NOTĂ INFORMATIVĂ
la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2014
referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020
Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2014 a fost elaborat în conformitate cu
prevederile Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020,
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012(în continuare - Strategie), prin care
a fost aprobat şi Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 (în continuare - Plan de acţiuni).
Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2014 referitor la realizarea Planului de
acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (în continuare – Raport de monitorizare) constituite
o generalizare şi o continuitate a rapoartelor anterioare (pentru anii 2012 şi 2013), deoarece în
el sunt reflectate și acţiunile din anii precedenţi, realizarea cărora a fost parţială. Dat fiind
faptul, că anul 2014 este anul de finalizare a primei etape de implementare a Strategiei, este
necesar de a face un bilanţ şi a stabili la ce etapă de realizare sunt acţiunile planificate. În anul
2013 au fost stabilite două niveluri de realizare a acţiunilor: realizate integral (executat) şi
realizate parţial (în proces de executare). În 2014, în legătură cu complexitatea şi volumul
lucrărilor executate (şi din alte motive obiective, precum lipsa de finanţare) în cadrul realizării
Planului de acţiuni au fost identificate și două măsuri neexecutate.
Ţinem să menţionam, că la elaborarea prezentului Raport s-au implicat activ şi au adus
contribuţie semnificativă organele autorităţilor publice centrale, instituţiile şi structurile
abilitate cu atribuţii şi abilităţi directe în domeniul proprietăţii intelectuale, prezentând la
solicitare, informaţiile privind rezultatele executării acţiunilor incluse în Plan, şi anume:
Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante; Ministerul Finanţelor, în mod special
Serviciul Vamal, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic, Biroul Naţional de Statistică, Procuratura Generală, Organizaţia pentru
Atragerea Investiţiilor şi Promovarea Exportului, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijloci, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Camera de Comerţ
şi Industrie, Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A., Consiliul Concurenţei,
Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova.
Fiecare dintre instituţiile nominalizate sunt responsabile în parte de implementarea
eficientă a Strategiei, în conformitate cu domeniile de competenţă, care sunt coordonate şi
sincronizate cu obiectivele strategiilor sectoriale.
În acest sens, specificăm că anul de raport (2014) a fost marcat de numeroase activităţi,
evenimente şi realizări, urmare a implementării obiectivelor Strategiei, printre care: sporirea şi
consolidarea capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale organelor abilitate cu atribuţii şi
responsabilităţi în respectarea şi asigurarea drepturilor de PI, organizarea campaniilor de
sensibilizare și instruire a publicului (elevi și bibliotecari), ceea ce a permis stabilirea unei mai
bune comunicări şi coordonări a activităţilor între instituţii şi autorităţi. Rolul decisiv în acest
proces i-a revenit Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI), care a asigurat
coordonarea activităţilor tuturor ministerelor şi instituţiilor abilitate cu responsabilităţi în
domeniul proprietăţii intelectuale (PI) şi a orientat activitatea profesională pentru executarea
legislaţiei privind asigurarea respectării drepturilor de PI în RM.
În Tab.1 este reflectată dinamica şi ponderea acţiunilor planificate pentru I-a etapă a
realizării Strategiei (anii 2012-2014).

Tabelul 1
Dinamica şi ponderea repartizării acţiunilor planificate
2012
Numărul acţiunilor
conform Planului de acțiuni
Ponderea pe ani,( %)

2013

16
12

2014
33
24

permanent
77
56

11
8

Total
137
100%

Pentru anul 2014 au fost planificate spre executare 77 de acţiuni, ponderea cărora în
Planul de acţiuni este majoritară (56 %), fapt ce demonstrează că obiectivele stabilite pentru
anul 2014 au fost ambiţioase şi extrem de importante.
Raportul pentru anul 2014 conţine 97 de acțiuni din totalul de 137, incluse în Planul de
acţiuni. Din 97 de acțiuni, majoritatea (77) au termenul de realizare în anul 2014, ponderea lor
constituind 80%; 11 din 97 au un caracter permanent şi au fost realizate în fiecare an al I-ei
etape de implementare a Strategiei, având o pondere de 11%. Restul acţiunilor sunt cele
realizate parţial în anii precedenţi ai implementării Strategiei (2012, 2013): 8 sunt cu termenul
de realizare în 2013, care la acea etapă au fost executate parţial (1.2.1, 1.4.3, 1.4.7, 1.5.1, 1.5.5,
2.1.1, 4.1.2, 4.3.3 (nr. ord. 57) şi 1 (4.3.3 cu nr. de ord. 58) cu termenul de realizare în 2012, de
asemenea realizată parţial.
Informaţia dată este reflectată în Tab. 2.
Tabelul 2
Raportarea realizării acţiunilor pentru anul 2014

Conform raportului 2014
Ponderea din total( %)
realizare integral (executat)
Ponderea din numărul de acţiuni( %)
realizate parţial (în proces de
executare)
Ponderea din numărul de acţiuni (%)
neexecutate
Ponderea din numărul de acţiuni (%)

