Anexa 11
Notă informativă
privind prevederile Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul
2020, referitor la dezvoltarea şi consolidarea sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova
Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (în continuare –
Strategie), precum şi Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 pentru implementarea Strategiei au fost
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.
Strategia defineşte perspectivele Sistemului naţional de proprietate intelectuală, obiectivele
strategice, măsurile şi acţiunile specifice pentru realizarea acestora.
Viziunea strategică: Proprietatea intelectuală trebuie să devină un instrument fundamental în
crearea unui mediu favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea
economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.
Misiunea strategică: Dezvoltarea şi consolidarea unui cadru juridic, instituţional şi social
adecvat pentru crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii
intelectuale, care să corespundă standardelor internaţionale şi să contribuie la dezvoltarea unei
economii naţionale competitive, bazate pe cunoaştere şi inovare.
Ţinând cont de caracterul complex şi multifuncţional al proprietăţii intelectuale şi implicarea sa
în toate domeniile vieţii economice, ştiinţifice, culturale şi sociale a ţării, în Strategie sunt definite
următoarele Obiectivele generale:
1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie în
crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al creşterii economice.
2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv
prin armonizarea sa cu legislaţia Uniunii Europene şi implementarea tratatelor internaţionale în
materie la care Republica Moldova este parte.
3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea
transparenţei şi coerenţei sale.
4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi
privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de PI, dezvoltarea unei infrastructuri eficiente
de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei.
5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de PI, sensibilizarea şi
conştientizarea publicului larg cu privire la rolul PI şi sporirea interesului faţă de protecţia şi
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul PI şi integrarea
Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european.
Obiectivele generale ale Strategiei sînt detaliate în vederea implementării lor prin obiective
specifice care, la rîndul lor, se realizează prin măsuri şi acţiuni specifice.
Apreciind importanţa incontestabilă pe care o au indicaţiile geografice (IG) şi denumirile de
origine (DO) pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova, ţară preponderent agrară, cu
tradiţii bogate în producerea vinurilor de calitate şi a altor produse agricole şi alimentare, precum şi a
celor artizanale, în Strategie şi Planul de acţiuni au fost stabilite un şir de obiective, măsuri şi acţiuni
specifice orientate spre dezvoltarea sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova
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Menţionăm, că analiza SWOT a situaţiei curente în domeniul PI, prezentată în Strategie a
demonstrat că „Condiţiile naturale şi climaterice favorabile pentru dezvoltarea mai multor tipuri de
produse cu valoare adăugată înaltă (IG, DO, STG)” reprezentă un punct forte al sistemului naţional de
PI. În acelaşi timp, „Dezvoltarea insuficientă a sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, neutilizarea potenţialului
competitiv şi avantajelor economice multiple ale acestuia” se numără printre problemele (punctele
slabe) cu care se confruntă sistemul naţional de PI, şi care necesită implicarea Guvernului prin
aplicarea Strategiei.
In cele ce urmează vom menţiona obiectivele, măsurile şi acţiunile specifice necesare pentru
dezvoltarea sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate în Republica Moldova, incluse in Strategie şi in Planul de acţiunii.
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 1.3. 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
Luînd în considerare potenţialul Republicii Moldova de a produce o gamă largă de produse cu
calităţi deosebite, caracteristici sau reputaţie atribuite originii lor geografice, condiţiilor naturale
şi/sau etnografice specifice (climă, componenţa apei, solului etc.) sau care sînt datorate tradiţiilor
cultural-etnografice şi profesionale practicate doar de localnicii zonei respective, este necesar de
accelerat procesul de recunoaştere şi protecţie a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine,
precum şi a specialităţilor tradiţionale garantate, atît pe plan naţional, cît şi internaţional.
În condiţiile mondializării comerţului, potenţialul obiectelor de PI, în primul rînd al mărcilor şi
indicaţiilor geografice, trebuie utilizat în scopul promovării imaginii favorabile a ţării (brandingul de
ţară). O posibilă soluţie în acest sens ar fi efectuarea unor activităţi de rebranding pentru promovarea
imaginii pozitive a Republicii Moldova în străinătate, însoţită de măsuri complexe de susţinere a
acesteia, pe de o parte, şi de îmbunătăţirea imaginii pozitive a produselor/serviciilor moldoveneşti
prin promovarea brandului de ţară, pe de altă parte.
În scopul diversificării gamei de produse/servicii şi al extinderii ariei geografice de export al
produselor din Republica Moldova, trebuie utilizat în deplină măsură potenţialul competitiv al
instrumentelor de PI – al mărcilor, ca semne distinctive, al indicaţiilor geografice şi denumirilor de
origine ca indicatori ai originii şi calităţii, al specialităţilor tradiţionale garantate, ca produse legate de
tradiţiile poporului, precum şi al designului industrial – care contribuie la creşterea competitivităţii
produselor şi valorii adăugate a acestora.
