Extras din Planul de acţiuni
pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020
(Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.880 din 22 noiembrie 2012)
Nr.
crt.

Anexa 12

Denumirea acţiunii

Costul Termene
Sursa de Autoritatea
Rezultatul Indicatorii de
acţiunii,
de
finanţare responsabilă implementării monitorizare
mii lei realizare
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 1.3. 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
1.3.1. Efectuarea unui studiu Nu
2013
–
Ministerul
Recomandările Studiile şi
privind căile de
necesită
Agriculturii şi privind
recomandările
îmbunătăţire a
finanţare
Industriei
promovarea elaborate
protecţiei indicaţiilor
Alimentare; sistemului de
geografice (IG), a
Agenţia de protecţie a
denumirilor de origine
Stat pentru indicaţiilor
(DO) şi a specialităţilor
Proprietatea geografice, a
tradiţionale garantate
Intelectuală; denumirilor de
(STG) în Republica
Academia de origine şi a
Moldova
Ştiinţe a
specialităţilor
Moldovei;
tradiţionale
alte
garantate
autorităţi
desemnate
1.3.2. Elaborarea şi editarea 80
2012 Asistenţa
Agenţia de Înzestrarea
Ghidul
unui ghid cu privire la
donatorilor Stat pentru potenţialilor elaborat şi
protecţia indicaţiilor
Proprietatea utilizatori ai IG publicat
geografice
Intelectuală; şi DO cu un
Ministerul
instrument
Agriculturii şi metodic în
Industriei
vederea
Alimentare obţinerii
protecţiei
acestor
obiecte
1.3.4. Îmbunătăţirea imaginii În limita
2014 Bugetele
Ministerul
Creşterea
Ritmul de
produselor
bugetului
autorităţilor Economiei; imaginii
creştere a
moldoveneşti prin
responsabile Agenţia de pozitive a ţării exporturilor
aprobat
promovarea brandului
Atragere a în străinătate produselor cu
de ţară şi creşterea
Investiţiilor şi şi sporirea
indicaţii
rolului PI, în special a
Promovare a volumului de geografice şi
1

mărcilor şi indicaţiilor
geografice, în crearea,
dezvoltarea şi
promovarea imaginii
pozitive a ţării în
străinătate

Exportului
exporturi ale denumiri de
din Moldova; produselor cu origine
Ministerul
semne
Agriculturii şi distinctive
Industriei
Alimentare;
Agenţia de
Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
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
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1.4. Crearea mecanismelor În limita
2013 Bugetele
Agenţia de Sistemul
Numărul de
de implementare a
bugetului
autorităţilor Stat pentru naţional de
acte
aprobat
prevederilor privind
responsabile Proprietatea protecţie a IG normative
controlul ex-oficio,
Intelectuală; similar celui
adoptate
pentru realizarea
Ministerul
din UE în
obligaţiilor ce revin
Afacerilor
vederea
Republicii Moldova în
Interne;
respectării
virtutea Acordului
Serviciul
prevederilor
dintre UE-RM privind
Vamal;
Acordului UEprotecţia indicaţiilor
Ministerul
RM privind
geografice
Economiei 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
2.2.1. Participarea şi
În limita permanent Bugetele
Agenţia de Prezentarea Numărul de
bugetului
reprezentarea
autorităţilor Stat pentru poziţiei
propuneri
intereselor naţionale în aprobat
responsabile Proprietatea Republicii
adoptate;
cadrul Organizaţiei
Intelectuală; Moldova pe
numărul de
Mondiale a Proprietăţii
Ministerul
marginea
participări la
Intelectuale şi al altor
Afacerilor
documentelor evenimente
organisme
Externe şi
adoptate în
internaţionale axate pe
Integrării
cadrul
problematica
Europene
sesiunilor
protecţiei şi respectării
Comitetelor
drepturilor de PI
permanente şi
Grupurilor de
experţi ale
OMPI
2

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală,
sporirea transparenţei şi coerenţei sale
3.3. Crearea şi dezvoltarea În limita
2014 Bugetele
Ministerul
Condiţiile
Numărul de
Sistemului naţional de bugetului
autorităţilor Agriculturii şi necesare
activităţi
protecţie a indicaţiilor aprobat
responsabile Industriei
pentru
întreprinse;
geografice, a
Alimentare; implementarea numărul
denumirilor de origine
Agenţia de legislaţiei
crescut de
şi a specialităţilor
Stat pentru naţionale cu produse cu
tradiţionale garantate
Proprietatea privire la
indicaţii
Intelectuală; protecţia
geografice;
indicaţiilor
Ministerul
numărul de
Culturii;
geografice, a persoane
Ministerul
denumirilor de şcolarizate
Economiei; origine şi a
specialităţilor
Ministerul
tradiţionale
Sănătăţii;
alte instituţii garantate
abilitate
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 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi
responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
4.2.8. Promovarea sistemului 1250
2014 Bugetul
Agenţia de Nivelul ridicat Numărul de
de PI la nivel local şi
autorităţii
Stat pentru de percepere a activităţi de
regional:
responsabile Proprietatea rolului PI în
promovare a
sensibilizarea,
Intelectuală dezvoltarea
PI organizate
educarea şi
unei economii
familiarizarea
bazate pe
publicului cu domeniul
cunoaştere,
şi importanţa
privind
drepturilor de
necesitatea
proprietate
protecţiei şi
intelectuală
respectării
drepturilor de
PI

