Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.880 din 22 noiembrie 2012
PLANUL DE ACŢIUNI
pentru anii 2012-2014 privind implementarea strategiei naţionale
în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020
Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

Costul Termene
acţiunii,
de
mii lei realizare
3
4

Sursa de
finanţare

Autoritatea
responsabilă

Rezultatul
implementării

Indicatorii de
monitorizare

5

6

7

8

OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca
instrument-cheie
în crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al creşterii economice

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării
În limita
Academia de
Sporirea
Studiul
Elaborarea unui
2014
Bugetele
elaborat şi
studiu privind
bugetului
autorităţilor Ştiinţe a
gradului de
aprobat
responsabil Moldovei;
valorificare a
aprobat
perfecţionarea
mecanismului de
e
Agenţia de Stat invenţiilor
susţinere a
pentru
brevetate ale
instituţiilor de
Proprietatea
instituţiilor de
Intelectuală
cercetare şi
cercetare şi a
centrelor
centrelor
universitare prin
universitare în
intermediul
vederea creării şi
întreprinderilor
promovării
întreprinderilor
spin-off şi startspin-off şi start-up
up
inovative
Elaborarea şi
30
2013
Bugetul
Agenţia de Stat Instituirea
Instrucţiunea
adoptarea unei
autorităţii pentru
mecanismului de elaborată şi
responsabil Proprietatea
inventariere a
aprobată
instrucţiuni privind
inventarierea
e
Intelectuală
activelor
activelor imateriale
imateriale
ale întreprinderilor
şi instituţiilor
Crearea cadrului
Nu
2014
–
Academia de
Cadrul normativ Numărul de
normativ favorabil necesită
Ştiinţe a
legislativ creat
parteneriate
pentru creşterea
finanţare
Moldovei
stabilite;
numărului de
(Agenţia pentru
numărul de
parteneriate între
Inovare şi
reuniuni
industrie şi
Transfer
organizate;
cercetare, sectorul
Tehnologic)
numărul de
public şi cel privat
acte normative
în domeniul inovării
aprobate
Perfecţionarea
În limita
2012
Bugetul
Academia de
Finanţarea
Regulamentul
mecanismelor de
bugetului
autorităţii Ştiinţe a
activităţilor de
de organizare a
organizare a
aprobat
responsabil Moldovei
cercetare în baza concursurilor
concursurilor
e; asistenţa
principiilor
perfecţionat;
publice pentru
donatorilor
subordonate
numărul de

obţinerea de către
diminuării
concursuri
instituţiile de
costurilor
organizate/de
cercetare a
participanţi
finanţărilor bugetare
pentru proiectele şi
programele de
cercetare şi inovare
Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor
universitare şi ale mediului de afaceri
Numărul de
1.2.1. Perfecţionarea şi
În limita
2013
Bugetele
Academia de
Procesul
indicatori
introducerea în
bugetului
autorităţilor Ştiinţe a
inovaţional
sistemul naţional de aprobat
responsabil Moldovei
devine
elaboraţi,
statistică a
e
(Agenţia pentru compatibil cu
incluşi în
Inovare şi
indicatorii
sistemul
indicatorilor
Transfer
europeni în
naţional de
inovaţionali ce
Tehnologic);
domeniu;
statistică
reflectă potenţialul
de generare a
Agenţia de Stat promovarea
pentru
imaginii pozitive
cunoştinţelor,
Proprietatea
a ţării în
capacitatea de
Intelectuală;
domeniul ştiinţei
inovare, proprietatea
intelectuală,
Biroul Naţional şi inovării
performanţele
de Statistică
managementului
inovării
2012
Bugetele
Academia de
Intensificarea
Revista editată
1.2.2. Promovarea ideilor 15
autorităţilor Ştiinţe a
inovative prin
dialogului dintre
responsabil Moldovei
mediul privat şi
editarea anuală a
e
revistei electronice a
(Agenţia pentru instituţiile din
ideilor inovative
Inovare şi
sfera ştiinţei şi
“INNOBarometru”Transfer
inovării;
promovarea
instrument de
Tehnologic);
măsură a inovării
Agenţia de Stat realizărilor din
prin analiză şi
pentru
domeniul
cercetării
dialog între
Proprietatea
instituţiile de
Intelectuală
ştiinţifice şi
cercetare şi mediul
inovaţionale în
de afaceri
mediul de
afaceri
1.2.3. Elaborarea studiului În limita
2013
Bugetul
Academia de
Evaluarea
Studiul
bugetului
autorităţilor Ştiinţe a
nivelului de
elaborat
“INNOIndex”
privind
aprobat
responsabil Moldovei
utilizare de către
determinarea
e
(Agenţia pentru IMM-uri şi
gradului de inovare
Inovare şi
întreprinderile
în activitatea IMMTransfer
inovatoare a
urilor din Republica
Tehnologic)
realizărilor din
Moldova
sfera ştiinţei şi
inovării în plan
naţional şi
internaţional
1.2.4. Crearea unei reţele 300
2014
Bugetul
Academia de
Facilitarea
Numărul de
de centre de transfer
autorităţilor Ştiinţe a
tranzacţiilor cu centre create
tehnologic,
responsabil Moldovei
tehnologii,
informaţie de
e
(Agenţia pentru informarea
brevete şi
Inovare şi
adecvată a
engineering
Transfer
mediului de

Tehnologic)
afaceri
1.2.5 Crearea unui
În limita
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Mecanismul de Mecanismul
mecanism de
bugetului
autorităţilor pentru
susţinere a
elaborat şi
susţinere financiară aprobat
responsabil Proprietatea
brevetării în
aprobat
a brevetării
e
Intelectuală;
străinătate a
invenţiilor în
Ministerul
invenţiilor
străinătate
Finanţelor;
autohtone
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei
1.2.6. Elaborarea unor
În limita
2013
Bugetele
Agenţia de Stat Mecanismul de Criteriile de
criterii de selectare a bugetului
autorităţilor pentru
selectare a
selectare
invenţiilor propuse aprobat
responsabil Proprietatea
invenţiilor
elaborate şi
pentru brevetare în
e
Intelectuală;
pentru brevetare aprobate
străinătate
Academia de
în străinătate
Ştiinţe a
Moldovei
(Agenţia pentru
Inovare şi
Transfer
Tehnologic)
Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi în
atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine şi calitate, a
designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate
Recomandările Studiile şi
1.3.1. Efectuarea unui
Nu
2013
–
Ministerul
studiu privind căile necesită
Agriculturii şi privind
recomandările
finanţare
Industriei
promovarea
elaborate
de îmbunătăţire a
protecţiei
Alimentare;
sistemului de
indicaţiilor
Agenţia de Stat protecţie a
pentru
indicaţiilor
geografice (IG), a
geografice, a
denumirilor de
Proprietatea
origine (DO) şi a
Intelectuală;
denumirilor de
Academia de
origine şi a
specialităţilor
specialităţilor
tradiţionale
Ştiinţe a
garantate (STG) în
Moldovei; alte tradiţionale
Republica Moldova
autorităţi
garantate
desemnate
1.3.2. Elaborarea şi
80
2012
Asistenţa
Agenţia de Stat Înzestrarea
Ghidul elaborat
editarea unui ghid
donatorilor pentru
potenţialilor
şi publicat
Proprietatea
utilizatori ai IG
cu privire la
protecţia indicaţiilor
Intelectuală;
şi DO cu un
geografice
Ministerul
instrument
Agriculturii şi metodic în
vederea obţinerii
Industriei
Alimentare
protecţiei acestor
obiecte
1.3.3. Elaborarea
Nu
2012
–
Agenţia de Stat Mecanismul
Propunerile
propunerilor de
necesită
pentru
adecvat de
elaborate şi
modificare şi
finanţare
Proprietatea
verificare a
aprobate
completare a
Intelectuală;
mărcilor anterior
legislaţiei în vederea
Camera
înregistrate,
neadmiterii utilizării
Înregistrării de propuse în
calitate de
mărcii anterior
Stat
înregistrate în
denumire de