Măsuri specifice de atingere a obiectivului:
- diseminarea cunoştinţelor privind rolul semnelor distinctive şi al designului industrial în
încurajarea concurenţei, creşterea competitivităţii, promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor;
- atragerea mai activă a PI, în special a mărcilor şi indicaţiilor geografice, în crearea, dezvoltarea
şi promovarea imaginii pozitive a ţării în străinătate;
- promovarea brandului de ţară în vederea îmbunătăţirii imaginii produselor/serviciilor
moldoveneşti;
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- crearea premiselor de diminuare a riscurilor de contrafacere a produselor/serviciilor şi de
concurenţă neloială prin sporirea eficienţei protecţiei semnelor distinctive şi a designului industrial;
- elaborarea de recomandări în vederea avansării procesului de înregistrare şi utilizare a
indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate;
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
În procesul de evaluare de către experţii europeni a progresului înregistrat de Republica
Moldova în armonizarea legislaţiei cu standardele UE în domeniul drepturilor de PI, s-a constatat că
cele mai multe realizări au fost obţinute în ultimii ani. Cu toate acestea, mai există anumite lacune în
ceea ce priveşte armonizarea deplină. În opinia experţilor, acestea nu sînt de ordin legislativ, ci mai
mult de ordin sistemic şi ţin de optimizarea funcţionării domeniului în ansamblu.
Măsuri specifice de atingere a obiectivului:
- monitorizarea permanentă a sistemului internaţional şi a celui din Uniunea Europeană de
protecţie şi respectare a DPI în scopul evaluării gradului de armonizare a sistemului naţional şi, la
necesitate, elaborării proiectelor noi de reglementări;
- continuarea procesului de ajustare a legislaţiei naţionale la normele de procedură ale UE prin
adoptarea unor modificări şi completări ale regulamentelor conexe legilor de specialitate din
domeniul PI;
- completarea cadrului normativ naţional cu prevederi privind controlul ex-oficio, întru
realizarea obligaţiilor ce revin Republicii Moldova în virtutea 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
Calitatea de membru cu drepturi depline a Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale
sau regionale din domeniul PI reprezintă o oportunitate de a promova şi de a apăra interesele sale
naţionale în procesul de elaborare a normelor juridice internaţionale sau regionale pertinente.
Poziţia ţării referitoare la problemele vizate urmează să fie coordonată în primul rînd la nivel
naţional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Măsuri şi acţiuni specifice:
- participarea şi reprezentarea intereselor naţionale la lucrările Comitetelor permanente, ale
Grupurilor de experţi etc. în cadrul OMPI şi al altor organisme internaţionale axate pe problematica
proprietăţii intelectuale.
Obiectivul general 3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate
intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei sale
Sistemul naţional de proprietate intelectuală existent este complex din punct de vedere
instituţional şi funcţional şi se bazează pe un fundament legislativ solid şi integrat în sistemul
internaţional. Pentru a eficientiza funcţionarea acestuia este necesar de soluţionat problemele de
sistem existente prin creşterea gradului de cooperare dintre instituţii şi a transparenţei, prin
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dezvoltarea unor subsisteme noi (domeniul indicaţiilor geografice), dezvoltarea profesională,
precum şi a unei infrastructuri adecvate.
Măsuri specifice de atingere a obiectivului:
- dezvoltarea unui grad mai înalt de cooperare şi comunicare dintre instituţiile implicate în
sistemul de PI;
- crearea şi dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, a denumirilor
de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate;
- preluarea celor mai bune practici europene din domeniul protecţiei obiectelor de PI şi al
respectării drepturilor de PI;
Obiectivul general 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu
funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală şi dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor
contrafacerii şi pirateriei
Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu
funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova, sub formă de
proprietate industrială, drept de autor şi drepturi conexe, este organizată şi coordonată de către
AGEPI, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. Dat fiind rolul central care îi revine în
asigurarea funcţionalităţii Sistemului şi multitudinea funcţiilor şi atribuţiilor pe care le îndeplineşte,
AGEPI trebuie să îmbunătăţească eficienţa activităţii sale.
Drept urmare a modernizării sistemului naţional de PI, inclusiv prin adoptarea cadrului
normativ în domeniul protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor
tradiţionale garantate şi desemnării autorităţilor competente în acest domeniu, este necesară
dezvoltarea mecanismelor practice în vederea valorificării potenţialului acestor OPI.
Măsuri specifice de atingere a obiectivului:
- elaborarea mecanismelor practice de consolidare a capacităţilor instituţionale şi operaţionale
ale autorităţilor competente: Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Culturii,
Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în
vederea punerii în aplicare a sistemelor şi procedurilor specifice aferente recunoaşterii, înregistrării şi
utilizării denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice pentru produsele din domeniile
reglementate, precum şi celor ce ţin de înregistrarea şi producerea specialităţilor tradiţionale
garantate.
Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu
funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
Instituţiile implicate în sistemul naţional de PI sînt foarte diferite atît din punctul de vedere al
funcţiilor şi atribuţiilor ce le revin, cît şi din punctul de vedere al capacităţilor lor funcţionale. Pentru o
mai bună funcţionare a întregului sistem, este necesar de asigurat un nivel de dezvoltare compatibil
tuturor instituţiilor, deoarece deficienţele de funcţionare ale unei verigi conduc la scăderea eficienţei
în activitatea altor instituţii şi a sistemului în ansamblu.
Necesită a fi sporite şi capacităţile instituţionale ale Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce
priveşte investigarea fraudelor ce ţin de încălcarea dreptului de PI, în special cu referire la domeniul
dreptului de autor, inclusiv la produsele informaţionale, aplicarea măsurilor ex-officio în cazurile de
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încălcare a drepturilor de utilizare a indicaţiilor geografice sau a denumirilor de origine protejate,
inclusiv în baza tratatelor internaţionale etc.
Măsuri specifice de atingere a obiectivului:
- dezvoltarea unei strategii de îmbunătăţire a performanţelor şi sporire a capacităţilor
Serviciului Vamal privind depistarea cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală la
frontieră;
- extinderea activităţii Serviciului Vamal asupra controalelor exportului şi tranzitului;
- consolidarea relaţiilor de cooperare a Serviciului Vamal, a Ministerului Afacerilor Interne şi a
AGEPI cu principalii deţinători ai drepturilor de PI;
- preluarea celor mai bune practici ale ţărilor membre UE referitoare la standardele statistice
privind încălcarea drepturilor de PI şi sporirea capacităţilor Ministerului Afacerilor Interne;
- realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a criminalităţii împotriva PI şi sporirea
capacităţilor instituţionale ale instituţiilor abilitate privind investigarea cazurilor de încălcare a
drepturilor de PI;
Obiectivul general 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în
domeniul proprietăţi intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual
internaţional şi european
Prin însăşi natura proprietăţii intelectuale, sistemul naţional de PI este parte integrantă a
sistemului internaţional de PI. Administrarea sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale
implică o activitate de cooperare internaţională intensă, care să sprijine dezvoltarea continuă a
domeniului, să creeze premise pentru dezvoltarea potenţialului intelectual, a creativităţii şi
inovaţiilor, să contribuie la formarea unui climat favorabil investiţiilor în noile tehnologii şi produse,
să asigure o piaţă stabilă şi o concurenţă loială.
În contextul evoluţiilor internaţionale din ultimii ani şi în special al proceselor de globalizare
economică şi de extindere a Uniunii Europene, a devenit extrem de importantă crearea şi menţinerea
unui climat de cooperare între oficiile de proprietate intelectuală, precum şi între acestea şi
instituţiile internaţionale specializate din domeniu.
O activitate de o maximă importanţă este monitorizarea implementării acordurilor
internaţionale şi regionale în domeniul proprietăţii intelectuale la care Republica Moldova este parte.
Măsuri specifice de atingere a obiectivului:
- consolidarea colaborării cu instituţiile Uniunii Europene în domeniul PI;
- monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate în virtutea tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte.
Etapele de implementare a Strategiei
Implementarea Strategiei se va efectua în trei etape: prima – în perioada 2012-2014; a doua –
2015-2017 şi a treia – 2018-2020, în baza Planurilor de acţiuni elaborate şi aprobate pentru fiecare
etapă.
Cu referire la sistemul IG, DO şi STG:
- Prima etapă va fi axată preponderent pe dezvoltarea sistemului de protecţie a IG, DO şi STG;
- A doua etapă va fi axată pe implementarea mecanismelor şi programelor elaborate la etapa
precedentă, precum şi pe valorificarea modalităţilor practice de înregistrare şi protecţie a IG şi DO.
- A treia etapă întruneşte sarcinile ce ţin de constituirea unei pieţe mature a obiectelor de PI,
integrarea acestora în circuitul economic.
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Implementarea eficientă a obiectivelor referitoare la dezvoltare sistemului de protecţie a IG,
DO şi STG conform Strategii revine fiecărei autorităţi competente, abilitate cu atribuţii şi
responsabilităţi referitoare la produsele agricole şi alimentare cu denumiri de origine şi indicaţii
geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr.644 din 19 iulie 2010, în conformitate cu domeniile de competenţă, coordonate şi
sincronizate cu obiectivele strategiilor sectoriale de dezvoltare.
Toate autorităţile desemnate trebuie să instituie şi să dezvolte, fiecare în domeniul său de
competenţă, sistemele şi procedurile specifice aferente recunoaşterii, înregistrării şi utilizării
denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice pentru produsele din domeniile reglementate,
precum şi înregistrării şi producerii specialităţilor tradiţionale garantate.
Punerea în aplicare a acestor instrumente valoroase ale marketingului are menirea să
contribuie la dezvoltarea teritoriilor, atragerea investiţiilor şi a forţei de muncă în zonele rurale,
obţinerea avantajelor economice şi sociale.
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