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Cu privire la prezentarea informaţiei privind
realizarea recomandărilor nr.4-11 din Hotărîrea
CNIP din 01.04.2013

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor prezentă informaţia cu
privire la realizarea recomandărilor nr.4-11 din Hotărîrea CNPI din 01.04.2013.
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Anexă
Informaţia

cu privire la realizarea recomandărilor nr.4-11 din
Hotărîrea CNPI din 01.04.2013

La pct.4 din Hotărîrea CNPI din 01.04.2013 „Se recomandă autorităţilor
competente să întreprindă toate măsurile în vederea dezvoltării
sistemului
naţional de protecţie a indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO)
şi specialităţilor tradiţionale garantate (STG) în Republica Moldova"
în anul 2013, conform prevederilor Planului de acţiuni pentru anii 20122014 privind
implementarea strategiei naţionale
în domeniul proprietăţii
intelectuale pînă în anul 2020 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr,880 din
22.11.2012, Ministerul a efectuat un studiu privind căile de îmbunătăţire a
protecţiei indicaţiilor geografice (IG), a denumirilor de origine (DO) şi a
specialităţilor tradiţionale garantate (STG) în domeniul „Materiale şi produse
pentru construcţii" din Republica Moldova.
Studiul a arătat următoarele:
1)
Pentru o pregătire mai bună în vederea implementării legislaţiei în
domeniul IG, DO şi STG, este necesar să fie organizate şi desfăşurate mai multe
seminare şi conferinţe.
2) Deficienţele şi problemele cu care se confruntă Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor sunt următoarele:
- fabricarea multor produse noi, care nu au producere stabilă şi continuă;
- lipsa de conştientizare la producători.
3)
Este necesară şcolarizarea şi conştientizarea producătorilor şi
consumatorilor din domeniul materiale şi produse pentru construcţii privind
avantajele şi modalităţile de obţinere a denumirii de origine (DO), indicaţiei
geografice (IG) şi specialităţi tradiţionale garantate (STG).
4) La etapa actuală, în domeniul „Materiale şi produse pentru construcţii"
nu avem înregistrate şi utilizate denumiri de origine (DO), indicaţii geografice (IG)
şi specialităţii tradiţionale garantate (STG).
La net. 7 din Hotărîrea CNPI din 01.04.2013 „Se recomandă autorităţilor
competente, în comun cu AGEPI, să întreprindă măsuri concrete în scopul
ameliorării situaţiei", şi anume :
a) şcolarizarea reprezentanţilor instituţiilor implicate în sistemul de
protecţie a IG şi DO
La etapa actuală, se lucrează în vederea desemnării unei subunităţi din
cadrul Ministerului, care se va ocupa cu sistemul de protecţie a IG şi DO. După
desemnarea instituţiei, specialiştii respectivi care se vor ocupa de sistemul de
protecţie a IG şi DO vor fi pregătiţi şi şcolarizaţi, inclusiv şi cu aportul
specialiştilor de la AGEPI.
b) realizarea de către fiecare instituţie responsabilă de omologarea
caietelor de sarcini a unor studii privind potenţialii beneficiari ai sistemului

Subunitatea desemnată din cadrul Ministerului care va fi responsabilă de
omologarea caietelor de sarcini, în timpul cel mai apropiat, va realiza un sondaj
privind potenţialii beneficiari ai sistemului de protecţie a IG şi DO.
Notă - Studiul prevăzut de Planul
de acţiuni pentru anii
2012-2014
privind implementarea strategiei naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale
pînă în anul 2020, a arătat că la etapa de referinţă (termenul de realizare: a.
2013), nu avem potenţial de producere a produselor de construcţii ce pot fi
comercializate sub IG sau DO în nici o zonă geografică din Republica Moldova.
c) revizuirea listei organismelor de control, desemnate în conformitate cu
HG 644/2010
Ministerul a examinat anexa la Hotărîrea Guvernului nr.644 din 19 iulie
2010 „Cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi
responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii
geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor
competente responsabile
de controalele oficiale
privind
conformitatea
acestor produse" şi propune ca în lista organismelor de control desemnate în
conformitate cu Hotărîrea menţionată, pentru domeniul reglementat „Materiale şi
produse pentru construcţii" să fie păstrate autorităţile desemnate la data aprobării
acestei Hotărîri.
d) promovarea intensă, de către fiecare instituţie implicată a sistemului de
protecţie a IG şi DO
Se preconizează ca, sistemul de protecţie a IG şi DO să fie promovat de
subunitatea desemnată şi de Minister în cadrul seminarelor, meselor rotunde,
întrunirilor cu conducătorii întreprinderilor şi prin alte relaţii de ocazie, inclusiv pe
pagina web a subunităţii desemnate şi a Ministerului .
e) crearea de către fiecare instituţie pe domeniul său de reglementare a
mecanismelor clare ce urmează a ft utilizate de către potenţialii beneficiari
pentru a asigura protecţia IG şi DO (sub formă de ghiduri, instrucţiuni, ordine,
etc) etc.
Se preconizează ca, subunitatea desemnată să elaboreze şi aprobe un
mecanism clar şi eficient care urmează să fie utilizat de către potenţialii beneficiari
pentru a asigura protecţia IG şi DO.
Notă - In proiectul Codului urbanismului şi construcţiilor al Republicii
Moldova sunt stipulate acţiuni tangente la tema examinată. Astfel, prin
articolele
nr. 255; 256 şi 257 sunt prevăzute modalităţile de reglementare a procedurilor de
„Protejare a dreptului de autor", „Dreptul excluziv" şi respectiv „Dreptul de
autor şi procurarea documentaţiei de proiect".
La pct.9 din Hotărîrea CNPI din 01.04.2013 „Se recomandă implicarea
activă şi conlucrarea eficientă a autorităţilor competente desemnate în vederea
creării mecanismelor necesare implementării prevederilor
Legii 66/2008,
realizării Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul
2020 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind
implementarea
Strategiei"
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