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Glosar de abrevieri 
 
 
 
Acordul RM_UE – Acordul de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană 
ACSA - Agenția Națională de Dezvoltare Rurală  
AFPAM - Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova  
AGEPI - Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
AITT - Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
AMDM - Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
ANCO  - Asociaţia Naţională „Copyright” 
ANTiM - Asociația Națională a Tinerilor Manageri  
APC - Agenţia pentru protecţia consumatorului 
AsDAC - Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” 
ASEM- Academia de Studii Economice din Republica Moldova 
AȘM - Academiei de Științe a Moldovei. 
BRTS al INCE - Biblioteca Republicană tehnico-științifică din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM 
CC - Consiliului Concurentei 
CCA - Consiliului Coordonator al Audiovizualului 
CCI - Camera de Comerţ şi Industrie 
CIE - „Moldexpo” - Centrul Internațional Expozițional „Moldexpo” 
CÎS - Camera Înregistrării de Stat 
CLAD - Centrului de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor  
CMAC - Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare 
CNA - Centrului Național Anticorupție 
CNAA - Consiliul Național de Acreditare și Atestare 
CNCPPCI - Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial,  
CNPI - Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală 
CNSP - Centrul National de sănătate publica 
CNVCPA - Centru Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice 
CPVO - Oficiul Comunitar al Soiurilor de Plante 
CSIE - Centrul de Studii în Integrare Europeana  
CSM - Consiliul Superior al Magistraturii 
DCFTA - Acordul privind instituirea zonei de liber schimb aprofundat și cuprinzător  
DKPTO – Oficiul Danez de Brevete și Mărci  
DMI - desene și modele industriale 
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DO - denumiri de origine 
DPI - drepturi de proprietate intelectuală 
EIS „INFOINVENT”- Expoziţia Internaţională Specializată „INFOINVENT” 
EUBAM - Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina  
ex. - exemplare 
FRONTEX - Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 
GEN Moldova - Rețeaua Globală a Antreprenoriatului din Moldova 
IFAD - Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă 
IG - indicaţii geografice 
IGP - Inspectoratul General de Politie  
INCE - Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM 
INI - Inspectoratul național de investigații 
ISPHTA - Institutul Științifico - Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare  
ISSPA - Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice 
MACIP - Centrul de instruire și consultanță în afaceri, 
MAIA - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
MDRC - Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
MIEPO Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova 
MJ - Ministerul Justiției,  
MNAM -  Muzeul  Naţional de Artă al Moldovei 
MNEIN – Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 
MNIM - Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 
MOLDAC - Centrul Naţional de Acreditare din RM 
ODIMM- Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
OEB - Oficiul European de Brevete 
OHIM - Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne  
OIPC INTERPOL - Organizația Internațională de Poliție Criminală 
OMC - Organizația Mondială a Comerțului 
OMPI - Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale  
ONG - organizație nonguvernamentală 
ONVV - Oficiul naţional al viei şi vinului 
OPI- obiecte de proprietate intelectuală 
ORDA - Oficiul Republican al Dreptului de Autor, 
OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România 
PG - Procuratura Generală 
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PI - proprietate intelectuală 
PNAAA - Planul de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană aprobat HG 808 din 7.10.2014 
SNPI - Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, aprobată prin  Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012 
STG – specialități tradiționale garantate 
SV - Serviciul Vamal 
ULIM - Universitatea Liberă Internațională din Moldova 
USAID Moldova - Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională, filiala Moldova  
USM - Universitatea de Stat din Moldova, 
USMF - Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițeanu”  
UTM - Universitatea Tehnică a Moldovei. 
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Raportul de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind 
implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020 

perioada de raportare anul - 2015 

 

 Nr. 
d/o 

Denumirea acţiunii 
Termenul 

de  
realizare 

Autoritatea  
responsabilă 

Rezultatul  
implementării 

Indicatorii  
de  

monitorizare 
Rezultatul implementării acțiunii 

 1 2 3 4 5 6 7 

OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea cre ării, protec ţiei şi utiliz ării strategice a proprietății intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru 
tranzi ţia la modelul inovaţional al creşterii economice 

Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării 
1. 1.1.1. Perfecţionarea cadrului 

juridic favorabil creşterii 
numărului de parteneriate 
între industrie şi 
cercetare, sectorul public 
şi cel privat în domeniul 
inovării 

2015-
2017 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 
(Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic); 
Ministerul 
Economiei 

Cadrul legislativ 
- normativ creat 

Proiect aprobat Executat (are caracter permanent). 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Au fost elaborate avizele la proiectele: 
- HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 774 din 13.08.1997 „Cu 
privire la taxele pentru servicii cu semnificație juridica în domeniul proprietății 
intelectuale”;  
- HG pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea arbitrajului specializat 
în domeniul PI și procedura arbitrală;  
- Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind 
drepturile de autor și conexe.  
AȘM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În luna octombrie 2015, a fost examinat şi a avizat pozitiv proiectul de Lege „Cu 
privire la întreprinderile mici şi mijlocii” înaintat de către Ministerul Economiei. 
Proiectul menţionat conţine prevederi cu privire la posibilitatea de asocierea în clustere 
a întreprinderilor, instituţiilor de cercetare şi a universităţilor. De asemenea, proiectul 
de lege vizează şi încurajarea activităţii de inovare desfăşurată de IMM-uri, prin 
realizarea acţiunilor concrete stabilite în textul legii, inclusiv, prevederea accesului 
IMM la programele de cercetare şi finanţare din mijloace publice, fără îndeplinirea 
condiţiilor de acreditare, în cazul realizării activităţii inovaţionale bazate pe cercetări 
ştiinţifice. 
Ministerul Economiei: 
Întru perfecționarea cadrului juridic în domeniul inovării au fost elaborate următoarele 
actele normative: 
- proiectul de Lege privind Fondul pentru Inovare și Transfer Tehnologic, scopul 
căreia este eficientizarea modului de utilizare a banilor publici în domeniul inovării și 
transferului tehnologic, precum și de susținere a persoanelor fizice și juridice implicate 
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în activitățile de inovare și transfer tehnologic; 
- proiectul de Lege privind fondurile cu capital de risc, care va permite consolidarea 
creșterii economice și inovării întreprinderilor mici și mijlocii, precum și extinderea 
accesului la finanțare în domeniul inovațional; 
- proiectul HG cu privire la completarea Strategiei inovaționale a Republicii 
Moldova pentru perioada 2013-2020 “Inovații pentru competitivitate”. Scopul 
proiectului este fortificarea rolului cooperării dintre întreprinderi și instituțiile 
științifice, academice și educaționale,  organizarea businessului prin asocierea 
clusterială în vederea creării condițiilor de dezvoltare a procesului de inovare în RM. 

2. 1.1.2. Implementarea 
recomandărilor Studiului 
privind îmbunătăţirea 
cadrului normativ-
legislativ naţional din 
domeniul proprietăţii 
intelectuale în vederea 
încurajării activităţii 
inovaţionale 

2015-
2017 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 
(Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic); 
Ministerul 
Economiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Ecosistem 
naţional de 
inovare 
constituit, 
orientat spre 
creştere 
economică 
Condiţii propice 
de dezvoltare a 
procesului 
inovaţional 

Numărul de 
recomandări 
implementate 

În proces de executare. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În luna noiembrie 2015, AITT a examinat proiectul de lege cu privire la fondul cu 
capital de risc şi a înaintat o serie de propuneri, avizând pozitiv proiectul menţionat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Întru executarea prezentei acțiuni AGEPI a făcut public conținutul Studiului privind 
îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietăţii 
intelectuale în vederea încurajării activităţii inovaţionale plasându-l pe site-ul oficial 
al AGEPI la adresa http://agepi.gov.md/sites/default/files/2015/11/Studiu_inovare.pdf, 
iar recomandările acestuia au fost prezentate în cadrul unei comunicări la Conferința 
Internațională Inovațională cu genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și 
Dezvoltarea Economică”, care și-a desfășurat lucrările în perioada de 23-24 noiembrie 
2015. 

3. 1.1.3. Implementarea 
mecanismului de 
susţinere a brevetării în 
străinătate 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Organizaţia de 

Atragere a 
Investiţiilor şi 
Promovare a 

Exportului din 
Moldova; 
Ministerul 
Finanţelor; 
Ministerul 
Economiei; 

Agenţia pentru 
Inovare şi 

Asigurarea 
accesului 
titularilor la 
mecanismul de 
brevetare în 
străinătate 

Numărul de 
invenţii 

brevetate în 
străinătate 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la susținerea brevetării în 
străinătate a obiectelor de proprietate industrială create în Republica Moldova și 
proiectul HG pentru aprobarea acestuia. Regulamentul are drept scop crearea unui 
mecanism funcțional de susținere a acestui proces. Conform procedurii stabilite, 
proiectul a fost examinat şi avizat de către Ministerul Economiei, Ministerul 
Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din 
Moldova, Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, sugestiile şi propunerile 
cărora au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Proiectul se află la etapa 
de definitivare în baza expertizei juridice efectuate de Ministerul Justiției, precum și a 
propunerilor/obiecțiilor administrației și subdiviziunilor AGEPI. Ulterior, potrivit 
procedurii regulamentare, urmează a fi remis Guvernului spre examinare și aprobare.  
Această acțiune a fost transferată pentru realizare în anul 2016, potrivit pct. 1.3.6 și 
1.3.7 din Planul de activitate al AGEPI pentru anul 2016, aprobat prin Decizia 
Consiliului de administrație al AGEPI nr. 4 din 30 noiembrie 2015. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În anul 2015 a fost avizat Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în străinătate 
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Transfer 
Tehnologic 

a  obiectelor de proprietate industrială create în RM, şi avizul a fost transmis instituţiei 
coordonatoare. 

4. 1.1.4. Organizarea şi 
desfăşurarea Conferinţei 
Inovaţionale 
Internaţionale axată pe 
rolul inovaţiilor şi 
proprietăţii intelectuale 
pentru dezvoltarea 
economică (2 ediţii) 

2015, 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 
(Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic) 

Antrenarea 
instituţiilor 
ştiinţifice, a 
antreprenorilor 
în dezbaterile 
problemelor 
actuale privind 
rolul inovării şi 
proprietăţii 
intelectuale în 
creşterea 
competitivităţii 
şi dezvoltării 
economice a ţării  

Conferinţe 
desfăşurate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, : 
AGEPI, cu suportul OMPI a organizat Conferința Internațională Inovațională cu 
genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea economică” , în 
parteneriat cu Ministerul Economiei, AȘM, AITT și ODIMM  (23-24 
noiembrie2015,  în incinta AȘM Chișinău, RM)  
Ediția a doua a Conferinței a găzduit reprezentanți ai OMPI, OEB, ai Oficiilor de 
Proprietate Intelectuală din România, Spania, Georgia, Republica Cehă, Austria, 
Ungaria și Estonia care și-au  împărtășit experiența proprie în domeniul protecției și 
promovării inovațiilor ca forță motrice de dezvoltare a unei economii bazate pe 
cunoaștere. La eveniment au participat peste 60 de reprezentanți ai instituțiilor și 
organizaţiilor ce activează în sfera cercetare, inovare, transfer tehnologic, mediul de 
afaceri, în special din sectorul ÎMM. 
Au fost prezentate comunicări pe subiecte ce țin de politicile și strategiile naționale în 
domeniul inovațiilor și a PI pentru creșterea economică și sporirea competitivității; 
rolul PI în procesul transferului de cunoștințe și tehnologii de la cercetare către 
business; parteneriatul public-privat în procesul de valorificare a inovațiilor și PI: cele 
mai bune practici de dezvoltare a afacerilor în domeniu; valorificarea PI de către IMM; 
managementul PI și marketingul produselor și serviciilor inovative, prezentate de către 
specialiștii invitați de peste hotare, precum și din RM. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
AITT a participat la Conferinţa Inovaţională Internaţională „ Inovaţiile, Proprietatea 
Intelectuală şi Dezvoltarea Economică” cu 6 prezentări privind rolul inovaţiilor, 
dezvoltarea inovaţională, infrastructura inovaţională, fondul cu capital de risc, şi 
rezultatele implementării inovaţiilor.  
Ministerul Economiei: 
În perioada de raport s-a participat la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei 
Internaţionale Inovaţionale „Inovaţiile, Proprietatea Intelectuală şi Dezvoltarea 
Economică”, care a avut loc în luna noiembrie anul 2015. 

Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri 
5. 1.2.1. Promovarea ideilor 

inovative în mediul de 
afaceri din domeniul 
agricol şi al industriei 
alimentare. Crearea 
centrelor de excelenţă 
pentru fermieri 

2015-
2017 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
instituţiile 

ştiinţifice din 
sectorul 

agroalimentar; 

Intensificarea 
dialogului dintre 
mediul de 
afaceri din 
domeniul 
agroalimentar şi 
instituţiile din 
sfera ştiinţei şi 

Numărul 
seminarelor 
desfăşurate 
Numărul de 

fermieri instruiţi 
Numărul de 
centre de 

excelenţă create 

În proces de executare. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:  
Ministerul, în comun cu instituțiile de cercetări științifice din domeniul agroalimentar a 
organizat și desfășurat 158 de seminare pentru producătorii agricoli în scopul 
promovării ideilor inovative în mediul de afaceri. 
De asemenea, Ministerul a elaborat și promovat proiectul HG cu privire la 
reorganizarea ÎS Colegiului Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău și 
modificarea denumirii IP „Colegiul Agricol din Țaul” care prevede crearea a 2 centre 
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Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic 

inovării 
Promovarea 
realizărilor 
cercetării şi 
inovării în 
mediul de 
afaceri Instruirea 
fermierilor 
privind utilizarea 
inovaţiilor 
deschise 

de excelență: „IP Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău” și IP 
”Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În scopul promovării ideilor inovative, urmează a fi create portofolii pentru fiecare 
idee, care vor fi plasate pe site-ul Agenţiei şi vor fi expediate întreprinderilor din 
domeniu.  În 2015 a fost creat primul portofoliu pentru conceptul „Cameră curată”  

http://aitt.md/ro/press-release/anunturi/in-atentia-potentialilor-investitori-se-anunta-
vinzarea-clean-room-din-municipiul-chisinau.html 

6. 1.2.2. Organizarea Expoziţiei 
Internaţionale 
Specializate în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
creativităţii şi inovării 
„INFOINVENT” în 
scopul creării unei 
platforme de comunicare 
şi promovare a 
realizărilor ştiinţifice şi 
inovaţionale (2 ediţii) 

2015, 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Ministerul 
Economiei 

Valorificarea 
potenţialului 
intelectual 
Atragerea 
investiţiilor 
pentru 
implementarea 
inovaţiilor 

Expoziţii 
organizate 

Numărul de 
obiecte de 
proprietate 
intelectuală 
prezentate 

Numărul de 
expozanţi, 
inclusiv din 
străinătate 

Executat, conform planului. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent”, edi ția a XIV-a, a avut loc în 
perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE „Moldexpo”, Chișinău. 
Evenimentul a fost organizat de către AGEPI,  în parteneriat cu AȘM, AITT și CIE 
„Moldexpo” S.A.  La expoziție au participat 110 instituții din sfera științei și inovării, 
învățământului superior, inventatori particulari și oameni creativi, din republică și de 
peste hotare (România, Belarus, Lituania, Polonia, Canada, Irak). Astfel, cele 410 
lucrări  expuse la standuri au fost apreciate de către Comisia de experți și Juriul 
Internațional al expoziției cu următoarele distincții: medalii de aur – 64, medalii de 
argint – 57 și medalii de bronz – 60. 
De asemenea, invențiile prezentate au fost apreciate cu trofee, cupe, diplome și 
mențiuni speciale, atât de către AGEPI, cât și de partenerii naționali, printre care se 
numără AITT, CCI, CNAA, UTM, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a 
Plantelor al AȘM etc.   
Totodată, cu mențiuni speciale au venit instituțiile internaționale prezente la 
eveniment, printre care Federația Internațională a Asociațiilor de Inventatori, OSIM, 
Forul Inventatorilor Români, Asociația Inventatorilor și Raționalizatorilor din Polonia 
etc. AGEPI a participat cu stand expozițional și a acoperit cheltuielile de organizare și 
desfășurare ale expoziției. 
De menționat că EIS „ Infroinvent-2015”  a devenit o platformă de comunicare şi 
colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării. Astfel, 
programul interactiv al expoziției a cuprins mai multe mese rotunde dedicate 
promovării inovațiilor și proprietății intelectuale în rîndul mediului de afaceri, și 
anume: 
1) Primul For al Femeilor Inovatoare și Antreprenoare din Moldova , care a fost 
organizat la 25 noiembrie 2015, de către AGEPI în cooperare cu Asociația Femeilor 
Inovatoare din RM (AFIRM). Scopul forului a fost de a dezvolta activismul social și 
spiritul antreprenorial în rândul femeilor și de a promova potențialul creativ, inovativ și 
inventiv, precum și de a dezvolta capacitățile feminine de conducere, prin informare, 
încurajare și oferirea de noi oportunități, precum și de a dezvolta parteneriate cu 
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instituțiile naționale sau internaționale. La eveniment au participat membrele 
Asociației AFIRM, ODIMM, Rețelei Globale Antreprenoriale (GEN Moldova) și 
reprezentantele Asociației Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova 
(AFPAM), inventatoarele participante la expoziție (40 de participanți); 
2) Bursa invențiilor din domeniul „Eficienței energetice și valorificarea surselor 
regenerabile de energie”,   organizată la 27 noiembrie 2015, la CIE „Moldexpo” S.A., 
de cătreAITT, în colaborare cu Institutul de Energetică al AȘM. La eveniment au 
participat cca 50 de persoane, printre care cercetători științifici, oameni de afaceri, 
reprezentanți ai organizațiilor non-profit, societății civile. 
3) Masa rotundă cu genericul: „Promovarea inovațiilor și produselor creative cu 
potențial de comercializare”, organizată de AGEPI la 28 noiembrie 2015, la CIE 
„Moldexpo” S.A. Manifestarea a avut drept scop promovarea creativităţii și inovării, 
atragerea investiţiilor în activitatea de inovare şi transfer tehnologic, realizarea 
proiectelor mixte privind implementarea invenţiilor, tehnologiilor şi produselor 
creative în economia naţională. La eveniment au participat reprezentanți din mediul de 
cercetare și inovare, mediul investițional și domeniul bancar: „Mobiasbancă – Groupe 
Société Générale” S. A., Rețeaua Globală a Antreprenoriatului din Moldova (GEN 
Moldova), Incubatorul de inovare „InnoCenter” de pe lângă Universitatea de Stat din 
Comrat, specialiști AGEPI, studenți și participanți șa EIS„ Infoinvent”. 
Totodată, au fost acordate: ,, Trofeul OMPI „Întreprindere inovatoare» Institutului de 
Zoologie al AȘM pentru ciclul de lucrări în domeniul apiculturii; Medalia de aur 
OMPI „Inventator Remarcabil” a fost acordată dnei V. Bulimaga, cercetător științific 
coordonator, USM, pentru ciclul de invenții în domeniul biotehnologiei; Premiul 
Guvernului RM „Cel mai dotat inventator al anului” i-a revenit dlui T. Lupașcu, m.c. 
AȘM, Directorul Institutului de Chimie al AȘM; Trofeul OMPI «Instituție inovatoare” 
i-a revenit Institutului de Zoologie pentru ciclul de lucrări în domeniul apiculturii, etc. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În cadrul EIS  „INFOINVENT”, AITT a promovat rezultatele a 16 proiecte de transfer 
tehnologic prin machete, postere și produse finite. Totodată, au fost expuse lucrările 
inovative a celor mai buni 18 elevi, premianţi ai Concursului naţional „Cel mai bun 
elev inovator”, ediţiile a VII și VIII-a. 
La 27 noiembrie 2015, AITT a organizat evenimentul de brokeraj inovaţional în 
domeniul eficienţei. Au participat circa 40 de persoane, reprezentanţi ai mediului 
academic şi sectorului privat. Scopul evenimentului a fost interacţiunea dintre actorii 
ambelor sectoare în vederea colaborării, schimbului de experienţă în domeniul 
inovaţiei și transferului tehnologic. 
Centrul Național de Sănătate Publică a participat la EIS „INFOINVENT 2015” cu 
prezentarea a 8 obiecte de PI (Brevete) și Certificate de înregistrare a obiectelor 
dreptului de autor. 
Ministerul Economiei și Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM de 
asemenea au participat  la organizarea și desfășurarea EIS și la evenimentele 
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organizate în cadrul acesteia:  
ODIMM, în parteneriat cu AGEPI, a realizat o campanie de informare în domeniul  PI 
și atragere a antreprenorilor (beneficiarilor ODIMM) pentru participarea la eveniment. 

Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietății intelectuale în promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată  
a semnelor distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradi ţionale garantate 

7. 1.3.1. Perfecţionarea continuă a 
imaginii produselor 
moldoveneşti prin 
promovarea brandului de 
ţară şi creşterea rolului 
proprietăţii intelectuale, 
în special al mărcilor şi 
indicaţiilor geografice, în 
crearea, dezvoltarea şi 
promovarea imaginii 
pozitive a ţării în 
străinătate, inclusiv prin 
acordarea asistenţei 
agenţilor economici în 
vederea eficientizării 
participării acestora la 
diferite acţiuni 
promoţionale externe 

Permanent Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Crearea unei 
opinii pozitive 
despre 
Republica 
Moldova în 
străinătate şi 
sporirea 
volumului de 
exporturi ale 
produselor cu 
semne 
distinctive şi de 
origine 

Ritmul de 
creştere al 

exporturilor 
produselor cu 

indicaţii 
geografice şi 
denumiri de 

origine 

Executat. 
Ministerul Economiei: 
Un eveniment de anvergură pentru creșterea notorietății și vizibilit ății ţării noastre pe 
plan mondial a fost organizarea și participarea RM la “Expo Milano 2015”. Acest 
eveniment a fost o oportunitate pentru promovarea industriilor agroalimentare, 
vitivinicole și textile a țării noastre pe piața UE și o ocazie unică pentru companiile 
moldovenești, interesate de parteneriate internaționale și export. 
Scopul participării țării noastre la EXPO Milano a fost formarea brandului economic al 
țării, promovarea exporturilor, stabilirea noilor relații comerciale, promovarea imaginii 
țării ca destinație cu potențial de atragere a investițiilor, turistic, inclusiv prin 
promovarea valorilor culturale și tradițiilor. 
În acest context, au fost organizate 4 misiuni:  
1. B2B – B2C sectorul vinuri la World Expo 2015 „Be our guest! Presentation of the 
National Wine Day of Moldova”, care a reprezentat un eveniment de promovare a 
Sărbătorii Naționale „Ziua Vinului”, ce a avut loc în perioada 18 – 19 iulie curent, în 
incinta pavilionului RM la „Expo Milano 2015”. S-au expus 7 vinării: „CIMI ȘLIA 
WINERIES”, „Vinăria Poiana”, „Vinăria din Vale”, „Purcari Wines”, „Chateau 
Vartely Wine. Culture and Leisure Resort”, „Et Cetera Wines” și „Gitana Winery 
1953”. 
2. Moldovan Fashion Industry, Expo Milano 2015, care a avut loc la 1 – 3 iulie 2015, 
în cadrul căreia au participat reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul 
industriei ușoare: Georgette, Creme Brulle, Ionel, Raquette, Eho, Kheops, Lia Fia, Ana 
Popova. Evenimentul a inclus prezentări de colecții, vizite la câteva companii italiene 
producătoare de textile și întâlniri bilaterale. Expoziția „Moldovan Fashion Industry” 
s-a desfășurat în incinta pavilionului Republicii Moldova la „ExpoMilano” 2015, 
prezentând colecțiile a 10 creatori și designeri autohtoni. 
3. „Moldova: Discover the Routes of Life!” – prezentarea potențialului turistic al 
Republicii Moldova, organizat în perioada 6 – 8 august 2015. Agenda a inclus 
prezentarea brand-ului turistic al RM, filmului de promovare a turismului, distribuirea 
materialelor promoționale cu atracțiile și itinerarele turistice, expoziție de fotografii 
„Descoperă turismul Moldovei”, concursul de degustare a vinurilor autohtone, precum 
și întâlniri oficiale dintre Agenția Turismului și potențialii parteneri. 
4. Săptămâna Investițională de la Milano dedicată industriei textile, care a avut loc la 
10 septembrie 2015. Scopul evenimentului: (i) Familiarizarea companiilor italiene cu 
oportunitățile investiționale din Moldova; (ii) Expunerea istoriilor de succes din 
industria ușoară a RM; (iii) Stabilirea contactelor cu potențiali investitori italieni. 
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RM se numără printre câştigătorii premiului de originalitate la Expo Milano 2015, 
fiind inclusă de Organizaţia Internaţională „Idea Tops", într-un clasament al ţărilor cu 
cel mai original pavilion și nominalizat la categoria ”Arhitectură Publică”. 
De asemenea, promovarea imaginii țării s-a efectuat prin participarea la 15 expoziții 
internaționale cu stand de țară, și anume:  
Expozițiile: „Fabricat în România”, din 14-17 octombrie; „Biofach”, Germania, 11-14 
februarie; „Gulfood”, Emiratele Arabe Unite, februarie; „ANUGA 2015”, Germania, 
10-14 octombrie; „Central Asia International FashionExhibition”, Kazahstan, 16-18 
martie; „Zoom by Fatex”, Franța, 15-17 septembrie; „Central Asian Show”, Kazahstan, 
14-16 septembrie; „Textillegprom”, Rusia, 22-25 septembrie; Tîrgul Internațional de 
mobilă, echipamente și accesorii „BIFE SIM 2015”, România, 19-23 septembrie; 
„World Travel Market (WTM) – 2015”, Marea Britanie, 2-5 noiembrie; „INTEC 
2015” și „Z 2015”, Germania, 24-27 februarie; „AERO Friedrichshafen 2015”, 
Germania, 13-18 aprilie; „GACS", Germania, 15-19 iunie; „MSV 2015”, Cehia, 14-16 
septembrie. 
În scopul promovării vinurilor moldovenești, prin intermediul proiectului USAID 
CEED II „Creșterea competitivității și dezvoltarea întreprinderilor”, 36 de companii au 
beneficiat de suport  pentru participarea la cca 90 de evenimente pe 11 piețe noi, 
inclusiv Cehia, România, Țările Baltice, China și SUA. Vinurile moldovenești de 
calitate sunt prezentate la cele mai mari expoziții internaționale sub un singur brand 
național – “Wine of Moldova”. Astfel, companiile date  au reușit să mărească venitul 
din vânzări cu 82 milioane dolari. 
De asemenea, prin intermediul proiectului s-a reușit  lansarea show-urilor de modă a 
brandurilor moldovenești „Fashion Walk”, unde au fost expuse piesele vestimentare 
ale designerilor naționali. 
La fel, prin intermediul proiectului CEED II,  a fost acordat suport întreprinderilor în  
dezvoltarea strategiei de marketing, rebranding-ului și brand-book-urilor. 
În domeniul industriei mobilei a fost deschis în suburbia Chișinăului hipermarketul 
MobiMall pe o suprafață totală de 15 mii m.p,  unde sunt  plasate  3000 de articole a 
întreprinderilor de mobilă și 20 de branduri de mobilă. Întreprinderile participante la 
acest proiect au mărit venitul din vânzări  cu 24 % (5,9 milioane dolari) și investițiile 
cu 12 % (2,1 milioane dolari). 
Organizaţiapentru Dezvoltarea Sectorului IMM: 
În 2015 ,în scopul majorării numărului IMM-urilor – participante la expoziţii şi a 
promovării lor, ODIMM implementează „Programul de stimulare a participării 
agenţilor economici la târguri şi expoziţii” .  
În baza acestui program agenţii economici participanţi la expoziţiile naţionale 
sectoriale sunt subvenționați cu 50 % din costul spaţiului expoziţional, dar nu mai mult 
de 2000 lei. 
În anul 2015, ODIMM a subvenţionat parțial spațiului expozițional pentru 77 de 
antreprenori participanți la 4 evenimente:  
− „Fabricat în Moldova”, 
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− „Moldagrotech Spring”,  
− „Moldconstruct. Moldenergy”  
− „Food&Drinks.Food Technology. Packaging. Depot.”  
Suma subvenţionărilor a constituit 141.267 lei. 
Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova 
(MIEPO): 
Acțiune executată pe parcursul anului 2015, prin intermediul: 
1. Participării RM la „World Expo Milano 2015” cu pavilion de țară, și anume: 
MIEPO, în calitate de administrator al proiectului de participare a RM la „EXPO 
Milano 2015”, a pregătit un program vast și complex pentru businessul autohton. Au 
fost realizate ateliere și evenimente de nișă pentru companiile moldovenești, atât în 
Milano, cât și în alte regiuni ale Italiei. Producătorii moldoveni au avut posibilitatea de 
a organiza prezentări și întâlniri cu potențiali parteneri străini în cadrul pavilionului 
RM.  
Potențialul investițional și de comerț extern al RM a fost prezentat vizitatorilor 
expoziției în contextul diferitor evenimente specializate, care au reflectat activitatea 
sectoarelor prioritare ale economiei naționale și promovat imaginea țării per general. 
Din luna mai până în octombrie s-au realizat programe specializate pentru vinificatori, 
industria textilă, producătorii de fructe, sectorul turistic etc.  
Astfel, în afară de prestația artistică și soluția arhitecturală inedită, Pavilionul 
Moldovei la „World Expo 2015” a servit drept o platformă de promovare a produselor 
moldovenești, de formare a relațiilor de afaceri între producătorii din Moldova și 
potențialii clienți și/ sau investitori. 
Agenda de afaceri a inclus: 
- Proiecte sectoriale – 6 evenimente; 
- Proiectul „Săptămâni investiționale a Moldovei” – 4 evenimente; 
- Proiecte de promovare a țării – 2 evenimente. 
Moldova se numără printre câştigătorii premiului de originalitate la expoziția din 
Milano. 11 state, printre care ţara noastră, au fost incluse de Organizaţia internaţională 
„Idea Tops”, într-un clasament al ţărilor cu cel mai original pavilion. Pavilionul 
Moldovei a fost nominalizat la categoria „Arhitectură Publică”. 
2. Promovării imaginii țării în cadrul a 15 expoziții interna ționale cu stand de 
țară, cu participarea companiilor autohtone, și anume:  
Expozițiile: „Fabricat în România”, România,  din 14-17 octombrie; „Biofach”, 
Germania, din 11-14 februarie; „Gulfood”, Emiratele Arabe Unite, din februarie; 
„ANUGA 2015”, Germania, din 10-14 octombrie; „Central Asia International 
FashionExhibition”, Kazahstan, 16-18 martie; „Zoom by Fatex”, Franța, din 15-17 
septembrie; „Central Asian Show”, Kazahstan, 14-16 septembrie; „Textillegprom”, 
Rusia, din 22-25 septembrie; Tîrgul Internațional de mobilă, echipamente și accesorii 
„BIFE SIM 2015”, România, din 19-23 septembrie; „World Travel Market (WTM) – 
2015”, Marea Britanie, din 2-5 noiembrie; „INTEC 2015” și „Z 2015”, Germania, din 
24-27 februarie; „AERO Friedrichshafen 2015”, Germania, din 13-18 aprilie; 
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„GACS”, Germania, din 15-19 iunie; „MSV 2015”, Cehia, din 14-16 septembrie. 
3. Promovării imaginii țării în cadrul a 8 misiuni de afaceri peste hotare.  
4. Elaborării Strategiei de comunicare de țară. 
MIEPO, în cooperare cu Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ) au 
realizat un proiect comun pentru elaborarea strategiei de comunicare și promovare a 
brandului de țară. În anul 2015, a fost elaborat documentul „Country brand. 
Communication strategy” – acesta urmează a fi promovat la nivel de ministere de 
resort și organizații donatoare. Strategia de comunicare și promovare a brand-ului de 
țară urmărește trei obiective importante pentru dezvoltarea economică a țării, și anume: 
- atragerea investițiilor străine directe în țară; 
- promovarea exporturilor produselor și serviciilor autohtone; 
- creșterea atractivității RM ca destinație turistică. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În perioada 18-20 februarie 2015, Ministerul în comun cu ONVV, cu suportul 
Ministerului Agriculturii al Republicii Estonia a organizat un eveniment promoțional 
pentru vinurile moldovenești la Tallinn, la care au participat 15 companii vinicole din 
RM. 
În perioada 3-5 iulie 2015, Ministerul a contribuit la organizarea prezentării vinurilor 
moldovenești cu genericul „Vinul Moldovei - O Legendă Vie” în cadrul expoziției 
”EXPO MILANO 2015”. 
În perioada 28-30 octombrie 2015 Ministerul în comun cu ONVV și Ambasada RM în 
Estonia a organizat și susținut participarea agenților economici (producători agricoli) 
din RM la târgul agroalimentar „Tallinn Food Fair”. 
În perioada 14-17 octombrie, MAIA, în comun cu Ministerul Economiei, a organizat și 
coordonat participarea agenților economici din sectorul agroalimentar din RM la 
expoziția „Fabricat în România”, cu rezervarea pentru aceștia a 120 m2 din spațiul 
expozițional. 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului: 
In 2015 în New York, SUA, a fost organizat seminarul cu genericul „Wine of 
Moldova. A legend alive”. Din RM au participat 11 companii și Asociația Micilor 
producători. 
Ca vizitatori s-au înregistrat 120 de persoane, potențiali importatori și distribuitori. 
A fost organizată participarea la 10 evenimente pe piețele străine: 
1) Estonia, Tallinn, 19 februarie 2015. 17 companii moldovenești au participat la 
prezentarea vinurilor din RM organizată la inițiativa Ambasadei RM în Estonia și 
Ministerului Agriculturii din Estonia; 
2) Germania, Düsseldorf, 15 -17 martie 2015, ProWein Expo. La expoziție au 
participat 25 de companii vinicole, 5 companii producătoare de divin (standul 
expozițional cu suprafața de 120 m²). S-a participat la 5 master class-uri moderate de 
către Master of Wine Christy Canterbury (SUA). Ca rezultat au fost încheiate peste 
1000 de contracte noi, organizate peste 200 de întâlniri, au apărut în presa naționala și 
internaționala (Germania, India, Ucraina, Ungaria s.a.) multiple reportaje și articole. 
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3) România, „Concursul Internaţional de Vinuri din Bucureşti”, 21-24 mai 
2015. Au participat 30 de companii cu 156 probe de vinuri şi divin. Ca rezultat au fost 
obținute 23 de medalii de aur, 20 de medalii de argint. Medaliile decernate 
producătorilor moldoveni au constituit 28% din totalul medaliilor acordate. Rezultatele 
au fost mediatizate în presa din Romania și RM. 
4) Riga, Summitul Parteneriatului Estic, 21 – 22 mai 2015, în cadrul căruia a 
fost organizată o prezentare cu degustarea vinurilor. 
5) China, Beijing, 4-6 iunie 2015, Expoziția Top Wine. Au participat 17 companii 
la standul comun de 90m2. Standul RM a fost vizitat de peste 1500 de vizitatori. Au 
avut loc întâlniri și negocieri promițătoare. 
6) Milano Expo 2015, 18-19 iulie 2015. Au participat:  Ministrul MAIA, delegaţii 
din Lituania, România, Polonia, Republica Populară Chineză, vizitatorii expoziției ş.a. 
Au avut loc activități de promovare a RM ca ţară producătoare de vinuri de înaltă 
calitate, degustări a vinurilor de calitate, activități de divertisment, muzică și dansuri 
populare. 
7) Bulgaria, Plovdiv „Digital Wine Communications Conference”, 22-24 
Octombrie 2015. Au participat: 300 de profesioniști din comunitatea globală a 
vinificației și experți în comunicarea online. În cadrul acestei conferințe au fost 
prezentate comunicări oferite de peste 40 de experți internaționali – vinificatori, 
somelieri, bloggeri, jurnaliști, scriitori, specialiști în PR, marketing și vânzări, au fost 
organizate degustări, masterclass-uri, tururi vinicole și numeroase activități de 
socializare cu colegii din toată lumea. 
8) Cehia, Praga, „International Wine Show Prague”, 22 octombrie 2015. Au 
participat 16 companii vinicole inclusiv și producătorii de divin. A fost organizat  
Masterclassul cu degustare prezentat de Christy Canterbury( experta americană, 
deținătoare a prestigiosului titlu de Master of Wine), care este și ambasadoare a 
brandului național „Wine of Moldova” și a oferit participanților informații despre 
vinurile moldovenești de calitate și a elucidat valențele gustative ale celor mai fine 
băuturi produse în țara noastră. 
În revista „Eno Marketing for Professionals” care a oglindit evenimentului a fost 
publicat un articol detaliat și cuprinzător, dedicat vinurilor produse în Moldova, semnat 
de Lucie Finková.  
9) Olanda, Amsterdam, „World Bulk Wine Expo”, 24-25 octombrie 2015. La 
eveniment au participat 13 companii vinicole din RM. Acesta este cel mai mare târg 
din lume dedicat comercializării vinurilor în vrac, în termeni de volume tranzacționate 
S-a participat la master class-uri, au fost prezentate 5 vinuri moldovenești de către D. 
Munteanu, director ONVV. 
10) Belarus, Minsk, „ProdExpo”, 10-13 noiembrie 2015. 
Au participat 8 companii vinicole din RM. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
MAEIE promovează în mod constant dialogul şi colaborarea comercial-economică a 
RM cu statele lumii prin intermediul diferitor acţiuni. Graţie activităţii MAEIE, RM 
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este în prezent parte la 32 de tratate internaţionale în domeniul PI, la numeroase 
acorduri internaţionale, comisii mixte, în special de ordin economic, ce implică şi 
respectarea drepturilor de PI, contribuind prin aceasta la promovarea şi armonizarea 
Sistemului naţional de PI cu cel mondial.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 AGEPI a continuat să depună eforturi considerabile pentru susținerea 
activității de protecție a OPI, în particular a mărcilor și creșterea rolului acestora în 
promovarea produselor și serviciilor autohtone, atît pe plan național cît și internațional.  
AGEPI a realizat următoarele măsuri în vederea îmbunătățirii imaginii produselor 
moldoveneşti: 
− A participat ședințele de lucru la MAIA dedicate eficientizării procesului de 
gestiune a mărcilor - proprietate a statului (Grup de lucru Ordinul MAIA nr.69 din 
02.04.2014); 
− A asigurat lucrările necesare desfășurării Ședinței Comisiei cu privire la acordarea 
permisiunii pentru utilizarea denumirii statului în marca de produs sau de serviciu sau 
în designul industrial (iunie) în cadrul căreia au fost examinate 20 de dosare altele 2 
fiind remise spre examinare suplimentară; 
− A participat în calitate de expert la jurizarea concursului „Marca comercială a 
anului” ;  
− În vederea îmbunătățirii condițiilor de organizare a concursului au fost formulate 
propuneri pentru modificarea Regulamentului Concursului „Marca comerciala a 
anului”; 
− Prin intermediul Comitetului mixt creat în baza Acordului RM-UE referitor la IG a 
înaintat spre protecție  4 IG din RM (Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian și Divin), 
care  la data de 28 februarie 2015, au fost publicate în Jurnalul Oficial al UE pentru 
consultări publice, pe care le-au trecut fără obiecții;  
− Pentru a asigura protecția semnelor de garantare a calității a expediat către Biroul 
Internațional al OMPI solicitarea privind protecția prin articolul 6 ter al Convenției de 
la Paris a simbolurilor naționale asociate IG, DO și STG și a mărcii Agricultura 
ecologica (publicată la 30.09.2015 pentru consultări publice); 
− În cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea Actului de la Geneva a 
Aranjamentului de la Lisabona: 
− Directorul General AGEPI a participat cu un raport la Seminarul cu genericul 
„ Indicațiile geografice și dezvoltarea durabilă”  organizat de RM și Organizația pentru 
o rețea internațională a indicațiilor geografice (oriGIn);  
− A fost organizat un side-events cu prezentarea produselor autohtone, Astfel, cei 
peste 100 de diplomați și delegați naționali, precum și reprezentanți ai numeroaselor 
organizații internaționale participante la Conferința Diplomatică, au degustat vinurile și 
bucatele tradiționale moldovenești.  

