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Abrevieri
AAP - Academia de Administraţie Publică
ABRM - Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
AGEP- - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
AMDM - Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
AMTAP - Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
APC - Agenţia pentru Protecţia Consumatorului
APOLLO - Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Dreptului de Autor şi Drepturilor Conexe
AsDAC - Asociaţia Obştească “Asociaţia “Drepturi de Autor şi Conexe”
ASEM - Academia de Studii Economice a Moldovei
AŞM - Academia de Ştiinţe a Moldovei
BD- baze de date
biblioteca IEFS USMF, MDRC, AAP, la instituţiile de învăţământ: UTM, AMTAP, Colegiul de Transporturi.
BNRM - Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
BSA - Business Software Alliance
CCA - Consiliul Coordonator al Audiovizualului
CCCI - Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice
CCI - Camera de Comerţ şi Industrie
C-D - cercetare – dezvoltare
CIE „Moldexpo” - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A
CIPPI - Consiliul Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale
CNCPIR - Camera Naţionala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania
CNCPPCI - Centrul Naţional de Conservare şi Protejare a Patrimoniului Cultural
CNH - Comisia Naţională pentru Heraldică de pe lângă
CNPI - Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală
DA şi DC- drepturi de autor şi conexe
DFE a INI a IGP al MAI - Direcţia Investigare a fraudelor economice a Inspectoratului Naţional de Investigaţii a Inspectoratul General de
Politie al Ministerul Afacerilor Interne
DGETS – Direcţia generală educaţie, tineret şi sport
DMI – desene şi modele industriale
DO - denumiri de origine
EIS „Infoinvent” - Expoziţia Internaţională Specializată “Infoinvent”
EUBAM - Misiunea Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera în Moldova şi in Ucraina
HG – Hotărâre de Guvern
IG - Indicaţii Geografice
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IGP - Inspectoratul General de Politie
INCE - Institutul Naţional de Cercetări Economice AŞM
INI - Inspectoratul Naţional de Investigaţii
INJ - Institutul National al Justiţiei
ÎMM – întreprinderi mici şi mijlocii
MAEIE - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
MAIA - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
MDRC - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
MEc - Ministerul Economiei
MEd - Ministerul Educaţiei
MIEPO - Agenţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova
MTIC - Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
OEAB - Oficiul Eurasiatic de Brevete
OEB - Organizaţia Europeană de Brevete
OGC - Organizaţie de gestiune colectivă
OHIM - Oficiul pentru Armonizarea Pieţii Interne
OMC - Organizaţia Mondială a Comerţului
OPI – obiecte de proprietare intelectuală
OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci din Romania
PG - Procuratura Generală
PI - proprietate intelectuală
SDIP - Serviciul de Stat de PI din Ucraina
SIPO - Oficiul de PI din China
SNPI - Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020
STG - specialităţi tradiţionale garantate
SV - Serviciul Vamal
UNECE - Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa
USMF - Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
UTM - Universitatea Tehnică din Moldova
ZLSAC - Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv
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Raport de monitorizare consolidat
referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020
Perioada de raportare anul 2013
Nr.
ord.

Nr.
crt.
1

1.

2.

3.

Denumirea acţiunii

Termene
Autoritatea
Indicatorii de
Rezultatul implementării
de
responsabilă
monitorizare
realizare
2
3
4
5
6
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

1.1.2. Elaborarea şi adoptarea
unei instrucţiuni privind
inventarierea activelor
imateriale ale
întreprinderilor şi
instituţiilor
1.1.3. Crearea cadrului normativ
favorabil pentru creşterea
numărului de parteneriate
între industrie şi cercetare,
sectorul public şi cel privat
în domeniul inovării

Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării
Instrucţiunea
2013 Agenţia de Stat
Executat.
pentru
elaborată şi
În anul 2013 a fost elaborată Instrucţiunea menţionată şi expediată
aprobată
spre coordonare Ministerului Finanţelor .
Proprietatea
Intelectuală

2014

Academia de
Numărul de
Ştiinţe a Moldovei parteneriate
(Agenţia pentru stabilite;
Inovare şi
numărul de
Transfer
reuniuni
organizate;
Tehnologic)
numărul de acte
normative
aprobate

Rezultatul
implementării
conform planului
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Instituirea
mecanismului de
inventariere a
activelor imateriale

Cadrul normativ
În proces de executare.
legislativ creat
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate 4 proiecte de acte
normative:
- Proiectul legii „Pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative”.
- Proiectul legii „Pentru modificarea şi completarea Codului cu
privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004”.
- Proiectul legii „Pentru completarea Codului contravenţional”.
- Proiectul legii „Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi
incubatoarele de inovare”.
Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri
1.2.1. Perfecţionarea şi
2013 Academia de
Numărul de
Procesul inovaţional
În proces de executare.
introducerea în sistemul
Ştiinţe a Moldovei indicatori
devine compatibil cu
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
naţional de statistică a
(Agenţia pentru elaboraţi,
indicatorii europeni
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
indicatorilor inovaţionali
incluşi în
Pentru includerea în sistemul naţional de statistică, AITT a elaborat în domeniu;
Inovare şi
ce reflectă potenţialul de
Transfer
sistemul
şi a expediat BNS indicatorii primari de inovare, având la bază
promovarea imaginii
generare a cunoştinţelor,
reglementările europene şi principiile directoare propuse de
pozitive a ţării în
Tehnologic);
naţional de
capacitatea de inovare,
domeniul ştiinţei şi
Agenţia de Stat
statistică
OECD/EUROSTAT, 16 indicatori care se referă la 2 puncte din
proprietatea intelectuală,
pentru
Programul lucrărilor statistice pentru anul 2014 (implementarea
inovării
performanţele
Proprietatea
indicatorilor va facilita realizarea a 4 obiective din Program).
managementului inovării
Intelectuală;
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
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Biroul Naţional de
Statistică

4.

1.2.3. Elaborarea studiului
“INNOIndex” privind
determinarea gradului de
inovare în activitatea
IMM-urilor din Republica
Moldova

2013

5.

1.2.4. Crearea unei reţele de
centre de transfer
tehnologic, informaţie de
brevete şi engineering

2014

6.

1.2.5 Crearea unui mecanism de
susţinere financiară a
brevetării invenţiilor în
străinătate

2014

La insistenţa AGEPI, BNS a inclus 34 de indicatori ai PI în Anuarul
Statistic al RM pentru anul 2012.
În colaborare cu IDSI al AŞM s-a lucrat asupra identificării
indicatorilor de cercetare-dezvoltare (C-D). Ca model au servit cei
24 de indicatori ai inovării ai UE (Inovation Union Scoreboard
2013) şi cei ai C-D incluşi în proiectul Strategiei cercetării
dezvoltării RM până în anul 2020, în număr de 32 indicatori.
Respectiv 4 şi 3 indicatori din fiecare nomenclator de indicatori ţin
de domeniul PI.
În anul 2014 urmează a fi identificate modalităţile de calcul al
acestora.
Biroul Naţional de Statistică:
În prezent, BNS nu produce indicatori statistici privind activitatea de
inovare, dar începând cu 2014 vor fi iniţiate următoarele acţiuni:
- Studierea practicii ţărilor UE în domeniul statisticii inovării;
- Elaborarea metodologiei de colectare a datelor pentru
producerea indicatorilor din statistica inovării, inclusiv elaborarea
instrumentarului statistic în conformitate cu cerinţele UE.
Elaborarea indicatorilor privind statistica inovării va putea fi
efectuată începând cu anul 2015.
Evaluarea nivelului
Academia de
Studiul elaborat Executat.
Ştiinţe a Moldovei
A fost elaborat studiul privind determinarea gradului de inovare în de utilizare de către
activitatea IMM-urilor din RM, în care a fost evaluat nivelul de
IMM-uri şi
(Agenţia pentru
utilizare de către IMM-uri şi întreprinderile inovatoare a realizărilor întreprinderile
Inovare şi
Transfer
din sfera ştiinţei şi inovării pe plan naţional şi internaţional.
inovatoare a
realizărilor din sfera
Tehnologic)
ştiinţei şi inovării în
plan naţional şi
internaţional
Academia de
Numărul de
Facilitarea
În proces de executare.
tranzacţiilor cu
Ştiinţe a Moldovei centre create
Urmează să fie implementat în 2014. AITT a expediat o adresare
(Agenţia pentru
scrisă privind numirea persoanelor responsabile din partea AGEPI tehnologii,
Inovare şi
pentru constituirea grupului de lucru şi elaborarea graficului
informarea adecvată
Transfer
convocării şedinţelor.
a mediului de afaceri
Tehnologic)
Agenţia de Stat
Mecanismul
Mecanismul de
În proces de executare.
pentru
elaborat şi
susţinere a brevetării
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proprietatea
aprobat
- A fost studiată experienţa internaţională (China, România,
în străinătate a
Intelectuală;
Rusia, India, Hong Kong, Japonia, Belgia, Germania, Coreea) ce
invenţiilor autohtone
Ministerul
ţine de fondurile pentru C&D/inovare/brevetare în ţară şi peste
Finanţelor;
hotare, în scopul creării mecanismului vizat.
Academia de
- A fost elaborat Studiul privind susţinerea brevetării în
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Ştiinţe a Moldovei

străinătate şi oportunitatea aplicării acesteia în RM în scopul creării
mecanismului de susţinere financiară a brevetării invenţiilor în
străinătate. Studiul a fost prezentat la AGEPI, cu participarea
reprezentanţilor Mec, MIEPO, ODIMM, AITT şi CCI.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Au fost elaborate criteriile de creare a mecanismului de susţinere
financiară a brevetării invenţiilor în străinătate. Ulterior, în
mecanismul susţinerii brevetării în străinătate, urmează a fi
identificată instituţia care va aproba criteriile în cauză. Criteriile
urmează a fi definitivate şi adoptate odată cu aprobarea
mecanismului de brevetare a invenţiilor în străinătate.

Mecanismul de
Agenţia de Stat
Criteriile de
selectare a
pentru
selectare
invenţiilor pentru
Proprietatea
elaborate şi
brevetare în
Intelectuală;
aprobate
străinătate
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
(Agenţia pentru
Inovare şi
Transfer
Tehnologic)
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
Recomandările
Studiile şi
8.
1.3.1. Efectuarea unui studiu
2013 Ministerul
Executat.
privind promovarea
recomandările Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
Agriculturii şi
privind căile de
elaborate
MAIA a prezentat informaţiile necesare elaborării studiului în cauză sistemului de
îmbunătăţire a protecţiei
Industriei
protecţie a
indicaţiilor geografice
Alimentare;
prin scr. nr. 07-2/633 din 23.12.2013.
indicaţiilor
(IG), a denumirilor de
Agenţia de Stat
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- A fost elaborat Studiul. În vederea executării acestei acţiuni, au geografice, a
pentru
origine (DO) şi a
denumirilor de
fost elaborate şi expediate scrisori către: - CCI (referitor la
specialităţilor tradiţionale
Proprietatea
origine şi a
garantate (STG) în
Intelectuală;
seminarele IG, DO şi produse cu IG, DO, STG);
- Instituţiile desemnate în HG nr. 644 din 19.07.2010 cu privire specialităţilor
Republica Moldova
Academia de
la desemnarea autoritarilor competente abilitate cu atribuţii şi
tradiţionale garantate
Ştiinţe a
responsabilităţi referitoare la produsele cu DO, IG şi STG şi a
Moldovei; alte
autorităţi
autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind
desemnate
conformitatea acestor produse; s-au recepţionat răspunsurile, s-au
prelucrat datele primite, s-au formulat concluzii, care au fost
incluse în studiu.
S-a participat la şedinţa organizată de AŞM cu tema „Studiu privind
căile de îmbunătăţire a protecţiei în IG, DO şi STG în RM.
Ministerul Mediului:
AGEPI i-a fost prezentată informaţia privind produsele minerale
naturale pentru definitivarea Studiului privind căile de îmbunătăţire
a protecţiei indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a
specialităţilor tradiţionale garantate în RM (scrisoarea MM nr. 0307/2253 din 13.12.2013).
Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor:
Ministerul a efectuat un studiu privind căile de îmbunătăţire a
protecţiei IG, a DO şi a STG în domeniul materiale şi produse
7.

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

2013
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9.

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

2014

Ministerul
Economiei;
Agenţia de
Atragere a
Investiţiilor şi
Promovare a
Exportului din
Moldova;

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

pentru construcţii din RM.
Studiul a arătat:
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 pentru şcolarizarea şi
conştientizarea producătorilor şi consumatorilor din domeniul
materialelor şi produselor pentru construcţii a avantajelor oferite de
obţinerea protecţiei IG, DO, STG.
2. Deficienţele şi problemele cu care se confruntă MTIC sunt
următoarele:
- fabricarea multor produse noi, care nu au producţie stabilă şi
continuă;
- lipsa de conştientizare a problemei de către producători.
3. La etapa actuală, în domeniul materialelor şi produselor pentru
construcţii nu sunt înregistrate DO, IG şi STG. Ca rezultat al celor
expuse, nu avem nici potenţial de producere a produselor ce pot fi
comercializate sub IG sau DO, sau în calitate de STG în nici o zonă
geografică din RM.
Măsurile preconizate de Minister în vederea avansării procesului de
dezvoltare a produselor autohtone cu IG, DO şi a STG, de
recunoaştere şi înregistrare a acestora sunt:
- Examinarea în continuare a posibilităţilor şi capacităţilor de
utilizare a DO, IG şi STG în domeniul materiale şi produse pentru
construcţii.
- Participarea reprezentanţilor Ministerului la desfăşurarea
seminarelor şi conferinţelor în vederea implementării legislaţiei în
domeniul IG, DO şi STG;
- Organizarea activităţilor de informare a producătorilor şi
consumatorilor despre rolul PI şi importanţa promovării procesului
de dezvoltare a materialelor şi produselor pentru construcţii
autohtone cu IG, DO şi a STG, de recunoaştere şi înregistrare a
acestora.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
La elaborarea studiului în cauză au participat AITT şi toate secţiile
AȘM, răspunsul responsabililor a fost expediat la AGEPI.
În proces de executare.
Ministerul Economiei:
În Moldova a fost derulat Proiectul USAID CEED II, la care au
colaborat peste 100 de întreprinderi din industria uşoară, beneficiind
de asistenţă tehnică sub diferite aspecte, pentru a deveni mai
competitive.
- În scopul încurajării întreprinderilor din Moldova să lanseze
produse proprii sub propriul brand, cu suportul USAID au fost
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Creşterea imaginii
pozitive a ţării în
străinătate şi sporirea
volumului de
exporturi ale
produselor cu semne
distinctive

pozitive a ţării în
străinătate

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

lansate 2 campanii naţionale de promovare a producţiei autohtone
(încălţăminte şi textil) „Din inimă – brănduri din Moldova”.
La prima campanie publicitară naţională „Din inimă – branduri din
Moldova” au participat 12 întreprinderi cu 15 branduri. La a doua
campanie au participat 15 întreprinderi cu 17 branduri.
- Pe parcursul a. a. 2012-2013 cu suportul USAID, peste 40 de
companii au dezvoltat un brand nou sau au făcut rebranding.
Toate acţiunile de promovare au avut scopul de a sensibiliza
consumatorul local şi de a informa despre eforturile întreprinderilor
de a produce bunuri calitative, atât pentru export cât şi pentru piaţa
din RM.
Un prilej deosebit pentru stimularea accesului întreprinderilor
industriale pe pieţele externe şi promovarea producţiei industriale
autohtone, a fost contribuţia Proiectului USAID CEED II la
organizarea şi participarea a 10 companii de confecţii şi textile din
RM la ediţia a 40-a a Iarmarocului Internaţional Federal
„Textillegprom – 2013” desfăşurat la Moscova, Federaţia Rusă.
- Ca rezultat al participării la evenimentul menţionat, a fost
identificat mecanismul de stabilire a relaţiilor de parteneriat între
agenţii economici din Moldova şi întreprinzătorii regiunilor
Federaţiei Ruse, prin colectarea ofertelor comerciale a
întreprinderilor autohtone şi difuzarea acestora agenţilor economici
şi reţelelor de distribuţie, prin intermediul Ambasadei RM la
Moscova şi administraţiilor regiunilor Federaţiei Ruse.
Impactul pozitiv al evenimentului constă în promovarea imaginii
pozitive a RM, impulsionarea producătorilor autohtoni să sporească
competitivitatea şi să lărgească asortimentul producţiei naţionale,
majorarea volumului de export, atragerea investiţiilor străine şi
locale la dezvoltarea şi modernizarea procesului de producţie.
Agenţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului
din Moldova:
Acţiunea a fost realizată prin:
- Promovarea în cadrul expoziţiilor: „Zoom by Fatex”, „World
Travel Market 2013”, Expoziţia „Green Week”, Expoziţia „Anuga
2013”, (Germania), Expoziţia „Riga Food 2013”, (Lituania) etc.;
- Promovarea în cadrul forumurilor naţionale şi internaţionale:
Forul oamenilor de afaceri moldo-leton; şedinţa lărgită de afaceri
ruso-moldavă, 21.05.2013, Moscova; Forumul Investiţional
Internaţional ,,Invest în Moldova”; Misiunea de atragere a
companiilor franceze din România, organizată în comun cu
UBIFRANCE România şi Camera de Comerţ şi Industrie Moldofranceză, participarea în cadrul Forumului cu genericul
„Oportunităţi investiţionale ale RM” (România, or. Bucureşti);
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Misiune economică în Republica Turcia.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
- A fost organizată şi desfăşurată în perioada 5-6.10.2013
sărbătoarea „Ziua Naţională a Vinului”, ediţia 2013, unde au fost
prezentate produsele vitivinicole sub aspectul regiunilor vitivinicole
din care provin şi, respectiv, al IG protejate înregistrate.
- A fost elaborat brandul de ţară pentru vinurile produse în RM.
Brandul a fost lansat oficial pe data de 17.12.2013 în cadrul lansării
Programului Brandul naţional al vinurilor moldoveneşti „Wine of
Moldova”.
- Totodată, referitor la producţia agroalimentară ecologică, actele
legislativ-normative sunt armonizate cu prevederile UE şi,
actualmente, este obţinută permisiunea Comisiei de Stat nr.1117-30
din 12.01.2012 de folosire a denumirii oficiale a statului în marca de
produs „Agricultura Ecologică – RM”.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- Problematica promovării brandului de ţară a fost abordată la
întrevederile cu reprezentanţii Ministerului Turismului şi MAIA.
- De asemenea, în vederea realizării recomandărilor nr. 4‐11 din
Hotărârea CNPI din 01.04.2013,AGEPI a elaborat şi aprobat
Ordinul comun (MEc, AGEPI, MAI, MAIA, SV, APC), prin care
s‐a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea prevederilor
Acordului între RM şi UE cu privire la protecţia IG ale produselor
agricole şi alimentare şi s‐a creat un Grup de lucru pentru realizarea
Planului de acţiuni.
- AGEPI a elaborat proiectul Legii pentru aprobarea simbolurilor
naţionale asociate IG protejate, DO protejate şi STG. Proiectul Legii
a fost aprobat prin HG nr.861 din 01.11.2013şi transmis
Parlamentului spre examinare.
- În anul 2013 AGEPI a solicitat OMPI asistenţă în promovarea
sistemului de IG din RM în baza unui Concept de dezvoltare a
Sistemului de IG elaborat de AGEPI. Proiectul de asistenţă urmează
să fie negociat şi lansat spre implementare în anul 2014.
- În perioada de bilanţ a fost elaborat Conceptul promovării
sistemului de înregistrare a IG şi DO în rândul producătorilor
autohtoni. În comun cu CCI şi filialele CCI din teritoriu, a fost
elaborat şi implementat Planul seminarelor tematice de promovare a
sistemului de protecţie a IG, DO şi STG.
- Au fost organizate 16 seminare tematice, în cadrul cărora a fost
prezentat sistemul de protecţie a IG şi DO, dintre care 14– în
teritoriu.
- În perioada de bilanţ au avut loc 3 întruniri de lucru cu
asociaţiile de producători, în cadrul cărora s-a discutat referitor la
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colaborările bilaterale în vederea identificării căilor de promovare a
produselor care pot fi protejate prin intermediul IG, DO.
Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informaţionale
10. 1.4.1. Modernizarea sistemului
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
Sistemul de protecţie
În proces de executare.
a dreptului de autor
de protecţie a dreptului de
pentru
acte normativ- Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- RM a participat la Conferinţa diplomatică de la Marrakesh,
şi al drepturilor
autor şi drepturilor conexe
Proprietatea
legislative
convocată de OMPI, în cadrul căreia a fost semnat la 28.06.13
conexe, similar celui
Intelectuală;
elaborate şi
Tratatul privind facilitarea accesului la operele publicate pentru
european
Ministerul
adoptate
Afacerilor Interne;
persoanele cu deficiente de vedere sau persoanele cu capacitate
Serviciul Vamal
limitată de percepere a informaţiei tipărite.
- AGEPI a pregătit şi a expediat setul necesar de acte pentru
ratificarea Tratatului OMPI privind interpretările audiovizuale,
semnat în 2012 de către RM în cadrul conferinţei diplomatice de la
Beijing.
- La 22.11.2013 Parlamentul RM a adoptat în prima lectură
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.139 din
02.07.2010 privind DA şi DC.
11. 1.4.2. Efectuarea unui studiu
2014 Agenţia de Stat
Studiul şi
Identificarea
În proces de executare.
privind modalităţile de
pentru
recomandările Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
impedimentelor în
îmbunătăţire a gestiunii
Proprietatea
elaborate
- Pe parcursul anului 2013, s-au organizat 16 şedinţe cu
dezvoltarea
colective a drepturilor de
Intelectuală;
reprezentanţii OGC - urilor, dintre care 10 la iniţiativa AGEPI şi 6 la sistemului de
autor şi a drepturilor
organizaţiile de
solicitare (4 şedinţe cu membrii OGC şi 2 cu utilizatorii). Scopul
gestiune colectivă şi
conexe
gestiune colectivă
acestor întâlniri a fost identificarea unor soluţii pentru perfecţionarea stabilirea căilor de
sistemului de gestiune colectivă.
depăşire a acestora;
- De asemenea, AGEPI a solicitat asistenţa tehnică a OMPI în
identificarea
vederea elaborării în 2014 a unui Studiu privind OGC, care să
metodelor/
prevadă recomandări privind dezvoltarea practicilor de negociere şi mijloacelor de
activitate în condiţii de concurenţă, pentru a evita multiplele litigii şi colectare a
pentru a spori încrederea autorilor şi utilizatorilor.
remunerării de autor
care va avea drept
obiectiv mărirea
sumelor colectate
12. 1.4.3. Acordarea de asistenţă
2013 Agenţia de Stat
Numărul de
Nivelul înalt de
În proces de executare.
organizaţiilor de gestiune
pentru
acţiuni de
informare a
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
colectivă (OGC-uri) în
Proprietatea
informare
În scopul asigurării transparenţei de către OGC, AGEPI a iniţiat în publicului privind
activitatea OGCvederea îmbunătăţirii
Intelectuală;
organizate;
2013 proiectul de elaborare a unei platforme IT pentru OGC,
sistemului de colectare a
paginile web
informaţiile privind fiecare OGC au fost plasate la compartimentul urilor prin
organizaţiile de
intermediul paginilor
remuneraţiilor de autor, a
gestiune colectivă create
nou creat „Gestiunea colectivă” pe pagina www.agepi.gov.md,
creării şi dezvoltării
pentru a putea fi accesate de către persoanele interesate.
web dezvoltate
paginilor web a acestora în
Acţiunea urmează a fi implementată cu suportul UE, în cadrul unor
proiecte de asistenţă finanţate de UE.
scopul oferirii accesului la
informaţie şi asigurării
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13.