2012
1
1%

2013
8
8%
5
62%

2014
77
80%
65
83%

1
100%

2
25%
1
13%

11
14 %
1
1%

permanent
11
11%
11
100%

total
97
100%
81
84%
14
14%
2
2%

Totodată, acest tabel reflectă cumulativ acţiunile realizate integral, acţiunile aflate în
proces de executare şi acţiunile neexecutate. Ponderea acţiunilor realizate integral este
majoritară şi constituie 84% (81 acţiuni). 14% (14 acţiuni) sunt în proces de executare şi 2% (2
acţiuni) au rămas neexecutate. În anul 2014, Planul de acţiuni a propus realizarea a 77 de
acţiuni, ceea ce a indicat în mod elocvent faptul că ultimul an al primei etape de implementare a
Strategiei este cel mai important, deoarece a impus eforturi considerabile în realizarea
acţiunilor. Estimând ponderea acţiunilor realizate integral (84%), celor în proces de executare
(14%) şi acţiunilor neexecutate (2%), concluzionăm că anul 2014 a fost un an productiv, cu
provocări majore, care au fost depăşite cu succes.
Analizând implicarea instituţiilor responsabile în executarea acțiunilor, constatăm că în
59 de acţiuni AGEPI este desemnată ca autoritate responsabilă de bază, ceea ce constituie
aproximativ 61% din acţiunile incluse în raportul pentru 2014. Locul 2 îi revine Serviciului
Vamal ca responsabil de bază în 17 acţiuni, iar locul 3 - Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu 7
acţiuni. Aceste date confirmă locul central şi determinant al AGEPI în implementarea Strategiei
şi realizarea Planului de acţiuni.
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În anul 2014 activitatea AGEPI s-a axat pe apropierea sistemului de proprietate
intelectuală la standardele europene şi exercitarea obligaţiilor rezultate din Legea cu privire la
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03.07.2014. Dacă în primii ani ai
implementării Strategiei una din priorităţi a fost stabilirea relaţiilor de colaborare cu instituţiile
investite cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală, anul 2014 a fost remarcabil prin consolidarea acestor relaţii. Instruirea tinerei
generaţii în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală a constituit,
de asemenea, o prioritate a anului 2014 care a evoluat prin desfăşurarea Campaniei de
sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei din cadrul instituţiilor de
învăţământ preuniversitar (licee, şcoli de cultură generală) fiind şcolarizaţi circa 6000 de elevi
din 68 de licee, şcoli din mun. Chişinău.
Alt sector prioritar al instruirii în domeniu a fost şcolarizarea bibliotecarilor din centrele
raionale, care s-a desfăşurat prin Campania de sensibilizare şi instruire a bibliotecarilor în
domeniul PI. Aceasta a avut scopul familiarizării bibliotecarilor cu sistemul naţional de
protecţie a PI şi dezvoltarea abilitaţilor de prestare a unor servicii noi de consultanţă în acest
domeniu.
De asemenea, a fost dezvoltat sistemul de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor
de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, fiind investit mult efort în promovarea
importanţei şi avantajelor înregistrării acestora în rândurile agenţilor economici și
producătorilor autohtoni. acest domeniu rămânând prioritar şi pentru anul 2015, deoarece, fiind
un unul inedit nu este bine cunoscut de toţi producătorii..
În 2014 au fost realizate o serie de studii precum: Studiul privind impactul industriilor
creative asupra economiei naţionale, Studiu privind îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ
naţional din domeniul PI în vederea încurajării activităţii inovaţionale, Studiul privind
elaborarea mecanismului de monitorizare a pieţei PI în RM, Studiul privind asigurarea
suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare - Dezvoltare
a RM, Studiu cu cele mai bune practici privind crearea reţelelor de centre de transfer
tehnologic.
Au fost identificate, elaborate şi definitivate următoarele mecanisme: Mecanismul de
monitorizare a tendinţelor pieţei obiectelor de proprietate intelectuală, Mecanismul de
susţinere financiară a brevetării invenţiilor în străinătate (în proces de elaborare), Mecanismul
de colectare, procesare şi diseminare a datelor privind respectarea drepturilor de PI
(implementat), Mecanismul de mediere (urmează a fi implementat în Republica Moldova);
Mecanismul pentru schimbul de date dintre BD AGEPI şi sistemul de depunere on-line a
cererilor, Mecanismul de colectare, procesare şi diseminare a datelor privind respectarea
drepturilor de PI.
La sfârşitul anului 2014 a avut loc vizitaa experţilor OMPI pentru o misiune de evaluare a
implementării Strategiei. În urma evaluării, s-a stabilit ca I-a etapă a implementării Strategiei a
fost realizată cu succes, datorită conjugării eforturilor şi implicării instituţiilor abilitate cu
responsabilităţi în domeniul PI. Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 şi prima etapă a
implementării Strategiei a fost realizată cu succes.

Lilia BOLOCAN,
Director General al Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală
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