8. 1.3.2. Implementarea 
recomandărilor din 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Sporirea 
eficienţei 

Numărul de 
acţiuni 

În proces de executare (are caracter permanent).  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
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studiul privind căile de 
îmbunătăţire a protecţiei 
şi promovării indicaţiilor 
geografice, denumirilor 
de origine şi 
specialităţilor tradiţionale 
garantate în Republica 
Moldova 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice 
Creşterea 
volumului 
schimburilor 
comerciale, 
sporirea 
competitivităţii 
produselor 
autohtone şi a 
valorii adăugate 
a acestora etc. 

implementate Întru realizarea respectivei acțiuni, AGEPI și-a adus aportul considerabil la elaborarea 
și definitivarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 66-XVI 
din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităților tradiționale garantate, ințiat de către MAIA. Proiectul a fost înregistrat în 
Parlament cu nr. 437 din 04.11.2015. 
Ministerul Culturii:  

Ministerul Culturii, prin instituţiile subordonate, a desfăşurat activităţi de importanţă 
naţională şi locală, menite a promova produsele meşteşugăreşti şi reţetele bucătăriei 
tradiţionale, printre care: 
Ziua iei şi Târgul naţional al covorului – „Covorul dorului”, Parada Portului Popular şi 
Târgul meşterilor „Tezaur” cu ocazia Zilei Independenţei, Prosop Fest (Selemet, 
Cimişlia), Lavender Fest, Bâlciul Olarilor ediţia a XXVII-a (Iurceni, Nisporeni), 
Târgul olarilor de la Hogineşti, Călăraşi etc. 
10 acțiuni implementate. 
Ministerul Sănătăţii: 
La momentul actual, de către persoanele responsabile din cadrul Ministerului Sănătăţii 
şi autorităţilor administrative subordonate acestuia, se examinează recomandările din 
studiul privind căile de îmbunătăţire a protecţiei și promovării indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în RM, urmând ca în 
funcţie de specificul recomandărilor respective, acestea să fi transpuse prin actele 
normative departamentale ale Ministerului Sănătăţii.  

9.  Inventarierea 
potenţialului de 
producere a produselor ce 
pot fi comercializate sub 
o indicaţie geografică sau 
denumire de origine, sau 
în calitate de specialităţi 
tradiţionale garantate, pe 
zonele/regiunile 
geografice 

2015-
2016 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii 

Evidenţa şi 
punerea în 
valoare a 
resurselor şi 
produselor 
locale, 
încurajarea şi 
dezvoltarea 
producătorilor 
locali şi 
stimularea 
micilor afaceri 
pentru 
dezvoltarea 
economiei locale 

Numărul de 
produse cu 
potenţial de 

comercializare 
sub o indicaţie 
geografică sau 
denumire de 

origine, sau în 
calitate de 
specialităţi 
tradiţionale 
garantate, 

identificate 

În proces de executare (are caracter permanent). 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În perioada de raport au fost identificate următoarele produse care pot fi comercializate 
sub o indicaţie geografică sau denumire de origine, sau în calitate de specialităţi 
tradiţionale garantate:  
- brânză de oi cu IG „Brânză de Popeasca”; 
- dulceață cu IG „Dulceață din petale de trandafir Călărași”; 
- băutură alcoolică tare cu IG „Rachiu de caise de Nimoreni”. 
Ministerul Construc ţiilor şi Dezvoltării Regionale: 
În domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor nu au fost identificate IG, DO, și 
STG pe zonele/regiunile geografice. 
Ministerul Culturii: 
În cadrul manifestărilor naţionale şi locale au fost promovate produse tradiţionale 
meşteşugăreşti, bucate tradiţionale. Au fost organizate circa 50 de expoziţii, târguri, 
sărbători, festivaluri, inclusiv: Târgul meşterilor de Ziua Independenţei (Târgul 
meşterilor artizani „Tezaur-2015); Expoziţia naţională  a portului popular „Valoare şi 
continuitate”, Bălţi; Sărbătoarea „Frumos Covor Basarabean”, în satul Clişova-Nouă, 
raionul Orhei (târg al meşterilor ţesători şi de alte genuri); Tabăra de vară a 
cioplitorilor în lemn (Clişova, implementat de Uniunea Meşterilor Populari) etc. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea asigurării inventarierii potențialului au fost întreprinse următoarele acțiuni: 
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1) Ședință cu reprezentantul UTM, Catedra Tehnologia produselor alimentare, cu care 
s-au abordat aspecte referitoare la potențialul de producere a  produselor lactate și din 
carne cu IG; 
2) 3 întâlniri cu reprezentanții IFAD și discutarea posibilităților de cooperare pentru 
lansarea unor produse cu IG (brânză de Popeasca și legume Lunca Nistrului); 
3) Întâlnire cu reprezentatul Mișcării Ecologiste și discutarea posibilităților de 
cooperare pentru lansarea unor produse cu IG (dulceața de nuci Călărași, oțet de măr și 
miere Călărași); 
4) Discuții cu reprezentanții ISPHTA privind o potențială colaborare în scopul 
identificării unor produse cu IG și delimitarea zonelor geografice respective; 
5) Discuții și seminare comune cu Asociația Bacifera; 
6) Discuții cu reprezentații mănăstirii din s. Zăbriceni, r-nul Edineț 
Urmare acestora au fost identificate următoarele produse potențiale cu IG: 
- brânză de POPEASCA; 
- dulceața din petale de trandafir CĂLĂRAȘI; 
- rachiu de caise de NIMORENI; 
- ceai ZĂBRICENI; 
- agriș MĂRINICI. 
Ministerul Sănătăţii: 
De către Ministerul Sănătăţii se examinează posibilitatea stabilirii unor medicamente şi 
alte produse farmaceutice autohtone care ar fi posibil să fie comercializate sub o 
indicaţie geografică sau denumire de origine, sau în calitate de specialităţi tradiţionale 
garantate, identificate. 

10. Crearea de către fiecare 
instituţie pe domeniul său 
de reglementare a 
mecanismelor clare ce 
urmează a fi utilizate de 
către potenţialii 
beneficiari pentru a 
asigura protecţia 
indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine 
sau specialităţilor 
tradiţionale garantate (sub 
formă de ghiduri, 
instrucţiuni, ordine etc.) 

2015-
2016 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii 

Facilitarea 
accesului 
producătorilor la 
instrumentele de 
valorificare a 
resurselor şi 
produselor 
locale 

Mecanisme 
implementate 

Numărul de acte 
de reglementare 

adoptate 

În proces de executare.  
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Ministerul în comun cu ONVV și AGEPI a elaborat și promovat Hotărîrea Guvernului 
nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Organizarea 
pieței vitivinicole”, capitolele VIII-XIII conținând reglementări privind fabricarea și 
comercializarea produselor vitivinicole cu DOP și IGP, inclusiv procedura de elaborare 
și omologare a caietelor de sarcini, precum și HG nr. 810 din 29.10.2015 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice 
ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială. 
De asemenea, Ministerul a elaborat și aprobat prin Ordinul nr. 149 din 04.08.2015 
procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu DO, 
IG și STG. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul asigurării unei clarități în ceea ce ține de procesul de recunoașterea a unui 
produs cu IG:  
1) A fost organizată Ședință de lucru „Formele legale de constituire și înregistrare a 
grupurilor în contextul aplicării prevederilor Legii 66/2008” (Ordinul nr.72 din 
15.04.2015) cu participarea reprezentanților de la Ministerul Justiției și Camera 
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Înregistrării de Stat; http://agepi.gov.md/md/news/detail.php?ELEMENT_ID=34966 
2) S-au transmise către MAIA obiecțiile și propunerile referitoare la Regulamentul 
privind omologarea caietelor de sarcini aprobat în august 2015; 
3) A fost elaborat și prezentat spre coordonare proiectul Ghidului privind completarea 

caietului de sarcini pentru DO și IG. 
Ministerul Sănătăţii: 
Pe parcursul anului 2016, Ministerul Sănătăţii va elabora şi va aproba mecanismele ce 
urmează a fi utilizate de către potențialii beneficiari pentru a asigura protecția 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităţilor tradiţionale garantate 
(sub formă de ghiduri, instrucțiuni, ordine etc.), în cazul identificării unor astfel de 
mecanisme la medicamente şi alte produse farmaceutice. 

11. Modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr.644 din 19 
iulie 2010 «Cu privire la 
desemnarea autorităţilor 
competente abilitate cu 
atribuţii şi responsabilităţi 
referitoare la produsele 
cu denumiri de origine şi 
indicaţii geografice şi la 
specialităţile tradiţionale 
garantate şi a autorităţilor 
competente responsabile 
de controalele oficiale 
privind conformitatea 
acestor produse” 

2015 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 

Sănătăţii, în 
comun cu 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Delimitarea 
clară a 
organismelor de 
control şi a 
competenţelor 
necesare pentru 
exercitarea 
funcţiilor 
acestora 

Act modificat În proces de executare. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Prin scrisoarea nr. 19/2-309 din 3.06. 2015 Ministerul a prezentat AGEPI propuneri 
privind modificarea HG nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităților 
competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu DO, IG şi 
STG şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind 
conformitatea acestor produse (în continuare – HG 644/2010). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Reieșind din faptul că HG nr. 644/2010 este emisă întru executarea prevederilor art. 33 
și 34 ale Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, 
denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ( Legea nr. 66/2008), 
aceasta (HG nr. 644/2010) se va modifica ulterior intrării în vigoare a amendamentelor 
la Legea nr. 66/2008, al cărui proiect este înregistrat în Parlament cu nr. 437 din 
04.11.2015. 
Ministerul Sănătăţii: 
Conform Anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 491 din 11 august 2015 cu privire la 
aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015–2017 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, prim responsabil 
pentru executarea acţiunii respective a fost desemnat Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare. 

12. Promovarea intensă, de 
către fiecare instituţie 
implicată, a sistemului de 
protecţie a indicaţiilor 
geografice şi denumirilor 
de origine, inclusiv 
plasarea pe paginile web 
a informaţiilor utile 

2015-
2017 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 

Asigurarea 
informaţională a 
beneficiarilor 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice şi 
denumirilor de 
origine 

Numărul de 
acţiuni realizate 
de către fiecare 

instituţie 

Executat (are caracter permanent). 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În scopul familiarizării potențialilor producători de produse agroalimentare cu DO, IG 
și STG și pentru a oferirea acestora  posibilitatea de a contribui la îmbunătățirea 
cadrului normativ din domeniu, Ministerul a plasat pe pagina web proiectul HG cu 
privire la aprobarea reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole”, proiectul 
HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a 
caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială; 
proiectul Ordinului Ministerului privind procedura de omologare a caietelor de sarcini 
pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicații geografice și 
specialități tradiționale garantate. 
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Mediului; 
Ministerul 

Sănătăţii, în 
comun cu 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Ministerul Culturii:  
Pe parcursul anului 2015 nu a fost organizată informarea eventualilor beneficiari, din 
lipsa mijloacelor financiare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pentru a asigura promovarea sistemului de protecţie a IG şi DO pe parcursul anului 
2015 au fost întreprinse următoarele măsuri: 
1) Delegarea unui specialist din AGEPI la Călărași, conform ordinului 52 din 
18.03.2015, pentru  participarea la masa rotundă cu tema „Protecţia indicaţiilor 
geografice În Republica Moldova", organizată de Mişcarea Ecologistă din Republica 
Moldova;  
2) Prezentarea a 2 comunicări  în cadrul seminarului „Indicațiile geografice – 
mijloace eficiente pentru valorificarea produselor autohtone” organizat în cadrul 
expoziției „FOOD&DRINKS-2015” (Ordin nr.98 din 15.05.2015); 
3) Participarea la Forumul regional al producătorilor şi procesatorilor de prune 
(Nisporeni, 10 septembrie) (conform Ordinului nr.155 din 09.09.2015 ); 
4) Participarea la Conferința „Turismul Călărășean - între potențial local și șansa  
fondurilor europene”. (Muzeul de Artizanat „Casa Părintească”, Palanca, Călărași). 
(Ordinul Nr.221 din 03/12/2015) ; 
5) Participarea, la 19 august, la ședința Asociației Naționale a Apicultorilor din RM 
și la Seminarul internaţional din cadrul proiectului Parteneriat strategic pentru 
dezvoltarea apiculturii Republicii Moldova (ordinul nr.144  din 06/08/2015 ) cu 
prezentarea unei informații succinte despre AGEPI - IG, marcă, DMI; 
6) Actualizarea informației referitor la IG pe pagina web a AGEPI. 
În anul 2015 au fost organizate 5 seminare de instruire a producătorilor cu privire la 
necesitatea protecției IG, DO și STG (200 de participanți). Totodată, AGEPI a 
diseminat 970 ex. de broșuri promoționale cu referire la domeniul dat în cadrul a 17 
evenimente organizate de sau cu participarea AGEPI pe parcursul anului 2015. 
Ministerul Sănătăţii: 
Pe parcursul anului 2016, în urma procesului de identificare al unor medicamente şi 
alte produse farmaceutice autohtone care ar fi posibil să fie comercializate sub o 
indicaţie geografică sau denumire de origine, urmează a fi efectuate acţiunile care se 
impun. 

13. 1.3.3. Studierea recomandărilor 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
celor mai bune practici 
din statele-membre ale 
acesteia privind 
identificarea, 
înregistrarea şi 
promovarea indicaţiilor 
geografice 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală, în 

comun cu 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 

Perfecţionarea 
mecanismului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice 

Experienţă 
examinată şi 

aplicată 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea studierii experienței altor țări s-au realizat următoarele: 
1) A avut loc o întâlnire cu dl N. PERRIN, Consilier, Ambasada Franței în Ucraina, 
referitor la colaborarea în domeniul IG și planificarea unui seminar în RM pentru 
autoritățile publice implicate în sistemul IG, DO; 
2) A fost studiată experiența Elveției și examinat sistemul de protecție, promovare a 
IG, DO în această țară.  
3) A fost organizată videoconferința cu SAKPATENTI (Georgia) cu privire la 
sistemul IG în vederea preluării practicii georgiene privind identificarea, înregistrarea 
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Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii 

şi promovarea IG. Participanți AGEPI, MAIA, ONVV. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Pe parcursul perioadei de raportare colaboratorii Ministerului (Direcția politici de piață 
în sectorul vitivinicol) au studiat experienţa României, Italiei şi Austriei în domeniul 
organizării producerii vinurilor cu IG, preluând unele practici din domeniu și 
transpunându-le în legislația națională (HG nr. 356/2015 și HG nr. 810/2015). 
Ministerul Culturii: 
Nu au fost oferite informaţii cu privire la recomandările adoptate de WIPO, precum 
nici nu au fost înaintate solicitări de participare la sesiunile de instruire privind bunele 
practici din statele-membre ale acesteia privind identificarea, înregistrarea şi 
promovarea indicaţiilor geografice. 
Ministerul Sănătăţii: 
Pe parcursul anului 2015, în cadrul a 2 instruiri interne au fost studiate recomandările  
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale și cele mai bune practici din statele–
membre ale acesteia privind identificarea, înregistrarea și promovarea indicaţiilor 
geografice. În funcţie de competenţa funcţională a Ministerului Sănătăţii, practica şi 
experienţa respectivă urmează a fi aplicată la elaborarea actelor normative 
departamentale. 

Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor creative  
şi tehnologiilor informa ţionale 

14. 1.4.1 Finalizarea studiului 
privind dezvoltarea 
industriilor creative 
elaborat cu suportul 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
implementarea 
recomandărilor 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Realizarea 
obiectivelor 
stabilite prin 
implicarea 
tuturor 
mijloacelor 
(financiare, 
juridice, 
educaţionale) 

Studiu finalizat 
Numărul 

recomandărilor 
şi acţiunilor 

implementate 

În proces de executare 
În perioada 15-16.07.2015, a fost organizată o vizită de lucru a expertului internaţional 
OMPI, dl R. Vaicenavicius, în contextul proiectului AGEPI-OMPI pentru realizarea 
Studiului privind impactul industriilor creative asupra dezvoltării economiei naţionale 
a Republicii Moldova. 
În cadrul întâlnirii a fost prezentată situaţia stadiului de elaborare a Studiului, fiind 
examinate rezultatele preliminare privind impactul industriilor creative asupra 
dezvoltării economiei naţionale a Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2015 
Studiul a fost elaborat de către centrul analitic independent „Expert -Grup” la comanda 
AGEPI, cu suportul OMPI. 
Studiul urmează a fi editat în semestru I, 2016, precum și făcut public pe site-ul oficial 
al instituției. 
În cadrul EIS „Infoinevent-2015”, pe data de 28.11.2015, a fost organizată o masă 
rotundă “Promovarea inovaţiilor şi produselor creative cu potenţial de comercializare”, 
care a avut drept scop promovarea creativităţii și inovării, atragerea investiţiilor în 
activitatea de inovare şi transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind 
implementarea invenţiilor, tehnologiilor şi produselor creative în economia naţională. 
La eveniment au participat reprezentanți din mediul de cercetare și inovare, participanți 
la EIS „Infoinevent-2015”, mediul investițional și domeniul bancar. 
http://agepi.gov.md/ro/news/masa-rotund%C4%83-%E2%80%9Cpromovarea-
inova%C8%9Biilor-%C8%99i-produselor-creative-cu-poten%C8%9Bial-de-
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comercializare%E2%80%9D. 
15. 1.4.2. Asigurarea transparenţei 

prin furnizarea 
informaţiilor privind 
gestiunea colectivă pe 
pagina 
www.agepi.gov.md 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

organizaţiile de 
gestiune 
colectivă 

Informarea 
persoanelor 
interesate 
privind 
activitatea 
organizaţiilor de 
gestiune 
colectivă 

Transparenţă 
asigurată 

Executat. 
Pe parcursul anului 2015 a fost asigurată plasarea informaţiilor privind activitatea 
organizaţiilor de gestiune colectivă (OGC), fiind actualizate listele membrilor, lista 
organizaţiilor străine cu care sunt încheiate acorduri de colaborare şi de reprezentare 
reciprocă, precum şi Deciziile Comisiei de Avizare şi Actele Comisiei de Control. 
De asemenea, au fost plasate 30 de hotărîri/încheieri ale instanţelor de judecată emise 
în cadrul examinării dosarelor ce ţin de activitatea OGC-urilor sau de încasarea 
remuneraţiei.   

16. 1.4.3. Asigurarea activităţilor de 
arhivare, conservare, 
evidenţă, protecţie şi 
valorificare a 
patrimoniului cultural 
naţional imaterial 

2015-
2017 

Ministerul 
Culturii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 
(Institutul 

Patrimoniului 
Cultural şi 

Institutul de 
Filologie, 
Muzeul 

Naţional de 
Etnografie şi 

Istorie 
Naturală); 

Centrul naţional 
de conservare şi 
de promovare a 
patrimoniului 

cultural 
imaterial; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Punerea în 
valoare a 
patrimoniului 
cultural naţional 
imaterial 
Îmbunătăţirea 
bazei tehnico-
materiale pentru 
asigurarea 
inventarierii 
patrimoniului 
cultural imaterial 

Numărul de 
activităţi 

întreprinse 
Numărul de 
documente 
arhivate şi 
descrise 

Echipamentul 
necesar 

inventarierii 
achiziţionat 

Executat (are caracter permanent). 
Ministerul Culturii: 
Activitățile de arhivare, conservare și evidență, protecție și valorificare sunt realizate 
atât de către minister, cât și de instituțiile din subordinea acestuia. 
În anul 2015, pot fi menționați indicatori de rezultat a activității Muzeelor Naționale 
(MNIM, MNEIN, MNAM):  
- elaborarea fișelor analitice - 8,094; 
- completarea/formarea bazei electronice de date a patrimoniului-8118; 
- conservarea și restaurarea  pieselor de patrimoniu - 9947; 
- organizarea și desfășurarea a 75 de expoziţii de valorificare a patrimoniului cultural 
naţional. 
Activitățile de evidență și conservare sunt desfășurate inclusiv de către Biblioteca 
Națională a Moldovei (BNM), Camera Națională a Cărții (CNCRM). 
Indicatori de rezultat: 
- înregistrări adăugate în componența bazei centrale de date: 35.055 (BNM); 
- completarea colecției de Cărți vechi și rare (BND Moldavica) cu: 380 obiecte 
digitale, 90 mii pagini digitizate; 
- organizarea și desfășurarea expozițiilor - 209 (BNM); 
- completarea Arhivei Depozitului Legal cu 9716 unități (CNCRM); 
- scanarea unităților bibliografice - 1546, circa 158 768 pagini; 
Evidența colecțiilor bibliotecilor se efectuează în mod manual, cît și în sistem 
automatizat.  
În cazul colecțiilor mobile ale muzeelor naționale, sectorul evidență/digitizare a 
patrimoniului cultural național încă se confruntă cu multiple dificultăți, mai ales cele 
ce țin de utilizarea softurilor/tehnologiilor pentru digitizare. De asemenea, în cazul 
digitizării patrimoniului mobil, menționăm despre lipsa unui soft național care să 
asigure același format al digitizării obiectelor de patrimoniu, respectiv lipsa resurselor 
financiare pentru îndeplinirea acestui deziderat. 
Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului  Cultural   
Imaterial ( CNCPPCI): 
CNCPPCI, subordonat Ministerului Culturii, asigură protejarea şi conservarea  
patrimoniului naţional cultural imaterial prin arhivarea şi evidenţa patrimoniului 
cultural. În perioada anului 2015, instituția a organizat circa 20 de activităţi de 
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promovare și valorificare a patrimoniul naţional imaterial (folclor muzical, coregrafic, 
literar şi anume: 
subordonat Ministerului Culturii a arhivat şi a dus evidenţa patrimoniului cultural 
imaterial. A completat arhiva cu: 
- un nou registru electronic al bobinelor digitizate (nr. 91, 93, 94A, 96, 97, 98, 99) din 
fondul de folclor (Festivaluri şi concursuri); 
- materiale din cadrul proiectului de iarnă ,,Cine vine la noi” la TV Moldova 1”;  
- registrul electronic completat al casetelor video digitizate (nr.1-5, 10-12, 110-115, 
111); 
- înregistrări digitizate (de pe casete audio) ale cântecelor interpretate de Angela 
Păduraru (anii 1960-1970), etc;  
- bobinele digitizate 175-180 din fondul Festivaluri şi concursuri; 
- bobinele 91, 92A, 92B, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 180-200 din Fondul de folclor 
(Festivaluri şi concursuri); 
A fost creată arhiva interpreţilor vocalişti şi instrumentişti basarabeni (45 piese). 
Activitatea de documentare a patrimoniului cultural: 
- au fost descifrate 9 texte folclorice din fondul de folclor (bobinele digitizate nr.91-99) 
şi 4 dansuri; 
- au fost descifrate pe note şi clasificat folclorul muzical din Fondul de folclor (9 piese 
Fond Festivalul Nicolae Sulac, ed. I, 2005; 15 piese din Fondul de folclor, Concursul 
Tamara Ciobanu, ed. II, 1991), din fondul bobinelor digitizate (nr. 91-99, 110-115). 
18 festivaluri naționale, regionale, de folclor, de umor, coral,de dans, cu caracter 
popular, umoristic, care au fost documentate și arhivate pe purtători digitali, 
precum: Festivalul regional de teatru „Rampa teatrală” ; Festivalul naţional de folclor 
al copiilor în s. Hîrtop, Criuleni; Festivalul regional de folclor „Dulce floare de 
salcîm”, s. Văleni, Cahul; Festivalul coral „Teodor Ţurcanu”, or. Rezina; Festivalul 
Naţional al iei; Festivalul regional al fanfarelor, s. Coşniţa; Festivalul naţional de satiră 
şi umor „De la lume adunate”, or. Ungheni; Festivalul de folclor „Duminica mare”, or. 
Floreşti; Festivalul regional de folclor „Cîntă lunca”, s. Parcova, Edineţ; Festivalul 
regional de dans popular or. Cantemir; Festivalul municipal de folclor „Fîntîna 
Dorului”; Festivalul regional de folclor „Hederlez”, or. Comrat; Festivalul naţional al 
diasporei; Festivalul concurs naţional „Trec anii haiducului”, or. Rezina; Festivalul de 
folclor „Colo-n vale la izvoare”, s. Izvoare, Floreşti;  
Festivalul concurs regional „Mihai Bătrînu”, or. Donduşeni; Festivalul concurs 
naţional „Lăutarii Moldovei”, or. Edineţ; Festivalul regional al tradiţiilor şi obiceiurilor 
de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”, s. Lipcani, Briceni. 
Totodată, au fost promovate și realizate proiectele: de cercetare a folclorului literar din 
r-nul  Nisporeni, Proiectul televizat de promovare a folclorului obiceiurilor de iarnă 
„Cine vine la noi”. 
În 2015 s-a efectuat descifrarea grafică a folclorului muzical, coregrafic, literar. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei, 
Institutul de Filologie al Academiei de Ştiin ţe a Moldovei: 
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− A fost valorificat patrimoniul cultural na ţional imaterial prin organizarea de 
manifestări ştiin ţifice şi culturale, editarea culegerilor tematice: 
Au fost organizate 6 manifestări ştiinţifice şi artistice, 64 de manifestări cu impact 
etnologic, înregistrate video şi foto, editate 4 culegeri tematice; efectuate 2 cercetări de 
teren; 13 interviuri cu personalităţi din domeniul culturii şi al etnologiei. 
− A fost suplimentată banca electronică de date cu materiale noi de patrimoniu 
în format electronic: 
Au fost elaborate 60 de proiecte video şi 60 DVD-uri cu materiale video montate; Au 
fost digitizate de pe 65 suporturi fizice (benzi magnetice, casete audio, discuri de vinil) 
650 materiale audio; Au fost scanate 2500 pagini din 10 manuscrise cu materiale 
etnofolclorice. 
− Au fost clasificate şi sistematizate materialele de folclor prezervate în arhiva 
manuscriptică a Sectorului de Folclor (anii 1945-1947): 
500 unităţi cu documente de proză populară,  ghicitori, teatru folcloric, baladă, cântec 
epic catalogate. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Urmare a analizei realizate, având în vedere necesitatea asigurării drepturilor de autor 
şi conexe, AGEPI a iniţiat  proiectul de modificare/completare a Legii nr.139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe în vederea transpunerii unor 
prevederi din Directiva 2006/116/CE din 12.12.2006 privind durata de protecţie a 
dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe. Proiectul a fost coordonat cu toate 
autorităţile şi urmează a fi transmis Ministerului Justiţiei. 

Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale 
17. 1.5.1. Implementarea 

mecanismului de 
monitorizare a tendinţelor 
pieţei obiectelor de 
proprietate intelectuală 

2016-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

Estimarea 
tendinţelor pieţei 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

Funcţionalitatea 
mecanismului 

elaborat 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Mecanismul monitorizării pieței proprietății intelectuale din Republica Moldova 
aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 248 din 31 decembrie 2014 în 
anul 2015 a fost implementat prin elaborarea Raportului de monitorizare a pieței 
obiectelor de proprietate industrială pentru anul 2014 și plasat pe site-ul AGEPI. 
Acest Raport urmează a fi elaborat anual în vederea estimării tendințelor pieței 
obiectelor de proprietate industrială. 
În anul 2015 a fost editată broșura „Mecanismului de monitorizare a tendinţelor pieţei 
obiectelor de proprietate intelectuală”  în limbile română și engleză. 

18. 1.5.2. Asigurarea unei 
mediatizări naţionale şi 
internaţionale a 
rezultatelor concursurilor 
«Cel mai bun elev 
inovator”, «Topul 
inovaţiilor”, Expoziţiei 
Internaţionale 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 

Mediatizarea 
organizării 
concursurilor şi 
a rezultatelor 
acestora prin 
intermediul 
mijloacelor 
mass-media şi 

Numărul de 
broşuri editate 
Numărul de 

mijloace mass-
media implicate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 AGEPI a participat în calitate de coorganizator la desfășurarea a 5 
concursuri de susținere și promovare a creativității și inovării în rândul tinerilor: 
1. În scopul susținerii tinerelor talente în activitatea  inovaţională și stimulării ideilor 
inovative și creative ale elevilor, AGEPI a participat la organizarea și desfășurarea pe 
parcursul lunilor februarie – mai 2015 a Concursului republican „Cel mai bun elev 
inovator” edi ția a VIII-a, alături de AȘM, AITT, Universitatea AȘM și în parteneriat 
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specializate 
«INFOINVENT” şi 
informarea companiilor 
din ţară şi din străinătate 
despre soluţiile propuse 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Ministerul 
Educaţiei 

editarea 
broşurilor 

cu Ministerul Educației. La ediția curentă a concursului au participat 105 concurenți 
din 40 de instituții de învățământ din țară, care au prezentat 120 de lucrări.  
Festivitatea de nominalizare a celor mai creativi și ingenioși elevi, câștigători ai 
Concursului a avut loc la 23 mai 2015, în incinta Bibliotecii Științifice Centrale „A. 
Lupan”. Laureații concursului au primit premii valoroase acordate de organizatori 
(premii bănești, tablete, telefoane mobile, e-book, MP3 player, cărți etc.).  
De asemenea, organizatorii concursului au menționat cu diplome și premii speciale 
pentru creativitate, originalitate și capacitate inovativă pe cei mai activi participanți la 
procesul inovativ din sistemul de învățământ școlar, cele mai active raioane și cele mai 
active școli/licee.  
2. AGEPI a participat în premieră în calitate de partener al ediţiei a III-a a 
Concursului Național de Știin țe și Inginerie „Mold SEF”,  organizat în perioada 
25-27 februarie 2015 de către Ministerul Educației în colaborare cu reprezentanța 
Companiei Intel din Kiev, Ucraina, și Asociația Națională a Companiilor din domeniul 
TIC. Experții AGEPI au participat la jurizarea lucrărilor  participante la Concurs și au 
organizat o lecție despre importanţa brevetării invențiilor în cadrul Seminarului 
republican pentru cadrele didactice și coordonatori de proiecte, organizat cu prilejul 
aceluiași eveniment.  
Cele mai bune lucrări au fost premiate cu mențiuni, diplome de gradele I, II și III, și cu 
premii speciale din partea sponsorilor și partenerilor. Două dintre proiectele 
câștigătoare au reprezentat țara noastră în luna mai 2015 la competiția internațională 
Intel ISEF, care a avut loc în Pittsburg, SUA. Elevii s-au întors în premieră cu 
distincții, ocupând locurile III și IV. 
3. În perioada 23 februarie – 9 iunie 2015, AGEPI a participat în calitate de 
partener al ediției a XI-a a Concursului National de Business Planuri pentru Tineri  
(CBP), organizat de Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM), cu susținerea 
Fundației ARGIDIUS. Concursul a avut scopul de a susține și promova ideile creative 
și inovative ale tinerilor, care doresc să-și dezvolte propria afacere, consolidarea 
eforturilor pentru perfecționare/instruirea tinerilor antreprenori în domeniul proprietății 
intelectuale.  
Participanții la concurs au beneficiat de un training în domeniul PI, organizat de 
AGEPI la 7 februarie curent (27 de tineri manageri). De asemenea, AGEPI a 
premiat cel mai inovativ business plan elaborat de tineri. 
4. La 23 aprilie 2015 a avut loc cea de-a VII-a ediție a Concursului economic 
studențesc „Azi student, mâine antreprenor”, organizat de ASEM în cooperare cu 
AGEPI, ODIMM, Centrul de Studii în Integrare Europeana (CSIE), Centrul de 
instruire și consultanță în afaceri (MACIP), TRIMETRICA SRL. La concurs au 
participat în jur de 90 de studenți - 16 echipe, formate din câte 4 - 5 studenți. Tema 
actualei ediții a fost: „Ideii de afaceri utilizând spațiul virtual”, cuprinzând toate 
formele de activități și servicii inovatoare prin utilizarea spațiului digital al 
Internetului. Echipele câștigătoare au fost declarate cele ale căror idei de afaceri au fost 
inovatoare, originale și cu perspectiva de implementare, iar prezentările cele mai 
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convingătoare și interesante.  
5. AGEPI a participat de asemenea, la aprecierea și premierea inovațiilor expuse la 
Expoziția lucrărilor de creație ale studenților UTM și elevilor Colegiului Tehnic 
al UTM „Crea ția deschide Universul”, organizate la 8 mai 2015 în incinta UTM. 
Lucrările prezentate la expoziție au fost apreciate cu diverse diplome și premii de către 
Comisia de jurizare, în componenta căreia au intrat reprezentanți ai cadrelor didactice 
de la UTM, experți din cadrul AGEPI și membri ai organizației studențești de 
creativitate BEST/UTM. Tradi țional, AGEPI a premiat 3 cele mai creative și 
inovative lucrări ale studenților UTM . Cele mai bune elaborări prezentate în cadrul 
acestei Expoziții vor fi expuse la EIS „Infoinvent”, ediția a XIV-a, la compartimentul 
„Creația tinerilor”. 
6. EIS „Infoinvent”, edi ția a XIV-a, organizată de AGEPI în cooperare cu AȘM, 
AITT și CIE „ Moldexpo” S.A. a avut loc în perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE 
„Moldexpo”, Chișinău, RM (informația mai detaliată despre expoziție a fost 
menționată deja la pct. 1.2.2.). 
În scopul mediatizării evenimentului, au fost elaborate 2 spoturi publicitare, care au 
fost difuzate la posturile naționale de radio și TV (Moldova actualități), Jurnal TV și 
Publica TV, publicate pe pagina web a expoziției www.infoinvent.md, precum și pe 
paginile web ale coorganizatorilor. Rezultatele expoziției de asemenea au fost 
mediatizate pe pagina web AGEPI.  
Parteneri media la mediatizarea evenimentului au fost 7 companii media din țară, și 
anume: Noi.md, Agora, Agrobusiness.md, Vocea Basarabiei, Tribuna.md, Shock.md, 
Diez.md. În presă au apărut 65 de publicații  despre desfășurarea EIS „Infoinvent-
2015” și totalurile/laureații expoziției. Mai multe informații găștii la adresa:  
http://www.infoinvent.md/. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Au fost elaborate flyere, diplome, comunicate de presa în scopul informării 
companiilor, instituţiilor despre evenimente. 
Concursurile au fost mediatizate la posturile naţionale TV şi radio, pe reţele de 
socializare şi pe paginile web ale AITT, AȘM, ziare și reviste. 
Pe site-ul www.cnsp.md a fost plasată informaţia privind participarea CNSP la 
Expoziţia Internaţională specializată „INFOINVENT 2015”. 
Ministerul Educației: 
ASEM – cu referire la Concursul economic studențesc „Azi student, mâine 
antreprenor”, suplimentar la informația expusă mai sus (vezi p. 4 din acest 
compartiment): Informaţia privind concursul respectiv a fost publicată în „Curierul 
economic”, precum şi plasată pe pagina web a facultăţii şi pe profilul de 
www.facebook.com. În premieră la concurs au participat nu numai studenții ASEM, 
dar și de la Universitatea B. P. Hașdeu din Cahul, USM și Universitatea Agrară. 

19. 1.5.3. Promovarea invenţiilor 
autohtone brevetate şi a 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Promovarea 
realizărilor 

Numărul de 
evenimente 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
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rezultatelor ştiinţifice la 
saloanele şi expoziţiile 
internaţionale şi naţionale 
de invenţii şi noi 
tehnologii, organizate 
peste hotarele Republicii 
Moldova 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Organizaţia de 

Atragere a 
Investiţiilor şi 
Promovare a 

Exportului din 
Moldova 

instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi 
inovării şi a 
celor 
universitare la 
expoziţiile 
internaţionale; 
atragerea 
investiţiilor 
pentru 
implementarea 
inovaţiilor 
autohtone 

organizate În anul 2015, AGEPI a acordat asistență inventatorilor din RM în scopul promovării 
realizărilor științifice și inovaționale în cadrul a 7 expoziții  internaționale de invenții, 
produse și tehnologii noi de peste hotare (196 de  lucrări) și o expoziție internațională 
(141 de  lucrări), organizată la Chișinău, după cum urmează: 
1. Salonul Internaţional al Cercetării, Inov ării şi Inventicii „PRO INVENT-
2015”, ediţia XIII-a, Cluj-Napoca, Romania (25-27 martie 2015) – au fost 
prezentate peste 70 de invenții de la 12 instituții de cercetare și universități din RM, 
apreciate cu 30 de medalii și 4 premii speciale; 
2. Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, Elveția, ediția a 43-a (15-19 
aprilie 2015) – au fost prezentate 8 invenții din cadrul a 5 instituţii din RM, apreciate 
cu o medalie de aur, 6 – de argint şi o medalie de bronz, precum şi două premii 
speciale pentru lucrări în domeniul medicinii, stomatologiei şi apiculturii; 
3. Expoziția Europeană de Creativitate și Inovare „EUROINVENT”, edi ția a 7-
a, Iași, România (14-16 mai 2015) - au fost prezentate peste 70 de invenții de la 11 
institu ții  academice şi universitare, apreciate cu 35 de medalii de aur, 14 – de argint, 5 
– de bronz şi 7 premii speciale. 
4. Salonul Internaţional de Inovaţii Cercetări şi Noi Tehnologii „Brussels-
Eureka”, Bruxelles (Belgia) (13-15 noiembrie 2015) – au fost prezentate 10 invenții  
de la 4 instituții academice și universitare din țara noastră, care au fost apreciate cu 7 
medalii (4- de aur, 2- de argint și 1-  de bronz), 3 premii speciale; 
AGEPI a acoperit cheltuielile de arendă a standului expozițional pentru expunerea a 10 
invenții din RM. 
5. Expoziția Internațională de Invenții IWIS, Var şovia, Polonia (12-14 
octombrie) – la care au participat 4 instituții, fiind expuse 6 invenții , apreciate cu 7 
medalii (1 – de platină; 1 – de aur; 2 – de argint; 2 – de bronz) și un premiu special;  
6. Expoziția Internațională de Invenții INOVA, Osijek, Croa ția, a avut loc în 
perioada 5-7 noiembrie 2015, la care au participat 8 instituții de cercetare din țara 
noastră, cu 20 de  lucrări  – apreciate de Juriu cu 20 de  medalii (10 – de aur; 8 – de 
argint ; 2 – de bronz) și 4 premii speciale;  
AGEPI a participat cu stand expozițional și a acoperit cheltuielile de arendă a standului 
expozițional și includerea invențiilor în Catalogul oficial al Expoziției. 
7. Expoziția internațională iENA-2015, Nürnberg, Germania, a avut loc în 
perioada 29 octombrie - 1 noiembrie 2015, la care au fost prezentate 12 lucrări , din 
cadrul a 5 instituții academice și universitare din RM, apreciate de Juriu cu 2 mențiuni: 
o medalie de aur și o medalie de argint. AGEPI a participat cu stand expozițional și a 
acoperit cheltuielile de arendă a standului expozițional. 
8. Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent”, edi ția a XIV-a, a avut loc 
în perioada 25-28 noiembrie 2015, la CIE „Moldexpo”, Chișinău, RM. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
În perioada 14-16 mai 2015 s-a desfăşurat cea de-a VII-a ediţie a Expoziţiei Europene 
a Creativităţii şi Inovării „EuroInvent” , Iași, România. Inventatorii din RM au fost 
prezenţi la această expoziţie cu circa 70 de lucrări ale instituţiilor academice şi 
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universitare: Institutul de Genetică Fiziologie și Protecţie a Plantelor, Institutul de 
Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul 
de Chimie, Institutul Gradina Botanică şi alte instituţii din subordinea AȘM, precum şi 
reprezentanţi ai UTM, USMF „N. Testemiţanu”, USM, Centrului Naţional Ştiinţifico - 
Practic de Medicină de Urgenţă, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”.  
AITT  a expus la standul expoziţional rezultatele proiectelor de transfer tehnologic, 
care au fost menţionate cu medalii de aur şi diplome la expozițiile: 
1. Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO INVENT 2015”, 
Ediţia a XIII-a, Cluj–Napoca (România), 25–27 martie.2015 
2. Salonul de Carte Tehnico-Științifică, Artistică și Literară „Visual Art Exhibition” 
„Euroinvent”, 14-16 Mai 2015, Iaşi, România 
3. Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „Euroinvent”,  a VII-a ediție,., 14-16 
Mai 2015, Iaşi, România 
4. Salonul Internaţional al Invențiilor, Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic 
„INVENTICA 2015”, a XIX ediție   24-26 iunie, 2015,Iaşi, România. 
În cadrul expozițiilor menționate inventatorii au fost distinși cu 1 medalie de bronz, 1 
medalie de argint, 13 medalii de aur. 
CNSP a participat la 4 saloane şi expoziţii internaţionale de invenţii şi noi tehnologii, 
organizate peste hotare: „PROINVENT” (Cluj-Napoca, România); „INVENTICA” 
(Iaşi, România); IENA (Nurnberg, Germania); INOVA (Karlovac, Croaţia).  

20. 1.5.4. Perfecţionarea 
mecanismului de 
acumulare şi distribuire a 
remuneraţiei pentru 
valorificarea obiectelor 
dreptului de autor şi 
drepturilor conexe 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală, în 
colaborare cu 

organizaţiile de 
gestiune 
colectivă 

Asigurarea 
accesului la 
informaţia 
privind 
acumularea şi 
distribuirea 
remuneraţiei, 
inclusiv prin 
întocmirea şi 
prezentarea 
rapoartelor 
pentru fiecare 
titular 

Numărul de 
contracte 

încheiate cu 
utilizatorii 
Creşterea 
volumului 
încasărilor 

remuneraţiei de 
autor  

Distribuirea 
remuneraţiei de 

autor într-un 
mod transparent 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
1. Referitor la contractele încheiate cu utilizatorii – pe parcursul anului 2015, dreptul 
de a elibera licenţe au avut 3 organizaţii de gestiune colectivă: Asociaţia „Drepturi de 
Autor şi Conexe” (AsDAC), Asociaţia Naţională „Copyright” (ANCO), Oficiul 
Republican al Dreptului de Autor (ORDA), inclusiv prin intermediul Centrului de 
Licenţiere şi Administrare a Drepturilor (CLAD) – în total de către CLAD au fost  
eliberate 704 licenţe; 
2. Volumul încasărilor remuneraţiei de autor s-a diminuat din cauza multiplelor 
dosare în judecată.  
3. În ceea ce priveşte distribuirea remuneraţiei de către OGC-uri în anul 2015 - 
datele privind colectarea şi repartizarea remuneraţiilor pe 2015 urmează a fi prezentată 
de OGC-uri pînă la 15.02.2016 (Decizia nr.9/3268 din 29.12.2015, publicată în 
Monitorul Oficial nr.2-12 din 25.01.2016). 

Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării propriet ăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii  
21. 1.6.1. Prestarea serviciilor de 

prediagnoză a proprietăţii 
intelectuale, în vederea 
valorificării potenţialului 
intelectual 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Întreprinderile 
mici şi mijlocii 
familiarizate cu 
modalităţile 
optime de 
utilizare a 

Numărul de 
întreprinderi 

mici şi mijlocii 
care au 

beneficiat de 
servicii de 

Executat. 
În scopul prestării serviciului de prediagnoză au fost efectuate vizite de lucru la 
instituțiile S. A. „FRANZELUȚA”, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” și Institutul 
de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” (Bălți) și ulterior au fost elaborate  
rapoartele de prediagnoză a portofoliului PI aflate în gestiunea acestor instituții. 
Totodată, AGEPI a promovat Serviciul de prediagnoză a PI în vederea valorificării 
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potenţialului 
intelectual 

prediagnoză potenţialului intelectual al întreprinderii, în rândul agenţilor economici, inclusiv din 
sectorul IMM, participanţi la expoziţiile naţionale şi internaţionale organizate la CIE  
„Moldexpo”.  
În perioada de raport nu au fost solicitate servicii de prediagnoză de către IMM.  

22. 1.6.2. Organizarea seminarelor 
tematice în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
destinate întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu 
participarea experţilor 
naţionali şi internaţionali 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei 

Aprofundarea 
nivelului de 
cunoaştere a 
domeniului 
proprietăţii 
intelectuale, de 
către agenţii 
economici din 
sectorul 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Numărul de 
seminare 
organizate 

Numărul de 
participanţi 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 AGEPI a organizat 23 de seminare tematice în domeniul PI, cu 
participarea reprezentanților sectorului IMM, dintre care 19 - în mun. Chișinău și 4 - în 
teritoriu (Bălți, Nisporeni, Călărași). 
În cadrul acestor seminare au fost școlarizate în domeniul PI – 786 persoane și 
diseminate 2604 ex. de publicații/materiale promoționale.   
De asemenea AGEPI a participat la organizarea a 4 concursuri cu participarea 
reprezentanților IMM, în cadrul cărora au fost diseminate materiale informative (260  
de pers, 3 titluri/311 ex. publicații  ). 

23. 1.6.3. Identificarea şi 
participarea cu acţiuni în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale, în cadrul 
proiectelor internaţionale 
şi europene dedicate 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, implementate în 
Republica Moldova 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii; 
Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic 

Consolidarea 
capacităţilor 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
în domeniul 
adoptării 
strategiilor de 
management al 
proprietăţii 
intelectuale, 
create în cadrul 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii, 
al 
comercializării 
şi/sau utilizării 
acesteia 
Ameliorarea 
comunicării 
dintre titularii de 
drepturi şi 
reprezentanţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Numărul de 
activităţi 

desfăşurate 
Numărul de 

reprezentanţi ai 
sectorului 

întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

instruiţi  
Numărul de 

cereri depuse şi 
de titluri de 
protecţie a 

obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
obţinute de 

întreprinderile 
mici şi mijlocii 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 AGEPI a participat cu diseminare de informație la evenimentele 
organizate de Rețeaua Globală a Antreprenoriatului din Moldova în luna noiembrie 
(100 seturi câte 3 titluri), în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului.  
De asemenea, AGEPI a participat cu lecții și diseminare de informații la trainingul 
organizat de Asociația ANTiM pentru tinerii antreprenori din republică. 
În anul 2015 –  341 de întreprinderi din sectorul ÎMM au solicitat protecție 
pentru 630 de OPI create /deținute de întreprinderi, și anume:  
- Cereri de înregistrare a mărcii – 595/ 328 întreprinderi; 
- Cereri de înregistrare a DMI – 21/ 20 întreprinderi;  
- Cereri de brevet de invenție de scurtă durată – 4/ 4 întreprinderi.  
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM: 
În ianuarie 2015, ODIMM a aplicat un proiect în cadrul programului COSME – 
Entreprise European Network «Business-INN-Moldova” în vederea susținerii 
potențialului mediului de afaceri în termeni de internaționalizare, inovare și transfer 
tehnologic prin acordarea asistenței IMM-urilor pentru participarea în proiecte 
naționale și europene; susținerea transferului tehnologic transnațional pentru stimularea 
procesului inovațional în companiile locale; organizarea evenimentelor de brokerage și 
a trainingurilor pentru managementul inovațional, workshop-uri, seminare, conferințe, 
etc. 
În perioada de referinţă în cadrul Reţelei, ODIMM a acordat cca 90 consultaţii, în care 
au fost relatate oportunităţile şi serviciile oferite de EEN 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În anul 2015, s-au organizat următoarele evenimente, unde s-a pus în discuţie şi 
tematica proprietăţii intelectuale: 
27 octombrie 2015: Seminar „Cele mai bune practici ale managementului inovativ”. 
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Nr. de participanţi - 30. Grup ţintă: IMM, instituţii de cercetare, autorităţi publice. 
7-10 decembrie 2015: Training de Dezvoltare a Abilităţilor Profesionale pentru 
lucrătorii din Instituţiile Inovative.  
Nr. de participanţi: 16. Grupul ţintă: IMM, instituţii de cercetare, mediul academic. 
11 decembrie 2015: Masa rotundă, cu genericul „Instrumente de finanţare şi dezvoltare 
pentru IMM-uri”. 
Nr. de participanţi: 20. Grupul ţintă: IMM-urile. 
De asemenea, în 2015 AITT s-a asociat la iniţiativa Comisiei Europene, IPR Helpdesk, 
care este serviciul oficial în domeniul PI şi asigură informaţii despre proprietatea 
intelectuală în chestiuni legate de Programul HORIZON2020  http://www.ipr-
helpdesk.org. 

24. 1.6.4. Promovarea informaţiei 
de brevet şi eficientizarea 
posibilităţilor de acces şi 
absorbţie a 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii a informaţiei de 
brevet şi a inovaţiilor 
deschise 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii  

Crearea 
punctelor de 
informare în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale, în 
cadrul 
incubatoarelor 
de afaceri, 
parcurilor 
ştiinţifico-
tehnologice şi 
incubatoarelor 
de inovare din 
republică 
Formarea 
aptitudinilor de 
selectare şi 
aplicare de către 
întreprinderile 
mici şi mijlocii a 
unor soluţii 
tehnice sau 
tehnologice noi 
pentru 
dezvoltarea 
produselor şi/sau 
serviciilor 
inovative în baza 
informaţiei de 
brevet  

Numărul 
punctelor de 

informare create 
Numărul de 

activităţi 
întreprinse 
Numărul de 

agenţi 
economici 
instruiţi  

Numărul de 
materiale din 

domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 
diseminate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 promovarea informaţiei de brevet a fost asigurată de către AGEPI în 
cadrul tuturor evenimentelor tematice organizate de AGEPI și cu participarea AGEPI 
(seminare, conferințe, expoziții). Ele sunt descrise în acțiunile concrete din acest plan. 
Totodată, comunicăm că a fost elaborata o nouă aplicație despre invenții, inventatori și 
brevetele înregistrare în RM pe cale națională și internațională – Panorama de Brevet. 
Aceasta reprezintă un instrument de prelucrare a informației cuprinse în Baza de Date 
Națională „Invenții”, care vine să scoată în evidență atât informa ția de brevet la nivel 
național, cât și anumite date statistice de interes socio-economic. 
Aplicația este destinată inventatorilor, solicitanților de brevet, mandatarilor autorizați, 
persoanelor din mediul de cercetare-dezvoltare, mediul de afaceri, autorități publice, 
mass-media, etc. Scopul acestei aplicații a fost atingerea transparenței și accesul liber 
la informațiile de interes general în domeniul PI. 
Suplimentar putem comunica că au fost organizate 5seminare privind informația de 
brevet la ÎMM; instruite circa 50 persoane. 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM: 
ODIMM a realizat această activitate de informare și promovare în cadrul tuturor 
programelor de instruire PARE1+1, PNAET și GEA, inclusiv și pentru rezidenții 
incubatoarelor de afaceri. Astfel, în anul 2015, prin toate aceste programe au fost 
informați circa 1600 de antreprenori. 
Este menţionat că în cadrul Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii", a fost reflectat 
specificul inovaţional în cadrul mai multor module de instruire, precum ar 
fi:„Marketing on-line”, „Managementul timpului”, „Planificarea strategică a afacerii” 
etc. 



31 

 

Sporirea 
numărului de 
activităţi de 
diseminare a 
informaţiilor din 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale, 
inclusiv a 
informaţiei de 
brevet, 
organizate în 
rîndul 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 
din republică 

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfec ţionarea continuă a cadrului normativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu 
legislaţia şi practica comunitară şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte 

Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale 
25. 2.1.1. Modificarea legislaţiei 

naţionale privind 
protecţia invenţiilor în 
vederea implementării 
sistemului de validare a 
brevetelor europene 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

Cadrul normativ 
adecvat 
sistemului de 
validare a 
brevetelor 
europene 
Asigurarea 
funcţionalităţii 
sistemului de 
validare a 
brevetelor 
europene 

Proiect aprobat Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015, în vederea implementării sistemului de validare a brevetelor europene, 
prin Legea nr. 160 din 30.07.2015 au fost operate modificări și completări la Legea nr. 
50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
AITT  a participat la grupurile de lucru cu privire la elaborarea Regulamentul cu 
privire la brevetarea în străinătate. Acesta a fost avizat de către autorități și urmează să 
fie înaintat spre aprobare la Guvern. 

26. 2.1.2. Perfecţionarea continuă a 
legislaţiei naţionale în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale prin 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative: Regulamentul 
privind procedura de 
depunere, examinare şi 
înregistrare a mărcilor; 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Sistemul 
naţional de 
protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
armonizat cu cel 
european, în 
baza celor mai 

Proiect aprobat În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Reieșind din faptul că Regulamentele indicate în cuprinsul acțiunii sunt emise întru 
executarea Legilor speciale din domeniul proprietății industriale, realizarea acțiunii 
respective nu a fost posibilă din considerentul că însuși amendamentele operate la 
acestea au fost adoptate de către legiuitor în decursul anului 2015. Or, modificările și 
completările la Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor au fost 
operate prin Legea nr. 160 din 30.07.2015, iar cele la Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 
2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; Legea nr. 38-XVI din 29 
februarie 2008 privind protecţia mărcilor; Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 
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Regulamentul privind 
procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare 
a indicaţiilor geografice, 
a denumirilor de origine 
şi a specialităţilor 
tradiţionale garantate; 
Regulamentul privind 
procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare 
a desenelor şi modelelor 
industriale; Regulamentul 
privind procedura de 
depunere şi examinare a 
cererii de brevet de 
invenţie şi de eliberare a 
brevetului 

bune practici 
europene 

privind protecţia soiurilor de plante, au fost operate prin Legea nr. 162 din 30.07.2015 
pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 
Drept urmare, având în vedere complexitatea acțiunii, realizarea ei a fost transferată 
pentru anul 2016, potrivit pct. 1.3.2 din Planul de activitate al AGEPI pentru anul 
2016, aprobat prin Decizia Consiliului de administrație al AGEPI nr. 4 din 30 
noiembrie 2015. 
 

27. 2.1.3. Elaborarea 
Regulamentului privind 
gestiunea colectivă a 
dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Eficientizarea 
gestiunii 
colective a 
dreptului de 
autor şi a 
drepturilor 
conexe 

Proiect aprobat În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
AGEPI a elaborat proiectul Regulamentului privind gestiunea colectivă a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe, însă acesta nu a fost transmis spre aprobare deoarece 
prevederile transpuneau norme din proiectul de modificare/completare a Legii nr.139 
din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care a fost retras din 
Parlament prin Hotărîrea Guvernului nr.226 din 04.05.2015. 
Acțiunea respectivă a fost transferată pentru realizare în anul 2016, potrivit pct. 
1.3.10 din Planul de activitate al AGEPI pentru anul 2016, aprobat prin Decizia 
Consiliului de administrație al AGEPI nr. 4 din 30 noiembrie. 