14.

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

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

Agenţia de Stat
Ponderea
pentru
operelor
Proprietatea
protejate prin
Intelectuală;
dreptul de autor
Ministerul
şi drepturile
Afacerilor Interne; conexe
Serviciul Vamal comercializate
legal

2014

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

Gradul avansat de
În proces de executare.
legalizare a pieţei
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
A fost organizată masă rotundă cu genericul „Industriile creative în obiectelor protejate
dezvoltarea economică a ţării” la 22.11.13, la care au participat 25 prin dreptul de autor
şi drepturile conexe
de persoane. Soluţiile identificate au fost transmise în adresa
Ministerului Culturii, MEc, ODIMM şi MIEPO.
Vezi şi acţiunile realizate, indicate la p. 3.9.
Ministerul Afacerilor Interne:
În 2013 au fost depistate 13 cazuri de încălcare a DA şi a DC prin
comercializarea şi depozitarea operelor şi fonogramelor fără marcaj
de control, inclusiv în lipsa contractelor de autor încheiate cu
titularii de drepturi, astfel,au fost ridicate 1464 de discuri în valoare
de 58560 de lei, 90 HDD şi altele, în valoare totală de 586.000 de
lei.
Nivelul înalt de
În proces de executare.
informare a
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
Acţiunea urmează a fi derulată în anul 2014. Totodată, menţionăm populaţiei cu referire
că pentru această acţiune în bugetul MTIC nu sunt prevăzute
la necesitatea
mijloace financiare.
respectării
drepturilor de autor
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Pe parcursul anului 2013 AGEPI a diseminat 3000 de ex. ale
asupra programelor
pliantului informaţional „Programe de calculator” privind dreptul de de calculator
autor asupra programului de calculator. Pliantul a fost diseminat în utilizate
cadrul a 25 de acţiuni de informare a publicului, inclusiv a
tineretului studios, instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (seminare,
expoziţii, mese rotunde).
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
- ABRM şi Programul EIFL-OA Moldova în parteneriat cu
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) a
organizat un atelier profesional cu genericul „Advocacy în
susţinerea Accesului Deschis (OA) în mediul academic” (20.09.13).
Scopul evenimentului a fost de a spori abilităţile bibliotecilor şi
departamentelor de cercetare ale instituiţilor din sfera ştiinţei şi
inovării, de a lansa iniţiative instituţionale în contextul organizării
Săptămânii Accesului Deschis pentru perioada 21-27.10.2013 –
eveniment principal derulat la nivel global. Accesul Deschis este
una dintre cele mai progresiste mişcări ale cercetătorilor, având ca
obiectiv promovarea ideii accesului liber la informaţia ştiinţifică.
Accesul Deschis promovează accesul on-line, gratuit, imediat la
textul integral al publicaţiilor ştiinţifice pentru oricine, oricând şi
oriunde, în reţeaua globală.
- În anul de referinţă IDSI a iniţiat procedura de certificare a IDSI
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15.

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

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

16.

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

2014

Numărul de
Ministerul
Culturii;
activităţi
Academia de
întreprinse;
Ştiinţe a Moldovei numărul de
documente
(Institutul
arhivate şi
Patrimoniului
Cultural şi
descrise
Institutul de
Filologie, Muzeul
Naţional de
Etnografie şi
Istorie Naturală),
Centrul de
Conservare şi
Promovare a
Patrimoniului
Cultural Imaterial;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

în conformitate cu standardul ISO 27001.
Sporirea gradului de
În proces de executare.
utilizare a softului
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Prin dispoziţia prim-ministrului RM nr. 48-d din 13.06.2012 cu
autorizat
privire la crearea Grupului de lucru pentru demararea dialogului
între Guvernul RM şi Compania „Microsoft” în vederea colaborării
pe termen lung, a fost constituit Grupul de lucru în componenţa
căruia au fost incluşi reprezentanţii instituţiilor responsabile pentru
realizarea acţiunii în cauză. În sarcina Grupului a fost inclusă
formalizarea dialogului pentru standardizarea licenţelor software în
sectorul public şi dezvoltarea parteneriatului cu Compania
„Microsoft”, stabilirea etapelor concrete de colaborare şi elaborarea
unui plan de acţiuni pentru standardizarea licenţelor software în
sectorul public.
Prin prisma rezultatelor implementării acţiunii, AGEPI a desfăşurat
activităţi de informare și sensibilizare a societăţii în vederea
utilizării softului legal.
Punerea în valoare a
În proces de executare.
patrimoniului
Ministerul Culturii:
cultural naţional
Banca de date şi valori. Centrul Naţional de Conservare şi
imaterial
Protejare a Patrimoniului Cultural (CNCPPCI):
În perioada ianuarie-decembrie 2013 au fost digitizate 30 bobine
din categoria „Festivaluri şi concursuri naţionale”.
Au fost înregistrate circa 100 Cd+DVD cu poze şi filmări din cadrul
concursurilor şi manifestărilor organizate de CNCPPCI sau în
colaborare cu alte instituţii.
Fondul de folclor dispune de 991 de bobine cu înregistrări:

- Fondul de bază: expediţii folclorice –157 bobine, digitizate –
157; Fondul festivaluri,concursuri naţionale: 252 bobine, din ele
digitizare – 150; Fondul D. Blajinu (donaţie): creaţii muzicale şi
literare – 48 bobine; Imprimări radio şi alte materiale: 52 bobine, din
ele 18 digitalizate; Orchestre de muzică populară – 79 bobine; Alte
materiale – 403 bobine. Total digitalizate – 325 bobine.
CNCPPCI dispune de:
-

Casete audio în număr de 223, digitizate – 223 casete;

180 de casete video ce cuprind atestările colectivelor din
teritoriu şi diverse manifestări naţionale.

-

69 mape cu descifrări ale creaţiilor muzicale şi literare: 58
mape şi 11 mape donaţii ale Fondului D. Blajinu (cuprind 1671
creaţii).
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Materiale ilustrative: peste 3000 de poze şi imagini (300 de poze

sunt sistematizate în 6 albume ale CNCPPCI), 40 CD-uri cu
materiale foto din cadrul manifestărilor organizate de CNCPPCI şi
în colaborare cu alte instituţii din republică, plus alte 10 mape cu
materiale foto imprimate şi conservate pe Hard Disk ce conţin
aproximativ 200 de poze.

-

110 CD şi DVD cu materiale înregistrate în expediţii folclorice.

DVD –uri şi CD-uri ce conţin înregistrări video ale
manifestărilor organizate de CNCPPCI şi în colaborare cu alte
instituţii.

-

Atestări ale colectivelor, expediţii, seminare, ateliere de creaţie,
expoziţii, materiale de studio, casete video digitalizate (653 CD,
DVD).
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în domeniul
digitizării patrimoniului cultural:
Muzeul a organizat diferite activităţi privind digitizarea
patrimoniului începute în anii precedenţi: elaborarea şi introducerea
în BD a fişelor electronice, menţinerea site-rilor, fotografierea şi
filmarea pe teren a obiectelor etnografice, secvenţelor de obiceiuri
populare, activităţii de muncă etc.
- Au fost elaborate şi introduse în BD 2110 de fişe analitice ale
pieselor de patrimoniu. Cele mai multe piese digitizate au fost din
colecţia de etnografie, colecţia de geologie, colecţia de entomologie.
- Au fost completate cu informaţii şi imagini cele două pagini
web ale instituţiei: www.muzeu.md şi www.patrimoniuimaterial.md.
- Fondul fotografic al patrimoniului cultural imaterial a fost
completat cu 6440 de imagini foto (care conţin în special
monumente de arhitectură populară, imagini de covoare, oameni
îmbrăcați în costume populare, obiecte create de meşteri populari,
secvenţe ale obiceiurilor şi sărbătorilor etc.).
- Fondul video al patrimoniului cultural imaterial a fost completat
cu 25 mini video casete care conţin filmări documentare ale
desfăşurării obiceiurilor de Crăciun, Sf. Gheorghe, Paşti, Paştele
Blajinilor, hramuri locale, imagini privind procesul şi finalitatea
meşteşugurilor populare artistice realizate în teritoriu etc.
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice:
S-au digitizat 16 mii de piese.
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM): deţine în
fondurile sale circa 20 cărţi despre folclorul muzical, jocuri
tradiţionale pentru copii şi tineret, sărbători şi obiceiuri naţionale, 60
de documente din domeniul meşteşugurilor naţionale, 10 documente
din domeniul coreografic, 20 documente despre costume naţionale.
De asemenea, BNRM deţine circa 500 de unităţi materiale de note
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tipărite cu cântece populare, 3400 de unităţi materiale audio.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
În vederea realizării acţiunii în cauză, instituţiile AŞM au întreprins
următoarele:
Institutul de Filologie al A.Ş.M:
- Colectarea şi depozitarea în fondul Arhivei de folclor a 44 de
bobine magnetice, 40 de casete radio,
- Colectarea în expediţiile folclorice a 70 de piese folclorice şi a
86 de melodii folclorice;
- Digitizarea şi arhivarea a 68 de benzi magnetice şi a 30 de casete
audio;
- Sistematizarea şi catalogarea tematică a materialelor
etnofolclorice de pe 70 de benzi magnetice;
- Notografierea a 40 de melodii de colinde;
- Documentarea ştiinţifică şi digitizarea materialelor etnofolclorice
în număr de 85 de manuscrise;
- Examinarea şi digitizarea pe fişe separate a documentelor de
proză populară – 75 pagini, de teatru popular – 40 de pagini;
- Completarea registrelor de evidenţă a manuscriselor
etnofolclorice cu 2100 creaţii.
Institutul Patrimoniului Cultural:
- Au fost elaborate 31 de publicaţii ştiinţifice;
- S-a participat la 8 manifestări republicane şi internaţionale;
- Au fost organizate 28 de prezentări ştiinţifice în cadrul
manifestărilor internaţionale;
- Au avut loc 10 activităţi de colectare a materialelor etnografice
în teren;
- Au fost organizate activităţi de popularizare a rezultatelor
investigaţiilor etnologice autohtone pentru a pune în valoare
patrimoniul cultural naţional imaterial în mass media autohtone şi
internaţionale: posturi de radio –17, ziare – 10, surse electronice – 5.
- S-a participat la elaborarea Registrului Naţional al Patrimoniului
Cultural Imaterial şi a Fişelor de Patrimoniu imaterial;
- A fost elaborat dosarul de patrimoniu pentru includere în lista
UNESCO;
- Au fost popularizate, valorificate la Radio, TV, Online
elementele PCI –10 acţiuni.
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală:
- Au fost elaborate şi introduse în baza electronică de date 2110
fişe analitice ale pieselor de patrimoniu din colecţia de etnografie,
colecţia de geologie şi colecţia de entomologie;
- Au fost completate cu informaţii şi imagini cele două pagini web
ale instituţiei: www.muzeu.md şi www.patrimoniuimaterial.md;

14

17.

18.

- A fost completat cu 6440 de imagini foto fondul fotografic al
patrimoniului cultural imaterial;
- A fost completat cu 25 mini video casete realizate în teritoriu
Fondul video al patrimoniului cultural imaterial.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- Administraţia AGEPI a avut o întâlnire de lucru cu dna M.
Babuc, Ministru al culturii, la care s-au stabilit formele de lucru şi
crearea unui grup de lucru pentru identificarea soluţiilor în privinţa
asigurării activităţilor de arhivare/conservare şi valorificare a
folclorului şi a patrimoniului naţional imaterial.
Elaborarea şi aprobarea programului naţional de digitizare a
patrimoniului cultural imaterial, precum şi elaborarea programului
de digitizare a colecţiilor bibliotecilor din RM au fost incluse în
Planul de acţiuni privind realizarea Programului naţional de
informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020, aprobat prin
HG nr. 478 din 04.07.2012.
Activităţi similare au fost incluse în Planul de acţiuni privind
implementarea Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii
informaţionale „Moldova Digitală 2020”, aprobat prin HG nr.857
din 31.10.2013, fiind stabilit ca indicator al progresului digitizarea a
100% din arhive, documente de stare civilă, patrimoniu cultural,
ştiinţific, inclusiv crearea Registrului conţinutului digital de acces
public, care va include şi conţinutul operelor care nu permit
identificarea autorului (acţiune prevăzută pentru 2014-2020).
Guvernul RM a aprobat proiectul Strategiei de dezvoltare a culturii
„Cultura 2020”, în Planul de acţiuni fiind incluse activităţi ce
urmează a fi realizate în comun cu AGEPI: implementarea reformei
sistemului bibliotecar şi digitizarea patrimoniului cultural material,
imaterial şi audiovizual, crearea sistemului e-Patrimoniu.
Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale
1.5.1. Elaborarea unui mecanism
2013 Agenţia de Stat
Mecanismul
În proces de executare.
de monitorizare a
pentru
elaborat şi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
tendinţelor pieţei
Proprietatea
adoptat
- În perioada de raportare a fost elaborat și aprobat ordinul nr.
obiectelor de proprietate
Intelectuală;
178 din 20.11.2013 cu privire la instituirea grupului de lucru comun
intelectuală
Academia de
INCE şi AGEPI în vederea elaborării mecanismului de monitorizare
Ştiinţe a Moldovei
a pieţei OPI.
- A fost semnat contractul nr. 69 din 30.11.2013 de prestare a
serviciilor, încheiat între AGEPI şi INCE, referitor la r e a l iz a r e a
î n p r i m a j u m ăt a t e a a n ul u i 2 0 14 a s t u d i u l ui privind
elaborarea mecanismului de monitorizare a pieţei OPI.
Numărul de
1.5.2 Şcolarizarea managerilor şi 2014 Agenţia de Stat
În proces de realizare.
a contabililor privind
pentru
manageri şi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:

15

Viziunea veridică
privind tendinţele
pieţei obiectelor de
proprietate
intelectuală în
Republica Moldova

Nivelul înalt de
pregătire a

bazele evaluării şi
includerii proprietăţii
intelectuale în capitalul
social şi bilanţul contabil
al întreprinderilor şi
instituţiilor

19.

20.

Proprietatea
Intelectuală

contabili
şcolarizaţi

- În perioada de raportare AGEPI, în cooperare cu Centrul de
Consultanţă şi Instruire Financiar-bancară ,,ABM Consulting”, a
organizat Seminarul de instruire cu genericul ,,Ce ar trebui să
cunoască o bancă despre PI?”.
Pentru seminar au fost elaborate şi prezentate 2 comunicări cu
tematică economică de PI, în cadrul cărora au fost abordate
problemele evaluării şi includerii OPI în calitate de capital social în
bilanţul contabil:
- „Rolul PI în funcţionarea economiei naţionale”;
- „Evaluarea OPI”.
- De asemenea, a fost elaborată şi pusă la dispoziţia
reprezentanţilor informaţia privind Ponderea activelor necorporale
pentru 2012 în sectorul bancar al RM, conform datelor din
bilanţurile contabile ale băncilor.
În anul 2014 în colaborare cu ODIMM şi MEc vor fi organizate
cursuri în domeniul vizat, conform Planului 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.
1.5.5. Consolidarea capacităţilor
2013 Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
de management al
pentru
întreprinderi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
proprietăţii intelectuale la
Proprietatea
care au un
A fost actualizat Regulamentul-tip al Serviciului de PI și transfer
instituţii/ întreprinderi
Intelectuală
program sau o tehnologic la instituţii/întreprinderi care va fi propus spre examinare
strategie de
ME în vederea recomandării acestuia pentru întreprinderile
management al inovative.
PI
Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii
1.6.1. Examinarea cadrului
2014 Ministerul
Propunerile de În proces de realizare.
normativ în vederea creării
Finanţelor;
modificare a
Ministerul Economiei:
mecanismelor de
Ministerul
cadrului
- În anul 2013 a fost elaborat proiectul legii noi cu privire la
încurajare a valorificării
Economiei
normativ
parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare, scopul
invenţiilor brevetate
existent
căreia este de a stimula activităţile de inovare şi transfer tehnologic,
elaborate şi
de a promova mai eficient transformarea rezultatelor cercetărilor
adoptate
ştiinţifice, invenţiilor şi brevetelor în produse, servicii, procese noi
sau perfecţionate.
- A fost iniţiat procesul de elaborare a Analizei Impactului de
Reglementare la proiectul legii privind Fondul pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic şi proiectului legii sus-numite, scopul căruia
este de a crea cadrul legal necesar pentru formarea, accesul,
utilizarea şi raportarea privind utilizarea resurselor Fondului pentru
inovare şi transfer tehnologic, de a eficientiza modul de utilizare a
banilor publici în domeniul inovării şi transferului tehnologic,
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managerilor şi
contabililor în
domeniul
capitalizării
proprietăţii
intelectuale

Consolidarea
managementului
proprietăţii
intelectuale al
întreprinderilor

Crearea condiţiilor
de încurajare a
procesului
inovaţional şi a
extinderii pieţei
inovaţiilor

21.

22.

precum şi de a susţine antreprenorii persoane fizice şi juridice,
implicaţi în activităţile de inovare şi transfer tehnologic.
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
IMM-urile
1.6.2. Asigurarea accesului
În proces de realizare.
pentru
IMM-uri care
familiarizate cu
întreprinderilor mici şi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proprietatea
modalităţile optime
mijlocii (IMM) la
au beneficiat de - În anul 2013 serviciul de prediagnoză a PI a fost promovat în
Intelectuală
serviciile de prediagnoză a
serviciile de
rândul agenţilor economici, inclusiv din sectorul IMM, participanţi de utilizare a
potenţialului
proprietăţii intelectuale în
prediagnoză
la expoziţiile naţionale şi internaţionale organizate atât la CIE
vederea valorificării
„Moldexpo”, cât şi în teritoriu (Bălţi, Floreşti, Rîşcani, Vulcăneşti) – intelectual
potenţialului intelectual
15 expoziţii.
- De asemenea, în perioada de raportare, AGEPI a organizat o
vizită de lucru la Incubatorul de Afaceri din Rezina. Serviciul de
prediagnoză a fost prestat pentru fiecare din cei 15 rezidenţi ai
Incubatorului de Afaceri”. În cadrul vizitei a fost prezentată şi
comunicarea „Rolul PI în funcţionarea economiei naţionale”.
- Au fost elaborate şi aprobate 8 rapoarte de prediagnoză la
întreprinderile din cadrul Incubatorului de afaceri din Leova.
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
2.1.1. Elaborarea unui studiu
2013 Agenţia de Stat
Studiu elaborat În proces de executare.
Cadru normativlegislativ adecvat
privind îmbunătăţirea
pentru
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
cadrului normativProprietatea
- Pe parcursul anului 2013 au fost expediate scrisori în adresa
cerinţelor tranziţiei
legislativ naţional din
Intelectuală;
instituţiilor responsabile de executarea acestui punct (AŞM şi ME) la calea inovaţională
domeniul PI în vederea
Academia de
în vederea nominalizării persoanelor responsabile co-participanţi la a creşterii economice
încurajării activităţii
Ştiinţe a
elaborarea studiului în cauza.
inovaţionale
Moldovei;
- A fost elaborat ordinul „Cu privire la elaborarea studiului
Ministerul
privind îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din
Economiei
domeniul PI în vederea încurajării activităţii inovaţionale”, a fost
creat grupul de lucru.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
Activităţile urmează să fie realizate în 2014.
Ministerul Economiei:
În ultimii doi ani sa-u elaborat un şir de documente de politici, care
susţin dezvoltarea proceselor de inovare şi transfer tehnologic şi
impulsionarea absorbţiei a inovaţiilor în economie şi societate.
Astfel au fost elaborate următoarele documente:
- Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin
Legea nr. 166 din 11. 07. 2012;
- Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM,
aprobată prin HG nr. 614 din 20. 08. 2013;
- Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi
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23.