calitate de denumire
de firmă
1.3.4. Îmbunătăţirea
În limita
imaginii produselor bugetului
moldoveneşti prin
aprobat
promovarea
brandului de ţară şi
creşterea rolului PI,
în special a mărcilor
şi indicaţiilor
geografice, în
crearea, dezvoltarea
şi promovarea
imaginii pozitive a
ţării în străinătate

firmă
2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Creşterea
Economiei;
imaginii pozitive
Agenţia de
a ţării în
Atragere a
străinătate şi
Investiţiilor şi sporirea
Promovare a
volumului de
Exportului din exporturi ale
Moldova;
produselor cu
Ministerul
semne
Agriculturii şi distinctive
Industriei
Alimentare;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe
culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informaţionale
1.4.1. Modernizarea
În limita
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Sistemul de
sistemului de
bugetului
autorităţilor pentru
protecţie a
dreptului de
protecţie a dreptului aprobat
responsabil Proprietatea
de autor şi
e
Intelectuală;
autor şi al
drepturilor conexe
Ministerul
drepturilor
conexe, similar
Afacerilor
Interne;
celui european
Serviciul
Vamal
1.4.2. Efectuarea unui
30
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Identificarea
studiu privind
autorităţilor pentru
impedimentelor
modalităţile de
responsabil Proprietatea
în dezvoltarea
îmbunătăţire a
e
Intelectuală;
sistemului de
gestiunii colective a
organizaţiile de gestiune
drepturilor de autor
gestiune
colectivă şi
şi a drepturilor
colectivă
stabilirea căilor
conexe
de depăşire a
acestora;
identificarea
metodelor/
mijloacelor de
colectare a
remunerării de
autor care va
avea drept
obiectiv mărirea
sumelor
colectate
1.4.3. Acordarea de
Nu
2013
–
Agenţia de Stat Nivelul înalt de
asistenţă
necesită
pentru
informare a
publicului
organizaţiilor de
finanţare
Proprietatea
Intelectuală;
privind
gestiune colectivă
(OGC-uri) în
organizaţiile de activitatea OGCurilor prin
vederea
gestiune
îmbunătăţirii
colectivă
intermediul

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

în dezvoltarea
Numărul de
acte normativlegislative
elaborate şi
adoptate

Studiul şi
recomandările
elaborate

Numărul de
acţiuni de
informare
organizate;
paginile web
create

sistemului de
colectare a
remuneraţiilor de
autor, a creării şi
dezvoltării paginilor
web a acestora în
scopul oferirii
accesului la
informaţie şi
asigurării
transparenţei
activităţii lor
1.4.4. Încurajarea
industriilor culturale
şi creative ce
utilizează operele
protejate prin
dreptul de autor şi
drepturile conexe în
comercializarea
legală a acestora
1.4.5. Elaborarea şi
editarea unui ghid
cu privire la dreptul
de autor şi la
drepturile conexe

paginilor web
dezvoltate

În limita
bugetului
aprobat

2014

80

2012

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul
Vamal
Bugetul
Agenţia de Stat
autorităţii pentru
responsabil Proprietatea
e; asistenţa Intelectuală
donatorilor

1.4.6. Stimularea utilizării În limita
legale a programelor bugetului
pentru calculator
aprobat
prin organizarea
campaniilor de
informare a
publicului în
privinţa respectării
drepturilor de autor
asupra software-ului
utilizat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

1.4.7. Negocierea unor
În limita
contracte între
bugetului
Guvernul Republicii aprobat
Moldova şi marile
corporaţii
producătoare de soft
privind
implementarea unui
plan de furnizare a
programelor
instituţiilor
guvernamentale

2013

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Gradul avansat
de legalizare a
pieţei obiectelor
protejate prin
dreptul de autor
şi drepturile
conexe

Recomandările
în vederea
respectării
drepturilor de
autor şi a
drepturilor
conexe
Ministerul
Nivelul înalt de
Tehnologiei
informare a
Informaţiei şi populaţiei cu
Comunicaţiilor referire la
; Agenţia de
necesitatea
Stat pentru
respectării
Proprietatea
drepturilor de
Intelectuală;
autor asupra
programelor de
Academia de
Ştiinţe a
calculator
Moldovei
utilizate
(Institutul de
Dezvoltare a
Societăţii
Informaţionale)
Cancelaria de Sporirea
gradului de
Stat cu
utilizare a
participarea
Ministerului
softului autorizat
Afacerilor
Interne, a
Ministerului
Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
; Agenţiei de
Stat pentru

Ponderea
operelor
protejate prin
dreptul de
autor şi
drepturile
conexe
comercializate
legal
Ghidul elaborat
şi publicat