28. 2.1.5. Crearea cadrului 
normativ privind 
facilitarea digitizării şi 
difuzării operelor şi a 
altor obiecte protejate de 
dreptul de autor şi 
drepturile conexe, intrate 
în domeniul public 
(colecţii ale bibliotecilor, 
instituţiilor de învăţămînt, 
muzeelor, arhivelor, 
organizaţiilor de 
difuziune) 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Tehnologiei 

Informaţiei şi 
Comunicaţiilor  

Asigurarea 
accesului la 
operele intrate în 
domeniul public 

Proiect aprobat În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul creării cadrului normativ vizat și în conformitate cu pct.4.7 din Planul de 
acțiuni privind implementarea „Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii 
informaţionale „Moldova Digitală 2020”, aprobată prin HG nr. 857  din  31.10.2013, 
pe parcursul anului 2015 au fost analizate posibilitățile de implementare a  Directivei 
2012/28/UE din 25.10.2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane, în 
acest sens fiind solicitată opinia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA). 
Urmare a analizei realizate, având în vedere necesitatea transpunerii mai multor 
prevederi din aceasta directivă în legislaţia naţională, AGEPI a inclus în Planul de 
acţiuni pentru anul 2016, elaborarea şi transmiterea propunerilor de 
modificare/completare a cadrului normativ naţional privind facilitarea digitizării și 
difuzării operelor și a altor obiecte protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, 
intrate în domeniul public (colecţii ale bibliotecilor, instituțiilor de învăţământ, 
muzeelor, arhivelor, organizaţiilor de difuziune). 



33 

 

Ministerul Culturii: 
În vederea realizării acțiunii au fost întreprinse următoarele: a fost monitorizată Legea 
nr.286-XII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci, fiind publicat raportul 
procesului de implementare a Legii, care face referință inclusiv la difuzarea operelor și 
a altor obiecte protejate de dreptul de autor și drepturile conexe. 
Ministerul Tehnologiei Informa ţiei şi Comunicaţiilor: 
În 2015 a fost inițiat procesul de elaborarea a Programului „Crearea, dezvoltarea și 
valorificarea conținutului digital din Republica Moldova”. Proiectul Programului a 
fost supus procedurii de preavizare fiind consultat cu instituțiile interesate. Acesta 
stabilește instrumentele și acțiunile concrete ce urmează a fi implementate pentru 
asigurarea disponibilității conținutului digital în RM. Digitizarea conținutului sporește 
accesibilitatea informației din toate domeniile social-economice având un impact 
semnificativ asupra mediului economic, social și politic. Tangențial, Strategia 
națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”, aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013, stabilește prioritățile și liniile de 
acțiune în vederea digitizării și valorificării conținutului național existent. 

Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor  de drept internaţional în domeniul  
propriet ății intelectuale în cadrul organizaţiilor interna ţionale şi regionale 

29. 2.2.1. Reprezentarea intereselor 
naţionale în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
a altor organisme 
internaţionale axate pe 
problematica protecţiei şi 
respectării drepturilor 
proprietăţii intelectuale 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Prezentarea 
poziţiei 
Republicii 
Moldova pe 
marginea 
agendei 
Organizaţiei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale şi a 
altor organisme 
internaţionale 

Numărul de 
propuneri 
prezentate 

Numărul de 
participări la 
evenimente 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de bilanț, specialiştii AGEPI au asigurat participarea și reprezentarea RM 
la 10 evenimente ale OMPI, care au avut loc la Geneva, Elveția. În cadrul acestora a 
fost prezentată poziția țării axată pe problematica protecţiei şi respectării DPI. 
De asemenea, în vederea sporirii imaginii RM, în perioada 11 – 15 mai curent, în 
cadrul Conferinței Diplomatice pentru negocierea și adoptarea Noului Act al 
Aranjamentului de la Lisabona pentru protecția denumirilor de origine şi înregistrarea 
lor internațională care sa desfășurat la Geneva,  
AGEPI în parteneriat cu Organizația pentru o Rețea Internațională de Indicații 
Geografice (OriGIn) din Elveția și cu suportul Misiunii RM la Geneva, au organizat: 
− un Seminar cu genericul „Indica țiile geografice și dezvoltarea durabilă"; 
− o expoziție de produse tradiționale autohtone de calitate cu indicații geografice sau 
cu potențial de a fi înregistrate ca produse cu indicații geografice (brânzeturi, miere, 
nuci, vinuri etc.).  
Astfel, cei peste 100 de diplomați și delegați naționali, precum și reprezentanți ai 
numeroaselor organizații internaționale participante la Conferința Diplomatică, au 
degustat vinurile și bucatele tradiționale moldovenești.  
De asemenea este de menționat că în contextul lucrărilor Sesiunii a 10-a a Comitetului 
Consultativ pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, delegația RM, 
reprezentată de către AGEPI, a participat cu un stand informativ la lucrările Expoziției 
OMPI de campanii publice de sensibilizare a societății, în special a tinerei generații, 
axate pe respectarea proprietății intelectuale. Luând în considerare tematica expoziției 
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curente, AGEPI s-a prezentat la stand cu Campania de sensibilizare a elevilor claselor 
liceale (15-18 ani) din Chișinău, cu sloganul „STOP pirateria și contrafacerea”, 
desfășurată în anul 2014 în mun. Chișinău.   
În perioada de raport, delegaţia RM a participat și la lucrările celei de-a 55-a runde de 
Adunări ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietății Intelectuale 
(OMPI), convocată de către OMPI în perioada 5 –14 octombrie 2015, la Geneva. 
Delegaţia RM a participat la lucrările acestei runde de reuniuni anuale în următoarea 
componenţă: O. Apostol, Director general AGEPI, şeful delegaţiei; E.S. Ambasadorul 
Victor Moraru, Reprezentant Permanent Republicii Moldova la Oficiul ONU cu sediul 
la Geneva; Svetlana Munteanu, Director general adjunct AGEPI; Igor Moldovan, 
secretar I al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU cu sediul la Geneva; 
Dinu Ciocan, președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) şi 
Nicolae Damaschin, membru al CCA. 
Tradițional, în cadrul rundei de reuniuni anuale, delegația RM s-a aliniat declaraţiilor 
Grupului Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS) la care este 
parte, menţionând, totodată, priorităţile RM în domeniul consolidării sistemului 
naţional de protecţie, dezvoltării inovaționale a țării, ultimele evoluții normative, 
inclusiv intrarea în vigoare la 1 noiembrie curent a Acordului de validare a brevetelor 
europene, mulțumind OMPI pentru suportul acordat. Declaraţia Republicii Moldova a 
fost prezentată audienţei în cea de-a doua zi a reuniunii de către dl Ambasador V. 
Moraru şi poate fi accesată la adresa: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_55/a_55_md.pdf 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
Pe parcursul anului 2015, MAEIE a asigurat participarea reprezentanţilor AGEPI la 2 
reuniuni dedicate protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 

30. 2.2.2. Informarea titularilor din 
Republica Moldova 
privind modalităţile de 
protecţie internaţională a 
obiectelor de proprietate 
intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Serviciul Vamal 

Nivelul avansat 
de cunoaştere de 
către solicitanţii 
autohtoni a 
sistemelor 
internaţionale de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

protejate peste 
hotare 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În cadrul tuturor seminarelor organizate de către AGEPI pentru solicitanții autohtoni 
este accentuată importanța protecţiei internaţionale a OPI, fiind oferită informația și cu 
privire la modalități. 
Totodată, pe site-ul AGEPI este plasată informația referitoare la modalitățile protecției 
internaţionale a tuturor OPI.  
Informația privind modalitățile protecției OPI peste hotare a fost diseminată în cadrul a 
13 expoziții internaționale de la CIE „Moldexpo, și 3 expoziții din teritoriu (Bălți, 
Soroca), la care a participat AGEPI pe parcursul anului 2015. 
Pe parcursul anului 2015, solicitanții străini au depus 3381 cereri internaţionale de 
înregistrare a mărcilor pe teritoriul RM, prin Aranjamentul de la Madrid privind 
înregistrarea internaţională a mărcilor  și Protocolul referitor la acest Aranjament 
(în continuare - Sistemul de la Madrid). De asemenea, prin Sistemul de la Madrid au 
fost depuse 2904 cereri de reînnoire a mărcilor înregistrate de titularii străini pe 
teritoriul țării noastre. 
Totodată, solicitanţii naţionali au depus 105 cereri internaţionale pentru înregistrarea 
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mărcilor în alte state, prin Sistemul de la Madrid, inclusiv 22 de cereri pentru 
reînnoirea mărcilor, care au fost verificate şi expediate la Biroul Internaţional OMPI de 
către AGEPI. 
Prin Aranjamentul de la Lisabona privind înregistrarea internațională a 
denumirilor de origine, în anul  2015 solicitanții străini au depus 64 de cereri de 
înregistrare a denumirilor de origine (DO)  pe teritoriul RM, în timp ce solicitanţii 
naţionali nu au depus cereri de înregistrare internațională  a DO. 
În perioada de raport au fost recepţionate 243 de cereri internaţionale de înregistrare a 
898 de desene și modele industriale (DMI) pe teritoriul RM, precum şi 430 de cereri de 
reînnoire a 1595 de DMI prin Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea 
internaţională a desenelor şi modelelor industriale,. În aceeași perioadă solicitanţii 
naţionali nu au depus la AGEPI cereri de înregistrare și nici de reînnoire a DMI pe cale 
internaţională prin Aranjamentul de la Haga.  
Pe parcursul anului 2015, solicitanţii străini au deschis faza naţională pentru 58 de 
cereri de brevet de invenţie prin sistemul Tratatului de cooperare a brevetelor (în 
continuare - Sistemul PCT), iar pe cale naţională au depus 2 cereri de brevet de 
invenţie. Solicitanții naționali au depus prin Sistemul PCT 7 cereri de brevet de 
invenţie.  
În perioada de raport, au fost depuse 37 de cereri de brevet de soi de plantă, conform 
sistemului sui generis de protecție, stabilit de Convenția UPOV (Uniunea 
Internațională pentru Protecția Soiurilor de Plante), la care țara noastră este membru. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Pentru participare la concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 
2016, în perioada 1 mai – 30 noiembrie 2015, au fost depuse 23 de  propuneri de 
proiecte. Toţi aplicanţii au fost informaţi cu privire la modalităţile de protecţie 
internaţională a OPI. 
Modalităţile de protecţie a OPI au fost puse în discuţie şi în cadrul unui șir de 
evenimente organizate pe parcursul anului. Astfel: 
− la 27 octombrie 2015 a fost organizat seminarul „ Cele mai bune practici ale 
managementului inovativ”. Nr. de participanții -30. Grup ţintă: IMM, instituţii de 
cercetare, autorităţi publice. 
− la 7-10 decembrie 2015 a fost organizat Training-ul de dezvoltare a abilităţilor 
profesionale pentru lucrătorii din instituţiile inovative. Nr. de participanţi: 16. Grupul 
ţintă: IMM, instituţii de cercetare, mediul academic. 
− la 11 decembrie 2015 a fost organizată Masa rotundă cu genericul  „Instrumente 
de finanţare şi dezvoltare pentru IMM-uri”. Nr. de participanţi: 20. Grupul ţintă: IMM-
urile. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2015, SV de multiple ori a notificat titularii de drepturi despre 
modalităţile de protecţie a OPI. Astfel, s-a acordat protecţie la frontieră pentru 632 de 
OPI (150 - naţionale, 482 - internaţionale). Totodată, întru sporirea nivelului de 
cunoaştere de către solicitanţii autohtoni a sistemelor internaţionale de protecţie a PI, 
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SV a plasat informaţia necesară pe pagina oficială www.customs.gov.md. 
31. 2.2.3. Reprezentarea intereselor 

naţionale în cadrul 
Comitetului mixt instituit 
prin Acordul dintre 
Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova 
privind protecţia 
indicaţiilor geografice 
pentru produsele agricole 
şi alimentare 

Permanent Ministerul 
Economiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 

Serviciul 
Vamal;  

Agenţia pentru 
Protecţia 

Consumatorilor 

Monitorizarea, 
punerea în 
aplicare a 
Acordului 
Intensificarea 
cooperării şi a 
dialogului în 
materie de 
indicaţii 
geografice 
Schimburi de 
informaţii cu 
privire la 
evoluţiile 
politice şi 
legislative în 
vederea 
analizării 
posibilităţii 
protejării 
indicaţiilor 
geografice 

Numărul de 
acţiuni realizate 

Numărul de 
indicaţii 

geografice 
examinate şi 

acceptate spre 
protecţie 

Executat. 
Ministerul Economiei,  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
La 15 decembrie 2015 a avut loc Prima reuniune a Subcomitetului pentru Indicații 
Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de Asociere între 
RM și UE, găzduită de către AGEPI, organul responsabil de implementarea în RM a 
prevederilor Acordului de Asociere în materie de PI, inclusiv în domeniul IG. (Ordinul 
nr.227 din 14/12/2015) http://agepi.gov.md/ro/news/prima-reuniune-subcomitetului-
ue-rm-pentru-indica%C8%9Bii-geografice . 
Din partea UE la reuniune au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, Bruno de 
Boni, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, și Delegației UE la 
Chișinău: S. Olaru și V. Plămădeală. 
Delegația moldovenească a fost compusă din responsabili de protecția și respectarea 
drepturilor asupra IG din cadrul AGEPI, MAI, SV, APC și ONVV. La reuniune au 
participat de asemenea și reprezentanții Ministerului Economiei, instituție responsabilă 
de implementarea la nivel național a componentei DCFTA a Acordului de Asociere și 
reprezentantul MAEIE, coordonator național al Acordului de Asociere. 
Evenimentul a fost asistat și de către Proiectul UE „Sprijin pentru Republica Moldova 
în procesul de implementare a DCFTA”, la ședință fiind prezent expertul juridic al 
proiectului. 
Conform mandatului său, Subcomitetul pentru indicații geografice este responsabil să 
monitorizeze evoluția implementării acordului în domeniul IG și servește drept forum 
de cooperare și dialog în materie de IG. 
Astfel, participanții la reuniune au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în 
sistemul IG, în RM și UE, focusându-se asupra modificărilor legislativ-instituționale. 
Părțile au realizat de asemenea un schimb de opinii și informații privind asigurarea 
respectării drepturilor asupra IG, procedurile ex-officio pentru asigurarea protecției, 
mecanismele de control, dar și modalitatea de comunicare dintre părți în cazul unor 
încălcări ale drepturilor.  
Următoarea reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice va avea loc 
în 2016, la Bruxelles. 
Pe parcursul anului 2015 solicitanții naționali au depus la AGEPI 2 cereri noi de 
înregistrare a IG - „Dulceață din petale de trandafir Călărași” și „Rachiu de caise 
Nimoreni”. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
În 2015 a avut loc intensificarea cooperării şi a dialogului în materie de indicaţii 
geografice, schimbul de informaţii cu privire la evoluţiile politice şi legislative în 
vederea analizării posibilităţii protejării indicaţiilor geografice. 
În cadrul primei şedinţe a Subcomitetului RM-UE pentru Indicaţii Geografice, partea 
UE a fost informată referitor la decizia autorităţilor RM de a respinge înregistrarea 
mărcii IG Prosecco Pronto la data de 17.07.2015, unul din motive fiind IG protejată 
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Prosecco. Partea MD a prezentat paşii pe care autorităţile responsabile din RM 
urmează să-i întreprindă, iar Ministerul Economiei în cooperare cu AGEPI şi-a asumat 
angajamentul de supraveghere a cazului Prosecco şi informarea ulterioară a UE. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În perioada de raport Ministerul a examinat și omologat două caiete de sarcini pentru 
produse agroalimentare cu IGP: 
- Caietul de sarcini pentru dulceața cu indicația geografică „Dulceață din petale de 
trandafir Călărași” omologat prin Ordinul nr. 233 din 15.12.2015; 
- Caietul de sarcini pentru băutura alcoolică tare cu indicație geografică „Rachiu de 
caise Nimoreni”, omologat prin Ordinul nr. 234 din 15.12.2015. 
- Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, alături de alte autorități 
responsabile de protecţia şi respectarea drepturilor asupra IG, a participat la 
reuniunea Subcomitetului pentru Indicaţii Geografice. 
 Formatul Subcomitetului a fost apreciat drept o platformă eficientă de dialog şi schimb 
de experienţă. 

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei 
32. 3.1. Preluarea celor mai bune 

practici europene din 
domeniul protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
vederea modernizării 
continue a Sistemului 
naţional de proprietate 
intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Sistemul 
naţional de 
protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
armonizat cu cel 
european, în 
baza celor mai 
bune practici 
europene 

Numărul de 
activităţi 

întreprinse 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Ținînd cont de vectorul european al RM, în procesul elaborării cadrului normativ 
relevant sistemului PI, permanent este analizată și identificată practica altor state 
europene. Astfel, în scopul modernizării sistemului de PI, pe parcursul anului 2015:  
− au fost elaborate amendamente la Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind 
protecția invențiilor, adoptate prin Legea nr. 160 din 30.07.2015 și 
− la Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992,Legea nr. 161-XVI din 12 
iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; Legea nr. 38-XVI din 
29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor; Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 
privind protecţia soiurilor de plante, adoptate prin Legea nr. 162 din 30.07.2015 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative; 
− s-a participat la elaborarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, 
denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. Proiectul, a cărui autor 
este Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost înregistrat în Parlament cu 
nr. 437 din 04.11.2015. 
Totodată, în anul 2015 (sem. I) a fost elaborată şi expediată în adresa Comisiei 
Europene (CE) o Fişă de proiect TAIEX privind preluarea celor mai bune practici 
europene în domeniul protecţiei soiurilor de plante şi asigurarea respectării drepturilor 
amelioratorilor. Fişa de proiect a fost acceptată de CE.  
Reprezentantul AGEPI a participat la întrevederea de lucru cu reprezentanţii CE pentru 
discutarea subiectelor ce țin de implementarea Acordului privind instituirea zonei de 
liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA), în perioada 17 –19 martie 2015, 
Bruxelles, Regatul Belgiei.  
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În perioada 5-6 octombrie 2015 la Chişinău a avut loc seminarul naţional cu genericul 
«Protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor” cu 
participarea experţilor Oficiului Comunitar pentru Soiurile de Plante şi UPOV, 
experților din Polonia, România și Franța, precum și a amelioratorilor din RM. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2015 au avut loc 3 întruniri cu Misiunea  EUBAM pentru 
stabilirea obiectivelor de dezvoltare a mecanismului de protecţie a drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI); consultări asupra elaborării Regulamentului cu privire la 
asigurarea respectării de către organele vamale a drepturilor de proprietate 
intelectuală. 
− În luna decembrie 2015 s-a participat la prima reuniune a Subcomitetului UE-
RM pentru IG unde au fost discutate modalităţile de protecţie a IG pentru produsele 
agricole şi alimentare. 
− Au avut loc 4 sesiuni de instruire organizate în comun cu EUBAM, FRONTEX şi 
experţi europeni întru preluarea celor mai bune practici europene din domeniul 
protecţiei şi respectării DPI. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
Pe parcursul anului 2015 au fost examinate proiectele de modificare şi completare a 
cadrului legislativ al sistemului naţional de PI, elaborate de către instituţiile şi 
structurile abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi directe în domeniul PI atât naţionale 
cât şi internaţionale.  
Pentru protecţia OPI, la nivel republican au fost efectuate acţiuni de documentare 
referitor la grupările criminale internaţionale implicate în comiterea infracţiunilor 
legate de traficul ilicit de bunuri cât şi stabilirea rutelor de deplasare „modus 
operandi” al acestora în Europa de Sud-Est în cadrul operaţiunii „KNOW-HOW”. 
Totodată, a fost desfăşurată operaţiunea „Black Poseidon IV”, care are drept scop 
depistarea, confiscarea şi sechestrarea bunurilor ilicite sau contrafăcute. 

33. 3.2. Acordarea asistenţei în 
crearea asociaţiilor de 
producători şi 
şcolarizarea acestora în 
domeniu 

Permanent Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii; 

Oficiul Naţional 

Eficientizarea 
procesului de 
constituire a 
asociaţiilor de 
producători şi 
sporirea gradului 
de cunoaştere de 
către aceştia a 
avantajelor 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice 

Numărul de 
asociaţii create 

Numărul de 
acţiuni realizate 

(asistenţă 
/consultanţă) 
Numărul de 

persoane 
instruite 

Executat. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În perioada de raport au fost create 7 asociații de producători din domeniul 
agroalimentar. 
Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), a oferit consultanță pe diferite 
probleme din domeniul agroalimentar la 293  826 de persoane. 
De asemenea, ACSA a organizat și desfășurat 77 de seminare (câte 29 - în sectoarele 
legumicol și pomicol și 19 - în sectorul viticol). 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului: 
1) Au fost organizate 6 seminare la care au participat 269 de reprezentanţi din 
sectorul vitivinicol:  
− 29 mai 2015 – prezentarea bunelor practici de producere a vinului de calitate 
(Vizita de studiu în România), precum şi aspecte privind legislația naţională din 
sectorul vitivinicol. Au participat 50 de reprezentaţi ai asociaţiilor de producători de 
vinuri cu IG, unităţilor vinicole, MAIA, ISSPA, CNVCPA şi ISPHTA.  
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al Viei şi 
Vinului;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

− 24 iulie 2015 – Iniţierea implementării HG nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la 
aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţii vitivinicole” (unde au fost 
prezentate cele mai importante modificări care au fost aplicate documentului 
respectiv). La seminar au fost prezenţi 40 de reprezentanţi ai asociaţiilor, ISPHTA, 
ISSPA, MOLDAC, MAIA.  
− 07 august 2015 – Producerea vinului cu IG Valul lui Traian. Au participat 33 de 
reprezentanţi din arealul geografic delimitat.  
− 12 august 2015 - Producerea vinului cu IG Ştefan Vodă. Au participat 10 
reprezentanţi din arealul geografic delimitat.  
− 18 august 2015 - Producerea vinului cu IG Codru. Au participat 27 de reprezentanţi 
din arealul geografic delimitat.  
− 04 decembrie 2015 – Implementarea HG 356 din 2015 şi a HG 810 din 2015 
precum şi prezentarea bunelor practici de producere a vinurilor cu IG/DO (în baza 
vizitelor de studiu din Austria, Italia şi România). Au participat 109 reprezentanţi ai 
asociaţiilor, MAIA, ISSPA, CNVCPA, ISPHTA.  
2) Au fost organizate 3 degustaţii regionale pentru evaluarea calităţii vinurilor 
produse din recolta anului 2015, precum şi în scopul instruirii degustătorilor 
privind evaluarea produselor vitivinicole în baza fişei de degustare de 100 de 
puncte.   
− 08 decembrie 2015 - Degustaţia regională în cadrul arealului geografic delimitat 
„Codru”. Au participat 23 de experţi degustători  la evaluarea a 93 de mostre înaintate 
de 13 unităţi vinicole; 
− 11 decembrie 2015 - Degustaţia regională în cadrul arealului geografic delimitat 
„Valul lui Traian”. Au participat 25 de experţi degustători la evaluarea a 165 de mostre 
înaintate de 18 unităţi vinicole; 
− 16 decembrie 2015 - Degustaţia regională în cadrul arealului geografic delimitat 
„Ştefan Vodă”. Au participat 15 experţi degustători la evaluarea a 102 de mostre 
înaintate de 12 unităţi vinicole; 
3) Au fost organizate 3 mese rotunde, la care au participat 179 de reprezentaţi ai 
sectorului vitivinicol:  
− 28 iulie 2015 – Viticultura: probleme şi soluţii ; Au participat 95 de reprezentanţi 
din sectorul vitivinicol.  
− 06 august 2015 – Orientarea spre producerea produselor vitivinicole de calitate 
(IG, DO, marca „Wine of Moldova”) şi particularităţile campaniei de producţie 
vitivinicolă a anului 2015. Au participat 70 de reprezentanţi ai asociaţiilor, MAIA, 
ISSPA, ONVV, ISPHTA, CNVCPA. Masa rotundă a fost organizată în parteneriat cu 
MAIA.  
− 08 octombrie 2015 – Gestionarea sistemului de DO din Austria, cu participarea 
expertului Rudolf Schmid din Austria (expert vinificaţie, Ministerul Agriculturii din 
Austria). Au participat 14 reprezentanţi: CNVCPA, Asistenţa tehnică a Filierei 
Vinului, ISSPA, membrii asociaţiilor, MOLDAC, ONVV, MAIA. 
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4)  Au fost organizate 3 vizite de studiu, cu participarea a 32 de reprezentanţi din 
sectorul vitivinicol:  
− Vizita de studiu în România (mai 2015) privind tehnologiile avansate de 
producere a vinului de calitate şi modelele de marketing pe pieţele din Vest. Au 
participat 9 reprezentanţi din cadrul asociaţiilor de producere a vinului cu IG, 1 
reprezentant ONVV. Vizita de studiu a fost organizată de către Asistenţa tehnică a 
Filierei Vinului în parteneriat cu ONVV.  
− Vizita de studiu în Austria/Italia  (octombrie 2015) - Preluarea bunelor practici 
privind organizarea sistemului de IG/DO în baza experienţei ţărilor din UE. Au 
participat 9 reprezentanţi ai asociaţiilor, ONVV, ISPHTA, CNVCPA. Vizita de studiu 
a fost organizată în parteneriat cu Asistenţa tehnică a Filierei Vinului.  
− Vizita de studiu în România (IG Dealurile Moldovei, DO Cotnari, DO Huşi) – 
Sistemul de producere a produselor vitivinicole cu DO/IG din România. Au participat 
14 reprezentanţi ai asociaţiilor, MAIA, ISSPA şi ONVV.  
5)  Instruirea experţilor locali de către experţi străini: 
− Februarie 2015 – vizita dlui Cătălin Păduraru (expert ADAR) pentru instruirea în 
domeniul evaluării organoleptice a vinurilor cu IGP/DOP; 
− Mai 2015 – vizita dlui R. Schmid, expert vinificaţie al Ministerului Agriculturii din 
Austria, în care a fost prezentat subiectul „Bunele practici privind controlul calităţii 
produselor vitivinicole şi sistemul de IGP şi DOP din Austria”. La eveniment au 
participat 32 de reprezentanţi ai asociaţiilor de producători de vinuri cu IGP, 
reprezentanţi MAIA, ISSPA, USAID CEED II, ISPHTA.  
Ministerul Culturii: 
Ministerul a oferit informații și consultanță reprezentanților: Uniunii Meşterilor 
Populari; Muzeului “Casa Părintească”, Palanca Călăraşi; Pensiunii „Casa Pâinii”, 
Văleni, Cahul. 
Ministerul Sănătăţii: 
Conform competenţelor funcţionale, Ministerul Sănătăţii nu acordă careva asistenţă la 
crearea unor asociaţii de producători. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 AGEPI a participat la 5 evenimente (seminare, ateliere) în vederea 
școlarizării, familiarizării și acordării asistenței producătorilor cu privire la protecția 
IG, organizate la Chișinău, Nisporeni, Călărași. 

34. 3.3. Consolidarea relaţiilor cu 
evaluatorii în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
perfecţionarea calificării 
acestora prin atragerea în 
activităţile organizate de 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Îmbunătăţirea 
calităţii 
serviciilor 
prestate de 
evaluatorii în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale din 
republică; 

Numărul de 
evaluatori 

atestaţi/reatestaţi 
Numărul de 
evenimente 
/evaluatori 
participanţi 

Executat. 
În scopul corelării și concretizării procedurilor de atestare/reatestare a evaluatorilor în 
domeniul proprietății intelectuale, prin proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea 
modificărilor și completărilor ce se operează în unele Hotărâri ale Guvernului, au fost 
propuse amendamente și la Hotărârea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire 
la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală”. În prezent, proiectul prenotat a fost 
expediat Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție 
(scrisoarea nr. 3251 din 24.12.2015). 
A fost organizată procedura de reatestare a evaluatorilor (promoția a II-a din 2010 – 5 
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preluarea celor 
mai bune 
practici 
europene în 
acest domeniu 

evaluatori), eliberarea certificatelor de calificare (5 certificate). 