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

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

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

mijlocii pentru anii 2012-2020, aprobată prin HG nr. 685 din 13. 09.
2012;
- Legea nr. 276 din 15. 11.2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 182 din 15 .07. 2010 cu privire la parcurile
industriale, aprobată prin HG nr. 612 din 19. 08. 2013 şi prezentată
Parlamentului spre examinare;
- Foaia de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea
eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru
anii 2013-2014, aprobată prin HG nr. 765 din 25.09.2013;
- Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM,
aprobată prin HG nr. 4 din 14.01.2014 etc.
Totodată, a fost elaborată Strategia inovaţională a RM pentru
perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin
HG nr. 952 din 27.11.2013.
Politicile inovaţionale definite în Strategia menţionată vor contribui
la materializarea noii paradigme de dezvoltare economică definită în
Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. Această
paradigmă se bazează pe atragerea investiţiilor, dezvoltarea
industriilor exportatoare, edificarea societăţii bazate pe cunoştinţe,
inclusiv prin fortificarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare,
inovarea şi transferul tehnologic orientate spre eficienţă şi
competitivitate.
Compatibilitatea
În proces de realizare.
- A fost elaborat şi prezentat MAEIE raportul anual şi semestrial sistemului naţional
privind implementarea tratatelor internaţionale la care RM este parte de protecţie a
(conform p.14 al Regulamentului privind mecanismul de încheiere a obiectelor de PI cu
tratatelor internaţionale, aprobat prin HG nr. 120 din 12 februarie
sistemele
internaţional şi
2001).
- Gradul de corespundere a cadrului legislativ în domeniul PI al regional
RM cu prevederile legislaţiei europene a fost în permanenţă
monitorizat şi evaluat. În mod special, aceste activităţi s-au efectuat
în cadrul negocierilor Acordului privind instituirea ZLSAC
- S-a participat la şedinţele grupului de lucru privind elaborarea
propunerilor de ajustare a legislaţiei naţionale în conformitate cu
legislaţia europeană în domeniul protecţiei datelor pentru produsele
farmaceutice şi fitosanitare, conform prevederilor Acordului
ZLSAC, organizate pe parcursul anului.
- În anul de bilanţ, urmare finalizării negocierilor pe marginea
Acordului privind instituirea ZLSAC, a fost reluată procedura de
coordonare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative, elaborate de către AGEPI în comun cu
Ministerul Sănătăţii şi MAIA în vederea asigurării protecţiei datelor
în cadrul procedurilor de înregistrare, testare sau omologare a
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produselor farmaceutice, agrochimice şi fitosanitare ce conţin
compuşi chimici noi.
2014 Agenţia de Stat
24. 2.1.3. Iniţierea negocierilor cu
Negocierile
Consolidarea
Executat.
pentru
Organizaţia Europeană de
iniţiate; acordul Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
relaţiilor de
Proprietatea
Brevete (OEB) privind
- Au fost finalizate negocierile şi semnat Acordul între Guvernul colaborare cu
semnat
Intelectuală;
semnarea unui Acord de
RM şi OEB privind validarea brevetelor Europene (Acord de
Organizaţia
Ministerul
cooperare între Guvernul
validare), 16.10.2013.
Europeană de
Republicii Moldova şi
Afacerilor Externe
- A fost asigurată participarea la evenimentele dedicate
Brevete; ajustarea
OEB
aniversării a 40 de ani de la semnarea Convenţiei Europene de
sistemului naţional
şi Integrării
Brevete.
Europene
de protecţie a
invenţiilor la cel
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
MAEIE a facilitat dialogul şi negocierile pentru semnarea Acordului european
între Guvernul RM şi OEB privind validarea brevetelor europene
(16.10.2013, Munchen).
Numărul de
25. 2.1.4. Crearea mecanismelor de
2013 Agenţia de Stat
Sistemul naţional de
Executat.
acte normative Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
implementare a
pentru
protecţie a IG similar
adoptate
prevederilor privind
Proprietatea
Semnarea Acordului între Guvernul RM şi Comunitatea Europeană celui din UE în
privind protecţia IG ale produselor agricole şi alimentare a
Intelectuală;
controlul ex-oficio, pentru
vederea respectării
realizarea obligaţiilor ce
Ministerul
determinat modificarea, sub diferite aspecte, a unui şir de acte
prevederilor
legislative, în special cele în materie de drept penal, contravenţional Acordului UE-RM
revin Republicii Moldova
Afacerilor Interne;
în virtutea Acordului dintre
Serviciul Vamal;
şi procedură civilă şi adoptarea Legii nr. 115 din 23 iunie 2011
privind protecţia
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
UE-RM privind protecţia
Ministerul
indicaţiilor
Economiei
penal, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul geografice
indicaţiilor geografice(IG)
contravenţional).
Urmează a fie elaborate şi alte propuneri în acest sens, în funcţie de
problemele identificate.
Serviciul Vamal:
În anul 2013 a fost elaborat „Regulamentul privind intervenţia
organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce
atingere anumitor drepturi de PI, precum şi măsurile care trebuie
aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de PI” . La
moment, Regulamentul se află la etapa de finalizare.
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
26. 2.2.1. Participarea şi
permanent Agenţia de Stat
Numărul de
Prezentarea poziţiei
Executat.
propuneri
Republicii Moldova
reprezentarea intereselor
pentru
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
naţionale în cadrul
Proprietatea
adoptate;
- În anul 2013 au fost asigurate aranjamente organizaţionale
pe marginea
numărul de
privind participarea reprezentanţilor AGEPI la 20 de evenimente (cu documentelor
Organizaţiei Mondiale a
Intelectuală;
Proprietăţii Intelectuale şi
Ministerul
participări la
implicarea a 26 de persoane din RM) organizate de către OMPI la adoptate în cadrul
Afacerilor Externe evenimente
al altor organisme
Geneva şi în statele membre.
sesiunilor
internaţionale axate pe
şi Integrării
În cadrul acestor reuniuni, specialiştii AGEPI au prezentat
Comitetelor
problematica protecţiei şi
Europene
experienţa RM în domeniul protecţiei PI şi ultimele evoluţii în
permanente şi
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respectării drepturilor de
PI

27.

28.

dezvoltarea sistemului naţional de PI.
Grupurilor de experţi
ale OMPI
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
- Pe parcursul anului 2013, MAEIE a asigurat informarea AGEPI
despre desfăşurarea reuniunilor pe linia OMPI:
- Totodată, MAEIE şi Misiunea RM pe lângă Oficiul ONU de la
Geneva a facilitat participarea delegaţiilor AGEPI la Consultările
regionale privind PI şi transferul de tehnologii: provocări comune şi
identificarea soluţiilor, (24-25.10.2013, Istanbul).
Nivelul avansat de
2.2.2. Informarea titularilor din permanent Agenţia de Stat
Numărul sporit Executat.
cunoaştere de către
Republica Moldova
pentru
de obiecte de PI Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
protejate peste În vederea informării titularilor privind modalitatea de protecţie
solicitanţii autohtoni
privind modalitatea de
Proprietatea
hotare
internaţională a obiectelor de PI au fost realizate următoarele
a sistemelor
protecţie internaţională a
Intelectuală;
activităţi:
internaţionale de
obiectelor de proprietate
Ministerul
protecţie a
intelectuală
Finanţelor;
- Participarea cu comunicări la diverse seminare referitoare la
rolul invenţiilor, mărcilor, DMI, IG, DO şi oportunitatea protecţiei proprietăţii
Academia de
intelectuale
Ştiinţe a Moldovei
lor în alte state, organizate de AGEPI pe parcursul anului 2013;
- Au fost acordate consultaţii privind procedura de înregistrare a
OPI în alte state, inclusiv prin procedurile internaţionale.
- În perioada de raportare, AGEPI a recepţionat, în calitate de
oficiu receptor cereri pentru brevetare în străinătate pe calea PCT-1;
- A recepţionat 81 de cereri de înregistrare internaţională a
mărcilor prin Sistemul de la Madrid şi le-a expediat la Biroul
Internaţional al OMPI, dintre care: Cereri noi (ENN) – 50; Cereri
noi (EXN) – 11; Cereri de reînnoire – 8; Modificări/cesiuni, altele –
12 cereri.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
Reprezentanţii AITT au participat la lucrările seminarelor organizate
de AGEPI.
OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală,
sporirea transparenţei şi coerenţei sale
3.1. Preluarea celor mai bune permanent Agenţia de Stat
Numărul de
Sistemul naţional de
Executat.
practici europene din
pentru
activităţi
- Departamentului invenţii a organizat la AGEPI 6 seminare la
protecţie şi
domeniul protecţiei şi
Proprietatea
întreprinse
care s-au discutat probleme legate de examinarea cererilor conform respectare a
respectării drepturilor de
Intelectuală
Ghidului de examinare al OEB.
drepturilor de PI
PI în vederea modernizării
- Au fost elaborate propuneri de modificare a Legii nr.50-XVI din armonizat cu cel
continue a sistemului
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.
european, în baza
naţional de PI
- Au fost actualizate formularele-tip.
celor mai bune
- Pentru BD „Arhiva electronică” s-au elaborat modulele IG şi
practici europene
DO. BD „IG” plasată pe pagina AGEPI s-a completat cu rubrica
„Taxe achitate”. Au fost elaborate formulare noi pentru procedura
de înregistrare a IG (BD „IG”).
- AGEPI a solicitat asistenţa tehnică a OMPI în vederea elaborării
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29.

3.2. Aproximarea instituţionaltehnologică a Sistemului
naţional de brevete la
Sistemul brevetului
european

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
activităţi
întreprinse

unui Studiu privind organizaţiile de gestiune colectivă care să
prevadă recomandări pentru dezvoltarea practicilor de negociere şi
activitate în condiţii de concurenţă, pentru a evita multiplele litigii şi
a spori încrederea autorilor şi utilizatorilor, precum şi pentru
elaborarea, cu suportul OMPI, a Studiului privind impactul
industriilor creative asupra economiei naţionale.
- A fost organizată vizita delegaţiei AGEPI la OHIM pentru a
participa la Conferinţa aniversară „10 ani de Design Comunitar” (711.04.2013, 3 pers.). Totodată, un specialist AGEPI a participat la
un curs de instruire în domeniul PI (şcoala de vară OHIM, 30.06 –
7.07.2013).
- A fost realizat un schimb de informaţii şi publicaţii ale
Observatorului UE gestionat de OHIM şi Observatorul AGEPI.
Pentru 2014, cu asistenţa oferită de OMPI şi pentru consolidarea
capacităţilor AGEPI privind activitatea de supraveghere a OGC –
urilor, a fost planificată organizarea unei vizite de studiu privind
managementul colectiv într-un stat membru al OMPI.
În proces de realizare.
În anul 2013 au fost întreprinse măsuri în vederea realizării planului
de acţiuni comune AGEPI-OEB pentru anii 2011-2013, inclusiv cu
privire la examinarea nivelului de compatibilitate a sistemului
naţional de protecţie a brevelor cu sistemul european. Astfel, în anul
de referinţă au fost desfăşurate următoarele activităţi:
- Au fost organizate două vizite de lucru la AGEPI a
reprezentanţilor OEB (Ordin DG nr. 12 din 29.01.2013; Ordin DG
nr. 85 din 23.05.13).
- A fost organizat atelierul de lucru privind validarea brevetelor
europene cu participarea a trei experţi OEB pentru AGEPI (1011.09. 2013, Ordin DG nr.136 din 04.09. 2013, 17 pers. ).
- A fost organizată vizita de lucru cu participarea reprezentanţilor
OEB (2 pers.) la EIS „Infoinvent” şi la Conferinţa Inovaţională din
19-22.11.2013 (Ordin DG nr.167 din 01.11.2013, 70 pers.).
- Reprezentanţii AGEPI au participat la seminarul privind
clasificarea cooperativă a brevetelor, organizat de către OEB în
cooperare cu Academia Europeană de Brevete (17 – 18.06.2013,
Amsterdam, Olanda, 2 pers.).
- Reprezentanţii AGEPI au participat la Conferinţa OEB privind
informaţia de brevet, (22-24.10.2013, Bologna, Italia, 1 pers.).
- În contextul perfecţionării şi armonizării cadrului normativlegislativ naţional din domeniul PI la evoluţiile din legislaţia şi
practica europeană, a fost elaborată/aprobată HG nr.751 din
20.09.2013 cu privire la modificarea anexei nr.3 la HG nr.933 din
12.09.2000 cu privire la decernarea Medaliei de Aur a OMPI
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Cadrul normativlegislativ şi
instituţionaltehnologic naţional
de protecţie a
invenţiilor ajustat la
sistemul european în
domeniu

30.

3.3. Crearea şi dezvoltarea
Sistemului naţional de
protecţie a indicaţiilor
geografice, a denumirilor
de origine şi a
specialităţilor tradiţionale
garantate

2014

„Inventator remarcabil” şi a Trofeului OMPI „Întreprindere
Inovatoare”.
- În acelaşi context a început procesul de elaborare a proiectului
Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
precum , Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia
invenţiilor.
Numărul de
Ministerul
În proces de realizare.
activităţi
Agriculturii şi
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
întreprinse;
Industriei
- Participarea la Reuniunea comună a companiilor vinicole
Alimentare;
numărul crescut moldoveneşti şi a comitetului interprofesional al vinurilor
Agenţia de Stat
de produse cu
Champagne (Franţa) - „IG: protecţie şi perspective de colaborare”.
pentru
indicaţii
- Au fost înregistrate 4 IG pentru produsele clasei 33 –
Proprietatea
geografice;
„CODRU”, „VALUL LUI TRAIAN”, „DIVIN”, „ŞTEFAN
Intelectuală;
numărul de
VODĂ”.
Ministerul
persoane
- Membrii asociaţiilor de producători din regiunile vitivinicole au
Culturii;
şcolarizate
fost şcolarizaţi cu privire la IG şi DO, precum şi despre avantajele
Ministerul
acestora.
Economiei;
Ministerul Sănătăţii:
Ministerul
În anul 2013 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, a
Sănătăţii; alte
înregistrat 6 STG,dintre care:
instituţii abilitate
Produse vegetale pentru ceai:
- Flori de muşeţel (Matricaria recutita, preparat vegetal pentru
ceai, 1 g, producător Medfarma SRL, nr. înregistrare 19598 din
01.07.2013);
- Frunze de izmă bună (Mentha piperita, preparat vegetal pentru
ceai, 1 g, producător Medfarma SRL, nr. înregistrare 19 599 din
01.07.2013).
Alte produse:
- Vita Grapes (Extractum siccum Vitis viniferae (semina) +
Extractum siccum Vitis viniferae (cutis), sirop, 1,87 g+2,805 g/187
ml, producător Eurofarmaco SA, nr. înregistrare 19750 din
15.08.2013);
- Pacovirina (Pacovirinum, comprimate, 50 mg, producător
Farmaco SA, nr. înregistrare 18 919 din 28.02.2013);
- Adenoprosin (Adenoprosinum, supozitoare, 250 mg, producător
Farmaprim SRL, nr. înregistrare 19740 din 15.08.2013);
Adenoprosin (Adenoprosinum, supozitoare, 150 mg, producător
Farmaprim SRL, nr. înregistrare 19870 din 11.10.2013).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- În anul 2013, a fost elaborat şi aprobat Conceptul promovării
sistemului naţional de protecţie a IG, DO şi STG în rândurile
producătorilor/agenţilor economici din diferite regiuni ale ţării.
Implementarea lui derulează în parteneriat cu CCI a RM şi MAIA.
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Condiţiile necesare
pentru
implementarea
legislaţiei naţionale
cu privire la
protecţia indicaţiilor
geografice, a
denumirilor de
origine şi a
specialităţilor
tradiţionale garantate

31.

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

- În baza ordinului, a fost elaborat şi aprobat de către conducerea
AGEPI şi CCI Addendumul la Acordul de colaborare dintre AGEPI
şi CCI în domeniul PI, planul de acţiuni şi devizul de cheltuieli
pentru promovarea acestui proiect.
- În baza planului de acţiuni privind promovarea IG, DO şi STG,
AGEPI şi filialele CCI din teritoriu au organizat 15 seminare de
informare a producătorilor/ agenţilor economici privind beneficiile
sistemului naţional şi internaţional de protecţie a IG, DO şi STG, în
cadrul cărora au fost şcolarizate 378 persoane.
- De asemenea, în anul 2013 a fost efectuată o vizită de lucru a
delegaţiei AGEPI (2 pers.) şi SV (1 pers.) în regiunea Champagne,
Franţa, la invitaţia Comitetului Interprofesional de Vinuri din
Champagne (22 – 23.07.2013).
- A fost elaborat şi plasat pe pagina AGEPI Ghidul de completare
a Documentului unic (IG, DO) la adresa electronică
(http://www.agepi.gov.md/pdf/forms/forms-opi/guides/gh2211.pdf).
- Modulul IG din UE a fost inclus în BD „IG”, care a fost lansat
la 01.04. 2013 (la data intrării în vigoare a Acordului RM-UE
referitor la protecţia IG) se utilizează în procedura de examinare a
mărcilor, IG, DO, DMI.
- Au fost actualizate formularele-tip Fişa de examinare a
mărcilor, DMI, IG, DO (includerea ca sursă de documentare a BD
„IG din UE”).
- Pentru BD „Arhiva electronică” s-au elaborat modulele IG şi
DO (august). BD „IG” plasată pe pagina AGEPI s-a completat cu
rubrica „Taxe achitate” (mai). Au fost elaborate formulare-tip noi
necesare pentru procedura de înregistrare a IG (BD „IG”).
- Proiectul legii privind aprobarea simbolurilor naţionale asociate
IG protejate, DO protejate şi STG se află în comisiile parlamentare
pentru examinare.
Agenţia de Stat
Mecanismul
În proces de executare.
pentru
adoptat; punctul Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proprietatea
de informare în În vederea executării Planului de acţiuni al RM privind
Intelectuală;
domeniul PI
implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru
Ministerul
creat; numărul instituirea ZLSAC dintre RM şi UE, aprobat prin HG nr. 1125 din
Afacerilor Interne; de seminare de 14 decembrie 2010, precum şi a optimizării mecanismului de
Serviciul Vamal; instruire
informare şi conlucrare între instituţiile guvernamentale ale RM şi
Ministerul
ţările membre ale OMC, reglementate prin HG nr. 560 din 1 august
organizate;
Justiţiei, în
numărul de
2012, au fost elaborate şi aprobate prin ordinul DJ nr. 99 din
cooperare cu
12.06.2013:
persoane
Procuratura
- Regulamentul Observatorului respectării drepturilor de PI
şcolarizate
Generală
/(Punctului Informaţional);
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Nivelul înalt de
informare a societăţii
cu referire la
activitatea
instituţiilor publice
în domeniul
respectării
drepturilor de PI

32.

3.5. Elaborarea şi
implementarea unui
Program naţional de
combatere a contrafacerii
şi a pirateriei

2014

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

- Componenţa nominală a Observatorului respectării drepturilor
de PI.
Schimbul de informaţii dintre AGEPI şi alte autorităţi implicate în
procesul de asigurare a respectării drepturilor de PI se va realiza în
conformitate cu Ordinul DG AGEPI nr. 102 din 30.05.2012 "Cu
privire la cooperarea în scopul creării Sistemului Informaţional unicîn domeniul PI".
Observatorul în domeniul PI:
- În baza ordinului interministerial din 30-31.05.2012 privind
crearea sistemului informaţional integrat în domeniul PI, semnat de
către MAI, SV, PG şi AGEPI, în 2013 au avut loc 2 şedinţe a
grupurilor de lucru constituite conform ordinului respectiv, în
vederea evaluării capacităţilor informaţionale ale partenerilor şi
stabilirii conceptului sistemului informaţional integrat, precum şi a
necesităţilor fiecărei instituţii pe care o reprezintă, în scopul
implementării sistemului informaţional integrat şi pentru discutarea
posibilităţilor de stocare a datelor (servere necesare).
La moment, Observatorul PI a identificat mecanismul de colectare şi
procesare a datelor prezentate de fiecare instituţie, se doreşte însă ca
acest mecanism sa fie informatizat, astfel încât informaţia să fie
accesibilă publicului. În acest scop, a fost întocmită şi transmisă Fişa
de proiect privind solicitarea asistenţei tehnice de la Comisia
Europeană pentru implementarea sistemului informaţional integrat.
- În luna mai 2013 a fost publicat primul Raport naţional privind
respectarea drepturilor de PI în RM, care a fost transmis tuturor
autorităţilor publice, reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor
interesate.
Programul
Nivel înalt de
În proces de executare.
elaborat; număr Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: .
conştientizare de
de materiale
către consumatori a
- În 2013, AGEPI a organizat 8 acţiuni de instruire a
diseminate;
reprezentanţilor instituţiilor publice (Inspectoratul General al
efectelor negative
număr de
Poliţiei, SV, PG, CCA, Consiliul Concurenţei) şi ai sistemului
cauzate de
activităţi
judecătoresc, în vederea fortificării capacităţilor instituţionale ale
fenomenul
desfăşurate
contrafacerii şi al
acestora în domeniul protecţiei PI.
- În aceeaşi perioadă, în cadrul a 16 seminare cu participarea
pirateriei asupra
elevilor, studenţilor sau reprezentanţilor mediului de afaceri, AGEPI economiei naţionale,
a vieţii şi sănătăţii
a diseminat informaţii relevante privind riscurile fenomenului de
oamenilor
contrafacere şi piraterie.
- În 2013 AGEPI, în parteneriat cu Misiunea EUBAM, a publicat
primul Raport naţional privind respectarea drepturilor de PI în RM.
Fiind o ediţie anuală, Raportul are scopul analizei fenomenului de
contrafacere şi piraterie şi recomandării soluţiilor eficiente întru
contracararea acestora
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33.

34.

35.