Numărul de
acţiuni de
informare
organizate

Numărul de
acţiuni
realizate

Proprietatea
Intelectuală
1.4.8. Asigurarea
În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Punerea în
Numărul de
activităţilor de
bugetului
autorităţilor Culturii;
activităţi
valoare a
arhivare,
aprobat
responsabil Academia de
patrimoniului
întreprinse;
conservare,
e
Ştiinţe a
cultural naţional numărul de
evidenţă, protecţie şi
Moldovei
imaterial
documente
valorificare a
(Institutul
arhivate şi
folclorului şi a
Patrimoniului
descrise
patrimoniului
Cultural şi
cultural naţional
Institutul de
imaterial
Filologie,
Muzeul
Naţional de
Etnografie şi
Istorie
Naturală),
Centrul de
Conservare şi
Promovare a
Patrimoniului
Cultural
Imaterial;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii
intelectuale
Mecanismul
1.5.1. Elaborarea unui
În limita
2013
Bugetele
Agenţia de Stat Viziunea
mecanism de
bugetului
autorităţilor pentru
veridică privind elaborat şi
aprobat
responsabil Proprietatea
tendinţele pieţei adoptat
monitorizare a
obiectelor de
tendinţelor pieţei
e
Intelectuală;
obiectelor de
Academia de
proprietate
Ştiinţe a
intelectuală în
proprietate
Republica
intelectuală
Moldovei
Moldova
1.5.2 Şcolarizarea
300
2014
Bugetul
Agenţia de Stat Nivelul înalt de Numărul de
managerilor şi a
autorităţii pentru
pregătire a
manageri şi
contabililor privind
responsabil Proprietatea
managerilor şi
contabili
bazele evaluării şi
e
Intelectuală
contabililor în
şcolarizaţi
domeniul
includerii
proprietăţii
capitalizării
intelectuale în
proprietăţii
capitalul social şi
intelectuale
bilanţul contabil al
întreprinderilor şi
instituţiilor
1.5.3. Elaborarea şi
În limita
2014
Bugetele
Academia de
Posibilitatea de Criteriile de
aprobarea criteriilor bugetului
autorităţilor Ştiinţe a
evidenţă a
selectare
întreprinderilor elaborate şi
pentru atribuirea
aprobat
responsabil Moldovei;
e
Agenţia pentru inovaţionale
aprobate
calificativului
“întreprindere
Inovare şi
încadrate în
activitatea de
inovativă”, precum
Transfer
şi pentru aplicarea
Tehnologic;
inovare

categoriilor
“tehnologie
avansată”, “produs
nou (inovativ)”
1.5.4. Elaborarea şi
80
editarea unui ghid
privind valorificarea
PI, destinat
întreprinderilor mici
şi mijlocii

2012

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
Bugetul
Agenţia de Stat
autorităţii pentru
responsabil Proprietatea
e; asistenţa Intelectuală
donatorilor

Informarea
IMM-urilor
privind
proiectele reuşite
de valorificare a
proprietăţii
intelectuale
Bugetul
Agenţia de Stat Consolidarea
autorităţii pentru
managementului
responsabil Proprietatea
proprietăţii
e
Intelectuală
intelectuale al
întreprinderilor

Ghidul elaborat
şi publicat

1.5.5. Consolidarea
50
2013
Numărul de
capacităţilor de
întreprinderi
management al
care au un
proprietăţii
program sau o
intelectuale la
strategie de
instituţii/
management al
întreprinderi
PI
Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi
mijlocii
1.6.1. Examinarea cadrului În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Crearea
Propunerile de
normativ în vederea bugetului
autorităţilor Finanţelor;
condiţiilor de
modificare a
creării
cadrului
aprobat
responsabil Ministerul
încurajare a
mecanizmelor de
e
Economiei
procesului
normativ
încurajare a
inovaţional şi a existent
valorificării
extinderii pieţei elaborate şi
invenţiilor brevetate
inovaţiilor
adoptate
500
2014
Bugetul
Agenţia de Stat IMM-urile
Numărul de
1.6.2. Asigurarea
accesului
autorităţilor pentru
familiarizate cu IMM-uri care
responsabil Proprietatea
modalităţile
au beneficiat
întreprinderilor mici
şi mijlocii (IMM) la
e
Intelectuală
optime de
de serviciile de
serviciile de
utilizare a
prediagnoză
prediagnoză a
potenţialului
intelectual
proprietăţii
intelectuale în
vederea valorificării
potenţialului
intelectual
Oferirea
Numărul de
1.6.3. Crearea unui sistem 30
2014
Bugetele
Academia de
informaţional pentru
autorităţilor Ştiinţe a
accesului
tehnologii şi
transferul de
responsabil Moldovei
agenţilor
invenţii
inovaţii deschise
e
(Agenţia pentru economici
“deschise”
(open innovations)
Inovare şi
autohtoni la
accesate şi
Transfer
tehnologiile
aplicate
Tehnologic);
moderne libere
Agenţia de Stat pentru utilizare
pentru
Proprietatea
Intelectuală
OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii
intelectuale,
inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia Uniunii Europene şi implementarea tratatelor internaţionale
în materie la care Republica Moldova este parte

Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul
proprietăţii intelectuale
2.1.1. Elaborarea unui
Nu
2013
–
Agenţia de Stat Cadru normativ- Studiu elaborat
studiu privind
necesită
pentru
legislativ
îmbunătăţirea
finanţare
Proprietatea
adecvat
cadrului normativIntelectuală;
cerinţelor
Academia de
tranziţiei la calea
legislativ naţional
inovaţională a
din domeniul PI în
Ştiinţe a
vederea încurajării
Moldovei;
creşterii
activităţii
Ministerul
economice
inovaţionale
Economiei
2.1.2. Monitorizarea
Nu
2014
–
Agenţia de Stat Compatibilitatea Rapoarte
sistemului
necesită
pentru
sistemului
privind gradul
internaţional şi a
finanţare
Proprietatea
naţional de
de
Intelectuală
protecţie a
corespundere a
celui din Uniunea
obiectelor de PI sistemului
Europeană privind
cu sistemele
naţional de PI
protecţia şi
internaţional şi celui din
respectarea
drepturilor de PI în
regional
Uniunea
scopul evaluării
Europeană şi
celui
gradului de
internaţional
armonizare a
sistemului naţional
Negocierile
2.1.3. Iniţierea
În limita
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Consolidarea
negocierilor cu
bugetului
autorităţii pentru
relaţiilor de
iniţiate; acordul
aprobat
responsabil Proprietatea
colaborare cu
Organizaţia
semnat
Europeană de
e
Intelectuală;
Organizaţia
Brevete (OEB)
Ministerul
Europeană de
Afacerilor
Brevete;
privind semnarea
ajustarea
unui Acord de
Externe şi
cooperare între
Integrării
sistemului
Europene
naţional de
Guvernul Republicii
protecţie a
Moldova şi OEB
invenţiilor la cel
european
Numărul de
2.1.4. Crearea
În limita
2013
Bugetele
Agenţia de Stat Sistemul
naţional de
acte normative
mecanismelor de
bugetului
autorităţilor pentru
implementare a
aprobat
responsabil Proprietatea
protecţie a IG
adoptate
e
Intelectuală;
similar celui din
prevederilor privind
UE în vederea
controlul ex-oficio,
Ministerul
pentru realizarea
Afacerilor
respectării
obligaţiilor ce revin
Interne;
prevederilor
Serviciul
Acordului UERepublicii Moldova
RM privind
în virtutea
Vamal;
Acordului dintre
Ministerul
protecţia
Economiei
indicaţiilor
UE-RM privind
geografice
protecţia indicaţiilor
geografice
Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a
normelor de drept internaţional în domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul organizaţiilor internaţionale şi
regionale
2.2.1. Participarea şi
În limita permanen Bugetele
Agenţia de Stat Prezentarea
Numărul de
reprezentarea
bugetului
t
autorităţilor pentru
poziţiei
propuneri

intereselor naţionale
în cadrul
Organizaţiei
Mondiale a
Proprietăţii
Intelectuale şi al
altor organisme
internaţionale axate
pe problematica
protecţiei şi
respectării
drepturilor de PI
2.2.2. Informarea
titularilor din
Republica Moldova
privind modalitatea
de protecţie
internaţională a
obiectelor de
proprietate
intelectuală

aprobat

responsabil Proprietatea
e
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene

În limita permanen Bugetele
Agenţia de Stat
bugetului
t
autorităţilor pentru
aprobat
responsabil Proprietatea
e; asistenţa Intelectuală;
donatorilor Ministerul
Finanţelor;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei

Republicii
Moldova pe
marginea
documentelor
adoptate în
cadrul sesiunilor
Comitetelor
permanente şi
Grupurilor de
experţi ale
OMPI

adoptate;
numărul de
participări la
evenimente

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

Numărul sporit
de obiecte de
PI protejate
peste hotare

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală,
sporirea transparenţei şi coerenţei sale
3.1. Preluarea celor mai
bune practici
europene din
domeniul protecţiei
şi respectării
drepturilor de PI în
vederea
modernizării
continue a
sistemului naţional
de PI
3.2. Aproximarea
instituţionaltehnologică a
Sistemului naţional
de brevete la
Sistemul brevetului
european

În limita permanen Bugetul
bugetului
t
autorităţii
aprobat
responsabil
e

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
Sistemul
naţional de
activităţi
protecţie şi
întreprinse
respectare a
drepturilor de PI
armonizat cu cel
european, în
baza celor mai
bune practici
europene

80

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Numărul de
activităţi
întreprinse

3.3. Crearea şi
dezvoltarea
Sistemului naţional
de protecţie a
indicaţiilor
geografice, a
denumirilor de

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Cadrul
normativlegislativ şi
instituţionaltehnologic
naţional de
protecţie a
invenţiilor
ajustat la
sistemul
european în
domeniu
Bugetele
Ministerul
Condiţiile
autorităţilor Agriculturii şi necesare pentru
implementarea
responsabil Industriei
e
Alimentare;
legislaţiei
Agenţia de Stat naţionale cu
privire la
pentru
Proprietatea
protecţia

Numărul de
activităţi
întreprinse;
numărul
crescut de
produse cu
indicaţii

origine şi a
specialităţilor
tradiţionale
garantate

3.4. Implementarea unui
mecanism de
colectare, procesare
şi diseminare a
datelor privind
respectarea
drepturilor de PI;
asigurarea unui
dialog constructiv
cu persoanele
interesate prin
intermediul
Punctului de
informare/
Observatorului în
domeniul PI
3.5. Elaborarea şi
implementarea unui
Program naţional de
combatere a
contrafacerii şi a
pirateriei

Intelectuală;
Ministerul
Culturii;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Sănătăţii; alte
instituţii
abilitate
Bugetele
Agenţia de Stat
autorităţilor pentru
responsabil Proprietatea
e
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul
Vamal;
Ministerul
Justiţiei, în
cooperare cu
Procuratura
Generală

În limita
bugetului
aprobat

2014

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

3.6. Elaborarea unui
60
Studiu privind
cunoaşterea
fenomenului
contrafacerii şi
pirateriei în
Republica Moldova

2012

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

3.7. Consolidarea rolului Nu
reprezentanţilor şi
necesită
mandatarilor
finanţare

2013

–

indicaţiilor
geografice, a
denumirilor de
origine şi a
specialităţilor
tradiţionale
garantate

geografice;
numărul de
persoane
şcolarizate

Nivelul înalt de
informare a
societăţii cu
referire la
activitatea
instituţiilor
publice în
domeniul
respectării
drepturilor de PI

Mecanismul
adoptat;
punctul de
informare în
domeniul PI
creat; numărul
de seminare de
instruire
organizate;
numărul de
persoane
şcolarizate

Nivel înalt de
conştientizare de
către
consumatori a
efectelor
negative cauzate
de fenomenul
contrafacerii şi
al pirateriei
asupra
economiei
naţionale, a vieţii
şi sănătăţii
oamenilor
Agenţia de Stat Evaluarea
pentru
situaţiei în
Proprietatea
domeniul
Intelectuală cu respectării
participarea
dreptului de
instituţiilor
autor şi a
drepturilor
abilitate în
domeniul
conexe şi a
respectării
măsurilor
drepturilor de întreprinse
PI
pentru
diminuarea
pirateriei
Agenţia de Stat Sporirea calităţii
pentru
serviciilor
Proprietatea
prestate de

Programul
elaborat; număr
de materiale
diseminate;
număr de
activităţi
desfăşurate

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

Studiul şi
recomandările
elaborate

Numărul de
activităţi
organizate în

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

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

Intelectuală;
Asociaţia
mandatarilor
autorizaţi

mandatarii
autorizaţi din
republică;
preluarea celor
mai bune
practici europene
în acest domeniu

comun cu
Asociaţia
mandatarilor
autorizaţi în
domeniul PI

Numărul de
activităţi
organizate în
comun cu
organizaţiile de
gestiune
colectivă;
pagina web
lansată
Numărul de
activităţi
organizate în
comun cu
uniunile de
creaţie

2014

–

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
organizaţiile de
gestiune
colectivă

Crearea
condiţiilor
pentru
funcţionarea
eficientă a
organizaţiilor de
gestiune
colectivă

2013

–

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Culturii;
uniunile de
creaţie

Cooperare mai
eficientă între
instituţiile
publice şi
uniunile de
creaţie

OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi
responsabilităţi
privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dezvoltarea unei
infrastructuri
eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei
Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţia
drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri strategice
4.1.1. Stabilirea şi iniţierea Nu
2013
–
Comisia
Sporirea
Sistemul
eficienţei în
schimbului de
de către Comisia
necesită
Naţională
Naţională de
finanţare
pentru
procesul de
informaţii în
Proprietate
Proprietatea
coordonare a
domeniul
Intelectuală;
sistemului de PI respectării
Intelectuală a
măsurilor necesare
Agenţia de Stat
drepturilor de
pentru corelarea
pentru
PI
responsabilităţilor
Proprietatea
instituţiilor publice
Intelectuală
în domeniul
proprietăţii
intelectuale
4.1.2. Elaborarea şi
Nu
2013
–
Comisia
Diminuarea
Metodologiile
adoptarea de către necesită
Naţională
cazurilor de
adoptate
Comisia Naţională finanţare
pentru
contrafacere şi
de Proprietate
Proprietatea
piraterie
Intelectuală a unor
Intelectuală;
metodologii de
Agenţia de Stat
evaluare a cauzelor
pentru

şi a amplorii
fenomenelor
contrafacerii şi
pirateriei, precum şi
a contribuţiei PI în
economia Republicii
Moldova

Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Serviciul
Vamal
4.1.3. Asigurarea unui
Nu
2014
–
Comisia
grad înalt de
necesită
Naţională
transparenţă în
finanţare
pentru
Proprietatea
activitatea Comisiei
Naţionale de
Intelectuală;
Proprietate
Agenţia de Stat
Intelectuală
pentru
Proprietatea
Intelectuală
Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale
responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
4.2.1. Îmbunătăţirea
Nu
2012
–
Agenţia de Stat
structurii
necesită
pentru
finanţare
Proprietatea
instituţionalorganizaţionale şi a
Intelectuală
capacităţilor
Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală de a
răspunde
provocărilor
globalizării şi erei
digitale
4.2.2. Instituirea unui
150
2014
Bugetul
Agenţia de Stat
sistem de
autorităţii pentru
responsabil Proprietatea
management al
e
Intelectuală
calităţii (ISO
9001:2008) în
activităţile Agenţiei
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

4.2.3 Perfecţionarea şi
modernizarea

Nu
necesită

Permanen
t

–

Transparenţa în
activitatea
Comisiei
Naţionale de
Proprietate
Intelectuală;
crearea paginii
web

Regulamentul
modificat;
pagina web
creată

organelor abilitate cu funcţii şi
Structura
instituţionalorganizaţională
modificată

Îmbunătăţirea
calităţii
serviciilor
prestate de
agenţie
utilizatorilor
sistemului
naţional de PI în
rezultatul
implementării
sistemului
modern de
management al
calităţii,
instruirea echipei
manageriale;
sporirea imaginii
Agenţiei de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
Agenţia de Stat Calitatea sporită
pentru
a examinării,

Propunerile de
modificare a
structurii
instituţionalorganizaţionale
adoptate

Numărul de
activităţi
întreprinse
pentru a obţine
Certificatul
ISO
9001:2008;
numărul de
persoane
instruite

Actele interne
adoptate

continuă a
procedurilor de
examinare şi
brevetare/
înregistrare a
obiectelor de
proprietate
intelectuală

finanţare

4.2.4. Achiziţionarea sau 50
obţinerea accesului
la bazele de date
comerciale în
domeniul brevetelor
de invenţie cu
instrumente
analitice efective şi
a bazelor date cu
literatură non-brevet
4.2.5. Asigurarea unui
300
sistem de instruire şi
de formare continuă
a personalului
Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală
4.2.6. Modernizarea
850
sistemului
tehnologiilor
informaţionale al
Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală şi
ajustarea acestuia la
tehnologiile utilizate
în oficiile de PI din
statele Uniunii
Europene
30
Elaborarea şi
amplasarea bazei de
date privind
înregistrarea
obiectelor protejate
de dreptul de autor
şi a drepturile
conexe pe pagina
web a Agenţiei de
Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
Elaborarea şi
820
implementarea

Proprietatea
Intelectuală

2014

termenele şi
procedurile de
brevetare/
înregistrare
optimizate,
aduse în deplină
concordanţă cu
legile speciale în
vigoare şi cu
regulamentele
aferente acestora
Bugetul
Agenţia de Stat Nivelul ridicat al
autorităţii pentru
calităţii
responsabil Proprietatea
procedurii de
e
Intelectuală
examinare a
cererilor de
brevet de
invenţie

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Nivelul ridicat
de pregătire
profesională a
specialiştilor

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Nivelul înalt de
dezvoltare a
tehnologiilor
informaţionale în
cadrul Agenţiei
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

2012

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Accesul liber la
informaţia
privind obiectele
protejate de
dreptul de autor
şi drepturile
conexe
înregistrate

2014

Bugetul
autorităţii

Agenţia de Stat Asigurarea
pentru
accesului şi

Numărul de
baze de date
comerciale
accesate

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

Baza de date
elaborată şi
lansată;
numărul de
accesări ale
utilizatorilor

Programul
implementat;

sistemului de
depunere on-line a
cererilor de
protecţie a OPI şi de
achitare a taxelor,
utilizînd semnătura
digitală, şi a
sistemului de
management al
documentelor în
cadrul Agenţiei de
Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
4.2.7. Diversificarea
serviciilor în
domeniul
proprietăţii
intelectuale şi
ajustarea calităţii şi
a termenelor de
prestare a acestora
la standardele
internaţionale
4.2.8. Promovarea
sistemului de PI la
nivel local şi
regional:
sensibilizarea,
educarea şi
familiarizarea
publicului cu
domeniul şi
importanţa
drepturilor de
proprietate
intelectuală
Susţinerea
activităţilor
bibliotecilor publice
şi universitare
privind diseminarea
informaţiilor din
domeniul
proprietăţii
intelectuale
Promovarea
invenţiilor
autohtone brevetate
şi a rezultatelor
ştiinţifice la
saloanele şi
expoziţiile
internaţionale de
invenţii şi noi

responsabil Proprietatea
e; asistenţa Intelectuală
donatorilor

diminuarea
cheltuielilor
suportate de
solicitanţi la
depunerea
cererilor de
protecţie a OPI;
controlul eficient
al circuitului
documente-lor în
format electronic

numărul de
cererii depuse
on-line
numărul de
intrări în
sistemul
automatizat

Nu
necesită
finanţare

2013

–

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Spectrul larg de
servicii şi
consultaţii în
domeniul PI
pentru care se
doreşte atingerea
standardelor
internaţionale

Numărul
serviciilor
prestate de
agenţie care au
atins
standardele
internaţionale

1250

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Nivelul ridicat
de percepere a
rolului PI în
dezvoltarea unei
economii bazate
pe cunoaştere,
privind
necesitatea
protecţiei şi
respectării
drepturilor de PI

Numărul de
activităţi de
promovare a PI
organizate

50

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Nivelul ridicat
de informare a
societăţii cu
privire la rolul
PI în dezvoltarea
economică,
socială şi
culturală a ţării

Numărul de
activităţi
organizate în
comun cu
bibliotecile
publice şi
universitare

1200

2014

Bugetul
autorităţilor
responsabil
e

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei;
Agenţia de
Atragere a

Promovarea
realizărilor
instituţiilor din
sfera ştiinţei şi
inovării şi din
universităţi la
expoziţii
internaţionale;
atragerea

Numărul de
expoziţii la
care s-a
participat;
numărul de
invenţii
promovate

tehnologii,
organizate peste
hotarele Republicii
Moldova
4.2.9. Modernizarea
sistemului de
instruire, formare şi
perfecţionare
continuă a cadrelor
în domeniul PI
4.2.10 Intensificarea
.
cooperării cu
autorităţile naţionale
investite cu
responsabilităţi în
domeniul respectării
drepturilor de
proprietatea
intelectuală, în baza
unor acorduri
bilaterale,
planuri/programe de
colaborare