35. 3.4. Conjugarea eforturilor 
instituţiilor abilitate în 
vederea dezvoltării şi 
promovării Sistemului 
naţional de protecţie a 
indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale 
garantate 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Sănătăţii; 
Ministerul 
Culturii;  
Muzeul 

Naţional de 
Etnografie şi 

Istorie Naturală; 
Centrul pentru 
Conservarea şi 
Promovarea 

Patrimoniului 
Cultural 
Imaterial 

Promovarea şi 
dezvoltarea 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice, 
denumirilor de 
origine şi 
specialităţilor 
tradiţionale 
garantate 

Numărul de 
activităţi 

întreprinse 
Numărul de 

indicaţii 
geografice, 
denumiri de 
origine şi 

specialităţi 
tradiţionale 
garantate 
potenţial 

identificate 
şi/sau 

înregistrate 

Executat (are caracter permanent). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 AGEPI a efectuat următoarele: 
1) Întru realizarea respectivei acțiuni, AGEPI și-a adus aportul considerabil la 
elaborarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 66-XVI din 27 
martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităților tradiționale garantate, a cărui autor este MAIA. Proiectul este înregistrat 
în Parlament cu nr. 437 din 04.11.2015. AGEPI a asigurat participarea în cadrul 
comisiilor parlamentare la momentul examinării acestuia. 
2) În cadrul ședinței CNPI din18.06.2015 a fost abordat subiectul Cu privire la 
dezvoltarea sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate în RM; 
3) AGEPI a participat la ședința organizată de MAIA referitor la identificarea 
potențialelor produse cu  IG, DO (pentru produse lactate și din carne) (scrisoarea 
nr.339-1 din 10.11.2015) (Viceministru E. Grama); 
4) În 2015 au fost identificate 5 IG, au fost depuse la AGEPI 2 cereri pentru 
înregistrarea IG “Dulceață din petale de trandafir Călărași” și „Rachiu de caise de 
Nimoreni”, după omologarea caietelor de sarcini de către MAIA.  
De asemenea, la data de 26 februarie 2015, în baza Acordului RM-UE cu privire la 
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, în vigoare din 
01.04.2013, 4 indicaţii geografice din RM (CODRU, VALUL LUI TRAIAN, 
ŞTEFAN VODĂ și DIVIN) înaintate spre protecție în Uniunea Europeană au fost 
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și au trecut cu succes perioada 
consultărilor publice (nu a fost înaintată nici o opoziție împotriva acordării protecției) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.068.01.0007.01.ENG 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Pe parcursul anului de raportare au fost identificate următoarele produse care pot fi 
comercializate sub o indicaţie geografică sau denumire de origine, sau în calitate de 
specialităţi tradiţionale garantate:  
- brînză de oi cu denumirea geografică „Brînză de Popeasca”; 
- dulceață cu indicația geografică „Dulceață din petale de trandafir Călărași” 
- bătură alcoolică tare cu indicația geografică „Rachiu de caise de Nimoreni”. 
Ministerul Sănătăţii: 
Conform Anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 491 din 11 august 2015 cu privire la 
aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015–2017 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, prim responsabil 
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pentru executarea acţiunii respective a fost desemnată AGEPI. 
36. 3.5. Crearea cadrului 

normativ privind 
protecţia datelor testării şi 
asigurarea 
confidenţialităţii datelor 
în cadrul procedurilor de 
autorizare a 
medicamentelor de 
referinţă (originale), de 
omologare a produselor 
farmaceutice de uz 
veterinar, a produselor de 
uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor ce conţin 
compuşi chimici noi 

2015 Ministerul 
Sănătăţii; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Agenţia 

Medicamentului 
şi 

Dispozitivelor 
Medicale; 
Agenţia 

Naţională 
pentru 

Siguranţa 
Alimentelor; 

Centrul de Stat 
pentru 

Atestarea şi 
Omologarea 

Produselor de 
Uz Fitosanitar 

şi a 
Fertilizanţilor; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Modernizarea 
sistemului de 
înregistrare, 
testare sau 
omologare a 
produselor 
farmaceutice, 
cercetare-testare-
experimentare, 
omologare şi 
înregistrare a 
produselor de uz 
fitosanitar şi a 
fertilizanţilor, şi 
a procedurii de 
înregistrare a 
produselor 
farmaceutice de 
uz veterinar cu 
conţinut de 
substanţe active 
noi. Ajustarea 
cadrului 
normativ în 
domeniu la 
standardele 
europene 

 În proces de executare 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Întru realizarea acțiunii respective, a fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (Legea nr. 1453-XII din 25.05.1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică; Legea nr. 1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la 
medicamente; Legea nr. 119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz 
fitosanitar și la fertilizanți), înregistrat în Parlament cu nr. 217 din 10.06.2014, 
respectiv, la data de 16.07.2014 a fost adoptat în I lectură. 
Totodată, prin scrisoarea nr. 2394 din 10.08.2015, AGEPI a solicitat Ministerului 
Sănătății și AMDM implicarea în elaborarea și coordonarea unui studiu pentru 
evaluarea impactului asupra accesului la medicamente şi a preţurilor acestora urmare 
implementării reformei în cauză. 
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:  
Agenţia asigură protecţia datelor testării şi confidenţialitatea datelor  în cadrul 
procedurilor de autorizare a medicamentelor, prin semnarea de către experţii Comisiei 
Medicamentului a Declaraţiei de confidenţialitate şi Declaraţiei de interese personale, 
conform anexei nr.1 la ordinul MS nr. 822 din 15.10.2015, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei Medicamentului. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
MAIA a elaborat și promovat HG nr. 710 din 12.10.2015 pentru modificarea și 
completarea Regulamentului privind atestarea și omologarea de stat a produselor de 
uz fitosanitar și a fertilizanților pentru utilizare în agricultură și silvicultură aprobat 
prin HG nr. 1307 din 12.12.2005. Regulamentul invocat a fost completat cu un capitol 
nou nr. XII care reglementează omologarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanților, 
precum și a fertilizanților marcați cu mențiunea „Îngrășământ CE” prin procedura de 
recunoaștere a autorizațiilor acordate de către un stat membru al UE. 
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor: 
În anul 2015 s-a lucrat asupra ajustării cadrului normativ în domeniu la legislația 
europeană (Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 6 mai 2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru 
medicamente). În acest context se lucrează asupra modificării şi completării Legii 
nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, art.371 - 3712.. 
A fost aprobată HG  Nr. 710 din 12.10.2015 pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi 
a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură. 
Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizan ţilor: 
Referitor la asigurarea confidențialității și protecția datelor în cadrul procedurilor de 
omologare a produselor de uz fitosanitar (originale) a propus unele modificări și 
completări în Legea 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la 
fertilizanți. Aceste modificări au fost aprobate pe data de 16 iulie 2014 în prima lectură 
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în Parlament. 

OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protec ţia şi asigurarea respectării 
drepturilor de  proprietate intelectuală şi dezvoltarea unei infrastructuri  eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi piraterii 

Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorit ăţi publice implicate în protecţia drepturilor de proprietate intelectuală  
prin intermediul unei conduceri strategice 

37. 4.1 Evaluarea modului de 
realizare/implementare a 
hotărîrilor/recomandărilor 
Comisiei Naţionale 
pentru Proprietate 
Intelectuală de către 
autorităţile publice 

Permanent Comisia 
Naţională 

pentru 
proprietatea 
intelectuala; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Sporirea 
eficienţei 
sistemului de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul de 
rapoarte de 

monitorizare şi 
evaluare 
elaborate 

Executat 
In anul 2015 a avut loc o ședința a CNPI, la care s-au pus în discuție problemele 
stringente ale sistemului de PI orientate spre dezvoltarea și consolidarea acestuia, 
combaterea și prevenirea încălcărilor DPI, lupta cu contrafacerea, importul și 
comercializarea în RM a produselor contrafăcute, asigurând interacțiunea ministerelor, 
altor autorități administrative centrale, precum și titularilor DPI în aceste activități.  
În cadrul Ședinței au fost aprobate  Rapoartele de monitorizare consolidate pentru anul 
2014 și 2012-2014 privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul de acțiuni 
al SNPI. 
În Hotărârea CNPI din 18 iunie 2015,au fost făcute mai multe recomandări autoritarilor 
și instituțiilor publice: 

- în domeniul asigurării DPI  s-a recomandat intensificarea colaborării 
interinstituţionale, consolidarea comunicării cu titularii de drepturi şi continuarea 
instruirilor în domeniul respectării DPI; 

- cu privire la modul de valorificare şi asigurare a protecţiei asupra OPI, titulari 
ai cărora sunt autorităţile/instituţiile publice s-a recomandat acestora să realizeze 
inventarierea OPI create sau utilizate în cadrul instituției şi să întreprindă măsuri pentru 
asigurarea protecției legale, inclusiv asigurarea evidenței contabile a OPI în calitate de 
active imateriale și reflectarea acestora în bilanțul instituției; 

- în scopul promovării OPI , în special acolo unde accentul este axat pe imaginea 
RM în plan cultural şi economic, s-a recomandat să fie elaborate planuri de măsuri 
comune, în special cu privire la susţinerea brevetării în străinătate; 

- în domeniul protecţiei IG, DO și a STG, s-a recomandat autorităților competente 
(aprobate conform HG nr. 644 din 19.07.2010) elaborarea și implementarea 
mecanismelor simple și transparente privind omologarea caietelor de sarcini și 
realizarea controalele oficiale privind conformitatea produselor cu IG, DO și a STG; 

- pentru promovarea unor indicații geografice autohtone protejate s-a recomandat 
Ministerului Economiei, Agenției Turismului, MAIA, AGEPI, MIEPO identificarea 
surselor pentru susținerea unei campanii naționale, iar Ministerului Justiției şi CÎS 
acordarea în continuare a asistenței în vederea identificării celor mai bune modalități de 
asociere pentru grupurile de producători care vor dori să se asocieze în vederea 
valorificării în comun a unor IG, DO, STG. 

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi  
privind protec ţia juridic ă a proprietății intelectuale 
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38. 4.2.1. Implementarea cadrului 
legislativ privind Agenţia 
de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Stabilirea unui 
cadru normativ 
compatibil cu 
prevederile 
legislaţiei 

Proiect aprobat În proces de executare. 
Întru realizarea acțiunii respective au fost elaborate: 
-  proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 655-XIV din 29 
octombrie 1999 privind protecţia topografilor circuitelor integrate; Anexa la Legea 
nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; 
Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale; Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor; Legea 
nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante; Legea nr.50-XVI 
din 07 martie 2008 privind protecţia invenţiilor; Legea nr.66–XVI din 27 martie 2008 
privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate; Anexa din Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea 
prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Anexa nr.1 la Legea nr.101 din 12 iunie 
2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, 
denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate), drept urmare, 
prin scrisoarea nr. 3252 din 24.12.2015 a fost expediat Guvernului spre examinare și 
aprobare; 
- proiectul HG pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în 
unele hotărâri ale Guvernului (HG nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea 
obiectelor de proprietate intelectuală”; HG nr.257 din 02 aprilie 2009 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală”; Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în 
proprietatea intelectuală, aprobat prin HG nr.541 din 18 iulie 2011; Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin HG nr.184 din 16 aprilie 2015. 
Potrivit procedurii regulamentare, prin scrisoarea nr. 3251 din 24.12.2015, proiectul a 
fost expediat CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție.       

39. 4.2.3. Instruirea, formarea 
continuă şi perfecţionarea 
cadrelor în domeniul 
proprietăţii intelectuale 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul 
Culturii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Ministerul 
Sănătăţii 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
specialiştilor 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Numărul de 
persoane 
instruite 

Executat (are caracter permanent). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
RM a continuat să beneficieze de programele de instruire profesională în domeniul 
proprietății intelectuale oferite de către Academia OMPI. În perioada de raport, 
experții AGEPI au beneficiat de suportul financiar al Academiei OMPI pentru a 
participa la 2 cursuri de instruire (2 persoane): 
− Cursul de instruire avansat privind informația și documentarea de brevet, 
organizat la Viena, Austria, de către OMPI în colaborare cu Oficiul de Brevete din 
Austria  (22–26 iunie 2015); 
− Cursul de instruire în domeniul brevetelor, organizat la Oslo, Norvegia, de către 
OMPI în colaborare cu Oficiul de Proprietate Intelectuală din Norvegia (14–18 
septembrie 2015).  
Totodată, experții AGEPI (18 persoane) au beneficiat de instruire la distanță în cadrul 
cursurilor profesionale avansate administrate de Academia OMPI, care au fost 
finalizate cu succes, după cum urmează: 
− DL 101: Curs General OMPI în domeniul proprietății intelectuale (5 persoane) 
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− DL-305: Examinarea cererilor de brevet de soi de plantă (1 pers.) 
− Dl-450: Managementul proprietății intelectuale (5 pers.); 
− DL-201: Dreptul de autor și drepturile conexe (1 pers.); 
− DL-302: Mărcile, desenele industriale și indicațiile geografice (5 pers.); 
− DL203: Cunoștințe Tradiționale, Resurse Genetice și Folclor (1 pers.). 
În cadrul Cursului de PI organizat de AGEPI au fost instruite 15 pers.  
Au fost susținute prelegeri în cadrul cursului de instruire”Protecția proprietății 
intelectuale: politici, legi și aplicații”  pentru studenții și masteranzii ULIM (aprilie 
2015). 
Totodată, au fost organizate următoarele evenimente în scopul școlarizării în domeniul 
PI: 
1) Seminarul „Aspecte practice privind aplicația legislației în domeniul PI” (instruite 
30 de pers.); 
2) Seminarul „Protecția și valorificarea PI în Republica Moldova” (instruite 50 de 
pers.); 
3) Masa rotunda „Rolul mărcii în promovarea produselor și serviciilor autohtone”, în 
comun cu Biblioteca Republicană tehnico-științifică a INCE al AȘM pentru studenți și 
tinerii antreprenori (instruite 30 de pers.); 
4) Seminarul practic „Aplicarea programului Panorama de brevet” la Biblioteca 
Științifică Medicală a USMF „N. Testemițanu” din RM pentru bibliotecari și persoane 
din mediul academic (instruite 25 de pers.); 
5) Seminarul consacrat Zilei Inventatorului și Raționalizatorului  organizat în comun 
cu Biblioteca Științifică Medicală a USMF „N. Testemițeanu” din RM (instruite 35 de 
pers.); 
6) Participarea cu comunicări la atelierele „Servicii noi de bibliotecă rundele 1 - 3” 
organizate de către IREX Moldova în cadrul programului NOVATECA pentru 
bibliotecarii-formatori (instruite 60 de pers.);  
Participarea cu comunicare în cadrul mesei rotunde „Beneficiarii drepturilor de autor - 
între limitele protecţiei legale şi asigurarea accesului la informaţie” , în comun cu 
Biblioteca Științifică Medicală a USMF „N. Testemițanu” din RM pentru bibliotecarii 
din bibliotecile universitare (instruite 25de  pers.). 
Ministerul Culturii: 
Specialiştii din cadrul ministerului nu au beneficiat de instruiri. 
Evenimente de instruire au fost organizate şi desfăşurate la nivelul administraţiei 
publice locale, în cadrul instituţiilor de cultură. . 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
În iulie 2015 AITT a devenit ambasador la serviciu pentru PI al Comisiei Europene - 
IPR Helpdesk și acum oferă servicii de informare și instruire persoanelor interesate. 
Ministerul Sănătăţii: 
În cadrul celor 2 instruiri interne efectuate de către Ministerul Sănătăţii pe parcursul 
anului 2015 au fost instruite 15 persoane din cadrul Ministerului Sănătăţii şi 
instituţiilor în care acesta are calitatea de fondator. 
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40. 4.2.4. Dezvoltarea sistemului de 
depunere on-line a 
cererilor de protecţie a 
obiectelor de proprietate 
intelectuală şi de achitare 
a taxelor, utilizînd 
semnătura digitală, şi a 
sistemului de 
management al 
documentelor în cadrul 
Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Asigurarea 
accesului şi 
diminuarea 
cheltuielilor 
suportate de 
solicitanţi la 
depunerea 
cererilor de 
protecţie a 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
Controlul 
eficient al 
circuitului 
documentelor în 
format electronic 

Numărul de 
cereri de 

protecţie a 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

depuse on-line 
Numărul de 
documente 

emise, expediate 
în variantă 
electronică 

Executat. 
În scopul oferirii serviciilor de calitate solicitanţilor şi mediului de afaceri din RM şi 
străinătate prin utilizarea tehnologiilor informaționale, în anul 2015, AGEPI a 
continuat activitatea de dezvoltare a sistemul de depunere online a cererilor de 
protecție a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI). 
Astfel, pe parcursul anului 2015, AGEPI a recepționat online 812 cereri de solicitare 
a protecției OPI și cca 700 documente aferente..  
În total, în perioada anilor 2014-2015 au fost  depuse online – 1139 cereri de protecție 
a OPI (invenții, mărci, design industrial). 
Sistemul de depunere on-line a cererilor de protecţie a OPI (Serviciul Electronic (SE) 
e-agepi) a fost implementat și se dezvolta cu succes. A fost modificată interfața și 
pentru modulul Mandatar Autorizat ce permite expedierea cererilor OPI către 
solicitant, precum și achitarea taxelor, și posibilitatea de a răspunde la notificările 
expediate de către AGEPI.  
În cadrul SE e-agepi sunt utilizate cu succes: semnătura digitală, semnătura mobilă, 
semnătura electronică e-agepi, inclusiv Serviciul Guvernamental de semnare MSign, 
Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay (permite achitarea serviciilor 
AGEPI cu orice instrument de plată (card bancar, internet banking, terminale de plată, 
cont spre plată). 
A fost modificată procedura de expediere a datelor referitoare la dosarele electronice 
din bazele de date interne și create mecanisme de generare a informației statistice  
privind utilizarea sistemului informațional (numărul de cereri depuse, tipul cererilor, 
numărul de solicitanți). 
Au fost implementate noi masuri de siguranță ca utilizarea certificatelor de securitate 
(SSL) pentru criptarea traficului. 
Sistemul de management al documentelor este utilizat în prezent în cadrul agenției cu 
succes. În anul 2015 în sistem au fost înregistrate: intrări - 4773, inclusiv informative – 
2676, ieșiri - 2097.  
În vederea înlăturării erorilor la depunerea online a cererilor DMI a fost elaborat 
Ghidul privind încărcarea imaginilor la depunerea cererilor DMI online. 

41. 4.2.5. Automatizarea proceselor 
de gestionare a cererilor 
obiectelor de proprietate 
intelectuală prin 
digitizarea fluxului 
informaţional şi a 
dosarelor electronice 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Îmbunătăţirea 
calităţii 
serviciilor 
prestate, 
reducerea 
termenelor de 
procesare a 
informaţiei şi 
celor de 
examinare 

Numărul de 
documente 
digitizate 

Numărul de 
dosare 

electronice 
gestionate 

În proces de executare. 
Au fost efectuate lucrări tehnice la dosarul electronic în bazele de date ale OPI. A fost 
inițiată elaborarea procedurii de digitizare și creare a dosarelor electronice, care 
ulterior vor constitui arhiva electronică a instituției. 
 

42. 4.2.6. Achiziţionarea sau 
obţinerea accesului la 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Asigurarea unui 
nivel calitativ 

Numărul de 
baze de date 

Executat . 
În 2015 AGEPI a obținut accesul la baza de date de documente de brevet PatBase. 
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bazele de date comerciale 
în domeniul brevetelor de 
invenţie cu instrumente 
analitice efective şi la 
bazele de date cu 
literatură non-brevet 

Proprietatea 
Intelectuală 

consistent al 
procedurii de 
examinare a 
cererilor de 
brevet de 
invenţie 

comerciale 
accesate 

 

43. 4.2.7. Modernizarea serviciilor 
în domeniul proprietăţii 
intelectuale, ajustarea 
calităţii şi a termenelor de 
prestare a acestora la 
standardele internaţionale 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Spectrul larg de 
servicii şi 
consultaţii în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 
pentru care se 
doreşte atingerea 
standardelor 
internaţionale 
Reducerea 
termenului de 
prestare a 
serviciilor 

Numărul de 
servicii ajustate, 
al căror termen 

de examinare s-a 
redus 

Executat. 
Procedurile de examinare a OPI sunt supuse unui proces continuu de perfecționare. A 
fost îmbunătățit modul de emitere a deciziilor și argumentarea lor (DMI), perfecţionată 
procedura privind prelucrarea informaţiei cu privire la DMI Haga reînnoite.  
Au fost perfecționate și implementate formularele-tip referitoare la Avizul provizoriu 
de respingere a mărcii naționale.  
Referitor la bazele de date (BD): au fost perfecționate:  
− BD Mărci naționale, fiind implementată căutarea avansată și vizualizarea mai 
completă a informației. 
− BD Mărci Internaționale – implementarea posibilităţii de căutare a solicitantului şi 
titularului simultan. 
În domeniul invențiilor au fost revizuite formularele de procedură și preluată practica 
internațională privind întocmirea raportului de documentare cu opinie scrisă privind 
brevetabilitatea. 

44. 4.2.8. Consolidarea cooperării 
autorităţilor naţionale 
învestite cu 
responsabilităţi în 
domeniul protecţiei, 
valorificării şi asigurării 
respectării drepturilor de 
proprietatea intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Justiţiei; 
Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

Amplificarea 
colaborării 
autorităţilor în 
vederea 
valorificării şi 
respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul de 
acţiuni comune 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 au fost examinate prevederile Acordurilor de colaborare cu AȘM, AITT, 
CCI, ODIMM, UTM, ASEM, IREX/Novateca, MEd, UTM ULIM, USMF 
„N,Testemitanu”, GEN Moldova, Junior Achievement etc. 
Au fost identificate 15 activități privind instruirea și promovarea sistemului național de 
protecție PI, a creativității și inovării, care au fost organizate în parteneriat,  inclusiv 
cu: 
1. Camera de Comerț și Industrie : concursul Marca comerciala a anului 2014 
(ianuarie 2015); 
2. AȘM, AITT, Universitatea A ȘM și în parteneriat cu Ministerul Educației: 
Concursul republican ”Cel mai bun elev inovator” ediția a VIII-a. La ediția curenta a 
concursului au participat 105 concurenți din 40 de instituții de învățământ din țară, 
care au prezentat 120 de lucrări;  
3. Ministerul Educației: Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, 
ediţia a III-a; 
4. Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM): Concursul National de 
Business Planuri pentru Tineri (CBP), ediția a XI-a, organizat cu susținerea Fundației 
ARGIDIUS;  
5. Academia de Studii Economice în cooperare cu AGEPI, ODIMM, Centrul de 
Studii în Integrare Europeana (CSIE), Centrul de instruire și consultanță în afaceri 
(MACIP), TRIMETRICA SRL: Concursul economic studențesc „Azi student, mâine 
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(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic); 
Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii  

antreprenor”, ediția a VII-a, la 23 aprilie 2015.  La concurs au participat în jur de 90 
de studenți - 16 echipe, a câte 4-5 studenți. Tema actualei ediții a fost: „Ideii de afaceri 
utilizând spațiul virtual”, cuprinzând toate formele de activități și servicii inovatoare 
prin utilizarea spațiului digital al Internetului. La 24 aprilie a fost organizată 
conferința studențească dedicată creativității și rolului PI în dezvoltarea economică. 
6. Universitatea Liberă Internațională din Moldova: organizarea cursurilor de 
instruire în domeniul PI pentru masteranzi – martie 2015; 
7. Universitatea de Medicină și Farmacie „N .Testemițanu”: organizarea cursurilor 
de instruire privind protecția PI pentru masteranzi; 
8. Universitatea Tehnică a Moldovei: Expoziția lucrărilor de creație ale 
studenților UTM și elevilor Colegiului Tehnic al UTM „Crea ția deschide 
Universul”,  organizată la 8 mai 2015 în incinta UTM. Lucrările prezentate la 
expoziție au fost apreciate cu diverse diplome și premii de către Comisia de jurizare, în 
componenta căreia au intrat reprezentanți ai cadrelor didactice de la UTM, experți din 
cadrul AGEPI și membri ai organizației studențești de creativitate BEST/UTM.  
9. CIE „Moldexpo” SA, A ȘM, AITT: EIS „Infoinvent”, ediția a XIV-a, organizată 
de AGEPI în cooperare cu instituțiile menționate, care a avut loc în perioada 25-28 
noiembrie 2015, la CIE „Moldexpo”, Chișinău, RM (peste 100 de participanți, 410 
lucrări prezentate de inventatori din 5 țări). 
10. CSTSP: Seminarul privind protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării 
drepturilor amelioratorilor, organizat cu suportul proiectului TAIEX, 5-6 octombrie 
2015.  
11. Ministerul Justi ției în cooperare cu INJ: organizarea a două seminare de 
instruire a judecătorilor din cadrul Judecătoriei sect. Râșcani, la 21 martie și 21 mai 
2015;  
12. INJ : participarea la cursurile de instruire a judecătorilor Curții Supreme de 
Justiție, în perioada septembrie-noiembrie 2015; 
13. IREX/Novateca: organizarea a 2 seminare pentru formatorii bibliotecilor publice; 
14. GEN Moldova: concursul Cupa Businessului Creativ; 
15. Junior Achievement AO– concursul „De la idee - la produs”. 
Observatorul respectării DPI ( Observatorul): 
Pe parcursul anului 2015 au avut loc 2 ședințe lărgite ale Observatorului:  
1) La data de 17.02.2015, cu participarea următoarelor instituții: AGEPI, MAI, PG, 
Ambasada Suediei la Chișinău, Misiunea suedeză la Chișinău. Scopul principal al 
ședinței a fost discutarea necesității și mecanismelor de prevenire și combatere a 
pirateriei ca fenomen social de amploare în RM. 
2) La data de 02.11.2015, cu participarea instituțiilor: AGEPI, SV, 9 mandatari 
autorizați. Scopul principal al ședinței a fost discutarea proiectului Regulamentului 
privind asigurarea respectării de către organele vamale a drepturilor de proprietate 
intelectuală. 
Au fost organizate și 3 ședințe interne ale Observatorului dedicate problemelor PI. 
Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI):   
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Pe parcursul anului 2015 la Ministerul Economiei a fost organizată şedinţa ordinară a 
CNPI (18 iunie 2015)  
Pe 18 iunie 2015 la Ministerul Economiei a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei 
Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI). Şedinţa a fost prezidată de către 
preşedintele Comisiei, viceprim-ministrul, ministrul Economiei, dl S. C. BRIDE, cu 
participarea membrilor CNPI, reprezentanţi ai AGEPI, MAIA, Ministerului Culturii, 
AȘM, CCI şi SV. Despre subiectele abordate în cadrul  ședinței s-a relatat la pct. 4.1. 
Ministerul Culturii: 
În 2015 a sporit colaborarea Ministerului cu instituțiile și autoritățile în vederea 
valorificării şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală. În acest context au fost 
realizate următoarele: 
− A fost organizat de către AGEPI în parteneriat cu Ministerul masa rotundă cu 
genericul „Istorii de succes ale Businessului creativ”;  
− S-a desfășurat workshop-ul „Involving artists. Spațiile culturale şi oraşele” cu 
participarea reprezentanților ONG-urilor, membri ai uniunilor de creație, actori ai 
teatrelor din RM. 
− A derulat proiectul de creare și dezvoltare a centrelor regionale și informare în 
domeniul proprietății intelectuale în cadrul bibliotecilor publice. 
Serviciul Vamal: 
În vederea consolidării cooperării autorităţilor naţionale în domeniul proprietăţii 
intelectuale, pe parcursul anului 2015 SV a participat la 10 mese rotunde în comun cu 
alte instituţii de stat, precum: AGEPI, MAEIE, Ministerul Economiei, Ministerul 
Mediului, MAIA, APC, ONVV, în cadrul cărora au fost discutate subiecte ce ţin de 
protejarea indicaţilor geografice, protecţia soiurilor de plante, combaterea fenomenului 
de contrafacere, procedura de distrugere a mărfurilor contrafăcute.  
Ministerul Afacerilor Interne:  
Pe parcursul perioadei de raport au fost efectuate măsuri speciale de investigaţii de 
comun cu angajaţi ai poliţiei italiene şi experţi italieni, în scopul depistării unui lot de 
mărfuri contrafăcute şi expuse spre comercializare cu utilizarea ilegală a mărcilor 
comerciale fără consimțământul titularului de drept. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
AITT a cooperat cu AGEPI participând la elaborarea Studiului privind îmbunătăţirea 
cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale în vederea 
încurajării activităţii inovaţionale, iniţiat de către AGEPI. În acest an studiul a fost 
finisat.  
De asemenea, AȘM, AITT, AGEPI, Universitatea AȘM, Liceul AȘM, în colaborare cu 
Ministerul Educaţiei au organizat în 2015 Concursului Naţional „Cel mai bun elev 
inovator”, ediţia a VIII-a.  
La 25-28 noiembrie a fost organizată EIS  „INFOINVENT”, ediţia a XIV-a de către 
AGEPI, în parteneriat cu AŞM, AITT şi CIE „Moldexpo” S.A. 
AITT a colaborat cu autorităţile responsabile prin consultarea acestora în vederea 
valorificării şi respectării DPI. AITT a participat la discuţii la subiectul de PI în cadrul 
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evenimentelor organizate de autorităţile responsabile. 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM: 
În perioada de referinţă, ODIMM, în parteneriat cu AITT, în cadrul Proiectului 
„ Innovation stimulation for Moldovan SMEs in the field of energy efficiency and 
renewable energies”, finanţat de Programul CEI Know-how Exchange Programme 
KEP AUSTRIA, a organizat primul concurs de „Vouchere Inovaţionale”  pentru 
proiectele din domeniul eficienţei energetice și utilizării resurselor regenerabile de 
energie. Per total, au fost depuse 34 de propuneri de proiecte, de către 33 de 
întreprinderi, înregistrate în RM.  
Ulterior proiectele au fost expertizate de către un juriu internaţional, format din: 2 
membri din Austria, 1 membru din Olanda, 1 membru din Germania și 2 membri din 
RM. În urma sumării punctajului, au fost selectate 11 proiecte câștigătoare, care au 
obținut granturi a câte 4000 euro fiecare.  
Pentru implementarea proiectelor câștigătoare, IMM-urile urmează să colaboreze cu 
instituţii de cercetare, universităţi, cercetători independenţi sau auditori energetici, atât 
din RM cât și de peste hotare. În acest mod, se urmărește intensificarea interacțiunii 
productive și reciproc avantajoase dintre mediul de afaceri și cel de cercetare. 

45. 4.2.9. Modernizarea bazei 
tehnico-materiale de 
testare a soiurilor noi de 
plante 

Permanent Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante 

Perfecţionarea 
metodelor de 
apreciere a 
conformităţii 
soiurilor noi de 
plante condiţiilor 
de 
brevetabilitate la 
distinctivitate, 
uniformitate şi 
stabilitate 

Numărul 
metodelor de 

testare 
perfecţionate 
Numărul de 

soiuri protejate 

Executat. 
La nivel local au fost elaborate 3 recomandări în domeniul protecției sui generis a 
soiurilor de plante pentru speciile: Paulownia (MTG/12/1), cătina albă (MTG/11/1) și 
aprobată a doua redacție a ghidului MTG/5/2 pentru soiurile de Nalba de Virginia. 
La condițiile de brevetabilitate, în total au fost examinate 130 de soiuri, printre care 80 
de soiuri în al doilea an de testare.  
La modernizarea bazei tehnico-materiale, CSTSP în anul 2015, din surse extrabugetare 
a cheltuit 7745 mii lei. 

46. Instruirea angajaţilor 
Comisiei de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de 
Plante şi a amelioratorilor 
din republică privind cele 
mai bune practici în 
domeniul asigurării 
respectării drepturilor 
asupra soiurilor noi de 
plante 

Periodic, 
conform 

unor 
planuri 
speciale 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 

Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
examinatorilor 

Numărul de 
persoane 
instruite 

Executat. 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante (CSTSP): 
În plan național: cu forte proprii, a fost organizat un seminar tematic „Metodologia 
diferențierii stării de expresie a caracterelor calitative și cantitative prin observări 
vizuale și măsurare, cântărire,  etc.” pentru echipa de examinatori în număr de 20 de 
persoane. 
Au fost instruite: 
− În cadrul Cursului UPOV la distanță: DL-205 - 3 angajați; DL-305 - un angajat; 
− 10 angajați au fost instruiți la COBORU (Polonia), referitor la metodele de testare a 
soiurilor de plante;  
− 7 angajați au participat la seminarul național cu genericul „Protecția soiurilor de 
plante și asigurarea respectării dreptului amelioratorilor” (vezi mai jos, informația 
AGEPI). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
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În anul 2015, în perioada 5-6 octombrie, a fost organizat un seminar de instruire a 
amelioratorilor din RM cu asistența proiectului TAEX și participarea experților UPOV 
și CPVO privind protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor 
amelioratorilor asupra soiurilor noi de plante. 
Au fost organizate 2 seminare la CSTSP și instruite 25 de pers. 
Au fost organizate întâlniri cu amelioratorii în vederea familiarizării acestora cu 
legislația în domeniu, importanța brevetării soiurilor de plante, cele mai bune practici 
internaționale în cadrul a 2 instituții de selecție (Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” și 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” (Bălți)). 