3.7. Consolidarea rolului
reprezentanţilor şi
mandatarilor autorizaţi în
domeniul PI; asistenţa în
ameliorarea activităţii
Asociaţiei mandatarilor
autorizaţi în domeniul PI
din Republica Moldova
3.8. Consolidarea
managementului
organizaţiilor de gestiune
colectivă a dreptului de
autor şi a drepturilor
conexe

2013

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

2013

2014

(http://www.stoppirateria.md/pdf/raport_national_2012-ro.pdf
În 2014 AGEPI va iniţia discuţii cu referire la elaborarea unui plan
de acţiuni privind combaterea contrafacerii şi pirateriei, care va fi
prezentat şi aprobat de către CNPI, fiind coordonat cu toate
autorităţile publice implicate. Vezi acţiunile de la p.5.3.3.
Agenţia de Stat
Numărul de
Sporirea calităţii
Executat.
pentru
activităţi
serviciilor prestate
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proprietatea
organizate în
de mandatarii
- Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 2 şedinţe cu
Intelectuală;
comun cu
mandatarii autorizaţi în PI.
autorizaţi din
Asociaţia
Asociaţia
- De asemenea, a avut loc şedinţa Comisiei de Atestare a
republică; preluarea
mandatarilor
mandatarilor
candidaţilor pentru obţinerea calităţii de mandatar autorizat în PI,
celor mai bune
autorizaţi
autorizaţi în
urmare a căreia au fost atestate şi înscrise în Registrul mandatarilor practici europene în
domeniul PI
autorizaţi în domeniul PI 4 persoane.
acest domeniu
Crearea condiţiilor
Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
pentru funcţionarea
pentru
activităţi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proprietatea
organizate în
- În anul de bilanţ au fost organizate 16 şedinţe cu reprezentanţii eficientă a
OGC-urilor (10 – la iniţiativa AGEPI iar 6 la solicitare – 4 şedinţe organizaţiilor de
comun cu
Intelectuală;
gestiune colectivă
organizaţiile de
organizaţiile de cu membrii OGC şi 2 cu utilizatorii) privind activitatea OGC.
- În total, pe parcursul anului 2013 AGEPI a recepţionat 95 de
gestiune colectivă gestiune
colectivă;
cereri din partea OGC-urilor, 544 de cereri din partea membrilor
AsDAC, 50 de cereri din partea utilizatorilor şi 8 cereri din partea
pagina web
lansată
autorităţilor cu referire la activitatea OGC.
Agenţia de Stat
Numărul de
Cooperare mai
Executat.
pentru
activităţi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
eficientă între
Proprietatea
organizate în
- În anul 2013 a fost semnat Acordul de colaborare cu Asociaţia instituţiile publice şi
Intelectuală;
comun cu
pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Dreptului de Autor şi
uniunile de creaţie
Ministerul
uniunile de
Drepturilor Conexe (APOLLO) şi Planul de acţiuni de realizare a
Culturii; uniunile creaţie
acestuia.
de creaţie
- S-au întreprins masuri de consolidare a colaborării cu
următoarele asociaţii şi uniuni:
a) ABRM – a fost organizată în comun şedinţa de totalizare a
concursului republican „Biblioteca publică – partener în promovarea
PI”, reprezentanţii asociaţiei au participat cu comunicări la
Simpozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”;
b) Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din RM - UIR
„Inovatorul” – a fost organizată în comun şedinţa festivă dedicată
Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului, care a avut loc la
28.06.2013.
- A fost organizată masă rotundă „Industriile creative în
dezvoltarea economică a ţării” la care au fost invitaţi reprezentanţi ai
uniunilor de creaţie, spre regret, au participat doar membrii Uniunii
artiştilor plastici. (22.11.13).
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36.

Ministerul Culturii:
Centrul de Arte Coliseum: Festivalul Internaţional al Şcolilor de
Teatru şi Film ClassFest, ediţia a III-a.
Uniunea Teatrală (au fost organizate 9 proiecte culturale) – 3 dintre
cele mai importante: „Eminesciana” 2013; Ziua naţională a
Actorului; Gala Premiilor UNITEM.
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor (au fost organizate 8
proiecte culturale) - 2 dintre cele mai importante: Festivalul
Internaţional „Zilele muzicii noi”, ediţia XXII;
Sărbătoarea Naţională Calendaristică „Pascala 2013”.
Uniunea Cineaştilor (au fost lansate(realizate)8 proiecte culturale) 3 dintre cele mai importante: Festivalul Internaţional de Film
Documentar „Cronograf, ediţia a XI-a”; Festivalul-concurs „Debut”;
Concursul „Cel mai bun scenariu pentru film de scurt metraj”.
Uniunea Scriitorilor (au fost lansate(realizate) 9 proiecte culturale)
- 5 dintre cele mai importante: Festivalul Internaţional de Poezie
Nichita Stănescu, ediţia a VII-a; Festivalul Internaţional de Poezie
Lucian Blaga; Colocviul Internaţional de analiză şi exegeză
„Personajele lui Spiridon Vangheli şi impactul lor asupra copiilor
secolului al XXI-lea”; Festivalul Internaţional de poezie „Grigore
Vieru”; Festivalul Internaţional de poezie şi cântec „Dumitru
Matcovschi”.
Uniunea Artiştilor Plastici (au fost lansate(realizate) 5 proiecte
culturale) - cel mai important: Bienala Internaţională de Pictură,
Chişinău 2013.
Uniunea Meşterilor Populari (au fost lansate(realizate) 4 proiecte
culturale)- cel mai important: Târgul olarilor „Hogineşti – 2013;
Asociaţia Obştească FACEM: Gala Portului tradiţional de iarnă.
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
4.1.1. Stabilirea şi iniţierea de
2013 Comisia Naţională Sistemul
Sporirea eficienţei în
Executat.
către Comisia Naţională de
pentru
schimbului de Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală:
procesul de
Proprietate Intelectuală a
Proprietatea
În 2013, s-au consolidat relaţiile cu membrii CNPI, fiindu-i extinsă coordonare a
informaţii în
măsurilor necesare pentru
Intelectuală;
domeniul
componenţa. Prin HG nr.245 din 08.04.2013 a fost modificat
sistemului de PI
corelarea
Regulamentul CNPI, prin introducerea pct. 21 care prevede
Agenţia de Stat
respectării
responsabilităţilor
pentru
drepturilor de
principiile în baza cărora urmează să-şi desfăşoare activitatea CNPI,
instituţiilor publice în
inclusiv stabilirea relaţiilor de colaborare bazate pe compatibilitate,
Proprietatea
PI
domeniul proprietăţii
Intelectuală
încredere, comunicare deschisă şi frecventă între autorităţile
intelectuale
implicate; antrenarea în activitatea Comisiei a reprezentanţilor
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37.

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

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

38.

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

2014

Comisia Naţională Regulamentul
pentru
modificat;
pagina web
Proprietatea
Intelectuală;
creată
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

mediului privat, titularilor de drepturi, precum şi a experţilor;
cooperarea autorităţilor publice centrale şi locale, sectorului public
şi privat, titularilor drepturilor de PI în activitatea de planificare,
elaborare şi realizare a măsurilor privind combaterea şi prevenirea
încălcărilor în domeniu, precum şi privind consolidarea şi
dezvoltarea sistemului de protecţie a PI.
Diminuarea cazurilor
În proces de executare.
de contrafacere şi
Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală:
În rapoartele privind asigurarea drepturilor de PI, Observatorul PI, piraterie
în procesul de sistematizare a informaţiilor prezentate de către MAI,
SV, PG, a analizat datele, inclusiv prin prisma stabilirii cauzelor şi
amplorii fenomenelor de contrafacere şi piraterie, acest lucru fiind
reflectat în primul Raport naţional privind respectarea drepturilor de
PI în RM, publicat în 2013. Pe viitor, Observatorul de PI va
continua să analizeze cauzele şi amploarea acestor fenomene cu
includerea informaţiilor în Rapoartele privind respectarea drepturilor
de PI, care vor fi prezentate şi aprobate de către CNPI.
Ministerul Afacerilor Interne:
Direcţia nr. 3 (investigare fraude economice) a INI IGP al MAI a
elaborat şi expediat către subdiviziunile de profil teritoriale
metodologia privind apărarea dreptului de PI, inclusă în
competenţele colaboratorului de poliţie.
Transparenţa în
În proces de executare.
activitatea Comisiei
Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală:
Naţionale de
- La 08.04.2013, prin HG nr.245 au fost aprobate modificări
Proprietate
/completări ale Regulamentului CNPI. Principiul asigurării
Intelectuală; crearea
transparenţei, clarităţii şi accesibilităţii informaţiei privind
activitatea CNPI, a fost introdus un pct. 21, iar pct.9 a fost modificat, paginii web
astfel încât şedinţele CNPI să fie publice. De asemenea, CNPI
urmează să prezinte anual Guvernului un raport de activitate (221),
iar proiectele elaborate în cadrul CNPI, hotărârile şi rapoartele,
precum şi alte informaţii de interes general privind activitatea
acesteia se plasează pe pagina web oficială a autorităţilor implicate
(222).
- În 2013 CNPI s-a întrunit în 2 şedinţe de lucru– la 01.04.2013 şi
06.09.2013, hotărârile au fost expediate tuturor membrilor şi
invitaţiilor, fiind plasate şi pe pagina web www.agepi.gov.md.
- În vederea asigurării unui grad înalt de transparenţă în
activitatea CNPI, pe pagina web a AGEPI a fost creat un
compartiment special, accesibil la adresa.
http://agepi.gov.md/md/practice/national_committee/ .
- Au fost publicate Regulamentul de activitate al comisiei,
componenţa nominală, precum şi deciziile acesteia.
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Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
39. 4.2.2. Instituirea unui sistem de
Numărul de
2014 Agenţia de Stat
Îmbunătăţirea
Executat.
management al calităţii
În luna iulie 2013 AGEPI a finalizat procesul de certificare efectuat calităţii serviciilor
pentru
activităţi
(ISO 9001:2008) în
Proprietatea
întreprinse
de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management
prestate de agenţie
activităţile Agenţiei de Stat
Intelectuală
pentru a obţine SRAC CERT S.R.L. din România, membru al Reţelei Internaționale utilizatorilor
pentru Proprietatea
Certificatul ISO de Certificare IQNet şi a obţinut Certificatul de conformitate a
sistemului naţional
Intelectuală
9001:2008;
Sistemului de Management al Calităţii (SMC) implementat în cadrul de PI în rezultatul
numărul de
implementării
AGEPI conform standardului ISO 9001:2008. Certificatul emis
persoane
sistemului modern
AGEPI este însoţit și de Certificatul International IQNet.
instruite
de management al
calităţii, instruirea
echipei manageriale;
sporirea imaginii
Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală
Permanent Agenţia de Stat
Calitatea sporită a
40. 4.2.3 Perfecţionarea şi
Actele interne Executat.
examinării,
modernizarea continuă a
pentru
adoptate
- Au fost evaluate, revizuite şi recodificate în cadrul
termenele şi
procedurilor de examinare
Proprietatea
departamentului invenţii formularele de procedură.
şi brevetare/ înregistrare a
Intelectuală
- În procedurile de perfectare/examinare a cererilor de
procedurile de
obiectelor de proprietate
înregistrare internaţională a DMI au fost utilizate prevederile
brevetare/
înregistrare
intelectuală
documentului actualizat „Hague Agreement Concerning the
International Registration of Industrial Designs Amendments to the optimizate, aduse în
Common Regulations and to the Administrative Instructions”.
deplină concordanţă
- Au fost actualizate formularele-tip, Fişa de examinare a
cu legile speciale în
mărcilor, DMI, IG, DO (includerea ca sursă de documentare a BD vigoare şi cu
regulamentele
„IG din UE”).
- La depunerea cererii cu originea MD pe dosarul cererii
aferente acestora
naţionale se aplică inscripţia „cerere internaţională”.
- După eliberarea certificatului, dosarul cu inscripţia „cerere
internațională” se transmite șefului Secției mărci internaționale
(pentru a informa OMPI în caz de accept parțial). După aceasta se
transmite în Arhivă.
Nivelul ridicat al
41. 4.2.4. Achiziţionarea sau
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
pentru
baze de date
obţinerea accesului la
- A fost obţinut accesul cu titlu gratuit pentru o perioadă de un an calităţii procedurii
de examinare a
bazele de date comerciale
Proprietatea
comerciale
la BD ASPI (Access to Specialized Patent Information ),
cererilor de brevet de
în domeniul brevetelor de
Intelectuală
accesate
administrată de OMPI şi semnat un contract cu OMPI. A fost
invenţie cu instrumente
continuat accesul (cu titlu gratuit) la BD ARDI gestionată de OMPI. invenţie
- A fost obţinut accesul la baza de date Thomson Innovation.
analitice efective şi a
bazelor date cu literatură
non-brevet
42. 4.2.5. Asigurarea unui sistem de
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
Nivelul ridicat de
În proces de executare.
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instruire şi de formare
continuă a personalului
Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală

pentru
Proprietatea
Intelectuală

43.

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

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

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
Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

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

În anul de referinţă angajaţii AGEPI, au participat la diferite cursuri pregătire
de instruire şi perfecţionare a personalului (189 persoane).
profesională a
specialiştilor

Nivelul înalt de
În proces de executare.
În scopul modernizării sistemului tehnologiilor informaţionale al
dezvoltare a
AGEPI şi ajustării acestuia la tehnologiile utilizate în oficiile de PI tehnologiilor
din statele UE în perioada de raportare au fost realizate următoarele informaţionale în
activităţi:
cadrul Agenţiei de
- Au fost consolidate datele în BD „Mărci Internaţionale” şi „IG Stat pentru
din UE” prin actualizarea informaţiilor din datele recepţionate de la Proprietatea
OMPI;
Intelectuală
- S-a iniţiat procedura de schimb de date cu OMPI în vederea
cererilor PCT prin intermediul PCT-EDI şi cererilor examinate în
fond de către AGEPI în conformitate cu Aranjamentul de la Haga
(transmiterea deciziilor de respingere şi accept în parte);
- A fost plasată pe site aplicaţia publică de documentare în BD
„IG din UE”;
- Au fost modificate şi îmbunătăţite programele de actualizare a
datelor şi de documentare în BD publice;
- Au fost elaborate BD „Registrul documentelor AGEPI” şi
aplicaţia de gestiune a acestora;
- S-au efectuat schimburi de date cu alte organizaţii şi oficii;
- Au fost perfecţionate toate BD şi aplicaţiile realizate în cadrul
secţiei;
- S-a procurat şi integrat sistemul antivirus/antispam BitDefender
Gravity Zone;
- S- au virtualizat cu succes 15 servere fizice.
Programul
Asigurarea accesului
În proces de executare.
implementat;
- A fost elaborat şi implementat sistemul informaţional de
şi diminuarea
numărul de
depunere on-line a cererilor OPI.
cheltuielilor
cererii depuse - A fost elaborat Soft-ul Specializat pentru generarea
suportate de
solicitanţi la
on-line numărul formularelor şi completarea automată a datelor personale ale
de intrări în
solicitantului din cerere.
depunerea cererilor
sistemul
- A fost elaborată procedura de vizualizare, salvare şi imprimare a de protecţie a OPI;
automatizat
formularelor.
controlul eficient al
circuitului
- Au fost stabilite regulile de validare a datelor.
- A fost elaborat modulul de verificare a informaţiei obligatorii şi documente-lor în
a corectitudinii acesteia.
format electronic
- A fost elaborat mecanismul de încărcare a documentelor
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45.

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

2013

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

46.

4.2.8. Promovarea sistemului de
PI la nivel local şi
regional: sensibilizarea,
educarea şi familiarizarea

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

aferente cererii şi procedura de atribuire automată a numărului de
înregistrare şi a datei de recepţionare a acestora.
- A fost elaborată şi implementată procedura de achitare a taxelor
on-line.
- A fost descris algoritmul care include diferite modalităţi de
depunere a cererilor OPI.
- Pentru obţinerea înlesnirilor a fost elaborată procedura de
completare automată a Cererilor de acordare a înlesnirilor.
- A fost elaborat Calculatorul electronic al taxelor pentru fiecare
OPI în parte.
- A fost elaborată şi implementată procedura de depunere on-line
a cererilor OPI pentru întreg procesul tehnologic AGEPI.
- Pentru gestionarea Sistemului informaţional e-AGEPI a fost
elaborat și gestionat portalul www.e-servicii.agepi.gov.md.
Numărul
Executat.
În perioada de bilanţ, beneficiarii sistemului naţional de PI au
serviciilor
solicitat la AGEPI diverse servicii ce ţin de obţinerea drepturilor de
prestate de
agenţie care au PI - cercetări documentare, consultaţii privind perfectarea cererilor
de protecţie, utilizarea bazelor de date în domeniu, dar şi servicii ce
atins
standardele
ţin de realizarea drepturilor - întocmirea şi înregistrarea contractelor
internaţionale; de licenţă, cesiune şi gaj, includerea în evidenţa contabilă a OPI etc.
Nr. consultaţii; - La cererea agenţilor economici, precum şi a autorităţilor
Nr. agenţi
administraţiei publice centrale şi locale, în anul de bilanţ AGEPI a
economici
efectuat 926 de rapoarte de cercetare documentară referitoare la
informaţi;
1308 OPI. Majoritatea cercetărilor s-a referit la mărci.
Nr. de mesaje
- Pe parcursul anului AGEPI a acordat 5406 de consultaţii.
trimise (lunar, - În anul 2013 a fost implementat serviciului de e-mailing în
anual)
activitatea de acordare a consultaţiilor în domeniul PI.
- Astfel, au fost expediate invitaţii electronice către 200 de
întreprinderi, instituţii cu referire la 5 evenimente de anvergură (în
jur de 1000 de mesaje).
- Au fost înregistraţi 665 solicitanţi noi, care au depus cereri de
înregistrare a OPI.
- Au fost acordate consultaţii la completarea a 56 cereri de
înregistrare a OPI: invenţii – 7, mărci – 48, DMI – 1.
- În perioada de bilanţ, specialiştii AGEPI au contactat telefonic,
prin e-mail sau prin fax 1826 de întreprinderi din diverse ramuri ale
economiei naţionale şi au efectuat mai multe vizite de lucru în
scopul sensibilizării şi acordării consultanţei în domeniul PI.
Numărul de
În proces de executare.
activităţi de
- În anul 2013, AGEPI a acordat asistenţă pentru participarea
promovare a PI inventatorilor din RM la 6 saloane internaţionale de invenţii şi
organizate
tehnologi noi de la Geneva, Elveţia; Brussels, Belgia; Moscova,
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Spectrul larg de
servicii şi consultaţii
în domeniul PI
pentru care se
doreşte atingerea
standardelor
internaţionale

Nivelul ridicat de
percepere a rolului
PI în dezvoltarea
unei economii bazate

publicului cu domeniul şi
importanţa drepturilor de
proprietate intelectuală

47.

Susţinerea activităţilor
bibliotecilor publice şi
universitare privind
diseminarea informaţiilor
din domeniul proprietăţii
intelectuale

2014

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

49.

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

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

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

Federaţia Rusă; Iaşi, România, Cluj-Napoca, România; Sevastopol,
Ucraina.
- AGEPI a participat cu stand informaţional şi a acordat distincţii
laureaţilor acestor saloane.
Vezi, de asemenea, p. 2.2.2, 5.1.1.
Numărul de
În proces de executare.
activităţi
- În anul 2013 s-au desfăşurat 10 activităţi de diseminare de
organizate în
informaţiilor şi de prezentare a comunicărilor la evenimentele
comun cu
organizate de AGEPI cu participarea bibliotecilor din republică.
- Organizarea Concursului republican „Biblioteca-partener în
bibliotecile
publice şi
promovarea PI” la care au participat10 biblioteci municipale,
universitate şi specializate.
universitare
- A avut loc şedința de totalizare a concursului „Biblioteca –
partener în promovarea PI”. Premiile au fost înmânate în cadrul
ședinței solemne organizate la Biblioteca Municipală B .P. Hajdeu.
Numărul de
În proces de executare.
expoziţii la care Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Vezi acţiunile de la p. p. 4.2.8 (46), 5.1.1. (77)
s-a participat;
numărul de
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
Au fost promovaţi inventatorii AŞM la expoziţia ,,Infoinvent”.
invenţii
promovate
In cadrul EIS ,,Infoinvent” 2013 AITT a participat cu 19 proiecte de
transfer tehnologic, care au fost apreciate de Juriul Internaţional al
EIS ,,Infoinvent” cu 4 medalii de aur, 4 medalii de argint, 4 medalii
de bronz şi doua menţiuni (,,Cel mai bun proiect de transfer
tehnologic al anului”, ,,Cea mai buna implementare a unei
invenţii”).