Investiţiilor şi
Promovare a
Exportului din
Moldova

În limita Permanen Bugetele
bugetului
t
autorităţilor
aprobat
responsabil
e

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

investiţiilor
pentru
implementarea
inovaţiilor
autohtone
Agenţia de Stat Perfecţionarea
pentru
programelor de
Proprietatea
instruire
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei
Agenţia de Stat Amplificarea
pentru
colaborării
Proprietatea
bilaterale în
Intelectuală;
vederea
Ministerul
promovării
Agriculturii şi sistemului
Industriei
naţional de
Alimentare;
proprietate
Ministerul
intelectuală
Culturii;
Ministerul
Economiei;
Ministerul
Justiţiei;
Serviciul
Vamal;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei
(Agenţia pentru
Inovare şi
Transfer
Tehnologic);
Organizaţia
pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor
Mici şi
Mijlocii, în
cooperare cu:
Consiliul
Coordonator al
Audiovizualulu
i; Procuratura
Generală;
Camera de
Comerţ şi
Industrie a
Republicii
Moldova;

Numărul de
cursuri
organizate;
numărul de
persoane
instruite
Numărul de
programe
bilaterale
semnate;
numărul de
activităţi
organizate

4.2.11 Consolidarea
.
capacităţilor
operaţionale ale
autorităţilor publice
în vederea punerii în
aplicare a sistemelor
şi procedurilor
specifice aferente
recunoaşterii,
înregistrării şi
utilizării
denumirilor de
origine (DO) şi
indicaţiilor
geografice (IG)
pentru produsele din
domeniile
reglementate:
Acordarea asistenţei
în crearea
asociaţiilor de
producători şi
şcolarizarea acestora
în domeniu

În limita
bugetului
aprobat

2013

În limita
bugetului
aprobat

2013

Dotarea
În limita
laboratoarelor de
bugetului
certificare a calităţii aprobat
produselor cu
indicaţii geografice,
denumiri de origine
şi specialităţi
tradiţionale
garantate

2013

Promovarea
emblemei de
desemnare a
indicaţiilor
geografice, a
denumirilor de

2012

În limita
bugetului
aprobat

Centrul
Internaţional de
Expoziţii
“Moldexpo”
S.A.
Bugetele
Ministerul
autorităţilor Agriculturii şi
responsabil Industriei
e
Alimentare;
Ministerul
Culturii;
Ministerul
Sănătăţii;
Ministerul
Mediului;
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Construcţiilor

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

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

Înţelegerea
comprehensivă
şi utilizarea
indicaţiilor
geografice ca
mod/mijloc de
ameliorare a
competitivităţii

Avansarea
procesului de
constituire a
asociaţiilor de
producători şi
sporirea gradului
de cunoaştere de
către aceştia a
avantajelor
sistemului de
protecţie a
indicaţiilor
geografice
Bugetele
Ministerul
Crearea
autorităţii Agriculturii şi condiţiilor
responsabil Industriei
pentru testarea
e
Alimentare cu calităţii
participarea
produselor
instituţiilor
pentru care se
abilitate în
solicită indicaţii
domeniul PI
geografice,
denumiri de
origine şi
specialităţi
tradiţionale
garantate
Bugetele
Ministerul
Promovarea
autorităţilor Agriculturii şi utilizării pe piaţă
responsabil Industriei
a însemnelor de
e
Alimentare;
produse protejate
Agenţia de Stat prin indicaţii
pentru
geografice,

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

Numărul de
asociaţii create

Numărul de
laboratoare
dotate

Numărul de
activităţi
desfăşurate în
scopul
promovării
emblemelor

origine şi a
Proprietatea
specialităţi lor
Intelectuală; cu
tradiţionale
participarea
garantate protejate,
instituţiilor
abilitate în
selectate şi aprobate
domeniul PI
de Guvern, în baza
concursului pentru
elaborarea siglei/
emblemei de
desemnare a IG, DO
şi STG protejate
4.2.12 Consolidarea
În limita permanen Bugetele
Ministerul
.
sistemului sui
bugetului
t
autorităţilor Agriculturii şi
generis de protecţie aprobat
responsabil Industriei
juridică a soiurilor
e
Alimentare;
noi de plante:
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Comisia de
Stat pentru
Testarea
Soiurilor de
Plante cu
participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul PI
Dezvoltarea
În limita
2012
Bugetele
Ministerul
colecţiilor de
bugetului
autorităţilor Agriculturii şi
referinţă în
aprobat
responsabil Industriei
domeniul protecţiei
e
Alimentare;
soiurilor de plante
Comisia de
Stat pentru
Testarea
Soiurilor de
Plante
Instruirea
În limita Permanen Bugetele
Agenţia de Stat
angajaţilor Agenţiei bugetului t, conform autorităţilor pentru
de Stat pentru
aprobat
unor
responsabil Proprietatea
Proprietatea
planuri e
Intelectuală;
Intelectuală şi ai
speciale
Ministerul
Ministerului
Agriculturii şi
Agriculturii şi
Industriei
Industriei
Alimentare;
Alimentare,
Comisia de
Comisiei de Stat
Stat pentru
pentru Testarea
Testarea
Soiurilor Noi de
Soiurilor de
Plante privind
Plante
aplicarea
prevederilor
Convenţiei Uniunii
Internaţionale
pentru Protecţia

denumiri de
origine şi
specialităţi
tradiţionale
garantate

selectate şi
aprobate

Sistemul sui
Numărul de
generis de
soiuri protejate
anual
protecţie a
soiurilor noi de
plante în
Republica
Moldova
armonizat cu
cerinţele
internaţionale şi
regionale în
domeniu