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind  
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectual ă 

47. 4.3.2. Consolidarea activităţii 
Observatorului respectării 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Acumularea, 
analiza şi 
furnizarea 
datelor privind 
respectarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
Facilitarea 
cooperării dintre 
autorităţile 
publice şi 
titularii de 
drepturi 

Numărul de 
instruiri  

Numărul de 
rapoarte 
naţionale 

Executat (are caracter permanent). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Observatorul respectării DPI: 
Subiectul sporirii eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi 
contrafăcute se află permanent în vizorul Observatorului. Pe parcursul anului 2015 au 
avut loc 5 ședințe, inclusiv 3 - cu participarea AGEPI, MAI, PG, Ambasada Suediei la 
Chișinău, Misiunea suedeză la Chișinău 
Au avut loc discuții pe marginea proiectului Regulamentului privind asigurarea 
respectării de către organele vamale a drepturilor de proprietate intelectuală cu 
participarea mandatarilor autorizați. 
Membrii Observatorului au participat la un șir de evenimente internaționale în cadrul 
cărora au avut un schimb eficient de experiență și bune practici în domeniul luptei cu 
contrafacerea și pirateria, și anume: 
1) Seminarul regional privind asigurarea respectării drepturilor, organizat la 
Budapesta, Ungaria, în perioada 11-13 noiembrie 2015 de către OHIM în cooperare 
cu Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală. La seminar au participat preponderent 
reprezentanți ai statelor membre UE implicați în procesul de asigurare a respectării 
drepturilor la frontieră și pe piețele interne și reprezentanți ai Turciei, Serbiei și RM 
(aprox. 50 de participanți).  
2) În perioada 23-25 noiembrie 2015, s-a participat la cea de-a 10 sesiune a 
Comitetului consultativ pentru respectarea drepturilor de PI, organizată de către 
OMPI.  
La sesiune au participat reprezentanți ai 65 de state membre și 18 observatori. În cadrul 
sesiunii, reprezentantul AGEPI a prezentat experiența RM în desfășurarea campaniilor 
de informare a tinerei generații în domeniul luptei cu pirateria și contrafacerea și a 
organizat o expoziție cu prezentarea materialelor promoționale și informative 
diseminate în cadrul campaniei de sensibilizare a elevilor în domeniul menționat.  
În anul 2015 AGEPI a organizat un Concurs pentru elaborarea Logo-ului 
Observatorului respectării drepturilor de PI. La concurs au participat 13 persoane cu 
19 lucrări. În analizarea conceptelor s-a ținut cont de originalitatea logo-ului, 
creativitatea design-ului și reprezentativitatea logo-ului în raport cu tematica solicitată. 
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Autorul celui mai reușit logo a beneficiat de un premiu bănesc în sumă de 2000 lei.  
A fost elaborat Raportul național  privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală 2014 și editat în 500 de exemplare care au fost distribuite diferitor 
instituții. 
Ministerul Finan țelor, Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2015, SV a participat la mese rotunde organizate de către 
Observatorul respectării DPI, precum şi a furnizat informaţii necesare pentru a fi 
incluse în Raportul Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală în Republica Moldova.. 
În cadrul şedinţelor au fost discutate mecanisme de colaborare între instituţiile abilitate 
cu împuterniciri în domeniul DPI, schimbul operativ de informaţii, crearea bazelor de 
date, etc.. 
Ministerul Afacerilor Interne:  
În perioada de raport au fost organizate seminare întru desfăşurarea procesului de 
formare profesională continuă la locul de serviciu în cadrul serviciilor investigare 
fraude economice. Totodată, în cadrul întrunirilor a fost acordat suport metodic şi 
practic în organizarea activităţii subdiviziunilor teritoriale ale IGP conform domeniilor 
de competenţă, întru dezvoltarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor prin 
studierea practicii naţionale şi internaţionale. 

48. 4.3.3. Consolidarea relaţiilor de 
cooperare dintre 
autorităţile responsabile 
de asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate 
intelectuală şi titularii de 
drepturi din domeniu, 
inclusiv prin intermediul 
schimbului de date 

2015-
2017 

Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Colaborarea 
eficientă cu 
titularii în 
vederea 
amplificării 
eforturilor de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale la 
frontieră 

Numărul de 
memorandumuri 
de înţelegere cu 

titularii de 
drepturi semnate 

Numărul de 
activităţi 
realizate 

Executat (are caracter permanent). 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2015 din partea titularilor de drepturi nu au parvenit solicitări de 
semnare a memorandumurilor de înţelegere. 
Au avut loc 6 workshop-uri şi sesiuni de instruire la care au participat titularii de 
drepturi în comun cu colaboratorii vamali întru consolidarea cooperării şi sporirii 
eficientizării în lupta cu contrafacerea. 
Ministerul Afacerilor Interne  
În scopul consolidării relaţiilor de cooperare dintre autorităţile responsabile de 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală a fost organizată o şedinţă 
de lucru cu d-na M. Guth – consilier regional pe domeniul PI pentru ţările membre ale 
CSI din cadrul Ambasadei Franţei în Federaţia Rusă. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
La data de 14 decembrie a avut loc vizită de documentare la AGEPI a dnei Marion 
GUTH, Consilier regional pentru proprietate intelectuală, Serviciul economic regional 
pentru CSI și Georgia, reprezentant al Ambasadei Franței în Federația Rusă și a dlui 
Jérémie PETIT, Prim Consilier al Ambasadei Franței în Moldova, care au purtat un 
dialog constructiv cu conducerea și specialiști din cadrul Agenției privind activitățile 
ce țin de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în RM.. 
Observatorul respectării DPI: 
02.11.2015 a avut loc ședința Observatorului, cu participarea următoarelor instituții: 
AGEPI, SV, 9 mandatari autorizați. 
Scopul principal al ședinței a fost discutarea proiectului Regulamentului privind 
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asigurarea respectării de către organele vamale a drepturilor de proprietate intelectuală. 
49. 4.3.4. Sporirea eficacităţii de 

detectare la frontieră a 
mărfurilor susceptibile de 
a fi contrafăcute şi 
crearea unei baze de date 
a drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
sistemul informaţional 
vamal ASYCUDA 

2016 Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 
Economiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Capacitatea 
sporită de 
depistare şi 
prevenire a 
traficului ilicit 
de produse 
contrafăcute 

Baza de date 
funcţională 

În proces de executare. 
Ministerul Finan țelor, 
Serviciul Vamal: 
Întru sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi 
contrafăcute au fost revizuite criteriile de selectivitate din sistemul informaţional 
ASYCUDA, care atenţionează colaboratorii vamali asupra mărfurilor de risc în 
domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală. Totodată, au fost create 40 
de criterii de risc în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală. 

50. 4.3.5. Cooperarea cu instituţiile 
internaţionale de profil în 
vederea prevenirii şi 
combaterii încălcărilor 
din domeniul proprietăţii 
intelectuale 

permanent Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Schimbul de 
experienţă cu 
privire la 
fenomenul 
criminalităţii 
împotriva 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul 
acţiunilor 
comune 

desfăşurate 

Executat. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
Pe parcursul anului 2015 angajații poliției au beneficiat de experiențe și practici 
internaționale în domeniul PI. Astfel, 6 angajaţi ai Poliţiei au participat la 3 
evenimente: 
- Atelierul de lucru în domeniul PI, eveniment organizate prin intermediul 
instrumentului TAIEX, sub egida Secţiei de combatere a traficului ilicit de mărfuri şi a 
contrafacerii a OIPC INTERPOL, în colaborare cu Biroul Naţional Central 
INTERPOL din Podgorici, în perioada 25–29 ianuarie 2015, în or. Podgorici 
(Muntenegru), la care a participat un angajat al poliţiei. 
- Întrevederea de lucru pe probleme de PI cu ofiţerii de legătură a Ambasadei SUA, 
la 18 februarie 2015, cu participarea a patru  angajaţi ai poliţiei. 
- Şedinţa Observatorului respectării DPI, cu genericul „Prevenirea şi combaterea 
pirateriei online”, eveniment care a avut loc în incinta AGEPI, la 17 februarie 2015, la 
care a participat un angajat al poliţiei. 
Observatorul respectării DPI, Ministerul Afacerilor Interne: 
Participarea a câte un reprezentant din instituțiile date la Seminarul regional privind 
asigurarea respectării drepturilor de PI, organizat de OHIM în cooperare cu Oficiul 
de PI din Ungaria, în perioada 11-13 noiembrie 2015 la Budapesta (vezi pct. 4.3.2.) 

51. 4.3.6. Instruirea continuă a 
cadrelor cu 
responsabilitatea 
asigurării respectării 
drepturilor de proprietate 
intelectuală din cadrul 
Ministerului Afacerilor 
Interne, Procuraturii, 
Serviciului Vamal, 
Agenţiei pentru Protecţia 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne;  

Agenţia pentru 

Nivelul calitativ 
de pregătire 
profesională a 
specialiştilor în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul de 
persoane 
instruite 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Acțiunea a fost realizată prin prezentarea a 2 studii de caz la 2 seminare de instruire 
AGEPI-INJ „Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei în domeniul proprietăţii  
intelectuale” ce au avut loc la 20.03.2015 şi 20.05.2015 cu participarea corpului 
judecătoresc, procurorilor, mediatorilor, cu tematica: 
- Litigiile privind nulitatea înregistrării mărcilor; 
- Litigiile privind decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării 
efective. 
Observatorul respectării DPI. 
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Consumatorului Protecţia 
Consumatorului 

În perioada 4-5 iunie curent, la sediul Centrului de Instruire al SV a avut loc seminarul 
„Drepturile de proprietate intelectuală”.  Întrunirea dată face parte din seria de 
seminare de acest gen organizate de către EUBAM cu scopul diseminării informației și 
instruirii colaboratorilor SV în domeniul respectării DPI. 
Reprezentanții AGEPI au comunicat despre rolul SV în respectarea DPI și au 
familiarizat participanții la seminar cu prevederile legale referitoare la protecția 
mărcilor în RM. 
Reprezentanţii SV şi MAI au participat cu comunicări la lucrările Simpozionului anual 
științifico-practic Lecturi AGEPI -2015 din 22-23 aprilie. 
Serviciul Vamal: 
Au avut loc 8 activităţi de instruire la care au fost instruiţi 115 colaboratori vamali. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
În scopul consolidării capacităţilor profesionale, angajaţii subdiviziunilor specializate 
ale IGP, pe parcursul anului 2015, au participat la cursuri de instruire, ședințe de lucru 
în cadrul cărora și-au sporit nivelul pregătirii profesionale în domeniul PI: 
- Cursuri de instruire în domeniul „Prevenirii şi investigării încălcării normelor cu 
privire la drepturile de autor”, eveniment organizată sub egida Ambasadei SUA în 
RM, în perioada 08-14 martie 2015, în or. Budapesta, Ungaria la care au participat trei  
angajaţi ai poliţiei. 
Totodată, IGP comunică, că Academia de Poliție „Ştefan cel Mare”, a organizat cursul 
de instruire cu tematica „Activitatea de urmărire penală”,  în cadrul căruia au fost 
abordate şi subiecte ce vizează urmărirea penală privind infracţiunile din domeniul PI, 
cu participarea a 25 de angajați ai Poliției, perioada de desfășurare 07-09.09.2015. 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului: 
În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care revin Agenţiei, personalul angajat 
beneficiază de programe de formare şi perfecţionare profesională în domeniile de 
activitate: 
Instruiri externe şi interne la locul de muncă cu participarea tuturor funcţionarilor 
publici. 

52. 4.3.7. Organizarea şi 
desfăşurarea cursurilor de 
instruire a judecătorilor şi 
a altor actori ai sistemului 
de justiţie în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
inclusiv în cadrul 
programului de formare 
continuă al Institutului 
Naţional al Justiţiei 

Anual, 
conform 

unor 
planuri 
speciale 

Ministerul 
Justiţiei; 
Institutul 

Naţional al 
Justiţiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Eficientizarea 
capacităţilor 
sistemului de 
justiţie  
Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul 
acţiunilor de 

instruire  
Numărul 

persoanelor 
instruite  

Numărul de 
cursuri 

organizate 
Programe de 

instruire 
elaborate şi 

aprobate 

Executat. 
Institutul Na ţional al Justiţiei: 
În conformitate cu Planul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor în anul 
2015, aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/9 din 31.10.2014, au fost organizate 
4 activităţi în domeniul proprietăţii intelectuale, fiind instruite 219 persoane (26 de 
judecători, 26 de procurori, 10 mediatori, 28 de colaboratori ai AGEPI și 129 de 
judecători şi personal al CSJ. Respectiv: 
− 3 seminare „Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei în domeniul proprietăţii 
intelectuale”, organizate în parteneriat cu AGEPI, la 20 martie, 20 mai și 30 
noiembrie, fiind instruite 90 de persoane (26 de judecători, 26 de procurori, 10 
mediatori și 28 de colaboratori ai AGEPI);  
− un curs de instruire continuă în domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecătorii 
şi personalul CSJ, organizat în parteneriat cu CSJ, în perioada 28 septembrie–11 
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decembrie, cu o durată totală de 40 de ore, fiind instruite 129 de persoane. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Prezentarea a 2 studii de caz la 2 seminare de instruire AGEPI-INJ - vezi pct. 4.3.6 
Seminarele nominalizate de INJ au avut drept scop familiarizarea, instruirea și 
perfecționarea cadrelor din domeniul justiției cu aspectele practice privind aplicarea 
legislației în domeniul PI și crearea unei platforme de comunicare între instituțiile de 
reglementare juridică. Specialiștii AGEPI au prezentat comunicări privind 
reglementarea juridică a drepturilor de autor și conexe și reglementarea juridică a 
dreptului exclusiv asupra mărcilor. (Ordinul AGEPI Nr.45 din 11.03.2015 și Nr.87din 
07.05.2015). 
Totodată, în perioada lunilor septembrie - noiembrie, INJ, în cooperare cu CSM, au 
organizat un curs avansat de instruire pentru judecătorii CSJ axat pe DPI, inclusiv pe 
drepturile de autor și drepturile conexe. 
Cursul de instruire a avut drept scop ridicarea nivelului de cunoștințe al judecătorilor în 
materie de PI, în condițiile creșterii numărului de adresări în instanțele judecătorești 
din RM privind protecția DPI. Solicitarea de a organiza un asemenea curs de instruire a 
venit din partea magistraților instanței supreme.  Accentul instruirii a fost direcționat 
spre examinarea reglementărilor juridice, prin prisma practicii judiciare naționale și 
internaționale.   
Cursul de instruire se încadrează în Memorandumul de cooperare dintre INJ și AGEPI, 
semnat în aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoştinţelor despre 
sistemul naţional de protecţie şi asigurare a respectării DPI în rândul angajaţilor din 
sectorul justiţiei al RM. Astfel, în cadrul activităților prevăzute de Memorandumul de 
cooperare, cele două instituții organizează anual seminarii de instruire în 
domeniu pentru judecători, procurori și mediatori. 

53. 4.3.8. Depistarea şi 
contracararea acţiunilor 
anticoncurenţiale şi de 
concurenţă neloială ce 
implică exercitarea 
drepturilor proprietăţii 
intelectuale 

2015-
2017 

Consiliul 
Concurenţei 

Asigurarea 
protecţiei 
concurenţei prin 
combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale 
şi de concurenţă 
neloială ce 
implică 
exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul 
acţiunilor 
întreprinse 

Executat (are caracter permanent). 
Indicatorii de monitorizare a acestei acțiuni sunt: Combaterea acțiunilor 
anticoncurențiale prin depistarea și contracararea lor. Au fost depistate 6 cazuri de 
constatare a încălcărilor cu amenda stabilită în sumă de 918 731 lei. 
Totodată,  în anul 2015 au fost depuse 8 plângeri referitoare la protecția OPI de către 
persoane juridice (5 titulari naționali, 3 titulari străini). Dintre acestea privind protecția 
mărcilor - 4, privind protecția DMI - 1, privind protecția DA și DC 3 plângeri. 
În 2015 au fost examinate și  emise decizii pe marginea a 10 dosare. 

54. 4.3.9. Promovarea politicii 
concurenţiale aferente 
exercitării drepturilor de 
proprietate intelectuală 

2015-
2017 

Consiliul 
Concurenţei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Creşterea 
gradului de 
informare a 
societăţii cu 

Numărul 
acţiunilor 

desfăşurate 

Executat (are caracter permanent). 
Consiliul Concurenţei: 
În vederea creșterii gradului de informare a societății  cu referire la politica de stat în 
combaterea acțiunilor anticoncurențiale a fost asigurată participarea la 3 acțiuni: 
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prin asigurarea unui 
dialog continuu cu 
societatea (prin 
intermediul trainingurilor, 
conferinţelor de presă, 
meselor rotunde etc.) 

Proprietatea 
Intelectuală 

referire la 
politica 
promovată de 
stat în 
combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale 
şi de concurenţă 
neloială ce 
implică 
exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

− Conferința Internaționala Inovațională „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și 
Dezvoltarea Economică”; 
− Masa rotunda între reprezentanții AGEPI și reprezentanții Consiliului Concurentei 
organizată  în vederea soluționării unor probleme apărute la investigarea cazurilor de 
concurenta neloiala; 
− Audieri   în cadrul investigării unor cazuri de concurență neloială 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Participarea la examinarea plângerii „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA)” SA către 
„Complex-Total” SRL referitor la copierea/folosirea ilegală a ambalajului. 

OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg 
cu privire la rolul propriet ății 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 proprietății intelectuale 

55. 5.1.1. Crearea platformei 
electronice de colaborare 
între universităţi şi 
întreprinderi cu scopul 
promovării înregistrării 
obiectelor de proprietate 
intelectuală, intensificării 
colaborării şi 
comercializării obiectelor 
de proprietate intelectuală 
prin transfer de tehnologii 

2015 Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Platforma 
electronică 
creată 

Numărul de 
utilizatori şi 
vizitatori ai 
platformei 

Numărul de 
parteneriate 

create  
Numărul 

obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
înregistrate 

În proces de executare. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În scopul creării platformei, au fost elaborate mai multe baze de date cum ar fi: 
Catalogul serviciilor prestate de către Institutele de Cercetare din Republica Moldova; 
Baza de date cu privire la companiile cu potenţial de inovare. 
Participanţii care sunt prezenţi la evenimentele de informare și promovare a 
programelor de finanţare, grupuri-țintăetc. 
În luna februarie 2015, AITT a elaborat şi a aplicat un proiect în cadrul Programului de 
cooperare transfrontalieră Moldova-Ucraina, susţinut de UE. Proiectul prevedea 
crearea platformei electronice de colaborare între universităţi şi întreprinderi. 
În luna ianuarie 2016, AITT a primit un răspuns că proiectul nu va fi finanţat.  
În 2015 din lipsa surselor financiare, executarea activităţii date a fost imposibilă. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În cazul solicitării, AGEPI este gata să contribuie la elaborarea produsului 
informațional menționat. 
În anul 2015 nu s-a solicitat asistența AGEPI la elaborarea acestui produs.  

56. 5.1.3. Implementarea reformei 
sistemului bibliotecar 
prin transformarea 
bibliotecilor în centre 
infodocumentare, inclusiv 
în domeniul proprietăţii 
intelectuale 

2017 Ministerul 
Culturii;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Crearea 
oportunităţilor 
de informare a 
populaţiei prin 
intermediul 
serviciilor 
centrelor 

Centre 
infodocumentare 

funcţionale 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 au fost organizate 2 seminare/mese rotunde de instruire a bibliotecarilor 
și cititorilor bibliotecii în domeniul protecției OPI, inclusiv în comun cu  programul 
NOVATECA: 
− Atelierul de lucru ,,Servicii noi de bibliotecă”, organizat în comun cu programul 
Novateca, 12 martie, Ordin nr. 44 din 11.03.2015; 
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infodocumentare − Masa rotundă ,,Rolul mărcii în promovarea produselor și serviciilor autohtone” 
organizată în comun cu BRTS al INCE la 28 mai, Ordin nr. 102 din 27.05.2015  
În luna aprilie 2015, cu ocazia Zilei Mondiale a PI, a fost lansat Concursul republican 
,,Biblioteca-partener în promovarea proprietății intelectuale” (Ordin nr. 60 din 
31.03.2015). 

57. 5.1.4. Elaborarea, imprimarea şi 
distribuirea materialelor 
promoţionale şi 
informative în domeniul 
proprietăţii intelectuale 
pentru diferite categorii 
de utilizatori 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Propagarea 
intensă şi 
informarea 
completă a 
populaţiei 
referitor la 
proprietatea 
intelectuală, 
formarea unei 
atitudini 
adecvate privind 
impactul negativ 
al pirateriei şi 
contrafacerii 

Numărul de 
materiale 

elaborate şi 
distribuite 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului 2015, în cadrul AGEPI au fost elaborate și/sau actualizate 42 de 
titluri  de lucrări editorial-poligrafice, fiind editate 27716 exemplare, dintre care: 
- la AGEPI - 2146 de exemplare;  
- în exterior - 25570 de exemplare. 
În cadrul evenimentelor de promovare organizate de AGEPI au fost diseminate gratuit 
13972 de exemplare de publicații (broșuri, pliante): la expoziții: 7709 ex., la seminare: 
6263 ex. 

58. 5.1.6. Elaborarea şi publicarea 
unei broşuri privind 
procedurile şi aspectele 
procesului de validare a 
brevetelor europene pe 
teritoriul Republicii 
Moldova 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Informarea 
efectivă a 
examinatorilor, 
mandatarilor 
autorizaţi, altor 
persoane 
interesate cu 
privire la 
sistemul de 
validare a 
brevetelor 
europene 

Broşura editată Executat. 
În anul 2015 a fost editat de OEB un pliant informativ privind sistemul de validare a 
brevetelor Europene, elaborat în cooperare cu AGEPI  
Pliantul a fost diseminat participanților la EIS ,,Infoinvent”, în luna noiembrie 2015. 
  

Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învăţămînt preuniversitar,  
universitar şi postuniversitar 

59. 5.2.1. Introducerea în curricula 
şi în programele de 
învăţămînt de nivel liceal, 
profesional, universitar şi 
postuniversitar a unor 
cursuri de instruire în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale şi acordarea 

2015-
2017 

Ministerul 
Educaţiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Sporirea 
nivelului de 
pregătire a 
tineretului 
studios în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul 
instituţiilor care 
au introdus în 
curricula şi în 
programele de 
studii cursul 

introductiv de 
proprietate 

Executat (are caracter permanent). 
Ministerul Educaţiei: 
Cursuri de instruire în domeniul PI se predau la următoarele instituții de 
învățământ superior:  
1) La Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi, la Facultatea de Ştiinţe 
Reale, Economice şi ale Mediului, la  Specialitățile Business și administrare, 
Contabilitate, Finanțe și bănci, la Ciclul I Licen ță au fost incluse următoarele cursuri 
în domeniul PI:  
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asistenţei în vederea 
elaborării programelor de 
studiu în domeniu 

Perfecţionarea 
sistemului de 
instruire în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

intelectuală - Instrumente software pentru afaceri - sem. II, obligatoriu;  
- Drept economic, Management social, Management inovațional, Management ÎMM, 
Sisteme informaționale în management, Sisteme informaționale în contabilitate  - 
semestrele IV, V, VI, opționale,  sau module în cadrul acestora. 
La Ciclul II Masterat  au fost incluse următoarele cursuri: 
- Metodologia și etica cercetărilor economice; Mediul legal al întreprinderii; 
Managementul proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare, la specialitățile 
Contabilitate, Management financiar, Administrarea afacerilor comerciale - semestrele 
I, II, III, obligatorii; 
- Comportamentul consumatorului , la specialitatea Business și administrare - sem. 
III, obligatoriu; 
- Contracte și modalități de plată internaționale; Contabilitatea operațiunilor de 
import-export, la specialitățile Contabilitate, Management financiar - semestrele I, II, 
III, opționale,  sau module în cadrul acestora. 
2) 2) La ASEM, specialitatea Managementul proprietăţii intelectuale, a fost inclusă 
studierea următoarelor cursuri obligatorii: Bazele proprietăţii intelectuale (120 de ore), 
Dreptul proprietăţii intelectuale (150 de ore), Protecţia semnelor distinctive în 
activitatea comercială (120 de ore), Evaluarea şi comercializarea OPI (150 de ore). 
Totodată, au fost incluse şi următoarele cursuri opţionale: Dreptul de autor şi drepturi 
conexe (120 de ore), Protecţia juridică a desenelor şi modelelor industriale (120 de 
ore), Protecţia mărcilor şi denumirilor de origine ale produselor, Drepturile 
proprietăţii industriale în relaţii externe şi disciplina la liberă alegere Protecţia 
proprietăţii intelectuale.  
De asemenea, cursul Dreptul proprietății intelectuale a fost inclus ca disciplină 
obligatorie în programul de studii al Specialității de Drept și ca disciplină la liberă 
alegere pentru specialitățile Achiziții, Business și administrare, Marketing și logistică, 
Merceologie și comerț.  
La masterat, programul Managementul informațional, disciplina Antreprenoriat, este 
inclusă o tema privind protecția proprietății intelectuale. 
3) La USM, Facultatea de Drept, în programele de studiu au fost prevăzute 
următoarele cursuri: Dreptul proprietății intelectuale (90 de ore), Dreptul afacerilor 
(150 de ore), Dreptul concurenței (60 de ore), Drept civil, contracte translative de 
proprietate și prestări servicii (150 de ore), Dreptul protecției consumatorilor (120 de 
ore). Programul de masterat Dreptul în afaceri cuprinde următoarele cursuri: Dreptul 
proprietății intelectuale, Protecția juridică a obiectelor de proprietate intelectuală în 
domeniul tehnologiilor informaționale (150 de ore); Protecția juridică a mijloacelor de 
individualizare a produselor și serviciilor (150 de ore); Dreptul protecției concurenței, 
dreptul protecției consumatorilor (150 de ore). În cadrul Facultății de Fizică și 
Inginerie, în planurile de studii ale celor 12 specialități a fost inclus modulul 
Managementul inovațiilor și proprietatea intelectuală constituit din 2 cursuri: 
Management inovațional în spațiul european și Protecția proprietății intelectuale. 
4) La Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC): 
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Din anul universitar 2013-2014  la specialitatea „Business și administrare” în cadrul 
cursurilor „Planificarea și gestiunea întreprinderii industriale” și „Managementul 
inovațional” sunt incluse câte o tema privind protecția proprietății intelectuale. 
În cadrul procesului de elaborare a planurilor de studii conform noului Plan-cadru 
pentru studii superioare, la ciclul I (studii de licență) a fost introdus cursul „Dreptul 
proprietății intelectuale” la specialitățile „Business și administrare”, „Turism”, 
„Inginerie și management în industria alimentară”, „Inginerie și management în 
agricultură”, „Inginerie și management în transporturi”. Planurile urmează a fi aprobate 
de Senatul USC la 25 februarie 2016. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Conform Nomenclatorului specialităților din RM în învățământul universitar din RM 
sunt incluse următoarele 3 specialități axate pe domeniul PI: 
- Inginerie Inovațională și Transfer Tehnologic – la UTM; 
- Managementul Proprietății  Intelectuale – la ASEM; 
- Management Inovațional și Transfer Tehnologic (masterat) – la USM; UTM și 
Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți.  
De asemenea, s-a constatat că disciplinele din domeniul PI se predau în mai multe 
universități, la mai multe specialități, după cum urmează: 
- Dreptul PI - 12 universități, 7 specialități; 
- Protecția PI –1 universitate, 3 specialități; 
- Economia PI – 3 universități, 6 specialități; 
- Managementul Inovațional – 9 universități, 6 specialități; 
- Marketingul produselor noi – 3 universități,  3 specialități; 
- Societatea bazată pe cunoaștere – 1 universitate, 5 – specialități; 
- Evidența și evaluarea activelor imateriale – 1 universitate, 1 specialitate; 
- Protecția Dreptului de Autor - – 1 universitate, 1 specialitate; 
- Protecția Designului Industrial – 1 universitate, 1 specialitate; 
- Evaluarea și comercializarea/evidența activelor imateriale - 1 universitate, 1 
specialitate. 
În luna aprilie 2015, în cadrul Simpozionului anual ştiinţifico-practic „Lecturi 
AGEPI”, ediţia a XVI-a, a fost organizată o Masă rotundă dedicata problemelor 
instruirii tinerei generații  în domeniul PI, cu participarea reprezentanților USM, UTM, 
USPEE C. Stere, ULIM și Ministerului Educației, în cadrul căreia s-au discutat aspecte 
practice de predare a disciplinelor legate de PI în universități. 
Ținând cont de necesitatea ridicării nivelului de informare a tineretului studios în 
domeniul PI, inclusiv prin intermediul completării manualelor școlare cu noțiuni din 
domeniul PI, AGEPI s-a aliniat inițiativei lansate de Ministerul Educației privind 
îmbunătățirea conținutului și calității manualelor școlare.  
Astfel, prin ordinul DG nr.59 din 31.03.2015 în cadrul AGEPI a fost creat un grup de 
lucru pentru evaluarea manualelor școlare, în vederea introducerii noțiunilor de PI, 
care a examinat și a propus Ministerului Educației unele recomandări de completare a 
manualelor la 13 discipline școlare (clasele a II - XII), care urmează a fi reeditate de 
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minister pe parcursul anului 2015. 
La finele lunii ianuarie 2015, conducerea AGEPI a participat la prima ședință din anul 
2015 a managerilor instituțiilor de învățământ preuniversitar din mun. Chișinău, 
organizată în incinta Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului 
municipal Chișinău (DGETS), în cadrul căreia a fost solicitat sprijinul directorilor de 
licee și scoli în propagarea respectului fata de protecția OPI în instituțiile conduse de 
aceștia nu doar în rândul elevilor, dar și a întregului colectiv didactic. 
In cadrul reuniunii tuturor participanților li s-a înmânat câte un set de materiale 
informative din domeniul PI. 

60. 5.2.2. Introducerea în 
programul de învățământ 
al facultăţii de 
horticultură a 
Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova, în 
cadrul disciplinei «Bazele 
statului şi dreptului”, a 
unor cursuri în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
în special ce ţin de 
denumirile de origine, 
indicaţiile geografice şi 
specialităţile tradiţionale 
garantate 

2015 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 
Educaţiei 

Sporirea 
nivelului de 
pregătire a 
studenţilor în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 
Perfecţionarea 
sistemului de 
instruire în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Cursuri de 
proprietate 
intelectuală 
integrate în 

programele de 
studii 

În proces de executare. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:  
Începând cu anul universitar 2016-2017 Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
urmează să introducă în Curriculum la disciplina Bazele statului și dreptului un număr 
de ore în domeniul proprietății intelectuale. Actualmente se elaborează planurile de 
studii, care urmează a fi aprobate până la 01.03.2016, în care sunt preconizate 2 
discipline: Blocul 2: Bazele statului și dreptului/Tehnici de comunicare - 4 credite (60 
de ore academice) și Blocul 4: bazele antreprenoriatului/Proprietatea intelectuală - 4 
credite (60 de ore academice). 

61. 5.2.4. Implementarea 
Programului de master 
«Managementul 
inovaţional şi transferul 
tehnologic”, şi a altor 
acţiuni de instruire în 
cadrul proiectului 
TEMPUS no. 544197-
2013-IT-JPHES 
«Technological Transfer 
Network” –TecTNet 
 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Ministerul 
Educaţiei 

Modernizarea şi 
reformarea 

învăţămîntului 
superior în 
domeniul 

proprietăţii 
intelectuale, 
inclusiv a 

masteratului de 
profesionalizare 

Cursul de 
master 

implementat – 4 
univeristăți 

 
Numărul de 

acţiuni 
desfăşurate - 

3 acțiuni 

Executat (înainte de termenul prevăzut). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, 
Ministerul Educaţiei: 
Programul de master „Managementul Inovațional și Transferul Tehnologic”   a 
fost lansat la 15 septembrie 2014, în cadrul a 4 universități - USM, UASM, UTM și 
Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți.  
Curricula universitară a acestui curs, inclusiv în compartimentul ce ține de domeniul 
PI, a fost elaborată în parteneriat cu profesori ai universităților din  UE (Portugalia, 
Italia), pe parcursul anului 2014, în cadrul proiectului TecTNet „Reţeaua de Transfer 
Tehnologic" (Nr. Proiect 5441 97-TEMPlJS-1-201 3-11T-TEMPUS-JPHES). 
AGEPI, în calitate de partener la implementarea proiectului TEMPUS TecNet, a fost 
responsabilă de domeniul PI din cadrul acestui curs de masterat: elaborarea curriculei 
și susținerea prelegerilor.  
La 11 decembrie 2015, în incinta USM, a avut loc cea de-a III-a reuniune a Consiliului 
de administrare a proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, 
implementat de un consorțiu compus din 11 parteneri din RM și UE, din care face 
parte și AGEPI. 
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La reuniune au participat reprezentanții partenerilor de proiect din RM și UE, 
coordonatorul național al Programului ERASMUS+ , dar și studenții programului de 
master realizat în cadrul proiectului. 
O atenție sporită în cadrul reuniunii a fost acordată programului de master 
„Managementul Inovațional și Transferul Tehnologic”. Reprezentanții celor patru 
universități din RM, care realizează în comun programul de master, s-au expus asupra 
diverselor aspecte ale procesului educațional, inclusiv asupra cerințelor față de 
pregătirea tezelor de master, calității cursurilor, dar și rezultatelor programului de 
stagiu al masteranzilor în cadrul universităților din UE. Totodată, studenții masteranzi 
au fost invitați să prezinte conceptul și structura tezelor de master precum și viziunea 
proprie asupra utilității stagiului realizat în cadrul Universităților din UE, partenere de 
proiect. 
Pe parcursul anului 2015, reprezentanții AGEPI au acordat consultații la solicitarea 
studenților programului de master, pe subiecte ce țin de domeniul PI. 