Numărul de
cursuri
organizate;
numărul de
persoane
instruite

pe cunoaştere,
privind necesitatea
protecţiei şi
respectării
drepturilor de PI
Nivelul ridicat de
informare a societăţii
cu privire la rolul PI
în dezvoltarea
economică, socială şi
culturală a ţării

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

Perfecţionarea
Executat.
programelor de
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
instruire
- În scopul modernizării sistemului de instruire, formare şi
perfecţionare continuă a cadrelor în domeniul PI, în anul 2013 la
AGEPI au fost organizate cursurile de instruire în domeniul PI cu
participarea a 12 pers., dintre care 8 angajaţi ai AGEPI.
- Au fost atestate în calitate de mandatar autorizat în PI şi înscrise
în Registrul mandatarilor autorizaţi în DPI 4 persoane.
- Pe parcursul anului 2013 a fost actualizat Regulamentul de
instruire şi perfecţionare continuă a cadrelor AGEPI.
Vezi, de asemenea, acţiunile de la p. p 1.3.4, 1.5.2, 4.2.5, 4.2.8 (2),
4.2.10, 4.2.11, 4.2.12(2), 5.1.1.
Ministerul Educaţiei:
În conformitate cu Legea Învăţământului nr. 547-XIII din 19 iulie
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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

Agenţia de Stat
Numărul de
pentru
programe
Proprietatea
bilaterale
Intelectuală;
semnate;
Ministerul
numărul de
Agriculturii şi
activităţi
Industriei
organizate
Alimentare;
Ministerul
Culturii;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Justiţiei; Serviciul
Vamal; Ministerul
Afacerilor Interne;
Academia de
Ştiinţe a Moldovei
(Agenţia pentru
Inovare şi
Transfer
Tehnologic);
Organizaţia pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii,
în cooperare cu:
Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului;
Procuratura
Generală; Camera
de Comerţ şi
Industrie a
Republicii
Moldova; Centrul
Internaţional de
Expoziţii

1995, cu modificările ulterioare, şi HG RM nr. 653 din 06.11.2009,
„Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivuluilimită ale aparatului central al MEd”, MEd coordonează şi aprobă
programele de formare iniţială şi continuă.
În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- În anul 2013 au fost elaborate şi semnate Acorduri de
colaborare bilaterală cu INJ, MTIC, Poliţia de Frontieră a MAI,
INCE al AŞM, CCI, CNH.
- În anul 2013 au fost realizate următoarele acţiuni în cooperare
cu instituţii şi organizaţii guvernamentale şi interguvernamentale:
Au fost organizate 5 seminare de instruire în domeniul respectării
DPI, inclusiv:
- Seminarul de instruire anti-contrafacere, organizat cu suportul
Asociaţiei Europene REACT şi al biroului de avocaţi
TURCU&TURCU;
- 2 seminare de instruire pentru judecători în domeniul PI, cu
participarea INJ, cu genericul "Particularităţile soluţionării litigiilor
ce ţin de domeniul protecţiei PI";
- Seminar de instruire „Combaterea pirateriei programelor pentru
calculator”, organizat în colaborare cu Business Software Alliance –
BSA;
- Seminar de instruire „Medierea în domeniul PI” organizat cu
suportul OMPI.
Serviciul Vamal: Reprezentanţii instituţiei, în număr de 26
persoane, au participat la seminarele de instruire organizate de
AGEPI
Ministerul Afacerilor Interne:
45 de colaboratori ai MAI au participat la seminarele de instruire
organizate de AGEPI în anul 2013.
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Pentru instituţiile de cercetare, AGEPI a organizat 7 seminare.
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii:
AGEPI a organizat 23 de seminare de instruire, inclusiv din sfera
ÎMM, la care au participat 910 agenţi economici.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
Pe parcursul anului 2013 Reprezentanţii CCA au participat la 2
acţiuni organizate de AGEPI:

-

14.01.2013, la AGEPI, şedinţa comună la care au participat
reprezentanţii AGEPI, CCA, MAI (reformat în Inspectoratul
General al Poliţiei) şi PG, tema fiind situaţia protecţiei DA şi DC în
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Amplificarea
colaborării bilaterale
în vederea
promovării
sistemului naţional
de proprietate
intelectuală

“Moldexpo” S.A.

audiovizual;

-

51. 4.2.11 Consolidarea capacităţilor
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:

2013

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

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

24-25.04.2013, la AGEPI, a avut loc ediţia a XV-a a
Simpozionului anual ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, cu
genericul „Probleme actuale ale PI”.
Camera de Comerţ şi Industrie a RM:
- În 2013 au fost organizate 14 seminare de informare a agenţilor
economici/producătorilor cu privire la sistemul naţional de protecţie
a IG, DO şi a STG. Activităţile respective s-au desfăşurat în
următoarele regiuni ale republicii: Ungheni, Hânceşti, Edineţ,
Soroca, Donduşeni, Floreşti, Orhei, Bălţi, Drochia, Făleşti, Cahul,
Comrat, la care au fost prezenţi peste 350 de agenţi economici.
- Au fost completate şi înaintate de către reprezentanţii CCI
listele agenţilor economici potenţiali de a înregistra o DO, IG sau
STG. Anual se desfăşoară concursul „Marca comercială a anului”.
În 2013 la concurs au participat 82 de întreprinderi cu circa 98
mărci.
Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A.:
A oferit suportul necesar în vederea organizării şi desfăşurării EIS
„Infoinvent”, în perioada 19-22.11.2013.
Procuratura Generală:
7 reprezentanți ai instituției au participat la seminarele de instruire,
organizate de AGEPI.
Executat.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
Controlul în domeniul protecţiei IG, DO, STG este fundamentat de
prevederile Regulamentului nr. 882/ 2004/CE (excepţie vinuri şi
băuturi spirtoase), totodată, cerinţele specifice de evaluare a
conformităţii sunt menţionate în Regulamentul nr. 509/2006, art. 14
(pentru STG) şi Regulamentul nr. 510/2006, art.10 (pentru DOP şi
IGP).
Aceste documente au ca obiectiv organizarea controlului (pentru
prevenirea şi eliminarea riscurilor şi garantarea unor practici oneste,
în particular prin etichetare) şi consolidarea capacităţii
administrative, în vederea implementării şi aplicării acquis-ului
comunitar în domeniul politicii de calitate.
Având în vedere marea diversitate a produselor comercializate şi
abundenţa informaţiilor oferite în domeniu, consumatorii trebuie să
dispună de informaţii clare şi succinte privind originea produselor,
caracteristicile specifice ale acestora datorate zonelor geografice,
provenienţa şi metodele tradiţionale de producţie, istoricul,
oferindu-le posibilitatea să facă cea mai bună alegere.
Întru executarea prezentului Plan de acţiuni, MAIA va elabora
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Înţelegerea
comprehensivă şi
utilizarea indicaţiilor
geografice ca
mod/mijloc de
ameliorare a
competitivităţii

Ordinul cu privire la:
- Procedura de înregistrare şi verificare a conformităţii cu caietul
de sarcini, în timpul producţiei;
- Procedura de selectare a Organismelor de inspecţie şi certificate
întru efectuarea Controlului respectării caietului de sarcini (articolul
10.1 din Reg. (CE) 510/2006), inspecţia şi verificarea conformităţii
cu specificaţiile (articolul 11 din Reg. (CE) 510/2006) pentru
dobândirea protecţiei unei denumiri (IG protejate, DO protejate sau
STG)– (acreditate conform standardului european EN 45011) din 01
ianuarie 2015 EN 17065. Acelaşi lucru este valabil şi pentru STG Art. 14, Art. 15 din 509/2006).
Scopul emiterii Ordinului MAIA –protecţia împotriva:
- Oricărei utilizări comerciale a unei denumiri înregistrate care ar
permite exploatarea reputaţiei acesteia;
- Utilizării abuzive, imitării sau invocării originii;
- Oricărei indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa,
originea, natura sau calităţile esenţiale ale produsului;
- Oricărei altei practici susceptibilă să inducă consumatorul în
eroare cu privire la originea veritabilă a produsului.
Ministerul Culturii:
1. A fost monitorizată implementarea prevederilor referitoare la
protejarea unor IG prevăzute în următoarele legi speciale (4 legi):
- Legea R M nr.322 din 18.07.2003 cu privire la declararea
complexului Combinatul de vinuri „Cricova - S.A” drept obiect al
patrimoniului cultural-naţional al RM";
- Legea RM nr. 199 din 02.09.2005 cu privire la acordarea
statutului de obiectiv a l patrimoniului cultural-naţional al RM
bunurilor I.S. „Combinatul de Vinuri de calitate „Mileştii Mici”;
- Legea nr. 251 din 04.12.2008 2008 privind constituirea
Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi” şi a HG nr. 228 din 23
martie 2009 cu privire la constituirea Rezervaţiei cultural-naturale
„Orheiul Vechi”;
- Legea nr. 58 din 29.03.2012 privind protejarea patrimoniului
cultural imaterial.
2. Au fost organizate diverse acţiuni şi activităţi culturale menite să
promoveze şi să sporească capacitatea de aplicare a procedurilor
specifice de utilizare a denumirilor de origine şi a indicaţiilor
geografice protejate în procesul de valorificare şi promovare a
patrimoniului cultural material şi imaterial, cum ar fi:
- Forumul patrimoniului cultural imaterial - 2013 (17.05.2013)
organizat de Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală, Comisia Naţională pentru Salvgardarea
Patrimoniului Cultural Imaterial din RM.
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In cadrul Forumului a fost lansat „Registrul Naţional al
Patrimoniului Cultural Imaterial. Vol. A.”, Chişinău, Lumina, 2012.
coordonator dr. V. Buzilă, preşedinte al Comisiei Naţionale pentru
Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Circa 500 de
elementele înscrise în Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural
Imaterial au obţinut statutul de elemente ale patrimoniului cultural
protejate de stat.
In cadrul Forumului au fost, de asemenea, prezentate elementele canditat pe care RM le-a propus pentru înscrierea în Lista
Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al
Umanităţii, în comun cu alte ţări.
- In perioada 20-22.02.2013,1a Muzeul Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală a activat un Atelier de confecţionare a mărţişoarelor
tradiţionale unde au fost confecţionate circa 600 de mărţişoare. O
parte au fost dăruite Biroului pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul
Guvernului şi trimise conaţionalilor noştri în diferite colţuri ale
lumii. Altă parte au fost destinate Ministerului Culturii şi instituţiilor
subordonate, dar şi oaspeţilor în cadrul Festivalului „Mărţişor”.
Ministerul Culturii a sprijinit financiar organizarea Atelierului.
- În perioada 28.02-31.03.2013 a fost deschisă Expoziţia
„Mărţişoare-2013”, ediţia a X-a, la care au fost expuse mărţişoare
vechi, păstrate în colecţiile Muzeului Naţional de Etnografie şi
Istorie Naturală, dar şi mărţişoare noi. Expoziţia a fost organizată în
colaborare cu CNCPPCI.
- La 26 noiembrie 2013 a avut loc un Seminar cu participarea
ansamblurilor folclorice din diferite localităţi ale republicii,
organizat de CNCPPCI sub auspiciile Ministerului Culturii, în
cadrul căruia au fost discutate măsurile ce urmează a fi luate pentru
a păstra sau revitaliza Colindatul de ceată bărbătească, în cadrul
unui Program de Stat mai larg - „Salvează o colindă pentru
eternitate!”.
- Pe parcursul anului au fost organizate expoziţii, târguri şi
concursuri ale meşterilor populari: Târgurile olarilor „ Iurceni2013”, „Hogineşti-2013”, Târgul creatorilor populari ” „Tezaur2013”, Festivalul Naţional al Iei, expoziţii specializate ale meşterilor
populari etc.
Ministerul Sănătăţii:
A participat la întrunirile organizate de AGEPI.
Ministerul Mediului:
- În anul de raportare reprezentanţii ministerului au participat la
seminarul cu tematica protecţiei indicaţiilor geografice, a
denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate în
RM.
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52.

Acordarea asistenţei în

2013

Ministerul

Numărul de

- A fost completat Chestionarul privind măsurile întreprinse în
vederea implementării HG nr. 644 din 19.07.2010 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.
- A participat la avizarea proiectului de lege pentru aprobarea
simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:
La etapa actuală, în domeniul construcţiilor nu sunt înregistrate şi
utilizate DO şi IG pentru produsele din domeniul. Din aceste
motive, Ministerul nu poate pune în aplicare sisteme şi proceduri
specifice aferente recunoaşterii, înregistrării şi utilizării DO şi IG în
domeniul construcţiilor.
În proiectul Codului urbanismului şi construcţiilor al RM sunt
stipulate acţiuni ce ţin de domeniul PI. Prin articolele nr. 255, 256 şi
257 sunt prevăzute modalităţile de reglementare a procedurilor de
,,Protejare a dreptului de autor”, ,,Dreptul excluziv” şi respectiv
,,DA şi procurarea documentaţiei de proiect”.
Suplimentar, pe parcursul anului 2013 Ministerul, în conlucrare cu
AGEPI a organizat 2 seminare cu tema ,,Dreptul de autor în
domeniul arhitecturii”.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
- În anul 2013 a fost elaborat Conceptul promovării sistemului
naţional de protecţie a IG, DO şi STG în rândul
producătorilor/agenţilor economici din teritoriu, în comun cu
filialele CCI a RM. Conceptul a fost aprobat prin Ordinul DG nr. 62
din 12.04.2013.
- În baza ordinului, a fost elaborat şi aprobat de către conducerea
AGEPI şi CCI Addendumul la Acordul de colaborare dintre AGEPI
şi CCI în domeniul PI, planul de acţiuni şi devizul de cheltuieli
necesare pentru promovarea acestui proiect. În baza planului de
acţiuni privind promovarea IG, DO şi STG, AGEPI şi filialele CCI
din teritoriu au organizat 15 seminare de informare a
producătorilor/agenţilor economici privind beneficiile sistemului
naţional şi internaţional de protecţie a IG, DO şi STG în cadrul
cărora au fost şcolarizate 378 persoane:
- A fost realizată o vizită de lucru a delegaţiei AGEPI și SV în
regiunea Champagne, Franța, la invitaţia Comitetului
Interprofesional de Vinuri din Champagne.
Avansarea
Executat.
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crearea asociaţiilor de
producători şi şcolarizarea
acestora în domeniu

53.

Dotarea laboratoarelor de
certificare a calităţii
produselor cu 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:

2013

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

asociaţii create

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare cu
participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul PI

Numărul de
laboratoare
dotate

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

Numărul de
soiuri protejate
anual

procesului de
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
În anul 2013 au fost create 3 asociaţii de producători de vinuri cu
constituire a
IGP, o asociaţie de producători de rachiu de vin cu IGP şi Brandy de asociaţiilor de
Moldova.
producători şi
Pentru a schimba starea de lucruri în domeniul IG, DO şi STG
sporirea gradului de
pentru produsele agroalimentare, în sensul creării asociaţiilor de
cunoaştere de către
producători şi înregistrării IG, DO şi STG pentru produsele
aceştia a avantajelor
agroalimentare, Direcţia juridică şi armonizarea legislaţiei în temeiul sistemului de
contractului de achiziţionare a serviciilor de extensiune rurală nr. 29 protecţie a
din 22.04.2013 îşi propune să solicite Asociaţiei Obşteşti Agenţia indicaţiilor
Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) organizarea şi petrecerea, geografice
inclusiv în teritoriu, în comun cu specialiştii Ministerului şi ai
AGEPI a seminarelor, meselor rotunde pentru producătorii agricoli
în vederea familiarizării acestora cu avantajele, perspectivele,
procedura de înregistrare a IG, DO şi STG pentru produsele
agroalimentare precum şi cu legislaţia din domeniu.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2013 au avut loc 3 întruniri de lucru cu asociaţiile de
producători, în cadrul cărora s-a discutat pe marginea colaborării
bilaterale în vederea identificării promovării produselor care pot fi
protejate prin intermediul IG, DO şi anume:
- Asociaţia producătorilor de pomuşoare „BACIFERA”;
- Asociaţia producătorilor de fructe din RM;
- Asociaţia apicultorilor din RM.
Crearea condiţiilor
Executat.
pentru testarea
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
În scopul creării condiţiilor pentru testarea calităţii produselor
calităţii produselor
pentru care se solicită indicaţii geografice, denumiri de origine şi
pentru care se
solicită indicaţii
specialităţi tradiţionale garantate în republică funcţionează
1 laborator dotat – Centrul Naţional de Verificare a Calităţii
geografice, denumiri
Producţiei Alcoolice.
de origine şi
specialităţi
tradiţionale garantate
Sistemul sui generis
Executat.
de protecţie a
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
soiurilor noi de
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
Au fost elaborate 25 de rapoarte de examinare tehnică , în baza
plante în Republica
cărora AGEPI a eliberat 25 de brevete pentru soi de plantă.
Moldova armonizat
cu cerinţele
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală :
În scopul perfecţionării şi armonizării cadrului normativ-legislativ internaţionale şi
naţional din domeniul PI conform evoluţiilor din legislaţia şi
regionale în domeniu
practica europeană şi ţinând cont de practica aplicării acestora din
momentul adoptării, inclusiv în temeiul propunerilor mandatarilor
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Soiurilor de Plante
cu participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul PI

autorizaţi, în anul 2013 s-a iniţiat elaborarea proiectului Legii pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv Legea
nr.39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante.
În 2013 au fost depuse 43 de cereri de brevet de soi de plantă, din
care 39 de către solicitanţi naționali și 4 de către solicitanți străini.
Au obținut protecţie juridică 25 de soiuri de plante, dintre care 21 cu
titulari naţionali şi 4 străini.
Nivelul înalt de
55.
Instruirea angajaţilor
Permanent Agenţia de Stat
Numărul de
Executat.
pregătire
Agenţiei de Stat pentru
, conform pentru
persoane
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proprietatea Intelectuală şi
unor Proprietatea
şcolarizate
În perioada de raportare a fost asigurată participarea reprezentanţilor profesională a
examinatorilor
ai Ministerului Agriculturii planuri Intelectuală;
AGEPI la următoarele acţiuni:
şi Industriei Alimentare,
speciale Ministerul
- Sesiunea a 42-a a Grupului de lucru tehnic UPOV pentru culturi
Comisiei de Stat pentru
Agriculturii şi
agricole, (17- 21.06.2013, Kiev, Ucraina, 1 pers.).
Testarea Soiurilor Noi de
Industriei
- Cursul de instruire – protecţia soiurilor de plante în conformitate
Plante privind aplicarea
Alimentare;
cu Convenţia UPOV, (16- 20.09.2013, Geneva, Elveţia, 1 pers.).
prevederilor Convenţiei
Comisia de Stat
- Participare la seminarul UPOV-USPTO privind protecţia
Uniunii Internaţionale
pentru Testarea
soiurilor de plante conform Convenţiei UPOV.
pentru Protecţia Soiurilor
Soiurilor de Plante
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Noi de Plante (UPOV)
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
În anul 2013 au beneficiat de şcolarizare 9 specialişti:
- Participare la sesiunea 42-a a grupului de lucru pentru culturile
de câmp TWA/42, organizată de UPOV la Kiev (2 pers.);
Au fost organizate deplasări de serviciu în scopul perfecţionării
profesionale a examinatorilor și schimbului de experiență în
Germania (6 pers.), Franța (1 pers.).
Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală
Capacitatea sporită a
56. 4.3.1. Sporirea capacităţilor
2014 Ministerul
Numărul
În proces de executare.
organelor vamale
Serviciului Vamal în
Finanţelor;
cererilor de
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
domeniul respectării
Serviciul Vamal intervenţie
În luna februarie SV a participat la şedinţa organizată de AGEPI în privind depistarea şi
drepturilor de PI la
depuse la
vederea creării unei baze de date interdepartamentale.
prevenirea traficului
frontieră
Serviciul
Au fost revizuite criteriile de selectivitate din sistemul informaţional ilicit de mărfuri
vamal, care atenţionează colaboratorii vamali asupra mărfurilor cu contrafăcute ce
Vamal
risc de contrafacere sau piraterie. Au fost identificate 30 de criterii includ drepturi de PI
de risc în domeniul protecţiei drepturilor de PI.
57.
Dezvoltarea sistemului de
2014 Ministerul
Numărul
Majorarea numărului
În proces de executare.
evidenţă (recepţionare şi
Finanţelor;
obiectelor de PI Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
de obiecte de
procesare) a solicitărilor
Serviciul Vamal înregistrate în
Evidenţa cererilor de intervenţie se efectuează în baza unui Registru proprietate
(cererilor de intervenţie) a
registrul
în care se introduce informaţia cu privire la solicitant, OPI, data de intelectuală protejate
titularilor de drepturi
Serviciului
depunere a dosarului etc. Registrul este plasat pe pagina web a SV.
Vamal
Pe parcursul anului 2013, la Serviciul Vamal au fost depuse 100 de
cereri de intervenţie vamală. La 31.12.2013, Registrul OPI gestionat
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58.

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

2014

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

Numărul de
operaţiuni
regionale şi
internaţionale
cu participarea
Serviciului
Vamal

59.

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

2014

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

Informaţia şi
actualizările
publicate pe
pagina web a
Serviciului
Vamal

2014

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

Numărul de
cursuri
organizate;
numărul de

60.

4.3.2 Instruirea continuă a
colaboratorilor vamali în
domeniul PI:

de SV cuprindea 390 de obiecte.
Mecanismul de
În proces de executare.
schimb de informaţii
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
Secţia PPI a participat la activităţile organizate de către INTERPOL, implementat
EUBAM, WCO etc.
- Operaţiunea regională „TROJAN HORSE III” sub egida Interpol
şi Europol pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor legate de
PI. Drept urmare, la 06.03.2013 a fost efectuată o reţinere de mărfuri
susceptibile a fi contrafăcute (îmbrăcăminte – 404 de bucăţi). Cea
de-a doua captură din 12.03.2013 a inclus circa 16103 de buc. de
scutece pentru copii susceptibile a fi contrafăcute.
- În luna martie 2013, s-a participat la şedinţa a II-a a Grupului de
Lucru pentru Protecţia PI, sub egida EUBAM.
- În luna aprilie 2013, s-a participat la al VII-lea Congres Global
în Combaterea Contrafacerii şi Pirateriei „Provocări în evoluţie –
Răspunsuri inovative”.
- Pe parcursul anului 2013 a continuat conlucrarea SV cu EUBAM
prin crearea unui grup de lucru comun. În cadrul şedinţelor de lucru,
colaboratorii SV au solicitat experţilor EUBAM informaţii referitor
la lărgirea competenţei organului vamal în efectuarea controlului
ulterior al produselor susceptibile a fi contrafăcute.
- De asemenea, 5 persoane din cadrul SV au beneficiat de instruire
specializată în oraşul Odessa.
- În luna iulie 2013, s-a participat la Vizita de studiu privind IG,
organizată de Comitetul Interprofesional al Vinurilor Champagne, în
regiunea Champagne, Franţa.
- În luna iunie 2013, s-a participat la seminarul Măsurile aplicate
în combaterea traficului ilicit de mărfuri contrafăcute, organizat de
WCO în Armenia.
- În luna octombrie 2013 s-a participat la şedința a III-a a
Grupului de Lucru pentru Protecția PI, sub egida EUBAM.
Asigurarea
În proces de executare.
informării publicului
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
Diseminarea şi gestionarea informaţiei cu privire la cazurile de
cu referire la
încălcare a drepturilor de PI şi distrugere a mărfurilor contrafăcute protecţia drepturilor
se efectuează prin intermediul paginii web a SV
de PI la frontieră
www.customs.gov.md, conferinţe de presă şi şedinţe la care sunt
invitaţi titularii şi mass-media.
Ridicarea nivelului
În proces de executare.
de cunoştinţe a
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
- Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 5 cursuri de
lucrătorilor vamali în
instruire internă, inclusiv în cadrul Centrului de Instruire a SV în
domeniul PI
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colaboratori
instruiţi;
numărul de
vizite de lucru
organizate

61.

