizarea şi 
programele de calculator 
al UPOV 

2012  Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Executată. 
În perioada de referinţă, AGEPI şi Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante, în colaborare cu Biroul UPOV, 
au organizat pentru prima dată în Republica Moldova în 
perioada 25-30 iunie, Grupul tehnic pentru automatizare şi 
programe de calculator al UPOV, precum şi şedinţa 
preparatorie a acestuia. La Chişinău s-au întrunit 55 de experţi 
din domeniul protecţiei juridice a soiurilor de plante prin 
sistemul sui generis, statisticieni şi biometrişti din 19 state 
membre ale UPOV, precum şi din cadrul organizaţiilor de 

Creşterea 
nivelului de 
înţelegere de către 
amelioratorii 
autohtoni a 
necesităţii 
deţinerii 
drepturilor 
exclusive asupra 
soiurilor noi de 
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Soiurilor de 
Plante  

specialitate - Oficiul Comunitar pentru Soiurile de Plante şi 
Oficiul UPOV.  

plante 

108   6.15. Consolidarea colaborării 
cu instituţiile Uniunii 
Europene în domeniul PI : 
Oficiul de Armonizare pe 
Piaţa Internă; Oficiul 
Comunitar pentru Soiurile 
de Plante 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate; 
numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 
Ministerul 
Economiei 
 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
În perioada de raport AGEPI a solicitat OHIM organizarea 
unei vizite de documentare în vederea preluării practicii de 
organizare a activităţii Observatorului de PI şi stabilirea 
relaţiilor de cooperare AGEPI- OHIM. 
 

Promovarea 
informaţiei 
privind sistemul 
de protecţie a 
mărcilor, a 
desenelor şi 
modelelor 
industriale, a 
soiurilor de plante 
în Uniunea 
Europeană; 
preluarea celor 
mai bune practici 
europene de 
protecţie a PI 

109   6.16. Extinderea şi consolidarea 
relaţiilor cu Organizaţia 
Europeană de Brevete 
(OEB) şi cu statele 
membre; realizarea 
măsurilor incluse în 
Programul de colaborare 
dintre Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală şi Oficiul 
European de Brevete 

2014 
 

Numărul de 
activităţi 
organizate; 
numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul 2012 au avut loc următoarele evenimente în contextul 
dezvoltării relaţiilor cu statele membre OEB: 
1. A fost organizată vizita de documentare la AGEPI 
experţilor OEB  ,în cadrul proiectului SLING (Serving Life-
science Information for the Next G

2. Directorul general AGEPI a participat în perioada 22 – 
23 martie 2012 la Conferinţa Internaţională „Inovaţia şi 
creativitatea femeilor pentru dezvoltarea economică”, din 
Varşovia, Polonia, organizată de OMPI, Oficiul de Brevete 
din Polonia şi Oficiul pentru armonizarea pieţii interne 
(OHIM). 

eneration) al UE:dl G. 
Giroud, Consultant, Proiectul SLING, dl St. Nauche, Şef, 
Serviciu Bioinformaţii, care au participat la  un seminar 
practic privind bazele de date în domeniul biotehnologiei 
organizat de către AŞM. 

3. Vicedirectorul general AGEPI a participat  la 
Evenimentul „EUROPEAN INVENTOR AWARD”. 
organizat de OEB, la 14 iunie 2012, Copenhaga, Danemarca; 
4. Au fost organizate 4 seminare de instruire cu suportul 
OEB în domeniul examinării cererilor de brevet de 
invenţie,(18 pers.).  
5. A fost asigurată participarea a 6 experţi în domeniul 
invenţiilor din cadrul AGEPI la 3 seminarele de instruire 
organizate de către Academia OEB. 
6. Pe data de 21.11.2012

Consolidarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
invenţiilor şi 
ajustarea acestuia 
la prevederile 
sistemului 
european în 
domeniu; 
implementarea 
celor mai bune 
practici europene 
în domeniul 
protecţiei 
brevetelor de 
invenţie 
Perfecţionarea 
cadrelor naţionale 
în domeniu 

 Guvernul a luat decizia privind 
inițierea negocierilor Acordului dintre Guvernul RM şi OEB 
privind validarea brevetelor europene şi acordarea deplinelor 
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puteri doamnei L. BOLOCAN, director general al AGEPI 
pentru semnarea acestuia. 