62. 5.2.5. Susţinerea activităţii de 
cercetare şi inovare în 
rîndul elevilor şi 
studenţilor, promovarea 
continuă a concursurilor 
anuale «Cel mai bun elev 
inovator”, «Cel mai bun 
student inovator”,”Azi 
student – mîine 
antreprenor” 

Anual Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic, 
Ministerul 
Educaţiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Stimularea 
motivaţiei şi 
creşterea 
interesului 
tineretului 
studios pentru 
activitatea de 
inovare 

Numărul de 
participanţi la 

concurs  
Numărul de 

lucrări 
prezentate 

Executat. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
Concursul „Cel mai bun elev inovator” se organizează în fiecare an. Câștigătorii 
Concursului sunt implicaţi în diverse evenimente organizate sau la care AITT participă 
pe tot parcursul anului. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 au fost întreprinse următoarele acţiuni pentru organizarea a 5 concursuri  
de promovare a elevilor și studenților: 
1. A fost coordonată cu AITT contribuţia AGEPI la organizarea şi desfăşurarea în 
comun cu AŞM şi universitățile AŞM, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei a 
concursului anual „Cel mai bun elev inovator”, care a avut loc în perioada februarie-
mai. Totalurile au avut loc la 23 mai 2015, 105 participanți, 110 lucrări, 40 licee, Ordin 
nr. 100 din 19.05.2015; 
2. A fost coordonat cu ASEM programul concursului „Azi student – mâine 
antreprenor” care a fost organizat la 24 aprilie 2015, lista experţilor AGEPI participanţi 
la jurizare, numărul participanților şi lista materialelor promoționale (100 de 
participanți), Ordin nr.70 din 15.04.2015; 
3. A fost coordonat cu UTM contribuţia AGEPI la organizarea  concursului „Cel 
mai bun student inovator”, care a avut loc la 8 mai 2015, Ordin nr. 80 din 05.05.2015; 
4.  Au fost coordonate cu pretura sectorului Buiucani din mun. Chișinău participarea 
AGEPI în calitate de partener la Festivalul - Concurs de muzică ușoară-populară „Și tu 
poți fi o stea ”, ediția a II-a  (70 de participanți), Ordin nr.76 din 27.04.2015; 
5. A fost coordonată cu Ministerul Educației participarea AGEPI la organizarea 
ediţiei a III- a a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”  (110 part.), 
Ordin nr. 38 din 25.02.2015. 
6. În scopul susținerii și stimulării procesului de pregătire a cadrelor naționale în 
domeniul proprietății intelectuale, AGEPI  a oferit  BURSA DE MERIT AGEPI pentru 
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doi dintre cei mai buni studenți ce își face studiile la ASEM, facultatea Business și 
Administrarea Afacerilor, specialitatea Managementul proprietății Intelectuale (MPI) 
în valoare de 1000 de lei lunar, în perioada septembrie-iunie.  

63. 5.2.6. Celebrarea Zilei 
Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale în gimnazii, 
licee şi universităţi 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei 

Informarea 
completă, 
corectă şi precisă 
a elevilor şi 
studenţilor 
privind 
proprietatea 
intelectuală 

Numărul de 
elevi şi studenţi 
participanţi la 

eveniment 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Planul de măsuri de sărbătorire a Zilei Mondiale de PI, a fost aprobat prin ordinul nr. 
39 din 25.02.2015, incluzând peste 8 măsuri ample, organizate în comun cu Ministerul 
Educației , Culturii etc.. 
Programul activităților consacrate Zilei Mondiale a PI a inclus: 
1) Organizarea Simpozionului anual ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, ediţia a 
XVI-a. La lucrările simpozionului care s-au desfășurat în perioada 22-23 aprilie 2015 
au participat în jur de 70- reprezentanți ai instituțiilor academice și universitare, 
specialiști în domeniul PI din republică și din România. 
2) Lansarea concursului „Biblioteca - partener în promovarea PI”, ediția a V-a; 
3) Organizarea în comun cu ASEM a Concursului „Azi student, mâine antreprenor” 
(120 de participanți) etc. 
În anul 2015, Ziua Mondială a Proprietății intelectule, a fost marcată prin ședința 
solemnă la AGEPI celebrată sub genericul „Cinematografia – pasiune globală”, de 
altfel ca și în toate statele membre ale OMPI. La eveniment au participat reprezentanţi 
ai autorităţilor publice centrale, instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi 
învăţământului superior, uniunilor de creaţie, inventatori, mandatari autorizaţi şi 
consilieri în PI, reprezentanţi ai AGEPI, ai oficiilor de PI de peste hotare, participanţii 
Simpozionului anual ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI – 2015”. 
Totodată, în cadrul ședinței solemne au fost înmânate trofeul AGEPI celui mai activ 
mandatar autorizat și medaliile obținute de inventatorii din RM la Saloanele 
internaționale de la Cluj, România și Geneva, Elveția. 
Ministerul Educaţiei: 
În cadrul ASEM s-a desfășurat masa rotundă cu tema „Proprietatea intelectuală în 
contextul integrării europene”, la 3 aprilie 2015, cu participarea AGEPI. La 
manifestare au participat 10 studenți de la anul III de studii, specialitatea „Drept”.  
Profesorii facultății BAA - dr. Marina ŞENDREA, lector univ. Victor ZAMARU, 
doctorand Igor BELOSTECINIC - au participat cu comunicări la lucrările 
Simpozionului ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI – 2015”. 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi:  marcarea Zilei Mondiale a PI, 
inclusiv, abordarea tematicii combaterea plagiatului în lucrările științifice. 

64. 5.2.7. Organizarea Conferinţei 
Ştiinţifice a studenţilor în 
domeniul protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală (3 
ediţii) 

2015; 
2016; 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei 

Antrenarea 
tineretului 
studios în 
dezbateri axate 
pe problemele 
actuale ale 
domeniului 

Conferinţe 
desfăşurate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Conferința științifică studențească „Creativitate, Inovaţie şi Proprietatea intelectuală", a 
fost organizată în cadrul celei de-a XIII- a ediţii a Simpozionului Ştiinţific al Tinerilor 
Cercetători ASEM-2015, ca parte componentă a programului activităților consacrate 
Zilei mondiale a PI. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23-24 aprilie cu 
participarea a 70 de studenți. 
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proprietăţii 
intelectuale 

Ministerul Educaţiei:  
ASEM: 24 aprilie, cu suportul AGEPI în cadrul Simpozionului Tinerilor cercetători și-
a desfășurat lucrările  secțiunea „CREATIVITATE, INOVAŢIE ŞI PROTECŢIA 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE”. Au participat 31 de studenţi, care au prezentat 11 
lucrări ştiinţifice. Au fost recomandate spre publicare 2 lucrări: 
1. „Perspectiva gamification–ului pentru societate. Autor: ADAMCIUC Ludmila, 
MPI 141, Cond. șt.:  ŞENDREA Mariana, dr., conf. univ.  
2. „Inovaţia – Vector de bază în promovarea brandului „Moldova”, Autor: 
SERGENTU Nicoleta, MPI 141, Cond. șt.: ZAMARU Victor, dr., lect. univ. 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USC): La 5 iunie 
2015 în cadrul Conferinței științifice internaționale „Perspectivele și Problemele 
Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației”,  organizată de USC a fost 
prezentat raportul „Impactul obiectelor de proprietate intelectuală asupra concurenței”, 
autor Sedlețchi Elena, doctorandă,  Universitatea de Studii Europene din Moldova 
(USEM). 

65. 5.2.8. Promovarea utilizării 
instrumentelor 
informaţionale în vederea 
reducerii fenomenului de 
plagiat în cadrul 
instituţiilor de cercetare şi 
de învăţămînt superior 

2015-
2017 

Ministerul 
Educaţiei 

Asigurarea 
respectării 
drepturilor de 
autor şi 
drepturilor 
conexe 

Sisteme 
informaţionale 

instalate 

În proces de executare. 
Ministerul Educaţiei: 
În cadrul ASEM, USM, ULIM și UTM au fost elaborate baze de date proprii, care au 
fost instalate și funcționează  în vederea reducerii fenomenului de plagiat.  

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală  de către societate 
66. 5.3.1. Promovarea sistemului de 

proprietate intelectuală la 
nivel local şi regional 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 
Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Ministerul 

Educaţiei în 

Modul 
contemporan de 
percepere de 
către societate a 
rolului 
proprietăţii 
intelectuale în 
dezvoltarea unei 
economii bazate 
pe cunoaştere, 
privind 
necesitatea 
protecţiei şi 
respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 sistemul de PI a fost promovat în cadrul a 73 de evenimente de informare 
a societăţii cu privire la rolul PI în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, 
precum şi importanţa respectării DPI, inclusiv: 
1) Seminare - 40 (1416 participanți; 6401 ex. materiale promoționale diseminate. ), 
dintre acestea: 
− Seminare naționale -37; la Chişinău – 33, în teritoriu – 4  
(autorităţi publice – 4, antreprenori - 14, instituţii de cercetare – 3, universităţi - 6, 
biblioteci - 8); 
− Seminare cu participare internațională: 3 
2) Expoziții - 24, inclusiv: 
− Expoziţii naţionale -17: Chişinău -14, în teritoriu – 3  (cu stand - 12, cu marketing ) 
− Expoziţii Interna ţionale - 8:  peste hotare -7 (196 de lucrări prezentate, la 
Chișinău -1 (410 lucrări prezentate); 
3) Concursuri - 9 (665 de participanți):  
− Concursul Marca comerciala a anului (luna ianuarie) – 79 de participanți; 
− Ediţia a III- a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”  (luna 
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comun cu 
instituţiile de 
învăţămînt; 
Ministerul 
Culturii 

februarie)-110 participanți; 
− Concursul - Azi student, mâine antreprenor (luna aprilie) – 100 de participanți; 
− Concursul - Și tu poți să fii o stea (luna aprilie)- 70 de participanți; 
− Concursul - Cel mai bun elev inovator (luna mai)-114 participanţi;  
− Concursul lucrărilor studenţeşti UTM (mai); 
− Concursul de business planuri pentru tineri (iunie) - 100 de participanți; 
− Concursul Cel mai bun raţionalizator, Cel mai tînăr raţionalizator (iunie) - 10 
participanți; 
− Cupa Businessului Creativ (luna iunie) – 60 de participanți. 
Totodată, angajații AGEPI au participat la: 
1) Ședința Asociației Naționale a Apicultorilor din RM (cu prezentarea unei 
informații succinte despre AGEPI - IG, marcă, DMI) (19 august 2015); 
2) Deschiderea centrului pentru tineri designeri şi antreprenori din industria modei 
„ZIPHOUSE”, UTM; 
3) Forumul regional al producătorilor şi procesatorilor de prune (Nisporeni, 10 
septembrie) (conform Ordinului nr.155 din 09.09.2015;  
4) Conferința „Turismul Călărășean - între potențial local și șansa fondurilor 
europene”. (Muzeul de Artizanat „Casa Părintească”,  Palanca, Călărași). (Ordinul 
Nr.221 din 03/12/2015). 
Ministerul Afacerilor Interne: 
În vederea asigurării realizării pe această dimensiune a activităților ce fac parte din 
domeniul de responsabilitate al Poliției, în Planul instituțional pentru anul 2016, 
urmează a fi prevăzute activități concrete orientate spre dezvoltarea sistemului naţional 
de protecţie a OPI. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În cadrul seminarelor organizate și desfășurate de către ACSA producătorii agricoli au 
fost familiarizați cu prevederile legale din domeniul proprietății intelectuale, inclusiv 
despre avantajele producerii produselor agroalimentare cu IG și DO. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2015 SV a participat la 15 evenimente de promovare a sistemului 
de proprietate intelectuală, dintre care: 
- 10 mese rotunde cu instituţiile de stat; 
- 2 întruniri cu reprezentanţii mediului privat - titularii de drepturi; 
- 3 întruniri cu Misiunea EUBAM. 
Totodată, în vederea promovării sistemului de PI la nivel local şi regional, SV plasează 
pe pagina web oficială informaţii cu privire la cazurile de încălcare a DPI, modalităţi 
de combatere a traficului de mărfuri contrafăcute, mecanismul de acordare a protecţiei 
drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră, precum şi alte informaţii la acest 
subiect. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Sistemul de PI este promovat prin intermediul Parcurilor științifico-tehnologice şi 
Incubatoarelor de Inovare. Monitorizarea activității parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi 
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incubatoarelor de inovare se efectuează de către AITT în baza a 5 indicatori principali. 
Aceștia caracterizează activitatea parcurilor şi incubatoarelor, unul din indicatori fiind 
numărul OPI implementate. În anul 2015, în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi 
incubatoarelor de inovare au fost implementate 4 OPI. Astfel, în cadrul tuturor 
şedinţelor cu administratorii parcurilor şi incubatoarelor se discută şi problemele din 
sistemul de PI. 
Ministerul Culturii: 
Sistemul de proprietate intelectuală a fost promovat în cadrul manifestărilor ştiinţifice 
anuale şi publicaţiile ştiinţifice ale instituţiilor subordonate: Muzeul Naţional de Istorie 
a Moldovei - 3 publicaţii ştiinţifice editate, 73 comunicări ştiinţifice şi 2 manifestări 
ştiinţifice; Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală - 6 manifestări ştiinţifice, 
63 comunicări ştiinţifice editate; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei - 1 manifestare 
științifică, 6 publicații științifice; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - 5 
manifestări științifice (în total manifestări cultural-științifice - 342), 22 de titluri de 
publicații editate (28 de ediții). 

67. 5.3.2. Promovarea şi 
diseminarea informaţiei 
cu privire la drepturile de 
proprietate intelectuală 
prin intermediul mass-
mediei 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Conştientizarea 
beneficiilor 
oferite de 
gestionarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală de 
către 
întreprinderile 
mici şi mijlocii, 
universităţi, 
instituţii din 
sfera ştiinţei şi 
inovării şi de 
publicul larg  
Formarea unei 
atitudini 
negative a 
populaţiei faţă 
de fenomenele 
de piraterie şi 
contrafacere 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Numărul de 
spoturi 

publicitare 
lansate 

Executat (are caracter permanent). 
În anul 2015 au fost elaborate și diseminate 539 de informații  în diverse surse mass 
media, inclusiv: Informații în mass media (377) şi știri elaborate de AGEPI (162). 
În perioada de raport au fost organizate 3 conferințe de presă (28 mai 2015, 30 
octombrie și 19 noiembrie 2015) și s-a participat la 17 emisiuni radio. 
Are loc monitorizarea permanentă a informațiilor apărute lunar în mass-media audio, 
TV și presa scrisă. 
Au fost elaborate 2 spoturi publicitare dedicate EIS „Infoinvent”, care au fost 
diseminate în lunile septembrie și noiembrie 2015 la Jurnal TV și Publica TV, precum 
și plasate pe paginile web ale partenerilor expoziției. 
Totodată, în vederea promovării informației cu privire la DPI s-a participat la 
evenimentele organizate de mass media: 
1) Două interviuri la postul de radio Vocea Basarabiei dedicat mărcilor și protecției 
IG și DO; 
2) Emisiunea în direct cu subiectul  „Rolul și protecția mărcilor”  (TV Vocea 
Basarabiei); 
3) Interviul referitor la înregistrarea mărcilor (difuzat 19, 20, 21 iunie) la postul 
MBC – Moldavian Business Chanel (http://mbc.md/;)  
4) Publicarea în International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 5, 
No. 3, 2015 (May 2015) a articolului Geographical Indications – New Opportunities 
for Exploitation of Moldovan Products on the Community Market; 
5) Elaborarea și prezentarea răspunsului pentru ziarul Adevarul pentru articolul cu 
referire la IG, 
6) Participarea în cadrul emisiunii Dialog de la AGRO TV Moldova (Subiectul - 
Cele două Caiete de Sarcini care au fost omologate recent cu Indicație Geografică” 
(Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi” și „Rachiu de caise de Nimoreni”) 
(scrisoarea nr.4287 din 21.12.2015); 
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7) Elaborarea și publicarea  articolului Geographical Indications as object of 
intellectual property right în „Economie și Sociologie”, 2015, nr. 2. 

68. 5.3.4. Organizarea seminarelor 
de informare în domeniul 
proprietăţii intelectuale 
pentru reprezentanţii 
mass-mediei 

2015, 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Formarea unui 
grup de jurnalişti 
bine informaţi în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul de 
jurnalişti 
informaţi 

A decăzut necesitatea. 
În 2015 s-a observat o intensificare a comunicării cu mass media, datorită 
conștientizării de către jurnaliști a importanței cunoașterii, domeniului proprietății 
intelectuale, urmare elaborării de către AGEPI a unor informații care au exemplificat 
cele menționate mai sus. În modul acesta a decăzut necesitatea desfășurării seminarelor 
de acest gen. 

69. 5.3.5. Organizarea concursului 
jurnaliştilor pentru cea 
mai bună expunere a 
problemelor legate de 
dezvoltarea activităţii 
tehnico-ştiinţifice, 
inovaţionale şi de 
raţionalizare din ţară, 
precum şi diseminarea 
informaţiilor din 
domeniul proprietăţii 
intelectuale (2 ediţii) 

2015; 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Popularizarea 
elaborărilor 
tehnico-
ştiinţifice, de 
inovare şi 
raţionalizare 
Formarea unui 
grup de jurnalişti 
bine informaţi în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Concurs 
organizat 

Executat. 
În luna aprilie a fost lansată ediţia X a Concursului republican al jurnaliștilor ,,Să 
dezvoltam economia tarii cu proprietatea intelectuala", organizat în scopul stimulării 
jurnaliştilor care abordează tematica proprietăţii intelectuale și contribuie prin 
publicaţiile lor la familiarizarea publicului larg cu acest domeniu, inclusiv cu aspectele 
legate de crearea, protecţia juridică şi utilizarea OPI, precum şi respectarea DPI (Ordin 
nr. Nr.77 din 27.04.2015). 
Totalurile concursului au fost anunțate în cadrul EIS ,,Infoinvent 2015" și au fost 
distribuite 6 premii, după cum urmează: 
La categoria: Presă scrisă şi electronică (agenţii de presă, ziare, reviste, pagini 
web): 
a) Premiul I, în valoare de 2000 lei şi Diploma de menţiune pentru V. Vasilcov, 
„Agora.md"; 
b) Premiul II, în valoare de 1500 lei şi Diploma de menţiune pentru V. Colesnic, 
„Timpul"; 
c) Premiul III, În valoare de 1000 lei şi Diploma de menţiune pentru  L. Kasim, 
„Коmсомольская правда в Молдове". 
La categoria: Posturi de radio şi TV:  
a) Premiul I, în valoare de 2000 lei şi Diploma de menţiune pentru·T. Fişer, IPNA 
Radio Moldova; 
b) Premiul II, în valoare de 1500 lei şi Diploma de menţiune pentru Publika TV; 
c) Premiul III, în valoare de 1000 lei şi Diploma de menţiune pentru Jurnal TV (Ordin 
nr.212 din 19.11.15). 

OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării interna ţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii  
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european 

70. 6.1. Organizarea unui seminar 
naţional privind 
flexibilit ăţile Acordului 
TRIPS în domeniul 
brevetelor şi sănătatea 
publică. 

2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Monitorizarea 
corespunderii 
cadrului 
normativ în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale cu 
exigenţele 

Seminar 
desfăşurat 

În proces de executare. 
Acțiunea e preconizată pentru realizare în anul 2017. În 2015 au fost executate acțiuni 
preventive. 
În anul 2015 au fost asigurate angajamentele RM în cadrul OMC/TRIPS, fiind 
realizate următoarele activități: 
- A fost înaintată în atenția Ministerului de Economie solicitarea de asistență din 
partea OMC pentru lansarea unui proiect de organizare a unei Misiuni de lucru și a 
unui seminar pe problemele ce țin de implementarea flexibilităților TRIPS și Sănătatea 
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Acordului 
TRIPS al 
Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului 

Publică; 
- A fost asigurată participarea la lucrările Consiliului TRIPS la OMC, urmat de 
Simpozionul privind istoria de negociere a Acordului TRIPS și relevanța acestuia 
pentru evoluțiile actuale, eveniment dedicat  celebrării aniversarii de 20 de ani de la 
crearea OMC, în perioada 24–26 februarie 2015, Geneva; 
- A fost asigurată participarea la reuniunea Ministeriului Economiei din 9 iunie 2015, 
unde s-a prezentat Raportul privind DPI în cadrul procesului de revizuire a politicilor 
comerciale ale RM realizat de către OMC; 
- A fost asigurată participarea cu raport la OMC în cadrul examinării primului Raport 
de ţară în domeniul politicilor comerciale la OMC, 19–21 octombrie 2015, Geneva. 
Au fost redactate și expediate în adresa Ministerului Economiei, răspunsurile la 
întrebările ce țin de domeniul PI în contextul de prezentare a informaţiei pe marginea 
întrebărilor delegației SUA și Thailandei la OMC pe marginea Raportului de revizuire 
a politicilor comerciale ale Republicii Moldova. 

71. 6.2. Dezvoltarea relaţiilor de 
colaborare cu Comisia 
Economică a Naţiunilor 
Unite pentru Europa 
(UNECE) şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură (UNESCO) 

permanent Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Culturii;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Participarea 
Republicii 
Moldova la 
dezbateri cu 
referire la rolul 
proprietăţii 
intelectuale în 
dezvoltarea 
economică a ţării 
în cadrul 
sesiunilor 
Comisiei 
Economice a 
Naţiunilor Unite 
pentru Europa 
Participarea 
Republicii 
Moldova la 
reuniunile 
Organizaţiei 
Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO) 
Promovarea 
patrimoniului 
cultural naţional 

Numărul de 
participări la 

sesiunile 
Comisiei 

Economice a 
Naţiunilor Unite 
pentru Europa 
(UNECE) şi 
Organizaţiei 

Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, 

Ştiinţă şi 
Cultură 

(UNESCO) 

Executat.  
Ministerul Economiei: 
În luna septembrie 2015, UNECE a delegat un expert internațional, dl S. MAYOL, 
pentru efectuarea studiului privind activitatea comercială a agențiilor economici si 
asociaţiilor de business în regiunea transnistreană. Ministerul Economiei a remis 
demersul în cauză către Biroul pentru reintegrare cu solicitarea suportului în facilitarea 
accesului expertului pe teritoriul Transnistriei pentru stabilirea întrevederilor cu 
reprezentanţii domeniului cercetat.  
De asemenea, în perioada 8-9 septembrie 2015 la Chișinău a avut loc Conferința 
internațională „Consolidarea capacităților naționale pentru locuințe durabile”, 
organizata de către MDRC, cu suportul si în cadrul cooperării cu UNECE. La 
eveniment au participat reprezentanți ai autoritarilor publice centrale si partenerilor de 
dezvoltare”.  
Ministerul Culturii: 
Promovarea patrimoniului cultural naţional a avut loc prin realizarea activităților. 
În Listele UNESCO: 
− A fost depusă nominalizarea Tehnicile tradiţionale de realizare a scoarţei la 
Biroul UNESCO la Paris (un proiect comun al României şi Republicii Moldova); 
− -A fost depusă nominalizarea Peisajul Arheologic Orheiul Vechi în Lista de 
aşteptare pentru Patrimoniul cultural Mondial UNESCO. 
Specialiştii Ministerului au participat la seminare şi reuniuni tematice organizate de 
UNESCO: 
− a 9-a Reuniune anuală a experţilor din Sud-Estul Europei în domeniul salvgardării 
patrimoniului cultural imaterial (18-19 iunie 2015, Veneţia, Italia); 
− Forumul internaţional al patrimoniului cultural imaterial, Centrul regional 
UNESCO pentru patrimoniu cultural imaterial de la Sofia, Bulgaria (10-11 decembrie 
2015) etc. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
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În anul 2015 nu s-a participat la evenimentele UNESCO și UNECE, dar permanent 
sunt examinate și monitorizate materialele sesiunilor UNECE și UNESCO. 

72. 6.3. Extinderea cooperării cu 
asociaţiile titularilor de 
drepturi în domeniul 
proprietăţii intelectuale 
din străinătate. 
Organizarea unor ateliere 
de lucru (cu frecvenţă 
anuală) cu reprezentanţii 
asociaţiile titularilor de 
drepturi pentru 
promovarea sistemului 
naţional de proprietate 
intelectuală şi 
identificarea căilor de 
îmbunătăţire a colaborării 
dintre autorităţi şi titularii 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Stimularea 
interesului 
titularilor 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală din 
străinătate 
pentru piaţa 
internă a 
Republicii 
Moldova 
Atragerea 
investiţiilor 

Numărul de 
evenimente 

organizate cu 
participarea 
titularilor de 
drepturi din 
străinătate 

Executat. 
În anul 2015 a fost asigurată participarea specialiştilor AGEPI la o serie de evenimente 
organizate cu suportul organizaţiilor internaţionale: 
− Seminarul de instruire specializat „Prevenirea și investigarea încălcărilor normelor 
de drept cu privire la proprietatea intelectuală”, organizat de Guvernul SUA în 
colaborare cu Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta 9 - 
13 martie 2015, or. Budapesta (3 pers.); 
− Şedinţa ordinară a Grupului de lucru privind protecţia drepturilor de PI, organizată 
de către Misiunea EUBAM, la 17 aprilie 2015, la Odessa, Ucraina (1 pers.), 
− Seminarul de instruire EUBAM-REACT „Aspecte practice privind identificarea 
produselor contrafăcute și prezentarea celor mai bune practici ale Serviciului Vamal 
din Uniunea Europeană în lupta contra încălcărilor în domeniul PI (4-5 iunie, 2015, 
Chișinău), cu prezentarea a 2 rapoarte; 
− La 14 septembrie 2015 AGEPI a organizat la Chișinău un Atelier de lucru 
„Gestiunea colectivă a drepturilor de reproducere” în cooperare cu Asociația titularilor 
de drepturi IFRRO.  
− În luna decembrie 2015 a avut loc întrevederea Administrației AGEPI cu 
conducerea EUBAM.  

73. 6.4. Consolidarea colaborării 
cu oficiile naţionale de 
proprietate intelectuală de 
peste hotare. Negocierea 
şi semnarea Planului de 
acţiuni comune cu Oficiul 
de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci din România 

Permanent 
2016 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Consolidarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
obiectelor 
proprietăţii 
intelectuale în 
baza 
schimburilor 
bilaterale de 
experienţă şi a 
preluării celei 
mai bune 
practici existente 
la nivel naţional, 
regional şi 
internaţional 

Plan de acţiuni 
comun semnat 

Executat. 
În anul 2015 au avut loc mai multe întrevederi bilaterale cu oficiile de PI din România, 
China, Georgia, Danemarca. Au fost realizate mai multe acțiuni în colaborare cu aceste 
oficii: 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor: 
- În semestrul I la Chişinău a avut loc Întrevederea Bilaterală la nivel de conducere 
AGEPI-ORDA, 17-18 martie. A fost semnat un proces verbal cu acţiuni bilaterale 
concrete. 
- La 18 martie 2015 a avut loc o masa rotundă cu participarea OGC-urilor din RM și 
a delegației ORDA. 
Oficiul de PI din China: 
- În semestrul I reprezentanţii AGEPI au participat la Seminarul de instruire în 
domeniul proprietății intelectuale organizat de SIPO, 21 – 28 aprilie 2015, Shanghai, 
China (2 pers.). 
Centrul Național de PI din Georgia: 
- În semestrul II al anului 2015 a fost organizată vizita de lucru la AGEPI a dnei 
Sophio Mujiri, vicepreședinte Centrului Național de Proprietate Intelectuală al 
Georgiei (Sakpatenti), (ordinul nr. 13 din 17.07.2015);  
- A avut loc întrevederea bilaterală a conducerii AGEPI și Oficiului de PI din 
Georgia/Sakpatenti (20–21 iulie); 
- AGEPI a organizat Videoconferința cu reprezentanții Centrului National de PI din 
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Georgia, SAKPATENTI cu participarea reprezentanților MAIA, ONVV. Lucr ările 
acesteia s-au axat pe subiecte practice ce tin de procedura de identificare/selectare a 
IG/DO; 
Oficiul de PI din Danemarca: 
- În semestrul II al anului 2015 a avut loc vizita de lucru la AGEPI a delegației 
Oficiului de PI din Danemarca în scopul consolidării relaţiilor de cooperare bilaterală 
dintre AGEPI și DKPTO (9–11 septembrie ). În luna noiembrie 2015, delegația 
AGEPI, condusă de Directorul general, a întreprins o vizită de documentare la Oficiul 
danez de PI. 
Oficiul de Stat pentru Invenții și M ărci din România (OSIM): 
- A fost pregătită vizita conducerii OSIM la AGEPI, care va avea loc la începutul 
anului 2016. Au fost identificate acțiunile prioritare care vor fi incluse în Planul de 
acţiuni comune cu OSIM-AGEPI pentru 2016-2017. 