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
Dotarea Centrului de
instruire a colaboratorilor
vamali şi a organelor
vamale cu materiale
didactice, metodologice şi
informative specializate

2014

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

Numărul de
seminare
organizate

2013

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

Materialele
didactice,
metodologice şi
informative
specializate
elaborate,
achiziţionate
Numărul de
Memorandumur
i de înţelegere
cu titularii de
drepturi,
semnate

63.

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

2013

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

64.

Coordonarea activităţilor şi
schimbului de informaţii
cu alte instituţii,
organizaţii
nonguvernamentale (ONGuri)

2013

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

Numărul de
activităţi
realizate în
comun cu
ONG-urile

cadrul cărora au fost instruiţi 230 colaboratori vamali şi 5 cursuri de
instruire internaţională la care au participat 9 colaboratori vamali.
- Au fost efectuate solicitări către titularii de drept în vederea
organizării cursurilor de instruire pentru consolidarea capacităţilor
în depistarea mărfurilor contrafăcute (piese auto, medicamente etc.).
Totodată, colaboratorii vamali au participat la seminarele de
instruire organizate de AGEPI în număr de 26 de persoane.
Sporirea cooperării
În proces de executare.
dintre titularii de
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
Vezi p. 4.3.2(1)
drepturi şi instituţiile
publice

Crearea condiţiilor
Executat.
de instruire a
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
La sfârşitul anului 2012 a fost iniţiată procedura de creare a
lucrătorilor vamali în
Muzeului de mărfuri contrafăcute, reţinute de către organele vamale. domeniul PI
La 24.01.2013 a fost lansată deschiderea oficială a primei expoziţii.
Muzeul este dotat şi cu mostre de mărfuri originale pentru a le
diferenţia de cele contrafăcute.
Executat.
Colaborarea
eficientă cu titularii
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
Au avut loc 2 şedinţe cu titularii de drepturi în cadrul cărora s-a
în vederea
propus încheierea Memorandumurilor de înţelegere între SV şi
amplificării
titularii de drepturi în vederea creării unui format durabil de
eforturilor de
colaborare şi schimb de informaţii.
protecţiei a PI la
frontieră
Cooperarea mai
În proces de executare.
eficientă cu ONGMinisterul Finanţelor, Serviciul Vamal:
urile
În scopul coordonării şi eficientizării acţiunilor de identificare,
investigare a infracţiunilor din domeniul PI, îmbunătăţirii nivelului
de protecţie a drepturilor de PI, schimbul de informaţii între
instituții se realizează prin transmiterea datelor către Observatorul
de PI.
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65.

66.

67.

68.

69.

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Baza de date
creată

Dotarea birourilor vamale
2013 Ministerul
cu echipament necesar
Finanţelor;
(computere, aparate fotoServiciul Vamal
video digitale, aparate de
scanat, microscoape,
proiectoare cu raze
ultraviolet) şi instruirea
colaboratorilor vamali
privind utilizarea acestora
4.3.4. Dezvoltarea cooperării cu permanent Ministerul
agenţii economici şi cu
Finanţelor;
publicul larg în scopul
Serviciul Vamal
ameliorării protecţiei
drepturilor de PI la
frontieră:

Numărul de
echipamente
procurate;
numărul de
angajaţi
şcolarizaţi

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

4.3.5. Consolidarea relaţiilor de
cooperare a Serviciului
Vamal, a Ministerului
Afacerilor Interne şi a
Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală cu
deţinătorii principali ai
drepturilor de PI
4.3.7. Sporirea capacităţilor
sistemului judiciar:
specializarea şi instruirea
judecătorilor în domeniul

2012

Numărul
activităţilor de
instruire
organizate
pentru public;
extinderea
cooperării
Numărul de
activităţi
organizate
pentru titulari

2014

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul Vamal

2013

Ministerul Justiţiei Numărul de
evenimente
organizate;
numărul de

Schimbul operativ
În proces de executare.
de informaţii dintre
Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal:
La depunerea cererilor de intervenţie, titularii de drepturi furnizează lucrătorii vamali
informaţii despre produsele-cheie, titularii de drepturi, persoanele responsabili cu
interesate şi datele de contact ale acestora care, ulterior, sunt
privire la riscul de
transmise, prin intermediul MoldData, organelor vamale teritoriale introducere /scoatere
a mărfurilor
Observatorul PI:
Urmare a modificării conceptului prevăzut iniţial, Baza de date
contrafăcute şi
automatizată privind titularii de drepturi va fi parte integrantă a
piratate pe/ de pe
sistemului informaţional integrat în domeniul PI. Pornind de la
teritoriul vamal al
complexitatea sistemului informaţional şi necesitatea informatizării Republicii Moldova
mecanismului de schimb de date dintre instituţii, în baza ordinului
interministerial din 2012, a fost solicitată asistenţa Comisiei
Europene pentru implementarea acestui sistem.
Executat.
Condiţii moderne de
Pe parcursul anului 2013 Serviciul Vamal a procurat şi instalat 93 de examinare a
cazurilor de
computere în scopul modernizării condițiilor de examinare a
încălcare a
cazurilor de încălcare a drepturilor de PI la frontieră.
drepturilor de PI la
frontieră

Executat.
Diseminarea şi gestionarea informaţiei cu privire la cazurile de
încălcare a drepturilor de PI şi efectuarea distrugerii mărfurilor
contrafăcute se efectuează prin intermediul paginii web a SV
precum şi prin diseminarea informaţiei pe pagina web
www.stoppirateria.md.
Vezi de asemenea p. 4.3.1 (3).
În proces de executare.
Pe parcursul anului 2013 a avut loc 1(prima sau o?) şedinţă de lucru
a grupului interinstituţional ”Observatorul” creat de către AGEPI
din care fac parte AGEPI, MAI, SV, Procuratura. În cadrul acestei
şedinţe a fost discutat mecanismul de colaborare dintre instituţii
abilitate cu împuterniciri în domeniul DPI, schimbul operativ de
informaţii, crearea bazelor de date etc.
Executat.
În anul 2013 în cadrul Institutului Naţional de Justiţie, potrivit
planului de formare continuă au fost organizate:
- Seminarul (30 aprilie) ,,Particularităţile soluţionării litigiilor ce
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O mai bună
înţelegere de către
public şi o implicare
mai activă a altor
agenţi economici

Efectul maxim al
activităţilor

Nivelul înalt de
pregătire
profesională în
domeniul PI

PI

70.

71.

4.3.8. Studierea şi analiza
reglementărilor
internaţionale şi de drept
comparat în domeniul
monitorizării Internetului
de către organele de
ocrotire a normelor de
drept în vederea prevenirii
şi combaterii infracţiunilor
informatice, inclusiv a
încălcărilor îndreptate
împotriva proprietăţii
intelectuale
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

judecători
şcolarizaţi

2013

Ministerul
Propunerile de
Afacerilor Interne modificare
cu participarea
elaborate
altor instituţii
abilitate

2013

Ministerul
Afacerilor Interne
cu participarea
instituţiilor
abilitate

Numărul de
rapoarte
analitice
transmise

ţin de domeniul protecţiei PI ” ( Participanţi: judecători -9);
- Seminarul (10 octombrie) ,,Medierea în domeniul PI”
(Participanţi: 49 total: judecători-2, avocaţi-6, mediatori-9, alte
categorii -32);
- Seminarul (6 decembrie) ,,Particularităţile soluţionării litigiilor
ce ţin de domeniul protecţiei PI” ( Participanţi: 44 total: judecători14, asistenţi judiciari-13, jurişti -7, personal INJ-2, alte categorii-8).
Executat.
Ministerul Afacerilor Interne:
Dezvoltarea Centrului de Combatere a Crimelor Informatice în
cadrul Inspectoratului Naţional de Investigații e una din prioritățile
reformei MAI. La fel, pentru Europol combaterea crimei electronice
este o prioritate - începând cu 1 ianuarie 2013 la nivel european a
fost creat Centrul European de Combatere a Crimelor Informatice
(European Cybercrime Center). Obiectivele noii instituții sunt lupta
cu fraudarea identității, cu atacurile cibernetice asupra sistemelor
electronice guvernamentale, dar și asupra companiilor private din
țările-membre.

Executat.
Ministerul Afacerilor Interne (Direcţia Investigare a fraudelor
economice):
- În scopul prevenirii crimelor în domeniul PI, combaterii
cazurilor de încălcare a dreptului de PI au fost documentate 136 de
cazuri de utilizare ilegală a mărcii fără consimţământul titularului de
drept, care din cauza similitudinii cu marca înregistrată generează
riscul de confuzie în percepţia consumatorilor.
- Au fost ridicate bunuri, şi anume ceasuri de mână, ochelari de
soare, accesorii pentru telefoane mobile, îmbrăcăminte, genţi de
damă şi alte obiecte pe care erau aplicate semne şi mărci
falsificate?– în sumă de 1 639935 lei.
- A fost stopată activitatea ilicită a 3 agenţi economici antrenaţi în
falsificarea şi plasarea pe piaţa de consum a produselor alimentare şi
mărfurilor de uz casnic neautentificate, valoarea cărora constituie
1 450 000 lei.
- Astfel, au fost întocmite 123 de procese verbale cu privire la
contravenţie, fiind achitate amenzi în sumă de 246 000 lei şi ridicate
bunuri în sumă totală de 3 675 935 lei.
- În vederea sporirii capacităţii instituţionale a MAI în ceea ce
priveşte depistarea şi investigarea fraudelor ce ţin de PI, este
organizat schimbul de informaţii analitice în cadrul şedinţelor de
lucru trimestriale, semestriale şi anuale în scopul prevenirii crimelor
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Asigurarea
corespunderii
legislaţiei naţionale
cu standardele
internaţionale în
domeniu, inclusiv cu
Strategia Europeană
de Guvernare a
Internetului pentru
2012-2015 susţinută
de Republica
Moldova

72. 4.3.10. Instruirea continuă a
permanent Ministerul
Numărul de
lucrătorilor organelor de
Afacerilor Interne persoane
drept ce ţin de depistarea,
cu participarea
şcolarizate
investigarea, urmărirea
instituţiilor
penală şi judecarea
abilitate
infracţiunilor respective,
precum şi legătura cu alte
categorii de infracţiuni

73. 4.3.11. Stabilirea şi verificarea
celor mai vulnerabile
sectoare în care există un

2013

Ministerul
Sectoarele
Afacerilor Interne depistate
cu participarea

în domeniul vizat în interior și cu alte organe de profil în exterior
(SV, PG). În acest aspect sunt create grupuri de experți în vederea
instituirii unei baze de date comune pe PI.
Nivelul înalt de
Executat.
pregătire
Ministerul Afacerilor Interne:
profesională a
Acţiunile realizate pe parcursul anului 2013 în vederea asigurării
lucrătorilor
drepturilor de PI s-au manifestat prin instruirea continuă a
lucrătorilor organelor de drept în ceea ce ţine de depistarea,
organelor de drept în
investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor contra PI domeniul PI
infracţiunile aferente.
În acest context, în cadrul disciplinei „Tactica şi metodica prevenirii
şi descoperirii infracţiunilor” au fost organizate 4 ore de curs:
- Organele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii
infracţiunilor privind protecţia PI (serviciul investigaţia fraudelororgan specializat de prevenire şi combatere a infracţiunilor privind
PI, alte organe cu atribuţii în domeniul dat).
- Activităţi organizatorice privind depistarea şi investigarea
fraudelor în domeniul drepturilor de PI (relevarea semnelor
infracţiunii şi a participanţilor la săvârşirea acestor infracţiuni,
reacţionarea subdiviziunilor specializate şi a organului de urmărire
penală referitor la săvârşirea infracţiunilor în domeniul PI,
documentarea acţiunilor ilicite a persoanelor implicate în comiterea
infracţiunilor în domeniul PI.)
La disciplina „Protecţia juridică a drepturilor omului” au fost
desfăşurate 2 ore de curs cu următoarele teme:
- Consideraţiuni generale cu privire la drepturile de PI şi DA;
- Protecţia juridică a mărcilor şi modelelor industriale.
La disciplina „Managementul în domeniul tehnologiilor
informaţionale” au fost desfăşurate 2 ore de curs cu tematica:
- Dreptul de proprietate aferent domeniului tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţiilor;
- Aplicaţii informatice utilizate drept instrumente de protecţie a
datelor digitale.
- În cadrul cursurilor de perfecţionare/specializare au fost instruiţi
în total 84 de colaboratori.
În anul 2013 AGEPI a organizat7 seminare de instruire în scopul
ridicării nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor organelor
de drept cu participarea a peste peste 144 de persoane: SV - 26 pers,
procuratură - 7 pers, poliţie - 45pers., consiliul concurenței - 4 pers.,
justiție - 44 pers).
Executat.
Ameliorarea
Ministerul Afacerilor Interne (Direcţia Investigare a fraudelor activităţii de
depistare a fraudelor
economice):
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risc sporit de comitere a
fraudelor în domeniul PI

instituţiilor
abilitate

74. 4.3.12. Extinderea cooperării cu
instituţiile internaţionale
de profil în acţiunile de
prevenire şi combatere a
criminalităţii împotriva PI

2013

Ministerul
Afacerilor Interne
cu participarea
altor instituţii
abilitate

Numărul de
programe şi
evenimente
organizate

75. 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

Consiliul
Concurenţei

Numărul de
acţiuni
întreprinse

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

2014

Consiliul
Concurenţei în
colaborare cu
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
acţiuni
desfăşurate

76.

Cele mai vulnerabile sectoare în care există un risc sporit de
comitere a fraudelor în domeniul PI rămân a fi pieţele comerciale,
centrele comerciale ce comercializează mărfuri contrafăcute
importate ilicit, precum şi reţelele clandestine de falsificare a
produselor autohtone.
Pe parcursul anului 2013 au fost documentate 152 de cazuri de
utilizare ilegală a mărcii fără consimţământul titularului de drept,
fiind ridicate și confiscate bunuri în valoare de 3 675 935 de lei.
Executat.
Ministerul Afacerilor Interne (Direcţia Investigare a fraudelor
economice):
În perioada 15.05.2013-15.06.2013 colaboratorii DFE a INI IGP al
MAI au participat, în baza Dispoziţiei nr. 34/33-4 din 14.05.2013, la
desfăşurarea operaţiunii “Black Poseidon 2013” în RM.
La fel, în baza dispoziţiei nr. 18/633 din 17.04.2013, angajaţii
Direcţiei au participat la cursul de instruire în domeniul Drepturilor
de PI, organizat de Academia Internaţională a Organelor de Drept
(ILEA) or. Budapesta, Ungaria, unde au fost familiarizaţi atât cu
experienţa de cercetare şi urmărire penală a faptelor ce ţin de DPI în
SUA, Bulgaria, Serbia, cât şi cu experienţa internaţională în
domeniul investigaţiilor infracţiunilor cibernetice.
Executat.
În scopul Asigurării protecţiei concurenţei prin combaterea
acţiunilor anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială, în anul 2013
s-au efectuat următoarele:
- Prin Hotărârea Parlamentului nr. 278 din 21.11.2013 a fost
majorat numărul-limită de unităţi de personal al Consiliului
Concurenţei până la 132.(HP nr. 278 din 21.11.2013);
- A fost avizat Proiectul Legii pentru aprobarea simbolurilor
naţionale asociate IG protejate;
- În anul 2013 doi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei au
participat la atelierul de lucru cu privire la „Drepturile de PI și
concurența” în oraşul Budapesta, Ungaria.
În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În cooperare cu Institutul National al Justiţiei (INJ), la 06.12.2013 a
fost desfăşurat Seminarul „Particularităţile soluţionării litigiilor ce
ţin de domeniul protecţiei PI”, la care au participat judecători şi
asistenţi judiciari. Scopul seminarului a fost de a examina practica
judiciară cu privire la litigiile din domeniul PI din ultimii ani,
inclusiv a litigiilor privind concurenţa neloială.
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Asigurarea
corespunderii
legislaţiei naţionale
cu standardele
internaţionale în
domeniu

Asigurarea protecţiei
concurenţei prin
combaterea
acţiunilor
anticoncurenţiale şi
de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
Identificarea
problemelor, a
obiectivelor şi
instrumentelor de
soluţionare a acestor
probleme cu
considerarea bunelor
practici în domeniu a
altor state;

77.

78.

elaborarea politicii;
informarea societăţii
cu referire la politica
promovată de stat în
combaterea
acţiunilor
anticoncurenţiale şi
de concurenţa
neloială ce 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
5.1.1. Organizarea activităţilor de 2014 Agenţia de Stat
Nr. de seminare În proces de executare.
Sporirea nivelului de
informare a societăţii cu
pentru
/traininguri/
cunoaştere a
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2013 au fost organizate 60 de evenimente (seminare
privire la rolul PI în
Proprietatea
mesedomeniului de PI de
dezvoltarea economică,
Intelectuală;
rotunde/ateliere tematice/traininguri /ateliere de lucru) pentru diferite categorii de
către publicul larg
utilizatori:
socială şi culturală a ţării,
Ministerul
de lucru
precum şi importanţa
Afacerilor Interne; organizate
În mun. Chişinău – 43; În teritoriu – 17, inclusiv:
Serviciul Vamal; pentru diferite - pentru instituţiile din sfera ştiinţei/inovării – 7;
respectării drepturilor de
PI
Ministerul
categorii de
- pentru instituţii de învăţământ superior şi preuniversitar – 25;
Agriculturii şi
- pentru întreprinderi, inclusiv IMM – 23,
utilizatori ai
Industriei
sistemului de PI; - pentru autorităţile publice (MAI, SV, Procuratură) – 7.
Alimentare, în
nr. de specialişti Au fost şcolarizate 2665 de pers.
cooperare cu alte şcolarizaţi
De asemenea, în perioada de referinţă, în scopul informării societăţii
instituţii abilitate
cu privire la rolul PI în dezvoltarea economică, socială şi culturală a
ţării, precum şi despre importanţa respectării DPI au fost organizate
un şir de activităţi de informare, inclusiv:
- Au fost elaborate şi publicate în mass-media republicană 148 de
informaţii referitoare la activităţile desfăşurate de AGEPI:
- Au fost elaborate şi difuzate 30 de comunicate de presă, 16
emisiuni radio şi TV;
- Au fost mediatizate următoarele evenimente principale:
Ziua Mondiala a PI, Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului din
RM, vizita delegaţiei OEB la Chişinău, semnarea Tratatului de la
Marachesh, EIS Infoinvent-2013, Conferinţa Inovațională,
concursuri pentru elevi organizate de AGEPI etc.
Sporirea gradului de
5.1.2. Elaborarea, imprimarea şi
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
În anul 2013 la AGEPI au fost redactate şi editate 74 titluri
informare şi
distribuirea materialelor
pentru
materiale
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promoţionale în domeniul
PI

79.

80.

81.