Condiţiile
moderne de
testare a
soiurilor noi de
plante

Numărul
colecţiilor de
referinţă
dezvoltate

Nivelul înalt de
pregătire
profesională a
examinatorilor

Numărul de
persoane
şcolarizate

Soiurilor Noi de
Plante (UPOV)
Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi
responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
4.3.1. Sporirea
În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Capacitatea
Numărul
capacităţilor
bugetului
autorităţilor Finanţelor;
sporită a
cererilor de
Serviciului Vamal aprobat
responsabil Serviciul
organelor
intervenţie
în domeniul
e
Vamal
vamale privind depuse la
Serviciul
respectării
depistarea şi
drepturilor de PI la
prevenirea
Vamal
frontieră
traficului ilicit
de mărfuri
contrafăcute ce
includ drepturi
de PI
Dezvoltarea
În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Majorarea
Numărul
sistemului de
bugetului
autorităţilor Finanţelor;
numărului de
obiectelor de
aprobat
responsabil Serviciul
obiecte de
PI înregistrate
evidenţă
(recepţionare şi
e
Vamal
proprietate
în registrul
procesare) a
intelectuală
Serviciului
solicitărilor
protejate
Vamal
(cererilor de
intervenţie) a
titularilor de
drepturi
Dezvoltarea
În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Mecanismul de Numărul de
mecanismelor de
bugetului
autorităţilor Finanţelor;
schimb de
operaţiuni
cooperare cu
aprobat
responsabil Serviciul
informaţii
regionale şi
autorităţile naţionale
e; asistenţa Vamal
implementat
internaţionale
şi internaţionale
donatorilor
cu participarea
responsabile de
Serviciului
protecţia PI
Vamal
Diseminarea şi
În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Asigurarea
Informaţia şi
gestionarea
bugetului
autorităţilor Finanţelor;
informării
actualizările
aprobat
responsabil Serviciul
publicului cu
publicate pe
informaţiei cu
pagina web a
privire la cazurile de
e
Vamal
referire la
încălcare a
protecţia
Serviciului
drepturilor de PI Vamal
drepturilor de
proprietate
la frontieră
intelectuală la
frontieră
Crearea sistemului Costurile
2014
Bugetele
Ministerul
Sistemul
Sistemul testat
automatizat de
urmează a
autorităţilor Finanţelor;
gestionat de
şi implementat
evidenţă şi stocare a fi
responsabil Serviciul
Serviciul Vamal
informaţiei cu
precizate
e; asistenţa Vamal
privire la traficul cu la etapa
donatorilor
mărfuri contrafăcute elaborării
şi opere piratate
sistemului
Elaborarea şi
În limita
2014
Bugetele
Ministerul
Sistemul de
Profilurile de
implementarea
bugetului
autorităţilor Finanţelor,
analiză de risc în risc elaborate
profilurilor de risc aprobat
responsabil Serviciul
domeniu
specifice
e
Vamal
implementat
domeniului şi a
modulului

corespunzător
pentru analiza
riscurilor
4.3.2. Instruirea continuă a În limita
colaboratorilor
bugetului
vamali în domeniul aprobat
PI:

Organizarea
seminarelor
naţionale şi
internaţionale cu
participarea
titularilor de
drepturi şi a
organelor de drept
pentru a spori gradul
de conştientizare a
necesităţii protecţiei
PI şi pentru a
îmbunătăţi
cooperarea dintre
aceştia
Organizarea
vizitelor de lucru în
străinătate în
vederea schimbului
de experienţă şi
preluarea celor mai
avansate practici în
domeniu.
Dotarea Centrului
de instruire a
colaboratorilor
vamali şi a
organelor vamale cu
materiale didactice,
metodologice şi
informative
specializate
4.3.3. Dotarea posturilor
vamale cu
echipamentul
necesar în scopul
asigurării respectării
drepturilor de PI la
frontieră:
Dezvoltarea
mecanismului de
conlucrare, inclusiv

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetele
Ministerul
autorităţilor Finanţelor;
responsabil Serviciul

Ridicarea
nivelului de
cunoştinţe a
lucrătorilor
vamali în
domeniul PI

Numărul de
cursuri
organizate;
numărul de
colaboratori
instruiţi;
numărul de
vizite de lucru
organizate
Sporirea
Numărul de
cooperării dintre seminare
titularii de
organizate
drepturi şi
instituţiile
publice

Preluarea celor
mai bune
practici privind
dezvoltarea
sistemului de
protecţie a
drepturilor de PI
la frontieră
Crearea
condiţiilor de
instruire a
lucrătorilor
vamali în
domeniul PI

Numărul de
vizite de lucru
organizate

Asigurarea unor
instrumente
moderne pentru
depistarea
mărfurilor
contrafăcute/ope
re pirat
Colaborarea
eficientă cu
titularii în

Echipamentul
special instalat

Materialele
didactice,
metodologice
şi informative
specializate
elaborate,
achiziţionate

Numărul de
Memorandumu
ri de înţelegere

interactiv, schimbul
de informaţii şi
cooperarea cu
titularii de drepturi
în domeniul PI
Coordonarea
activităţilor şi
schimbului de
informaţii cu alte
instituţii, organizaţii
nonguvernamentale
(ONG-uri)
Crearea bazei de
date automatizate
care cuprinde
informaţii
referitoare la
produsele-cheie,
titularii de drepturi,
persoanele
interesate şi datele
de contact ale
acestora

Dotarea birourilor
vamale cu
echipament necesar
(computere, aparate
foto-video digitale,
aparate de scanat,
microscoape,
proiectoare cu raze
ultraviolet) şi
instruirea
colaboratorilor
vamali privind
utilizarea acestora
Asigurarea
efectuării expertizei,
consultării,
conlucrării
permanente cu
specialişti în
domeniul PI
4.3.4. Dezvoltarea
cooperării cu agenţii
economici şi cu
publicul larg în
scopul ameliorării
protecţiei drepturilor
de PI la frontieră:
Desfăşurarea

e

Vamal

vederea
amplificării
eforturilor de
protecţiei a PI la
frontieră
Cooperarea mai
eficientă cu
ONG-urile

cu titularii de
drepturi,
semnate

Schimbul
operativ de
informaţii dintre
lucrătorii vamali
responsabili cu
privire la riscul
de introducere
/scoatere a
mărfurilor
contrafăcute şi
piratate pe/ de pe
teritoriul vamal
al Republicii
Moldova
Condiţii
moderne de
examinare a
cazurilor de
încălcare a
drepturilor de PI
la frontieră

Baza de date
creată

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

Costurile
urmează a
fi
precizate
la etapa
elaborării
sistemului

2012

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Asistenţa
tehnică a
donatorilo
r

2013

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

Coordonarea
domeniului
respectării
drepturilor de PI
la frontieră de
ansamblu

Numărul de
expertize şi
consultări
acordate

În limita permanen Bugetele
Ministerul
bugetului
t
autorităţilor Finanţelor;
aprobat
responsabil Serviciul
e
Vamal

O mai bună
înţelegere de
către public şi o
implicare mai
activă a altor
agenţi economici

În limita

Nivelul înalt de

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

2014

Bugetele

Ministerul

Numărul de
activităţi
realizate în
comun cu
ONG-urile

Numărul de
echipamente
procurate;
numărul de
angajaţi
şcolarizaţi

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

campaniilor de
mediatizare,
diseminare a
informaţiilor prin
mijloacele de
comunicare în masă
şi prin Internet
privind protecţia
drepturilor de PI la
frontieră
Implementarea
continuă a
procesului de
consultare şi
colaborare cu
sectorul privat
interesat de
protecţia drepturilor
de PI la frontieră
Consolidarea
relaţiilor de
cooperare a
Serviciului Vamal, a
Ministerului
Afacerilor Interne şi
a Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală cu
deţinătorii principali
ai drepturilor de PI
Perfecţionarea
sistemelor
informaţionale
automatizate de
evidenţă a datelor
gestionate de
Ministerul
Afacerilor Interne
cu privire la
încălcarea
drepturilor de PI
Sporirea
capacităţilor
sistemului judiciar:
specializarea şi
instruirea
judecătorilor în
domeniul PI
Studierea şi analiza
reglementărilor
internaţionale şi de
drept comparat în
domeniul
monitorizării
Internetului de către

bugetului
aprobat

autorităţilor Finanţelor;
responsabil Serviciul
e
Vamal

conştientizare a
cetăţenilor şi a
comunităţii de
afaceri a
măsurilor de
protecţie la
frontieră

campanii
organizate

Numărul de
acte prezentate
spre consultare
publică
Numărul de
conferinţe de
presă
organizate