1
2
3
4.2.11. Consolidarea
În limita
bugetului
capacităţilor
operaţionale ale
aprobat
autorităţilor publice în
vederea punerii în
aplicare a sistemelor şi
procedurilor specifice

4
2013

5
6
7
8
Bugetele
Ministerul
Înţelegerea
Sistemul
autorităţilor Agriculturii şi comprehensivă naţional de
responsabile Industriei
şi utilizarea
protecţie a IG,
Alimentare; indicaţiilor
DO şi STG
Ministerul
geografice ca armonizat cu
mod/mijloc de cerinţele UE
Culturii;
Ministerul
ameliorare a
3

aferente recunoaşterii,
înregistrării şi utilizării
denumirilor de origine
(DO) şi indicaţiilor
geografice (IG) pentru
produsele din
domeniile
reglementate:
Acordarea asistenţei în În limita
crearea asociaţiilor de bugetului
producători şi
aprobat
şcolarizarea acestora
în domeniu

Sănătăţii;
competitivităţii
Ministerul
Mediului;
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor
2013

Dotarea laboratoarelor În limita
de certificare a calităţii bugetului
produselor cu indicaţii aprobat
geografice, denumiri
de origine şi
specialităţi tradiţionale
garantate

2013

Promovarea emblemei În limita
de desemnare a
bugetului
indicaţiilor geografice, aprobat
a denumirilor de
origine şi a specialităţi
lor tradiţionale
garantate protejate,
selectate şi aprobate
de Guvern, în baza
concursului pentru

2012

Bugetele
Ministerul
Avansarea
autorităţilor Agriculturii şi procesului de
responsabile Industriei
constituire a
Alimentare; asociaţiilor de
Agenţia de producători şi
Stat pentru sporirea
Proprietatea gradului de
Intelectuală cunoaştere de
cu
către aceştia a
participarea avantajelor
instituţiilor sistemului de
abilitate în protecţie a
domeniul PI indicaţiilor
geografice
Bugetele
Ministerul
Crearea
autorităţii
Agriculturii şi condiţiilor
responsabile Industriei
pentru
Alimentare testarea
cu
calităţii
participarea produselor
instituţiilor pentru care se
abilitate în solicită
domeniul PI indicaţii
geografice,
denumiri de
origine şi
specialităţi
tradiţionale
garantate
Bugetele
Ministerul
Promovarea
autorităţilor Agriculturii şi utilizării pe
responsabile Industriei
piaţă a
Alimentare; însemnelor de
Agenţia de produse
Stat pentru protejate prin
Proprietatea indicaţii
Intelectuală; geografice,
cu
denumiri de
participarea origine şi

Numărul de
asociaţii
create

Numărul de
laboratoare
dotate

Numărul de
activităţi
desfăşurate în
scopul
promovării
emblemelor
selectate şi
aprobate

4

elaborarea siglei/
instituţiilor specialităţi
emblemei de
abilitate în tradiţionale
desemnare a IG, DO şi
domeniul PI garantate
STG protejate
OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul
proprietăţii
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european
6.18. Implementarea
În limita
priorităţilor Agendei bugetului
pentru integrare
aprobat
europeană în legătură
cu negocierea
Acordului de Asociere
RM-UE, a capitolului
“Proprietatea
intelectuală”
1
2
3

6.20. Implementarea
În limita
prevederilor Acordului bugetului
dintre Republica
aprobat
Moldova şi Uniunea
Europeană privind
protecţia indicaţiilor
geografice

2014

4

2014

Bugetele
Agenţia de
autorităţilor Stat pentru
responsabile; Proprietatea
asistenţa
Intelectuală;
donatorilor Ministerul
Economiei

5

6

cu
participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul PI
Bugetele
Agenţia de
autorităţilor Stat pentru
responsabile; Proprietatea
asistenţa
Intelectuală;
donatorilor Ministerul
Economiei;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare,
cu
participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul PI

Ajustarea
Numărul de
sistemului
rapoarte
naţional de
prezentate
protecţie a
proprietăţii
intelectuale la
cel european

7

8

Crearea
Numărul de
condiţiilor de rapoarte
ordin tehnic şi prezentate;
legislativ
numărul de
pentru
acţiuni
implementarea realizate
prevederilor
Acordului
dintre
Republica
Moldova –
Uniunea
Europeană
privind
protecţia
indicaţiilor
geografice;
dezvoltarea
infrastructurii
necesare şi
pregătirea
cadrelor
naţionale în
domeniu
5

6