Proprietatea
Intelectuală

elaborate şi
distribuite

editoriale (pliante, flyere, broşuri, cărţi), intr-un tiraj de 17805 de ex. conştientizare a
populaţiei cu referire
la PI, formarea unei
atitudini adecvate cu
referire la impactul
negativ al pirateriei
şi contrafacerii
Pagina web
5.1.3. Elaborarea, mentenanţa şi
2014 Agenţia de Stat
Sporirea gradului de
În proces de executare.
promovarea paginii web
pentru
lansată
informare a societăţii
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Numărul de
Proprietatea
In anul 2013 a fost asigurată monitorizarea paginilor web ale
www.stoppirateria.md
cu referire la
Intelectuală;
rapoarte
instituţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul respectării
impactul negativ al
elaborate şi
Ministerul
Drepturilor de PI şi mediatizarea celor mai relevante exemple pe
acestor fenomene
pagina web www.stoppirateria.md.
Afacerilor Interne; diseminate în
asupra dezvoltării
Serviciul Vamal, rîndul
În anul 2013 au fost publicate 42 de informaţii la rubrica Noutăţi a economice a ţării şi a
în cooperare cu
publicului
paginii web.
sănătăţii publice
alte instituţii
De asemenea au fost înregistraţi următorii indicatori statistici ai
abilitate
paginii www.stoppirateria.md:
Numărul de vizitatori – 28508. Numărul de vizitatori unici – 11016.
Numărul de
5.1.4. Crearea şi dezvoltarea
2014 Agenţia de Stat
Instituirea unei reţele
În proces de executare.
centrelor regionale de
pentru
biblioteci şi de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
de centre de
filiale ale
informare în domeniul PI
Proprietatea
În anul 2013 a fost examinată experienţa altor oficii în domeniul
informare în
Intelectuală;
Camerei de
creării centrelor de PI în teritoriu. Au fost purtate discuţii cu ANBM domeniul PI în
Comerţ şi
Ministerul
în vederea creării şi dezvoltării unor centre/puncte de informare în cadrul bibliotecilor
Culturii, în
Industrie
domeniul PI în cadrul bibliotecilor publice.
publice, precum şi al
antrenate în
cooperare cu
În anul 2014 urmează a fi elaborat un proiect de Acord de
filialelor Camerei de
Camera de
activităţi de
colaborare cu ANBM şi Ministerul Culturii în vederea realizării
Comerţ şi Industrie
promovare a PI; proiectului de creare a centrelor de PI pe lângă biblioteci.
Comerţ şi
Industrie a
numărul de
Republicii
activităţi
Moldova;
organizate
Asociaţia
pentru mediul
Bibliotecarilor din de afaceri
Moldova
Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învățământ preuniversitar, universitar şi
postuniversitar
5.2.1. Introducerea în curricula şi
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
Sporirea nivelului de
În proces de executare.
în programele de nivel
pentru
instituţii care au Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
pregătire a
liceal, universitar şi
Proprietatea
introdus în
În anul 2012 a fost elaborat proiectul Acordului de colaborare dintre tineretului studios în
curricula şi în
postuniversitar a unor
Intelectuală;
AGEPI şi Ministerul Educaţiei privind instruirea şi perfecţionarea domeniul PI;
cursuri de instruire în
Ministerul
programele
cadrelor în domeniul PI şi expediat Ministerului Educaţiei spre
perfecţionarea
domeniul PI şi acordarea
Educaţiei, în
şcolare cursul
examinare şi ulterioară semnare.
sistemului de
asistenţei în vederea
comun cu
introductiv de În perioada de raportare a avut loc o întrevedere a conducerii
instruire în domeniul
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elaborării programelor de
studiu în domeniu

instituţiile de
învăţămînt

PI

PI
AGEPI şi a MEd la 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
domeniul PI.
Conducerea MEd a dat asigurări că vor fi întreprinse toate măsurile
pentru a recomanda instituţiilor de învăţământ universitar includerea
în curriculele universitare a cursului opţional „Introducere în
domeniul PI”.
Ministerului Educaţiei:
În conformitate cu prevederile planului de activitate al MEd pentru
anul de studii 2013-2014, politicele educaţionale în vederea
promovării educaţiei în domeniul PI a elevilor din învăţământul
secundar general au constituit o dimensiune importantă, realizată
prin:
- Solicitarea de la instituţiile de învăţământ superior în baza
circularei nr.03/14-555 din 21.08.12 examinarea posibilităţii
includerii, cu titlu de opţiune în planurile de învăţământ, a unităţii de
curs Bazele PI. În anul de studii 2012-2013 acest curs a fost inclus
în planurile de studii la următoarele universităţi: Universitatea de
Stat ,,Grigore Ţamblac’’ din Taraclia, ASEM, Şcoala antropologică
superioară, Universitatea de Stat din Comrat. În anul curent acest
curs opţional este studiat şi la USM, Universitatea de Stat ,,A.
Russo’’ din Bălţi, Universitatea de Stat din Cahul.
- Studierea la ASEM a disciplinelor în domeniul PI: cursuri
obligatorii: Bazele PI (120 de ore), Dreptul PI (150 de ore),
Protecţia semnelor distinctive în activitatea comercială (120 de
ore), Evaluarea şi comercializarea OPI (150 de ore); cursuri
opţionale: DA şi DC (120 de ore), Protecţia juridică a DMI (120 de
ore), Protecţia mărcilor şi denumirilor de origine a produselor,
Drepturile PI în relaţii externe şi disciplina la libera alegere
Protecţia PI.
La Universitatea de Stat ,,A.Russo’’ din Bălţi la catedra de Ştiinţe
economice sunt incluse cursuri ce vizează domeniul PI.
În anul 2013 în cadrul a 25 de seminare organizate de AGEPI la
universităţi, au fost instruite aproximativ 1025 persoane.
La instituţiile preuniversitare, în cadrul a 4 seminare de instruire
organizate de AGEPI au fost şcolarizaţi aproximativ 180 de elevi.
În cadrul proiectului TEMPUS se elaborează cursul on-line
Protecţia PI pentru studenţi.
Pentru anul 2014 se preconizează revizuirea planurilor de
învăţământ pentru ciclurile de studii universitare privind includerea
unităţii de curs Bazele PI şi la celelalte universităţi.

47

82.

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

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
burse acordate

83.

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

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

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

84.

5.2.4. Organizarea în comun cu
Programul Junior
Achievement Moldova a

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea

Numărul de
activităţi
desfăşurate;

În proces de executare.
Bursa AGEPI a fost instituită acum doi ani în scopul promovării
Sistemului naţional de protecţie a PI, susţinerii şi dezvoltării
potenţialului intelectual şi creativ al tinerilor, motivării studenţilor
care au manifestat calităţi apreciabile în cadrul studiilor în domeniul
PI.
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Bursa
de Merit AGEPI, candidaturile pretendenţilor au fost selectate din
rândul studenţilor anului II şi III ai Facultăţii Business şi
Administrarea Afacerilor a ASEM, specialitatea „Managementul
PI”, care deţin o medie generală pentru anul precedent de studii
peste 9 şi participă la activităţile extracurriculare.
Conform deciziei comune a conducerii ASEM şi AGEPI, Bursa de
Merit AGEPI a fost acordata pentru perioadă de studii 2012- 2013
studentelor V. Ababii, Grupa MPI-101 și D. Darii. Câștigătorii au
beneficiat de o bursă lunară în valoare de 1000 de lei.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Până în prezent AGEPI a semnat 10 acorduri de colaborare cu
instituţiile universitare (2009-2011).
În anul 2012 a fost semnat un Acord de colaborare cu Universitatea
de Stat din Comrat în domeniul PI.
Este în proces de elaborare Acordul de colaborare cu Universitatea
Agrară de Stat din Moldova.
Ministerul Educaţiei:
- La 17.05.2013 a fost semnat un Acord de colaborare dintre
AGEPI şi MEd în vederea implementării unui proiect educaţional în
domeniul PI şi realizării unui sondaj privind cunoştinţele şi
perceperea tinerei generaţii a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei
în RM în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar din mun.
Chişinău. În perioada august-septembrie, AGEPI în colaborare cu
MEd au lucrat asupra elaborării Chestionarului privind studiul
contrafacerii şi pirateriei.
- În baza circularei DGETS mun. Chişinău nr. 1674 din
15.10.2013, au fost informate instituţiile de învăţământ din mun.
Chişinău cu privire la realizarea sondajului pentru evaluarea
cunoştinţelor şi percepţiei elevilor din clasele IX-XII a fenomenelor
de contrafacere şi piraterie. Au urmat un şir de acţiuni
organizatorice ale DGETS mun. Chişinău şi AGEPI. Aplicarea
chestionarului se preconizează pentru 01.03.2014.
În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Acţiunea 5.2.4 se va realiza în anul 2014.
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Sistemul de
încurajare a
pregătirii cadrelor în
domeniul PI

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

Sporirea nivelului de
înţelegere de către
tineret a noţiunilor

Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei, în
comun cu
instituţiile de
învăţămînt

activităţilor de
sensibilizare în domeniul
PI a elevilor din instituţiile
de învăţămînt
preuniversitar şi
universitar din republică

85.

Celebrarea Zilei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale
în şcoli, licee, universităţi

2014

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

numărul de
elevi, liceeni,
studenţi care au
fost şcolarizaţi
în domeniul PI

de PI
Ministerul Educaţiei:
Pentru sensibilizarea şi educarea tinerei generaţii privind rolul PI în
dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi
impactul negativ al fenomenului pirateriei şi contrafacerii asupra
societăţii, MEd în parteneriat cu AGEPI prin circulara nr.02/138591 din 14.08.2013 a informat Direcţiile generale
raionale/municipale învăţământ, tineret şi sport privind lansarea
Concursului de desen pentru elevi cu genericul ,,Stop pirateria şi
contrafacerea”. Regulamentul Concursului precum şi condiţiile de
participare sunt plasate pe site-urile MEd şi AGEPI.
Numărul de
Ridicarea nivelului
În proces de executare.
elevi, liceeni,
de informare a
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
studenţi care au În anul 2013, Ziua Mondială a PI s-a sărbătorit prin diverse acţiuni elevilor, liceenilor,
destinate să pună în valoare potenţialul şi rolul PI în dezvoltarea
studenţilor cu privire
participat la
eveniment
social-economică.
la PI
La 26 aprilie a avut loc Şedinţa festivă consacrată Zilei Mondiale a
PI la care au participat cercetători şi inventatori din cadrul
instituţiilor AŞM şi universităţilor, reprezentanţi ai asociaţiilor de
gestiune colectivă a DA şi DC, uniunilor de creaţie, titulari de
drepturi, consilieri şi mandatari autorizaţi în domeniul PI, specialişti
ai AGEPI.
Tradiţional, cu ocazia Zilei Mondiale a PI, AGEPI a menţionat cel
mai activ mandatar autorizat în PI al anului 2012 - dl Iu. Gomeniuk,
care a depus cele mai multe cereri de înregistrare a obiectelor de PI,
în special a mărcilor.
In cadrul evenimentului festiv, academicianul A. Gulea, membru al
Juriului Salonului International de la Geneva, Elveţia, a înmânat
distincţiile obţinute de către inventatorii din RM la acest prestigios
eveniment mondial, organizat sub înaltul patronaj al Guvernului
Elveţian şi al OMPI, desfăşurat în perioada 10-14.04.2013. Lucrările
inventatorilor din ţara noastră au fost apreciate cu 5 medalii de aur şi
3 – de argint, Medalia OMPI şi premii speciale ale Salonului
International de la Geneva.
In lista manifestărilor consacrate Zilei Mondiale a PI s-a încadrat şi
şedinţa solemnă dedicată Zilei Mondiale a Cărţii şi a DA (marcată
anual, pe 23 aprilie, la iniţiativa UNESCO), în cadrul căreia
reprezentanţii AGEPI au înmânat premiile laureaţilor Concursului
republican „Biblioteca publică-partener în promovarea PI”, ediţia a
IV-a.
În aprilie 2013 a fost organizat Simpozionul ştiinţifico-practic
„Lecturi AGEPI-2013” cu participarea a 70 de pers., inclusiv
reprezentanţi ai OMPI, oficiilor de PI din România, Ucraina,
Belarus.
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86.

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

2014

Academia de
Numărul de
Ştiinţe a Moldovei participanţi la
(Agenţia pentru concurs;
Numărul de
Inovare şi
Transfer
lucrări
Tehnologic), în
prezentate
comun cu Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei

Au fost editate 20 de exemplare ale Culegerii de comunicări„Lecturi
AGEPI-2013”.
Ministerul Educaţiei:
În vederea sporirii nivelului de informare a elevilor în domeniul
protecţiei PI, ministerul a stabilit desfăşurarea, la nivel instituţional,
a activităţilor educative consacrate zilei de 26 aprilie - Ziua
Mondială a PI (Programul activităţilor extraşcolare pentru elevii din
învăţământul preuniversitar pentru anul 2014, aprobat prin ordinul
nr.1171 din 14.12.2013).
Totodată, în anul 2012 în instituţiile de învăţământ din republică au
avut loc activităţi privind celebrarea Zilei Mondiale a PI. În baza
circularei MEd nr.03/14-1554 din 12.03.2012 au fost informate
instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate cu privire
la desfăşurarea lucrărilor ediţiei a XIV–a Simpozionului anual
ştiinţifico-practic ,,Lecturi AGEPI’’ cu genericul Importanţa
sistemului de PI într-o societate modernă, care se înscrie în seria de
manifestări tehnico-ştiinţifice şi informaţionale consacrate Zilei
Mondiale a PI din 26 aprilie.
La 26.04.2013, în cadrul ASEM a fost celebrată Ziua Mondială a PI
prin organizarea dezbaterilor ,,PI – instrument pentru dezvoltarea
afacerii’’. La dezbateri au participat 24 de studenţi de la ASEM,
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’din Bălţi şi Academia ,,Ştefan
cel Mare’’ a MAI al RM, cărora li s-au oferit premii speciale de
către AGEPI.
Universitatea de Stat ,,A.Russo’’ din Bălţi, Catedra de ştiinţe
economice, la 26.04.2013 a organizat o manifestare cu genericul
Ziua Mondială a PI.
În proces de executare.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
În cadrul ediţiei curente a concursului au participat peste 155 de
concurenţi din 37 de instituţii şcolare de învăţământ ale RM,
prezentând 149 de lucrări.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În perioada de raportare AGEPI a participat, alături de AŞM, AITT,
Universitatea AŞM, în parteneriat cu MEd, la organizarea şi
desfăşurarea ediţiei a VI-a a Concursului naţional „Cel mai bun elev
inovator”. Concursul are drept scop de a susţine şi stimula ideile
creative, inovative şi ingenioase ale tinerilor din republică.
Ministerul Educaţiei:
Pe parcursul a 6 ani MEd susţine desfăşurarea Concursului
republican „Cel mai bun elev inovator”, organizat de către AŞM,
AITT, AGEPI şi Universitatea AŞM.
MEd a acordat suport logistic în organizarea şi desfăşurarea
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Sporirea interesului
tineretului studios
faţa de activitatea de
inovare

87.

5.2.6. Organizarea Conferinţei
ştiinţifice a studenţilor în
domeniul protecţiei şi
respectării drepturilor de
PI, cu participarea
reprezentanţilor
instituţiilor internaţionale
şi regionale cu comunicări
axate pe probleme actuale
din domeniu

2013

Agenţia de Stat
Numărul de
pentru
participanţi la
Proprietatea
conferinţă
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei
(Academia de
Studii Economice
a Moldovei)

88.

5.2.7. Elaborarea, multiplicarea
şi distribuirea materialelor
educaţionale şi

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea

Numărul de
materiale
distribuite

concursului prin difuzarea informaţiei respective în instituţiile de
învățământ din subordine pentru facilitarea participării elevilor
interesaţi, precum şi prin achitarea de către direcţiile
raionale/municipale de învățământ, tineret şi sport a cheltuielilor de
participare la festivitatea de premiere a învingătorilor.
Suplimentar, MEd a acordat premii speciale în valoare de 5000 de
lei elevilor învingători ai ediţiei a VI a concursului.
MEd preconizează acordarea suportului respectiv şi pentru
desfăşurarea ediţiei a VII (2014) a concursului.
Antrenarea
Executat.
In anul 2013 AGEPI, în cooperare cu OMPI şi ASEM, a organizat: tineretului studios în
- Seminarul teoretic dedicat problemelor protecţiei şi valorificării dezbateri pe
probleme actuale din
PI, organizat în cadrul Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor
Cercetători, care a avut loc la 26 aprilie la sediul ASEM. La lucrările domeniul PI
Seminarului teoretic au participat 70 de studenţi, profesori, precum
şi reprezentantul OMPI şi al AGEPI.
- Concursul pentru studenţi „Azi student –mâine antreprenor”
care a avut loc la 25.04.2013. La lucrările Concursului au participat
80 de studenţi, profesori, reprezentanţi AGEPI şi OMPI.
Ministerul Educaţiei:
În anul 2013 ASEM a organizat un şir de activităţi privind
problemele actuale în domeniul PI.
- Cea mai importantă a fost organizarea la 26.04.2013 a
Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2013 cu
secţiunea PI – instrument pentru dezvoltarea afacerii, la care s-au
discutat problemele domeniului protecţiei şi respectării drepturilor
de PI.
- În contextul Zilei Mondiale a PI, Facultatea de Business şi
Administrarea Afacerilor din cadrul ASEM, a organizat Conferinţa
Ştiinţifică a studenţilor „Stop contrafacerea şi pirateria” la care au
participat cca 20 de persoane, inclusiv studenţii Universităţii de Stat
,,A.Russo’’.
- În ajunul evenimentului menţionat, la 25.04.2013, Facultatea
Business şi Administrarea Afacerilor din cadrul ASEM, cu suportul
AGEPI şi OMPI a organizat a 5-a ediţie a Concursului economic
,,Azi student, mâine antreprenor”. Tema ediţiei a fost: ,,Idei de
afaceri în baza eco-inovațiilor”, cuprinzând toate formele de
activităţi de inovare din care a rezultat sau urmăresc îmbunătăţirea
semnificativă a mediului. La concurs au participat cca 90 de
studenţi.
Materialele
În proces de executare.
promoţionale în
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate şi distribuite elevilor şi domeniul PI
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Intelectuală în
elaborate şi
studenţilor 4105 ex. de materiale informaționale din seria
comun cu
imprimate
„Biblioteca de PI”, în cadrul a 25 de evenimente organizate de
instituţiile de
AGEPI.
învăţămînt
Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate
5.3.1. Promovarea şi diseminarea permanent Agenţia de Stat
Numărul de
Creşterea gradului
Executat.
informaţiei cu privire la
pentru
evenimente
Campania publicitară amplă în mass-media privind efectele negative de conştientizare a
drepturile de proprietate
Proprietatea
organizate;
ale contrafacerii şi ale pirateriei a fost desfăşurată în anul 2012.
drepturilor de
intelectuală (prin
Intelectuală
numărul de
- Pe parcursul anului 2013 au fost publicate pe pagina
proprietate
intermediul materialelor
spoturi
www.stoppirateria.md 32 de materiale la acest subiect.
intelectuală de către
video şi a materialelor
publicitare şi
IMM-uri,
- Observatorul de PI a elaborat raportul privind respectarea
tipărite)
materiale
drepturilor de PI în RM în anul 2012 care a fost editat cu suportul universităţi, instituţii
elaborate
din sfera ştiinţei şi
EUBAM Moldova şi diseminat autorităţilor publice.
inovării, pentru
- De asemenea, au fost diseminate diferitelor categorii de
publicul larg;
utilizatori materiale informative privind efectele negative ale
contrafacerii şi ale pirateriei şi necesitatea respectării drepturilor de formarea unei
atitudini negative a
PI în cadrul a 14 evenimente (seminare, expoziţii) organizate cu
populaţiei faţă de
participarea AGEPI.
- În anul 2013 AGEPI a participat la 11 seminare/mese rotunde piraterie şi
cu prezentare de rapoarte la tema „Particularităţile specifice ale
contrafacere
protecţiei DA şi DC”, printre care la Biblioteca Naţională, biblioteca
IEFS, biblioteca USMF, MDRC, AAP, la instituţiile de învăţământ:
UTM, AMTAP, Colegiul de Transporturi.
- S-a prezentat informaţia referitor la DMI pentru Unimedia.
(Designul industrial instrument de promovare a afacerii pe piaţa
internă).
5.3.2. Implicarea activă a
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
Implicarea mai
În proces de executare.
titularilor de drepturi şi a
pentru
evenimente
activă şi contribuţia
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
drepturilor organizaţiilor
Proprietatea
organizate cu
Pe parcursul anului 2013 au fost organizate mai multe evenimente titularilor de drepturi
de gestiune colectivă a
Intelectuală, cu
participarea
cu implicarea titularilor de drepturi sau ai reprezentanţilor săi în
la realizarea
drepturilor de autor şi
participarea
titularilor de
activităţilor
vederea combaterii pirateriei şi contrafacerii:
conexe în activităţile de
instituţiilor
drepturi şi a
- Masa rotundă privind combaterea pirateriei în mediul
desfăşurate de
combatere a pirateriei şi a
abilitate în
asociaţiilor de audiovizual (14.03.13 / AGEPI, MAI, PG, CCA);
autorităţile publice
contrafacerii
domeniul
gestiune
- Seminarul de instruire pe probleme de combatere a contrafacerii în vederea
respectării
colectivă
diminuării nivelului
(14-15.03.13, SV, AGEPI, EUBAM, reprezentanţii titularilor de
drepturilor de PI
drepturi ;
contrafacerii şi al
- Seminar de instruire pe probleme de combatere a contrafacerii pirateriei pe piaţa
(18-19.04.13/ AGEPI, REACT, SV, MAI, PG, reprezentanţii Canon, autohtonă
LVMH, BJORN BORG, PROCTER&GAMBLE);
- Seminarul de instruire cu genericul „Combaterea pirateriei
programelor pentru calculator” (12.08.13/ BSA, IGP, PG, AGEPI).
5.3.3. Desfăşurarea unor
permanent Agenţia de Stat
Numărul de
Înţelegerea mai buna
Executat.
promoţionale în domeniul
PI pentru elevi şi studenţi

89.

90.

91.
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pentru
Proprietatea
Intelectuală cu
participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul
respectării
drepturilor de PI

campanii publicitare în
mass-media privind
efectele negative ale
contrafacerii şi ale
pirateriei şi necesitatea
respectării drepturilor de
PI

92.