110   6.17. Implementarea 
recomandărilor 
Proiectului TWINNING al 
Uniunii Europene „Suport 
pentru implementarea şi 
realizarea drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
Republica Moldova” 

2012 Numărul de 
evenimente 
organizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală;; 
Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 
Justiţiei, în 
cooperare cu 
Procuratura 
Generală  

Executată. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2012 au fost realizate 11 din numărul total de 50 de 
activităţi ale Planului de acţiuni de implementare a proiectului 
TWINNING, care s-a finalizat la 26.04.2012, printre care vom 
menţiona: 
- o vizită de lucru la Oficiul de PI din Marea Britanie;  
- 3 seminare de instruire în domeniul protecţiei IG, DO si 
STG, pentru producători în teritoriu (Edineţ, Chişinău şi 
Comrat);  
- 2 seminare de instruire pentru MAI; 
- 2 conferinţe pentru publicul larg; 
- conferinţa de finalizare a proiectului etc. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
A fost elaborată Baza de date comune; s-a conlucrat cu alte 
instituţii de forţă din exterior; s-a ridicat nivelul de cunoştinţe 
în domeniul PI prin participarea la 2 seminare de instruire 
organizare în cadrul proiectului TWINNING 

Sistemul de 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
similar celui 
european; nivelul 
înalt de pregătire a 
cadrelor naţionale 
care vor asigura 
implementarea 
prevederilor 
acestui sistem 

111   6.18. Implementarea 
priorităţilor Agendei 
pentru integrare europeană 
în legătură cu negocierea 
Acordului de Asociere 
RM-UE, a capitolului 
“Proprietatea intelectuală” 

2014 
 

Numărul de 
rapoarte 
prezentate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul PI  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raport AGEPI a prezentat 2 rapoarte de progres 
la capitolul „Drepturile de PI” privind Implementarea 
priorităţilor Agendei pentru Integrare europeană în legătură cu 
negocierea Acordului de Asociere RM-UE. 
În contextul negocierii Acordului de Liber Schimb 
Comprehensiv şi Aprofundat, s-a analizat concordanţa 
prevederilor incluse în proiectul ZLSAC în raport cu legislaţia 
naţională în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, urmînd ca modificările să fie incluse în proiectul 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/2010, 
aflat deja la Parlament. 
 

Ajustarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale la cel 
european 

112   6.19. Realizarea Planului de 
acţiuni privind 
implementarea 
recomandărilor prioritare 
şi adiţionale în contextul 
negocierii Acordului de 
Liber Schimb Aprofundat 
şi Comprehensiv între 
Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană 
(ZLSAC) 

2014 
 

Numărul de 
rapoarte 
prezentate; 
numărul de 
acţiuni 
realizate 

Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei, cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 
domeniul PI  
 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului 2012 AGEPI a asigurat realizarea 
activităţilor în domeniul drepturilor de PI din Planul de 
Acţiuni pentru realizarea Recomandărilor Comisiei Europene 
privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi UE, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14.12.2011, şi 
a participat activ la cele patru runde de negocieri pe marginea 
ZLSAC, care au avut loc la  Chişinău şi la Bruxelles, inclusiv:   
1. Au fost prezentate 4 rapoarte trimestriale privind 
realizarea Planului de acţiuni privind implementarea 

