Chestiunea 1
Cu privire la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2012 referitor la
realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020
Conform prevederilor pct. 1 al Hotărîrii de Guvern din 22.11.2012 prin care a fost
adoptată Strategia Națională în domeniul proprietății intelectuale (SNPI), ministerele şi
instituţiile vizate în Planul de acţiuni au prezentat AGEPI rapoarte de progres privind
rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în plan. Informaţiile au fost prezentate de toate cele
25 de ministere şi instituţii responsabile (Anexa nr. 1 și 2).
Din 137 activităţi incluse în planul de acţiuni, 16 sunt cu termenul de realizare în anul
2012.
Necătind la faptul ca SNPI a fost adoptată doar la sfârșitul lunii noiembrie, 15 din cele
16 acţiuni au fost îndeplinite, una fiind în proces de executare. Realizarea doar parţială a
acestei acţiuni datorează faptului că specialiştii instituţiilor responsabile pentru îndeplinirea ei
(Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal, AGEPI) în cadrul unor
seminare şi mese rotunde au ajuns la concluzia oportunităţii aplicării unui alt concept al
sistemului informaţional comun (detalii în Nota informativă la Raportul de monitorizare
consolidat). Realizarea acţiunii menţionate urmează a fi finalizată ulterior, cu suportul Uniunii
Europene.
O bună parte din acţiunile stipulate în Plan (97 acţiuni) sunt în proces de realizare,
termenii executării acestora fiind 2013-2014.
Implementarea acestora a demarat în anul 2012, 11 fiind cu caracter permanent, 26 cu
termenul realizării în anul 2013, 60 – în anul 2014.
Unele ministere au purces la realizarea mai multor acţiuni cu termen de realizare în
anul 2013 şi anul 2014. Astfel, Serviciul Vamal au raportat întreprinderea unor activităţi de
realizare a 9 acţiuni din cele 20 stipulate pentru anul 2014. Ministerul Afacerilor Interne a
raportat îndeplinirea a 7 activități din 13 cu termenii de realizare în 2013 şi 2014.