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

2013

evenimente
organizate

Agenţia de Stat
Numărul de
pentru
expoziţii
organizate;
Proprietatea
Intelectuală;
numărul de
Academia de
invenţii
Ştiinţe a Moldovei promovate
(Agenţia pentru Nr. de
Inovare şi
participanţi
Transfer
Tehnologic);
Centrul
Internaţional de
Expoziţii
“Moldexpo”

de către public a
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectual:
- AGEPI a diseminat materiale informative privind efectele
efectelor negative
negative ale contrafacerii şi ale pirateriei şi necesitatea respectării ale contrafacerii şi
drepturilor de PI în cadrul a 14 evenimente (seminare, expoziţii)
ale pirateriei
organizate în perioada de raport.
- În anul 2013 la rubrica Noutăţi a paginii www.stopirateria.md
au fost publicate 32 de informaţii.
- De asemenea, în perioada 01.09-01.11.2013s-a desfăşurat
Concursul de desen pentru elevi cu genericul „Stop Pirateria şi
Contrafacerea” , organizat de către AGEPI în cooperare cu Med şi
Uniunea Artiştilor Plastici din RM.
- Pe parcursul anului 2013, AGEPI a diseminat informaţia privind
efectele contrafacerii şi pirateriei în cadrul seminarelor desfăşurate
la 10 instituţii de învăţământ superior şi colegii.
- De asemenea, pe 04.10.13 s-a desfăşurat o conferință de presă
privind pirateria programelor pentru calculator, cu participarea BSA,
IGP, PG, AGEPI.
Valorificarea
Executat.
potenţialului
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Planul de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea EIS
intelectual din
„Infoinvent” a fost aprobat prin Ordinul DG nr. 127 din 14.08.2013. instituţiile din sfera
În cadrul şedinţei Comitetului organizatoric al EIS „Infoinvent” cu ştiinţei şi inovării şi
participarea coorganizatorilor (AŞM, AITT şi „Moldexpo” SA) şi din universităţi;
atragerea investiţiilor
partenerilor ( CCI, UIR „Inovatorul” etc.) a fost prezentat noul
Concept de organizare şi desfăşurare a EIS Infoinvent-2013. Şedinţa pentru
a avut loc la 28.01.2013.
implementarea
În anul 2013 au fost desfăşurate mai multe activităţi privind
inovaţiilor
Organizarea EIS „Infoinvent”. A fost elaborat în redacţie nouă
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a EIS „Infoinvent”, au
fost actualizate componenţele nominale ale Comitetului
organizatoric, Juriului Internaţional şi ale Comisiei de experţi ai EIS
„Infoinvent”.
- A fost elaborată Hotarârea Comitetului organizatoric şi expediată
în adresa membrilor Comitetului organizatoric la 28 februarie 2013.
- Au fost traduse în limbile rusă şi engleză şi amplasate pe pagina
web AGEPI şi pe pagina www.infoinvent.md formularele de
participare la EIS „Infoinvent”.
- Au fost elaborate şi expediate scrisorile de invitaţie la EIS
„Infoinvent” către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării,
universităţi, întreprinderi, autorităţi publice.
- A fost elaborat şi expediat spre coordonare către ministere
proiectul HG privind modificarea anexei nr. 3 a HG 933/2000
privind Comisia pentru decernarea medaliei OMPI „Inventator
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93.

94.

95.

Remarcabil” şi Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare”.
- A fost elaborat proiectul HG privind modificarea HG nr.291 din
28.03.2000 privind premiul Guvernului „Cel mai dotat inventator al
anului”.
- A fost elaborat şi difuzat spotul publicitar de promovare a EIS
„Infoinvent”.
- În cadrul festivităţii de premiere a laureaţilor EIS „Infoinvent”
au fost premiaţi şi învingătorii concursurilor organizate de AGEPI:
Concursul de desen pentru copii (Ordinul DG nr.172 din
14.11.2013); Concursul jurnaliştilor (Ordinul DG nr. 174 din
15.11.2013).
- În cadrul EIS „Infoinvent -2013” a fost organizată Conferinţa
Inovaţională cu genericul "Rolul inovaţiilor pentru dezvoltarea
durabilă a RM", în parteneriat cu AŞM și AITT.
2013 Agenţia de Stat
Numărul de
5.3.7. Organizarea concursului
Executat.
pentru
participanţi la
jurnaliştilor pentru cea mai
Concursul jurnalistic cu genericul „Sa făurim viitorul ţării cu PI” a
Proprietatea
concurs;
bună expunere a
fost lansat de AGEPI în luna aprilie 2012. Gala de premiere a
Intelectuală
numărul de
problemelor legate de
laureaţilor a avut loc pe 21.11.2013 la CIE „Moldexpo”.
materiale
dezvoltarea activităţii
Acest concurs, care a ajuns la cea de-a IX-a ediţie, are scopul de a
tehnico-ştiinţifice,
elaborate de
evidenţia cei mai activi jurnalişti care reflectă tematica PI în massinovaţionale şi de
jurnalişti şi
media republicană.
raţionalizare din ţară,
înaintate la
Premiile (7) au fost prevăzute pentru următoarele nominalizări:
precum şi diseminarea
concurs
- Presa scrisă şi electronică (agenţii de presă, ziare, reviste,
informaţiilor din domeniul
portaluri);
PI
- Posturi de radio şi TV.
OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european
6.1. Cooperarea cu Organizaţia
2014 Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
Mondială a Comerţului;
În anul 2013 au fost traduse în limba engleză şi pregătite pentru
pentru
participări la
participarea la şedinţele
Proprietatea
evenimente;
expediere la ME modificările la legislaţia de PI pentru notificarea
OMC (62 de pagini).
Consiliului TRIPS
Intelectuală
numărul de
propuneri de
amendare

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

2014

Ministerul
Economiei;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
participări la
sesiunile
Grupului de
lucru
UNECE(1);

În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
A fost asigurată participarea reprezentantului AGEPI la sesiunea a
6-a a Grupului de specialişti UNECE în domeniul PI (TOS-IP).
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Popularizarea
elaborărilor tehnicoştiinţifice, de inovare
şi raţionalizare;
formarea unui grup
de jurnalişti bine
informaţi în
domeniul PI

Monitorizarea
corespunderii
cadrului normativ în
domeniul PI cu
exigenţele Acordului
TRIPS al
Organizaţiei
Mondiale a
Comerţului
Participarea
Republicii Moldova
la dezbateri cu
referire la rolul PI în
dezvoltarea
economică a ţării în

96.

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

2014

97.

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

2014

numărul de
evenimente
organizate
Numărul de
Ministerul
Culturii; Agenţia participări la
sesiunile
de Stat pentru
UNESCO
Proprietatea
Intelectuală

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
evenimente
organizate cu
participarea
titularilor de
drepturi din
străinătate(3)

cadrul sesiunilor
UNECE
Participarea
În proces de executare.
Republicii Moldova
Ministerul Culturii:
Au fost elaborate şi promovate dosarele pentru Lista Patrimoniului la reuniunile
cultural mondial UNESCO. Au fost organizate 4 acţiuniimportante. UNESCO;
- La 05.12.2013 la Baku, Azerbaidjan a avut loc a 8-a întrunire a promovarea
Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea
patrimoniului
Patrimoniului Cultural Imaterial, în cadrul căreia a fost luată decizia cultural naţional
privind includerea Colindatului de ceată bărbătească în Lista
Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural al umanităţii. Este
un dosar al RM în comun cu România, care a fost depus în martie
2012 la Biroul UNESCO de la Paris.
- Comisiile Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural
din România şi RM au demarat procesul de elaborare a dosarului
transnaţional de candidatură Mărţişor pentru înscrierea în Lista
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii.
- Ministerul Culturii în comun cu Comisia Naţională pentru
Salvgardarea Patrimoniului Cultural a RM au finalizat elaborarea
dosarului „Sărbătoarea Sf. Gheorghe” pentru înscrierea în Lista
Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii,
dosar iniţiat de Turcia cu participarea mai multor ţări.
- Reprezentantul ministerului a participat la Congresul
internaţional al restauratorilor, care a fost organizat în septembrie
2013 la Moscova, Federaţia Rusă cu susţinerea Biroului UNESCO
din Moscova.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2013 n-au fost prevăzute activităţi de colaborare cu
UNESCO.
Sporirea interesului
În proces de executare.
În anul 2013 au fost organizate acţiuni comune cu:
titularilor drepturilor
- Asociaţia Internaţională a titularilor de mărci REACT şi
de PI din străinătate
Societatea Civila de Avocați TURCU&TURCU (seminar de
pentru piaţa internă a
instruire, 18-19.04.2013, Ordin DG nr. 55 din 05.04.2013).
Republicii Moldova;
- Asociaţia Business Software Alliance (seminar de instruire
atragerea investiţiilor
pentru autorităţile publice, 12.08.2013, Ordin DG nr. 117 din
01.08.2013 ).
- Compania ELSEVIER din Olanda (vizită de informare la
Chişinău, 17.10.2013 și participarea în calitate de partener la
Conferința Inovațională din 19-20.11.2013, Ordin DG nr. 127 din
14.08.2013).
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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

99.

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

2014

100.

6.7. Participarea Republicii
Moldova la lucrările
Adunărilor anuale ale
Statelor membre ale
Organizaţiei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale
(OMPI), inclusiv la
sesiunile Comitetelor
Permanente ale Grupurilor

2014

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

Numărul de
evenimente
organizate(8)

În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
1. Consolidarea relaţiilor cu Ambasada SUA la Chişinău:
- S-a redactat şi s-a expediat către Ambasada SUA Nota
Informativă privind respectarea drepturilor de PI în RM pentru
Raportul 301 (14 pagini standard, ENG), 19-20.10.2013;
- S-au organizat 2 întrevederi de lucru cu reprezentanţii
Ambasadei SUA la Chişinău cu referire la situaţia actuală în
domeniul protecţiei şi asigurării respectării drepturilor de PI în
Moldova;
- a fost acordată asistenţă în organizarea unei recepţii oferite de
Ambasada SUA la Chişinău cu ocazia Zilei Mondiale de PI
(16.04.2013).
2. A fost acordată asistenţă şi asigurată participarea la „Ziua
Mărcilor”, eveniment organizat de CCI Franceză şi Ambasada
Franţei la Chişinău (04.10.2013, ordin nr.151 din 02.10.2013).
3. A fost asigurată participarea reprezentanţilor corpului diplomatic
acreditat la Chişinău la evenimentele organizate de AGEPI (EIS
„Infoinvent”, Ziua Mondială de PI).
Au fost consolidate relaţiile cu Misiunea EUBAM, organizate 2
întâlniri de lucru cu reprezentanții Misiunii EUBAM (25.11.2013 și
17.11.2013) și obținut suport la editarea Raportului național privind
respectarea DPI în RM.
Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
pentru
acorduri şi
În anul 2013 s-au consolidat relaţiile de colaborare cu 7 oficii
Proprietatea
programe
naţionale de peste hotare, organizaţiile guvernamentale şi
Intelectuală
bilaterale nou- nonguvernamentale în domeniul PI, şi anume cu:
semnate;
- Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM);
numărul de
- Oficiul de PI din Polonia;
evenimente
- Centrul Naţional de PI din Georgia (SAKPATENTI);
organizate;
- Oficiul de PI din China (SIPO);
Nr. de activităţi - Serviciul de Stat de PI din Ucraina (SDIP);
- Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB);
- Institutul de Brevete din Turcia.
Agenţia de Stat
Numărul de
În proces de executare.
pentru
evenimente la Vezi, acţiunile de la p.2.2.1.
Proprietatea
care s-a
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
Intelectuală;
participat
Pe parcursul anului 2013, MAEIE a asigurat informarea AGEPI
Ministerul
despre desfăşurarea reuniunilor pe linia OMPI.
A fost facilitată participarea delegaţiilor AGEPI la Consultările
Afacerilor Externe
şi Integrării
regionale privind PI şi transferul de tehnologii: provocări comune şi
Europene
identificarea soluţiilor (Istanbul).
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Informarea
reprezentanţelor
ambasadelor străine
acreditate la
Chişinău şi
reprezentanţelor
organismelor
internaţionale care
activează în
Republica Moldova
cu referire la
noutăţile din
domeniul sistemului
naţional de PI în
scopul promovării
acestuia în statele
terţe şi în scopul
creşterii numărului
investitorilor străini
pe piaţa autohtonă

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
Promovarea
intereselor
Republicii Moldova
în domeniul PI în
plan internaţional

101.

de experţi şi Grupurilor de
lucru
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

102. 6.10. Participarea Republicii
Moldova la programele de
asistenţă ale OMPI
destinate statelor-membre

2014

103. 6.11. Organizarea la Chişinău a
seminarelor naţionale, cu
participarea experţilor
OMPI, cu tematica axată
pe protecţia şi respectarea
drepturilor de PI

2014

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

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
activităţi
organizate în
comun cu
OMPI (1)

În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În perioada de raportare AGEPI, în cooperare cu OMPI, Ministerul
Justiţiei şi INJ a organizat seminarul de instruire „Medierea în
domeniul PI”.

Crearea şi
implementarea
mecanismului de
mediere şi arbitraj în
cadrul AGEPI

Numărul de
evenimente
organizate;
numărul de
participanţi

În proces de executare.
În perioada de referinţă AGEPI a participat la următoarele
evenimente organizate de OMPI:
- În cadrul Proiectului OMPI „Susţinerea creatorilor şi
inventatorilor” - AGEPI a obţinut asistenţă pentru susţinerea
inventatorilor:
- Medalia de Aur „Inventator remarcabil” pentru dl I. Hăbăşescu,
directorul Institutului de Tehnică Agricolă Mecagro
- Medalia de Aur OMPI „Pentru Creativitate” acordată dlui
V.Curbet, maestru în arta.
- 3 medalii de Aur (inventator remarcabil, tânăr inventator şi
femeie inventator) acordate în cadrul expoziţiei EIS „Infoinvent”.
- Trofeul OMPI Întreprindere Inovatoare acordat în anul 2013
Institutului „Ştiinţifico-practic pentru Horticultură şi Tehnologii
Alimentare”.
În cadrul Proiectului „Biblioteca AGEPI – Depozitarul Bibliotecii
OMPI” – în anul 2013, AGEPI a recepţionat un nou lot de 14
publicaţii OMPI cu titlu gratuit.
În cadrul Proiectului „IP Teaching Web Portal”: În anul 2013
AGEPI a lansat invitaţia de participare la proiect către universitățile
din Moldova. Este în proces de elaborare lista persoanelor de
contact. Vezi, de asemenea, p. p. 6.9, 6.11.
Executat.
În anul 2013 cu suportul şi participarea OMPI au fost organizate:
- Un simpozion regional;
- Un seminar naţional.
In trim. III a avut loc Seminarul regional pe probleme actuale ale PI,
organizat de AGEPI, cu suportul OMPI şi OEAB, cu participarea
statelor membre ale CIPPI (Chişinău, 50 pers.).
În perioada de raportare, AGEPI a organizat în cooperare cu OMPI,

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

Numărul de
seminare
organizate (2)
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Preluarea celor mai
bune practici de
organizare şi
dezvoltare a
sistemului de
protecţie şi
respectare a
drepturilor de PI

104. 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

105. 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

106. 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
Agenţia de Stat
centre create;
pentru
numărul de
Proprietatea
evenimente
Intelectuală;
Universitatea de organizate de
Stat din Moldova; aceste centre
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
Numărul de
pentru
evenimente la
Proprietatea
care s-a
Intelectuală;
participat;
Ministerul
numărul de
Agriculturii şi
poziţii de ţară
Industriei
prezentate
Alimentare;
Evenimentul
Comisia de Stat organizat
pentru Testarea
Soiurilor de Plante
Agenţia de Stat
Numărul de
pentru
activităţi
Proprietatea
organizate (2);
numărul de
Intelectuală;
Ministerul
specialişti
Afacerilor Externe şcolarizaţi (1)
şi Integrării
Europene;

un seminar de instruire pentru mediatori (50 pers.).
În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Această acţiune va fi coordonată în anul 2014 cu activităţile
implementate în cadrul proiectului TEMPUS TecTNet, lansat la
01.12.2013.

În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
A fost asigurată participarea reprezentanţilor AGEPI la următoarele
acţiuni:
- Sesiunea a 42-a a Grupului de lucru tehnic UPOV pentru culturi
agricole, Kiev, Ucraina (1 pers.).
- Cursul de instruire –„ Protecţia soiurilor de plante în
conformitate cu Convenţia UPOV”, Geneva, Elveţia (1 pers.).
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
În anul de bilanţ reprezentanţii CSTSP au participat la 2 sesiuni ale
UPOV la Geneva.
În proces de executare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2013 au fost realizate următoarele acţiuni:
- Vizita delegaţiei AGEPI la Oficiul pentru Armonizarea Pieţii
Interne (OHIM) şi participarea la Conferinţa aniversară „10 ani de
Design Comunitar” (3 pers.);
- Participarea unui specialist AGEPI la un curs de instruire în
domeniul PI (şcoala de vară OHIM).
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Promovarea rolului
PI şi al transferului
tehnologic în
dezvoltarea
economică a
instituţiilor şi
organizaţiilor, în
vederea instituirii
unei economii bazate
pe cunoaştere

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

Promovarea
informaţiei privind
sistemul de protecţie
a mărcilor, a
desenelor şi
modelelor
industriale, a
soiurilor de plante în

Ministerul
Economiei

107. 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

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
activităţi
organizate (8);
numărul de
specialişti
şcolarizaţi (90)

108. 6.18. Implementarea priorităţilor
Agendei pentru integrare
europeană în legătură cu
negocierea Acordului de
Asociere RM-UE, a
capitolului “Proprietatea
intelectuală”

2014

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

Numărul de
rapoarte
prezentate (5)

- A fost realizat un schimb de informaţii şi publicaţii ale
Observatorului UE gestionat de OHIM şi Observatorul AGEPI
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
În vederea atingerii rezultatelor specifice stabilite MAEIE a
contribuit pe parcursul anului 2013 la facilitarea dialogului moldocomunitar pe dimensiunea PI atât în cadrul formatelor
instituţionalizate de cooperare (Comitetul de Cooperare RM-UE,
20.11.2013, Subcomitetul de Cooperare RM-UE pentru Comerţ şi
Investiţii, 12.12.2013), cât şi în dialogul ad-hoc cu reprezentanţii
instituţiilor UE (discuţiile privind aplicarea Acordului cu privire la
protecţia IG pentru produsele agricole şi alimentare).
În proces de executare.
În anul 2013, au fost implementate acţiunile planificate din
Programul comun de activităţi AGEPI-OEB pentru anii 2012-2013,
inclusiv:
- Două vizite de lucru la AGEPI a reprezentanţilor OEB;
- Participarea experţilor OEB la atelierul de lucru privind
validarea brevetelor europene;
- Participarea OEB la EIS INFOINVENT şi Conferinţa
Inovaţională;
- Participarea la seminarul privind clasificarea cooperativă a
brevetelor, organizat de către OEB în cooperare cu Academia
Europeană de Brevete;
- Participarea la Conferinţa OEB privind informaţia de brevet.

Uniunea Europeană;
preluarea celor mai
bune practici
europene de
protecţie a PI

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
Ajustarea
sistemului
În proces de executare.
naţional de protecţie
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
a proprietăţii
Pe parcursul anului 2013 au fost realizate următoarele activităţi:
- AGEPI a participat la finalizarea negocierilor asupra Acordului intelectuale la cel
european
privind instituirea ZLSAC (capitolul DPI), parafat la 28.11.2013;
- Participarea la şedinţa Subcomitetului 1 UE-RM „Comerţ şi
Investiţii” care a avut loc la Chişinău pe 13.12.2013 (prezentarea
raportului privind evoluţiile sistemului de PI în RM).
- A fost elaborat şi prezentat Raportul privind progresele
înregistrate de RM în domeniul protecţiei PI pe parcursul anului
2013, în contextul procesului de evaluare a reformelor implementate
în cadrul ţărilor din Politica Europeană de Vecinătate (scr. AGEPI
nr. 1613 din 01.10.2013).
- Au fost prezentate propuneri la capitolul DPI pentru Agenda de
asociere RM-UE (scr. AGEPI 2258 din 14.12.2013).
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109. 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

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

110. 6.20. Implementarea
prevederilor Acordului
dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană
privind protecţia
indicaţiilor geografice

2014

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

– În anul 2013 - a fost asigurată participarea AGEPI la
evenimentele dedicate Zilei Europei, desfăşurate de către Delegaţia
UE la Chişinău pe 18.05.2013 (ordin nr.72 din 02.05.2013)
- S-a lucrat asupra Termenilor de Referinţă a unui proiect de
asistenţă în domeniul DPI prezentat Delegaţiei UE spre examinare şi
finanţare, proiect acceptat spre finanţare în anul 2014.
- Participarea în cadrul unui consorțiu format din 11 parteneri la
perfectarea documentelor și solicitarea unui proiect TEMPUS în
domeniul transferului tehnologic și PI (TecTNet), proiect acceptat
spre finanțare și lansat la 1.12.2013 (conferința de lansare a avut loc
la data de 16.12.2013, or. Benevento, Italia).
Numărul de
Realizarea măsurilor
În proces de executare.
rapoarte
incluse în capitolul
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
prezentate (4); - In anul 2013 s-au elaborat 4 Rapoarte de progres (trimestriale) “Dreptul proprietăţii
numărul de
privind realizarea recomandărilor CE pentru instituirea ZLSAC.
intelectuale” al
acţiuni realizate - Au fost organizate 3 şedinţe ale Grupului de lucru
Planului de acţiuni
(3)
interdepartamental pe marginea capitolului DPI din Acordul pentru privind
ZLSAC, cu participarea AGEPI, ME, MS, AM şi MAEIE pe
implementarea
Recomandărilor
marginea articolului 9 (protecţia datelor).
prioritare şi
adiţionale în
contextul negocierii
Acordului ZLSAC
Numărul de
Crearea condiţiilor
În proces de executare.
rapoarte
de ordin tehnic şi
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
prezentate ;
legislativ pentru
- În anul 2013 a fost elaborat şi aprobat Conceptul promovării
numărul de
sistemului naţional de protecţie a IG, DO şi STG în rândul
implementarea
prevederilor
acţiuni realizate producătorilor/agenţilor economici din teritoriu, în comun cu
(16)
filialele CCI a RM.
Acordului dintre
Republica Moldova
- A fost elaborat şi aprobat de către conducerea AGEPI şi CCI
Addendumul la Acordul de colaborare dintre AGEPI şi CCI în
– Uniunea
Europeană privind
domeniul PI, planul de acţiuni şi Devizul de cheltuieli necesare
pentru promovarea acestui proiect.
protecţia indicaţiilor
geografice;
- În cadrul acestui proiect în anul 2013 au fost organizate 15
seminare tematice în cadrul cărora au fost școlarizate 378 persoane. dezvoltarea
- A fost realizată o vizită de lucru a delegaţiei AGEPI şi SV în
infrastructurii
necesare şi
regiunea Champagne, Franţa, la invitaţia Comitetului
pregătirea cadrelor
Interprofesional de Vinuri din Champagne, Franța
Acţiunile întreprinse de AGEPI în contextul promovării sistemului naţionale în domeniu
de IG și a Acordului RM-UE au fost mediatizate pe pagina
.www.agepi.gov.md.
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