Realizarea 
măsurilor incluse 
în capitolul 
“Dreptul 
proprietăţii 
intelectuale” al 
Planului de 
acţiuni privind 
implementarea 
Recomandărilor 
prioritare şi 
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Recomandărilor prioritare şi adiţionale la capitolul „Drepturile 
de PI” în contextul negocierii cu Comisia Europeana (CE) a 
Acordului privind instituirea ZLSAC;  
2. A fost redactată şi transmisă către Ministerul Economiei, 
Informaţia statistică referitor la infracţiunile în domeniul 
drepturilor de PI pentru anii 2010-2011, precum şi traducerea 
în engleză a unor legi, Hotărâri de Guvern şi regulamente. 
3. A fost organizată  şedinţa de lucru la AGEPI privind 
rezultatele Rundei a IV-a de negocieri pe Acordul RM-UE 
privind instituirea ZLSAC, care a avut loc la Brussels in 
perioada 20-23 noiembrie 2012. Au participat reprezentanţii 
Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Medicamentului şi AGEPI, la 
18.12.2012 (10 part.: 2 – MS, 1 – Amed, 7 - AGEPI). 
4. A fost organizată  şedinţa de lucru la AGEPI privind 
discutarea propunerilor CE la art. 9 ZLSAC şi excepţiilor de la 
protecţia datelor, înaintate de către RM, la 21.12.2012 (8 part.: 
1– MS, 1 – Amed, 6 - AGEPI). 
Ministerul Economiei: 
În anul 2012 au fost elaborate şi prezentate 8 Rapoarte de 
Progres în adresa CE, acestea vizând progresele înregistrate în 
procesul implementării Recomandărilor Cheie şi Adiţionale 
ale CE la cele 13 capitole stabilite in Planul de Acţiuni 
inclusiv la capitolul „Proprietate Intelectuală”.  
Totodată, cu privire la cursul negocierilor ZLSAC la capitolul 
Proprietate Intelectuală este de menţionat că ultima rundă de 
negocieri în acest sens a avut loc la 15 ianuarie 2013. 
Capitolul „Proprietate Intelectuală” rămâne a fi deschis pentru 
discuţiile ce vor avea loc în cadrul rundei următoare din 
considerentul că există unele divergenţe cu privire la 
înregistrarea medicamentelor ce conţin compuşi chimici noi. 
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Numărul de 
rapoarte 
prezentate; 
numărul de 
acţiuni 
realizate 

 
Agenţia de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, cu 
participarea 
instituţiilor 
abilitate în 

Ministerul Economie:i 
În contextul implementării prevederilor Acordului au fost în 
anul de raport au fost realizate următoarele acţiuni:  
La 27 decembrie 2012 a fost ratificat de către Parlamentul RM 
Acordul dintre Guvernul RM şi UE privind protecţia IG ale 
produselor agricole şi alimentare, semnat la Bruxelles, la data 
de 26 iunie 2012 (în continuare Acord) şi ratificat de 
Parlamentul European pe data de 25 octombrie 2012. În 
conformitate cu art. 7 al Acordului, RM beneficiază de un 
termen de 5 ani de tranziţie de la intrarea în vigoare a 
tratatului pentru a lua toate măsurile complementare necesare 
în vederea stopării utilizării ilegale a indicaţiilor geografice 
protejate, în special măsurile aplicabile la frontieră. La 
moment s-a iniţiat procesul de elaborare a Planului de acţiuni 
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condiţiilor de 
ordin tehnic şi 
legislativ pentru 
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Moldova – 
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protecţia 
indicaţiilor 
geografice; 
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domeniul PI  
 

în vederea implementării Acordului dat de către instituţiile 
abilitate. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În decembrie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a 

ratificat Acordul dintre RM şi UE privind protecţia 
indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, 
semnat la Bruxelles pe 26 iunie 2012.  
Acordul mentionat intra in vigoare de la 1 aprilie 2013. 
În vederea implementării de către ţara noastră a prevederilor 

respectivului Acord, AGEPI a realizat o serie de acţiuni 
pregătitoare, printre care  vom menţiona: 

 Abordarea subiectului IG în cadrul ședinței CNPI din 
decembrie 2012; 

 Organizarea ședinței comune și crearea unui Grup de lucru 
interinstituțional pentru implementarea prevederilor 
Acordului; 

 Crearea BD „Indicaţii Geografice din UE” (va fi utilizată 
în procedura de examinare şi va fi plasată pe pagina web a 
AGEPI ). 

dezvoltarea 
infrastructurii 
necesare şi 
pregătirea 
cadrelor naţionale 
în domeniu 

 