74. 6.5. Participarea Republicii 
Moldova la lucrările 
adunărilor anuale ale 
statelor-membre ale 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale, 
la sesiunile comitetelor 
permanente, ale 
grupurilor de experţi şi 
grupurilor de lucru ale 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale. 
Participarea Republicii 
Moldova la Conferinţa 
Diplomatică pentru 
Adoptarea Noului Act al 
Aranjamentului de la 
Lisabona privind 
protecţia indicaţiilor 
locului de origine a 
produselor şi înregistrarea 
lor internaţională 

2015-
2017  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Promovarea 
intereselor 
Republicii 
Moldova în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale în 
plan 
internaţional 

Numărul de 
evenimente la 

care s-a 
participat 

Executat (are caracter permanent). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de bilanț, specialiştii AGEPI au asigurat participarea și reprezentarea RM 
la 10 evenimente OMPI (9 sesiuni ale comitetelor și Conferința Diplomatică), care au 
avut loc la Geneva, Elveția (cheltuielile aferente deplasării au fost suportate parţial de 
către OMPI): 
1. Sesiunea a 33-a a Comitetului permanent OMPI privind dreptul mărcilor, 
desenelor industriale și indicațiilor geografice (16–20 martie 2015); 
2. Sesiunea a 23-a a Comitetului OMPI pentru program și buget (13–17 iulie 2015); 
3. Sesiunea a 13-a a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de 
la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor (2-6 noiembrie 2015);  
4. Sesiunea a 16-a a Comitetului pentru dezvoltare și proprietate intelectuală (9-13 
noiembrie 2015); 
5. Sesiunea a 34-a a Comitetului permanent privind dreptul mărilor, desenelor 
industriale și indicațiilor geografice (16-20 noiembrie 2015); 
6. Sesiunea a 10-a a Comitetului Consultativ pentru respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (23-25 noiembrie 2015). 
În cadrul acesteia delegația RM, reprezentată de către AGEPI, a participat cu stand 
informativ la lucrările Expoziției OMPI de campanii publice de sensibilizare a 
societății, în special a tinerii generații, axate pe respectarea DPI. Luând în 
considerare tematica expoziției curente, AGEPI s-a prezentat la stand cu Campania de 
sensibilizare a elevilor claselor liceale (15-18 ani) din Chișinău, cu sloganul „STOP 
pirateria și contrafacerea”, desfășurată în anul 2014 în mun. Chișinău.   
7. Sesiunea a 23-a a Comitetului permanent privind dreptul brevetelor (30 
noiembrie - 4 decembrie 2015); 
8. Sesiunea a 31-a a Comitetului pentru dreptul de autor și drepturile conexe (7-11 
decembrie 2015); 
9. Sesiunea a 5-a a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridica a Sistemului de la 
Haga pentru înregistrarea internațională a desenelor industriale (14-18 decembrie 



70 

 

2015). 
10. Conferința Diplomatica pentru adoptarea noului Aranjament de la Lisabona 
pentru Protecția denumirilor de origine și înregistrarea lor internațională, convocată 
de către OMPI în perioada 11–21 mai 2015, la Geneva. 
În cadrul acesteia, AGEPI în parteneriat cu Organizația pentru o Rețea Internațională 
de Indicații Geografice (OriGIn) din Elveția și cu suportul Misiunii RM la Geneva, au 
organizat: 
- Seminarul cu genericul "Indicațiile geografice și dezvoltarea durabilă";  
- Expoziția de produse tradiționale autohtone de calitate cu indicații geografice sau cu 
potențial de a fi înregistrate ca produse cu indicații geografice  
(detalii – vezi la pct. 2.2.1.) 
În perioada de raport, delegaţia RM a participat și la lucrările celei de-a 55-a runde de 
Adunări ale statelor membre ale OMPI, convocată de către OMPI în perioada 5–14 
octombrie 2015, la Geneva.  
(detalii – vezi la pct. 2.2.1.) 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
În 2015, MAEIE a susţinut participarea reprezentanţilor AGEPI la 7 reuniuni ale 
diferitelor comitete OMPI, printre care sesiunea a 55-a a Adunării generale a 
Organizaţiei. 
RM a prezentat informaţii privind eforturile întreprinse la nivel naţional în vederea 
consolidării sistemului proprietăţii intelectuale. De asemenea delegaţia naţională a 
participat la discuţiile referitoare la divergenţele de opinie asupra Actului de la 
Lisabona cu privire la denumirile de origine şi indicațiile geografice. 

75. 6.6. Preluarea experienţei 
Centrului de Arbitraj şi 
Mediere al Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale în 
organizarea activităţilor 
de mediere şi arbitraj în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale; identificarea 
mecanismului de mediere 
care poate fi implementat 
în Republica Moldova 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Crearea şi 
implementarea 
mecanismului de 
mediere şi 
arbitraj în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul de 
activităţi 

organizate 

În proces de executare. 
 
Experiența Centrului de Arbitraj şi Mediere al OMPI a fost preluată în procesul 
elaborării proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de 
mediere în domeniul proprietății intelectuale și procedura de mediere, aprobat prin 
HG nr. 184 din 16.04.2015 și proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului 
Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii intelectuale, care se află în proces de 
definitivare în baza avizelor instituțiilor interesate. 
 

76. 6.7. Implementarea 
Memorandumului de 
Înţelegere dintre 
Guvernul Republicii 
Moldova şi Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii 
Intelectuale privind 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Atragerea 
asistenţei 
Organizaţiei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale în 
cadrul 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Numărul de 
participanţi 

Executat (are caracter permanent). 
Pe parcursul anului 2015 au fost desfășurate activități întru implementarea prevederilor 
Memorandumului de colaborare dintre OMPI și Guvernul RM în domeniul proprietății 
intelectuale, semnat la 22 noiembrie 2012, în baza Planului de acțiuni comune AGEPI-
OMPI pentru anul 2015, coordonat cu OMPI la finele anului 2014. 
În anul 2015 specialiştii AGEPI (7 persoane) au reprezentat RM la 7 foruri  
internaţionale organizate cu asistența și suportul OMPI (cheltuielile aferente 
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cooperarea în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
în baza unor planuri de 
acţiuni comune anuale 
agreate de către 
Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

programelor 
destinate ţărilor 
cu economie în 
tranziţie pentru 
organizarea 
activităţilor de 
promovare şi 
instruire în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

deplasărilor au fost suportate integral sau parţial de către OMPI), inclusiv: 
1) Seminarul OMPI „Proprietatea intelectuală, resursele genetice, cunoștințele 
tradiționale și expresiile culturale tradiționale: împărtășirea experiențelor regionale, 
naționale și locale” (30 martie – 1 aprilie 2015, or. Geneva, Elveția). 
2) Conferința Regională „Principiile de activitate ale Organizațiilor de Gestiune 
Colectivă a Dreptului de Autor și Drepturilor Conexe: transparență, contabilitate, 
guvernare și supraveghere”, organizată de către OMPI în cooperare cu Oficiul 
Român pentru Dreptul de Autor (ORDA)  (27-28 mai, 2015, or. Cluj-Napoca, 
România).  
3) Conferința Internațională „Indica țiile geografice: evoluții recente pe plan 
internațional”, organizată de către OMPI în cooperare cu Centrul Național de 
Proprietate Intelectuală din Georgia (Sakpatenti), (30 septembrie – 1 octombrie 2015, 
or. Tbilisi, Georgia.); 
4) Simpozionul Global privind indicațiile geografice, organizat de către OMPI în 
cooperare cu Oficiul de Proprietate Intelectuală din Ungaria (20-22 octombrie 2015, 
or. Budapesta, Ungaria); 
5) Seminarul Regional „Valorificarea activelor intangibile privind transferul de 
tehnologie”, organizat de către OMPI în cooperare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci din România (OSIM), (21-23 octombrie 2015, or. Sibiu, România).  
6) Cursul de instruire avansat privind informația și documentarea de brevet, 
organizat la Viena, Austria, de către OMPI în colaborare cu Oficiul de Brevete din 
Austria (22–26 iunie 2015); 
7) Cursul de instruire în domeniul brevetelor, organizat la Oslo, Norvegia, de 
către OMPI în colaborare cu Oficiul de Proprietate Intelectuală din Norvegia (14–18 
septembrie 2015).  
Experții AGEPI (18 persoane) au beneficiat de instruire la distanță în cadrul cursurilor 
profesionale avansate administrate de Academia OMPI, care au fost finalizate cu 
succes. 
Totodată, a fost prezentată la OMPI informaţia pentru Raportul Anual Tehnic 2014. 

77. 6.8. Organizarea la Chişinău a 
seminarelor naţionale, cu 
participarea experţilor de 
peste hotare, cu tematica 
axată pe protecţia şi 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Preluarea celor 
mai bune 
practici de 
organizare şi 
dezvoltare a 
sistemului de 
protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul de 
seminare 
organizate 

Numărul de 
participanţi 

Executat (are caracter permanent). 
În perioada de raport s-a asigurat organizarea la Chișinău a următoarelor evenimente 
cu participare internațională: 
− Vizita de lucru a expertului internațional desemnat de OMPI, R. Vaicenavičius, în 
cadrul Proiectului privind elaborarea Studiului privind impactul industriilor creative 
la dezvoltarea economiei naționale în Republica Moldova și a Reuniunii consultative 
privind realizarea Studiului, cu participarea consultantului național și echipei sale de 
cercetare, reprezentanților AGEPI, care a avut loc în perioada 14-16 iulie 2015. În 
cadrul vizitei au fost determinate și luate în considerare noi recomandări tehnice și 
metodologii elaborate de către expertul național și internațional pentru evaluarea 
contribuției economice a industriilor creative în RM. Urmare acestei ultime vizite, a 
fost elaborată versiunea finală a Studiului menționat, care va fi publicat în anul 2016. 
− Conferința Internațională Inovațională „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și 
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Dezvoltarea Economică”, organizată de către AGEPI cu suportul OMPI și în 
parteneriat cu Ministerul Economiei, AȘM, AITT, ODIMM. Conferința a avut loc în 
perioada 23-24 noiembrie 2015, în incinta AȘM. La Conferință, au participat 
reprezentanți ai OMPI, OEB, ai Oficiilor de PI din România, Spania, Georgia, 
Republica Cehă, Austria, Ungaria și Estonia, ai instituțiilor și organizaţiilor ce 
activează în sfera cercetare, inovare şi transfer tehnologic din RM, ai mediului de 
afaceri, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.  
Direcțiile prioritare privind colaborarea bilaterală AGEPI-OMPI pentru anul 2016 au 
fost abordate în cadrul întrevederii bilaterale a Directorului General AGEPI, O. 
Apostol cu Directorul General OMPI, F. Gurry, la Geneva, la 9 octombrie 2015, 
printre care vom menționa: 
− Organizarea la Chișinău a unei Conferințe axată pe rolul industriilor creative 
într-o societate modernă în contextul lansării Studiului privind impactul industriilor 
creative la dezvoltarea economiei naționale în RM, realizat cu suportul OMPI în 
perioada august 2014- august 2015. 
− Organizarea la Chișinău a unui Atelier de lucru regional axat pe rolul semnelor 
distinctive (brand-uri, mărci comerciale, indicații geografice, etc.) pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri și exportului, dedicat aniversării de 20 ani de la aprobarea primei 
legi în domeniul protecției mărcilor în RM. 

78. 6.10. Participarea Republicii 
Moldova la lucrările 
sesiunilor anuale 
planificate de Uniunea 
Internaţională pentru 
Protecţia Soiurilor Noi de 
Plante (UPOV) 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante 

Elaborarea şi 
aprobarea la 
nivel local a 
recomandărilor 
Uniunii 
Internaţionale 
pentru Protecţia 
Soiurilor Noi de 
Plante (UPOV) 
în domeniul 
protecţiei sui 
generis a 
soiurilor noi de 
plante 

Numărul de 
evenimente la 

care s-a 
participat 

Numărul de 
poziţii de ţară 

prezentate 
Eveniment 
organizat 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
În anul 2015 AGEPI a participat la acţiunile planificate de UPOV, inclusiv la sesiunile 
Consiliului, Comitetelor şi Grupurilor de lucru tehnice ale UPOV, 23–27 martie 2015, 
or Geneva, Elveția (2 pers.). 
De asemenea, a fost organizat un Seminar naţional cu genericul „Protecția soiurilor de 
plante și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor” la Chişinău, cu invitarea 
experților UPOV și cu asistența proiectului TAIEX, în perioada 5-6 octombrie 2015, 
unde au fost instruite circa 50 persoane. 
La data de 9 octombrie 2015, delegația AGEPI, în frunte cu Directorul general a avut o 
întâlnire de lucru cu P. Button, Vice-secretar general UPOV, în cadrul căreia a fost pus 
în discuție stadiul actual și perspectivele colaborării bilaterale între RM și UPOV în 
domeniul protecției soiurilor de plante. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
CSTSP a participat în lucrările Consiliului UPOV (2 sesiuni), Comitetului Consultativ 
UPOV (sesiunile 89 și 90), Comitetul Administrativ si Juridic al UPOV (sesiunile 71 și 
72), Comitetul Tehnic al UPOV (sesiunile 51 și 52). 

79. 6.11. Consolidarea colaborării 
cu instituţiile Uniunii 
Europene în domeniul 
proprietăţii intelectuale:  
- Stabilirea relaţiilor de 

permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Promovarea 
informaţiei 
privind sistemul 
de protecţie a 
mărcilor, a 

Numărul de 
activităţi 

organizate; 
numărul de 
specialişti 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Observatorul respectării DPI: 
În anul 2015 membrii Observatorului (AGEPI și Centrul de combatere a crimelor 
informatice din cadrul INI al IGP) au participat la un șir de evenimente internaționale 
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colaborare şi schimb de 
informaţii dintre 
Observatorul Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală pentru 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală şi 
Observatorul European al 
Încălcărilor Drepturilor 
de Proprietate 
Intelectuală;  
-Organizarea unui 
seminar naţional în 
domeniul protecţiei 
plantelor, cu participarea 
Oficiului Comunitar 
pentru Soiurile de Plante 

Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 
Ministerul 
Economiei 

desenelor şi 
modelelor 
industriale, a 
soiurilor de 
plante în 
Uniunea 
Europeană 
Preluarea celor 
mai bune 
practici 
europene de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale 

şcolarizaţi; 
seminar 

organizat. 

în cadrul cărora au avut un schimb eficient de experiență și bune practici în domeniul 
luptei cu contrafacerea și pirateria, și anume: 
- Seminarul regional privind asigurarea respectării drepturilor, organizat la 
Budapesta, Ungaria, în perioada 11-13 noiembrie 2015 de OHIM în cooperare cu 
Oficiul Ungar de Proprietate Intelectuală.(vezi pct. 4.3.2.) 
- A fost elaborată fișa TAIEX privind organizarea unui seminar naţional în domeniul 
protecţiei soiurilor de plante şi solicitată asistenţa CPVO la invitarea unor specialiști în 
domeniu, atât din partea CPVO, cât și identificarea unui oficiu străin care a înregistrat 
cele mai bune practici în domeniu. 
Seminarul AGEPI-CPVO cu suportul TAIEX a fost organizat în perioada 5-6 
octombrie 2015 (50 participanți). 
La eveniment au participat Vice-secretarul general UPOV, P. Button și Președintele 
CPVO, precum și experți din statele UE (România, Polonia, etc.) 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
MAEIE a contribuit la organizarea primei reuniuni a Subcomitetului UE-RM pentru 
Indicaţii Geografice, constituit în conformitate cu articolul 306 al Acordului de 
Asociere între RM și UE, care a avut loc pe 15 decembrie 2015.  Totodată, MAEIE a 
coordonat poziţia RM cu privire la modificarea anexelor XXX-C și XXX-D ale 
Acordului de Asociere  RM-UE privind completarea listei IG-e a UE prezentată RM la 
22 ianuarie 2014 în cadrul Comitetului Mixt pentru IG-e. 

80. 6.12. Extinderea şi 
consolidarea relaţiilor cu 
Oficiul European de 
Brevete şi cu statele-
membre ale Oficiului 
European de Brevete. 
Negocierea, semnarea şi 
implementarea 
Programului de acţiuni 
comune a Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală – Oficiul 
European de Brevete 
pentru anii 2016-2017 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

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 

Numărul de 
activităţi 

organizate 
Numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi  

Plan de acţiuni 
semnat 

Executat (are caracter permanent).  
În scopul implementării sistemului de validare în RM, în perioada de raport AGEPI a 
elaborat două proiecte de legi: unul privind ratificarea Acordului de validare, iar al 
doilea - privind modificarea Legii nr.50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia 
invenţiilor.  
Astfel, Acordul dintre Guvernul RM și OEB privind validarea brevetelor europene 
(Acord de validare) a fost ratificat prin Legea nr. 57 din 09.04.2015. Legea a fost 
promulgată prin Decretul Președintelui RM nr. 1549-VII din 05.05.2015. 
Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia invenţiilor nr. 50-XVI 
din 7 martie 2008 a fost adoptată de către Parlament la data de 30.07.2015 cu nr. 160 și 
publicată în Monitorul Oficial la 18 septembrie 2015.  
În perioada de raport, AGEPI a continuat să depună eforturi orientate spre realizarea 
Programului activităţilor de cooperare cu OEB pentru anul 2015, dar și spre 
identificarea direcțiilor prioritare de colaborare bilaterală de perspectivă pentru 
următoarea bienală în vederea ajustării sistemului național de protecție a invențiilor la 
standardele europene în domeniu.  
În acest context, în perioada 13-16 iulie 2015, AGEPI a găzduit vizita de lucru a 
Liderului de proiect în cadrul Direcţiei cooperare internaţională a OEB, dna N. 
Formby. În cadrul acestei întrevederi, expertul OEB în comun cu membrii Grupului de 
lucru AGEPI, au pus în discuție mai multe subiecte de interes reciproc, inclusiv au 
realizat un schimb de opinii privind dezvoltarea cadrului de cooperare dintre RM şi 
OEB în contextul Acordului de validare. 
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domeniu De asemenea, conform Planului de acțiuni comune OEB-AGEPI, în anul de raport, 
Academia OEB a facilitat participarea gratuită a experților AGEPI (8 pers.)  la 
următoarele 6 cursuri de instruire  
- „Claritatea și unitatea: analiza cererilor de brevet”: 2 nivele -  intermediar și 
avansat ( 9-11 martie 2015, or. München, Germania) – câte 1 pers. 
- „Noutatea și activitatea inventivă”: 2 nivele -  intermediar și avansat  (11-13 martie 
2015, or. München, Germania) – câte 1 pers. 
- „Brevetarea în domenii specifice  tehnice: mecanică, electricitate – nivel 
intermediar” ( 6–8 mai 2015,  or. München, Germania) – 2 pers. 
- „Sistemul european de brevete de la depunere până la eliberare», organizat de 
către OEB, (7–10 iulie 2015, or. Roma, Italia) – 2 pers. 
De asemenea, în perioada de raport, Academia OEB a facilitat participarea experților 
AGEPI (6 pers.) la următoarele 4 cursuri de instruire la distanță în domeniul 
brevetelor:  
−  „Procedura de opoziție”  (2 februarue-13 martie 2015)- 2 pers.; 
−  „Abordarea sistemică a cercetării brevetelor” (2 februarue-13 martie 2015)- 2 
pers.; 
− Cursul OD09-2015 „Redactarea opiniilor în scris: experiența OEB” (1 
septembrie-6 noiembrie 2015); 
− Cursul OD05-2015 „Abordarea sistemică a cercetării brevetelor”. 
În scopul realizării unui schimb de experiență în domeniul informației de brevet, 
experții AGEPI (6 persoane) au participat la lucrările a 3 foruri  internaționale 
organizate de către OEB în cooperare cu Oficiile Naționale de PI, după cum urmează:  
− Seminarul „Introducere în statistica de brevet și linia de produse PATSTAT» 
(23-25 martie, 2015, or.  Viena, Austria)- 4 pers.; 
− Conferința PATLIB-2015 (21–22 aprilie 2015, or. München, Germania)- 2 pers.; 
− Cea de-a 10-a ediție a ceremoniei de acordare a premiului „Inventatorul 
European al anului” (11 iunie, 2015, or. Paris, Franța) - 1 pers. 
De asemenea, pe parcursul anului 2015, cu asistența și susținerea OEB, Directorul 
general AGEPI a participat la Reuniunea anuală „Săptămâna proprietății intelectuale 
pentru managerii Oficiilor de Proprietate Intelectuală”,  organizată de către OEB în 
cooperare cu OHIM la Alicante, Spania, în perioada 20-24 iulie 2015. Evenimentul a 
convocat responsabili de rang înalt din cadrul oficiilor de PI. 
În contextul aceluiași Program de activități comune OEB-AGEPI, întru participarea 
AGEPI la platforma OEB de comunicare și schimb de experiență în materie de brevete, 
OEB a susținut participarea experților AGEPI (2 pers.) la lucrările Conferinţei în 
domeniul informaţiei de brevet (EPOPIC) precum și la lucrările Expoziţiei de 
produse şi servicii informaţionale de brevet, acţiuni organizate în perioada 9-13 
noiembrie 2015, de către OEB în cooperare cu Oficiul pentru Brevete şi Mărci din 
Danemarca (DKPTO), în or. Copenhaga, Danemarca. Participanții au fost familiarizați 
cu un nou program de documentare elaborat de către AGEPI, întitulat „Panorama de 
brevet” , demonstrarea aplicaţiei, facilitățile proiectului şi rapoartele ce urmează a fi 
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implementate.  
La 7 octombrie 2015, la Geneva, Elveția, în cadrul Reuniunii bilaterale a delegației 
RM și delegației OEB, Directorul general AGEPI, dl O. Apostol și Președintele OEB, 
dl B. Battistelli au semnat și au făcut schimb de scrisori oficiale cu privire la 
intrarea în vigoare, de la 1 noiembrie 2015, a Acordului de validare. Începând cu 
această dată, solicitanții străini vor putea să-și valideze cererile de brevet european și 
brevetele europene pe teritoriul țării noastre, acestea beneficiind de aceleași drepturi și 
protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în RM. Intrarea în vigoare a 
Acordului de validare a fost pe larg diseminată de către Administrația AGEPI în cadrul 
Conferinței de presă, organizată la 30 octombrie 2015, în incinta Oficiului.  
Programul de acţiuni comune a AGEPI și OEB pentru anii 2016-2017 este în proces de 
elaborare. 

81. 6.13. Crearea mecanismului de 
informare dintre Oficiul 
European de Brevete şi 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
cu referire la validarea 
brevetelor europene în 
Republica Moldova 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Aplicarea 
Sistemului de 
validare a 
brevetelor 
europene în 
Republica 
Moldova şi 
informarea 
titularilor de 
drepturi, 
examinatorilor şi 
mandatarilor 
autorizaţi despre 
acesta 

Mecanism creat 
Numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi Î 

În proces de executare 
În vederea realizării aranjamentelor preparatorii pentru crearea mecanismului de 
informare/ asigurare a schimbului de date în domeniul brevetelor dintre AGEPI și OEB 
în contextul implementării Acordului de validare, în perioada 9 – 10 septembrie 
2015, la Chișinău a fost organizată vizita de lucru a expertului OEB, J. Rollinson, 
specialist în Echipa Reînnoire Taxe Post Acordare, Distribuire Produse și Servicii 
Specializate. În cadrul vizitei de lucru menționate a fost abordat stadiului actual de 
elaborare a bazei de date și programelor AGEPI aferente schimbului de date dintre 
AGEPI și OEB în contextul Sistemului de validare a brevetelor europene, precum și 
revizuite aspectele tehnice ale schimbului de date dintre oficii, cu prezentarea unor 
recomandări practice în domeniu dat de către expertul OEB. 
Acordul dintre Guvernul RM şi OEB privind validarea brevetelor europene, semnat la 
München în octombrie 2013 și ratificat de Parlamentul RM în aprilie 2015 a intrat în 
vigoare începând cu 1 noiembrie 2015.  

82. 6.14. Implementarea, 
monitorizarea şi 
raportarea realizării 
acţiunilor referitoare la 
proprietatea intelectuală 
incluse în Planul Naţional 
de Acţiuni pentru 
Implementarea Acordului 
de Asociere Republica 
Moldova-Uniunea 
Europeană pentru anii 
2014-2016 

2015-
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Culturii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Agenţia de Stat 

Ajustarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale la 
cel european 

Numărul de 
rapoarte 

prezentate 

Executat (are caracter permanent). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2015 au fost desfășurate următoarele activități:  
- Au fost raportate  acțiunile realizate și planificate întru depășirea restanțelor din 
anul 2014/2015 privind implementarea angajamentelor RM asumate în contextul 
implementării prevederilor Acordului de Asociere, Titlul V, capitolul 9 „Drepturile de 
proprietate intelectuală” 
- Au fost monitorizate implementarea și raportarea pe marginea Planului Național de 
Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea 
Europeană (PNAAA)  (aprobat prin HG 808 din 7.10.2014), fiind elaborate 4 rapoarte 
trimestriale (I raport – 1 ianuarie - 30 martie; II raport – 1 aprilie – 30 iunie 2015; III 
raport – 1 iulie – 30 septembrie 2015; IV- 1 octombrie – 28 decembrie,  2015), inclusiv 
în format electronic pe Platforma Pro; 
- Au fost prezentate propuneri de actualizare/completare a capitolului 9 „Drepturile 
de Proprietate Intelectuală” din Titlul V al PNAAA. 
De asemenea, s-a participat cu prezentare la Reuniunea Comitetului de Asociere reunit 
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pentru Inovare 
şi Transfer 
Tehnologic; 
Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul 
Finanţelor; 
Ministerul 
Muncii, 

Protecţiei 
Sociale şi 
Familiei; 
Serviciul 
Vamal;  

Agenţia pentru 
Protecţia 

Consumatorilor; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante 

în configurația comerț care a avut loc la Chișinău la 5-6 martie 2015 și la Bruxelles în 
noiembrie 2015 (în limba engleză).  
- A fost prezentată informația pentru ședințele organizate în cadrul Comisiei 
Europene pentru echipa de coordonatori europeni din cadrul instituțiilor publice, 
implicați în procesul de implementare a prevederilor Acordului de Asociere și DCFTA 
dintre RM și UE, care a avut loc în perioada 17–19 martie 2015, la Bruxelles, Belgia; 
- Au fost formulate propuneri pentru completarea documentului „PROGRAMUL 
LEGISLATIV de transpunere a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de 
Asociere între RM, pe de o parte, și UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
şi statele membre ale acestora, pe de altă parte”. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:  
Pe parcursul perioadei de raportare, în conformitate cu prevederile pct. 2 al HG nr. 808 
din 07.10.2014 cu privire la aprobarea PNAAA în perioada 2014-2016, MAIA a 
prezentat prin scrisorile nr. 12-176 din 02.04.2015; nr. 12-435 din 08.07.15; nr.12-770 
din 15.10.2015; nr. 12-930 din 30.12.15 MAEIE  4 rapoarte pe marginea implementării 
planului invocat. 
Ministerul Culturii: 
Raportarea se efectuează conform termenelor de prezentare.  
Pe parcursul anului 2015 au fost prezentate 4 rapoarte. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Direcția relații externe monitorizează cu regularitate respectarea DPI care rezultă din 
implementarea proiectelor naționale și internaționale din sfera Cercetării și Dezvoltării. 
Principiul de bază legat de acest subiect constă în asigurarea protecției proprietății 
intelectuale în conformitate cu legislația națională în vigoare și cea internațională la 
care RM este parte.    
Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În 2015 AITT a prezentat 4 rapoarte trimestriale - respectiv pentru fiecare trimestru în 
parte, la toate acţiunile incluse în PNAAA RM-UE pentru anii 2014-2016 de care 
AITT este responsabilă. Monitorizarea volumului de comercializare a producţiei 
inovaţionale rezultate din proiectele de inovare şi transfer tehnologic implementate se 
efectuează anual, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre AȘM 
şi Guvern şi cu prevederile contractelor de finanţare a proiectelor de inovare şi transfer 
tehnologic. La moment sunt actualizate fişele de monitorizare şi sunt transmise 
beneficiarilor proiectelor pentru completare. Termenul limită de completare a fişelor a 
fost stabilit 15 ianuarie 2016. 
Ministerul Finan țelor: 
Pe parcursul anului 2015 au fost elaborate și prezentate MAEIE și Ministerului 
Economiei: 
- 3 rapoarte trimestriale privind ZLSAC;  
- 3 rapoarte trimestriale de implementare a PNAAA RM – UE pentru anii 2014-
2016. 
Totodată, pe data de 18 ianuarie 2016 raportul de progres privind nivelul de realizare a 
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PNAAA RM-UE (cuprinzând perioada de la intrarea în vigoare a Acordului de 
Asociere RM –UE până la 31.12.2015) a fost prezentat către MAEIE și Ministerul 
Economiei. 
Suplimentar la cele menţionate, printre principalele realizări  în domeniul PI se 
menţionează: 
- ajustarea Codului Vamal la prevederile Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1383/2003; 
- elaborarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (la moment 
este la etapa de avizare). 
Serviciul Vamal: 
Referitor la acţiunile din domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale incluse în 
PNAAA, SV raportează trimestrial Ministerului de Finanţe şi Ministerului Economiei. 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
Ca autoritate responsabilă de Implementarea Acordului de Asociere a RM-UE pentru 
anii 2014-2016 (p.317 alin 1) a achitat taxa de membru UPOV în mărime de 10728 
franci elvețieni. 
Implementează: Ghidurile UPOV pentru testarea soiurilor la DUS și recomandările 
UPOV privind testarea la VCU; 
În perioada de raportare:  
- 28 de soiuri au fost recunoscute ca distincte, uniforme și stabile, pentru care la 
AGEPI au fost remise rapoarte tehnice;  
- 207 soiuri noi de plante au fost înscrise în Catalogul soiurilor de plante. 

83. 6.15. Intensificarea colaborării 
internaţionale referitor la 
schimbul de experienţă 
cu privire la transferul 
tehnologic şi obiectele de 
proprietate intelectuală, 
aplicarea la proiecte 
internaţionale, 
perfecţionarea cadrelor în 
domeniul respectiv 

2015-
2017 

Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Experienţa 
internaţională 
obţinută în 
domeniul 
transferului 
tehnologic şi 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul 
proiectelor 

internaţionale 
realizate 
Numărul 

stagiilor peste 
hotare 

Executat (are caracter permanent). 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
În lunile februarie şi octombrie 2015, în cadrul proiectului FP7 „RERAM” au avut loc 
vizitele de studiu ale reprezentanţilor AITT în Austria şi Polonia pentru participare la 
cursuri cu privire la transferul tehnologic în domeniul de prelucrare eficientă a 
lemnului. 
În lunile septembrie şi octombrie 2015, în cadrului proiectului FP7 „Ener2i” au avut 
loc vizite de studiu a reprezentantului AITT în Armenia şi Germania pentru schimbul 
de experienţă cu privire la transferul tehnologic în domeniul valorificării resurselor 
naturale şi eficienţei energetice. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
În toate activitățile organizate de AȘM cu privire la schimbul de experiență în 
domeniul transferului tehnologic și PI sunt respectate prevederile legislației în vigoare 
referitoare la acest subiect. 
În vederea executării prezentei acțiuni menționăm realizarea următoarelor 
măsuri: 
Participarea la programul Conectarea Centrelor de Excelență din Republica Moldova 
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la Infrastructura Europeană de Cercetare –  a fost susținută a către 6 instituții de 
cercetare și de învățământ superior în baza de concurs. Au fost înaintate 19 proiecte, 
dintre care 12 au fost câștigate și actualmente sunt in derulare cu centrele europene de 
excelență de cercetare. 
Sporirea participării în cadrul Programului Orizont 2020 prin susţinerea 
mobilit ăţii cercetătorilor – au fost acordate peste 50 de granturi de mobilitate cu 
scopul de a participa la seminare practice de scriere a propunerilor de proiecte, 
evenimente de brokeraj, întruniri preparatorii pentru crearea de noi consorţiumuri, 
promovarea rezultatelor ştiinţifice autohtone şi dezvoltarea parteneriatelor 
internaţionale privind participarea în cadrul apelurilor Programului Orizont 2020.  
BONUS EUROPEAN pentru stimularea participării la Programul Orizont 2020 - 
au fost acordate peste 40 de BONUS-uri pentru echipe de cercetători din diferite institute 
de cercetare ale ASM, din instituţii de  învățământ superior, IMM-uri şi ONG-uri. 
Până în prezent au fost depuse peste 130 de propuneri în cadrul Programului Orizont 
pentru anii 2014-2015, care includ peste 180 de participanți din RM, după cum urmează: 
68 din instituții de cercetare, 56 din universități, 27 din IMM-uri, 19 din ONG-uri și 16 
din alte organizații. 
Până în prezent de către Comisia Europeană a fost luată decizia pozitivă pentru 
susținerea a 15 proiecte. Informația privind participarea în Programul Orizont 2020 va 
fi actualizată până la sfârșitul anului 2016.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
AGEPI a aplicat în calitate de co-partener la proiectul Uniunii Europene Vip4SME 
care prevede promovarea drepturilor de PI în rândul IMM-urilor. Proiectul este în 
proces de lansare. 
La 7 decembrie 2015, AGEPI a primit într-o vizita de documentare și familiarizare cu 
sistemul național de PI delegația Directoratului General pentru Cercetare și Inovare al 
Comisiei Europene (7 decembrie), În legătură cu lansarea proiectelor în cadrul 
programului de cercetare /inovare Orizont 2020. 

 

 