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

Nivelul înalt de
implicare a
titularilor de
drepturi în
protecţia
drepturilor de PI
la frontieră

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Finanţelor;
Serviciul
Vamal

Efectul maxim al Numărul de
activităţilor
activităţi
organizate
pentru titulari

În limita
bugetului
aprobat

2014

Ministerul
Bugetul
autorităţii Afacerilor
responsabil Interne
e

Sistemele
informaţionale
automatizate de
evidenţă a
datelor
gestionate de
MAI cu privire
la încălcarea
drepturilor de PI
implementate

Rapoarte
statistice care
respectă
standardele
internaţionale

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetul
Ministerul
autorităţii Justiţiei
responsabil
e

Nivelul înalt de
pregătire
profesională în
domeniul PI

Numărul de
evenimente
organizate;
numărul de
judecători
şcolarizaţi

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetul
autorităţii
responsabil
e

Asigurarea
Propunerile de
corespunderii
modificare
legislaţiei
elaborate
naţionale cu
standardele
internaţionale în
domeniu,

Ministerul
Afacerilor
Interne cu
participarea
altor instituţii
abilitate

4.3.9.

4.3.10
.

4.3.11
.

4.3.12
.

4.3.13
.

organele de ocrotire
a normelor de drept
în vederea prevenirii
şi combaterii
infracţiunilor
informatice, inclusiv
a încălcărilor
îndreptate împotriva
proprietăţii
intelectuale
Organizarea
schimbului de
informaţii analitice
dintre organele de
drept şi alte instituţii
referitor la aspectele
amplificării
fenomenului
criminalităţii
împotriva PI,
particularităţile de
tactică şi procedură
Instruirea continuă a
lucrătorilor
organelor de drept
ce ţin de depistarea,
investigarea,
urmărirea penală şi
judecarea
infracţiunilor
respective, precum
şi legătura cu alte
categorii de
infracţiuni
Stabilirea şi
verificarea celor mai
vulnerabile sectoare
în care există un risc
sporit de comitere a
fraudelor în
domeniul PI
Extinderea
cooperării cu
instituţiile
internaţionale de
profil în acţiunile de
prevenire şi
combatere a
criminalităţii
împotriva PI
Consolidarea
capacităţilor
Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia
Concurenţei în

inclusiv cu
Strategia
Europeană de
Guvernare a
Internetului
pentru 20122015 susţinută
de Republica
Moldova
În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetul
autorităţii
responsabil
e

Ministerul
Afacerilor
Interne cu
participarea
instituţiilor
abilitate

Prevenire
crimelor în
domeniul PI întrun mod eficient.

Numărul de
rapoarte
analitice
transmise

În limita permanen Bugetul
bugetului
t
autorităţii
aprobat
responsabil
e

Ministerul
Afacerilor
Interne cu
participarea
instituţiilor
abilitate

Nivelul înalt de
pregătire
profesională a
lucrătorilor
organelor de
drept în
domeniul PI

Numărul de
persoane
şcolarizate

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetul
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Afacerilor
Interne cu
participarea
instituţiilor
abilitate

Ameliorarea
activităţii de
depistare a
fraudelor

Sectoarele
depistate

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetul
autorităţilor
responsabil
e

Ministerul
Afacerilor
Interne cu
participarea
altor instituţii
abilitate

Asigurarea
corespunderii
legislaţiei
naţionale cu
standardele
internaţionale în
domeniu

Numărul de
programe şi
evenimente
organizate

În limita
bugetului
aprobat

2013

Bugetul
Consiliul
autorităţii Concurenţei
responsabil
e

Asigurarea
Numărul de
acţiuni
protecţiei
concurenţei prin întreprinse
combaterea
acţiunilor

depistarea şi
contracararea
acţiunilor
anticoncurenţiale şi
de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
Elaborarea şi
În limita
promovarea politicii bugetului
concurenţiale
aprobat
aferente exercitării
drepturilor de
proprietate
intelectuală prin
asigurarea unui
dialog continuu cu
societatea

anticoncurenţiale
şi de concurenţă
neloială ce
implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

Consiliul
Concurenţei în
colaborare cu
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Identificarea
Numărul de
problemelor, a
acţiuni
obiectivelor şi
desfăşurate
instrumentelor
de soluţionare a
acestor probleme
cu considerarea
bunelor practici
în domeniu a
altor state;
elaborarea
politicii;
informarea
societăţii cu
referire la
politica
promovată de
stat în
combaterea
acţiunilor
anticoncurenţiale
şi de concurenţa
neloială ce
implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală

OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate
intelectuală,
sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietăţii intelectuale şi sporirea
interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietăţii
intelectuale
5.1.1. Organizarea
500
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Sporirea
Numărul de
activităţilor de
autorităţilor pentru
nivelului de
seminare,
informare a
responsabil Proprietatea
cunoaştere a
traininguri,
e
Intelectuală;
societăţii cu privire
domeniului de PI mese-rotunde,
la rolul PI în
Ministerul
de către publicul ateliere de
dezvoltarea
Afacerilor
larg
lucru
economică, socială
Interne;
organizate
şi culturală a ţării,
Serviciul
pentru diferite
precum şi
Vamal;
categorii de

importanţa
respectării
drepturilor de PI

5.1.2. Elaborarea,
imprimarea şi
distribuirea
materialelor
promoţionale în
domeniul PI

200

2014

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare, în
cooperare cu
alte instituţii
abilitate
Bugetul
Agenţia de Stat
autorităţii pentru
responsabil Proprietatea
e
Intelectuală

utilizatori ai
sistemului de
PI; numărul de
specialişti
şcolarizaţi

Sporirea
Numărul de
gradului de
materiale
informare şi
elaborate şi
conştientizare a distribuite
populaţiei cu
referire la PI,
formarea unei
atitudini
adecvate cu
referire la
impactul negativ
al pirateriei şi
contrafacerii
Pagina web
5.1.3. Elaborarea,
30
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Sporirea
mentenanţa şi
autorităţilor pentru
gradului de
lansată
informare a
Numărul de
promovarea paginii
responsabil Proprietatea
web
e
Intelectuală;
societăţii cu
rapoarte
www.stoppirateria.
Ministerul
referire la
elaborate şi
md
Afacerilor
impactul negativ diseminate în
al acestor
rîndul
Interne;
Serviciul
fenomene asupra publicului
dezvoltării
Vamal, în
cooperare cu
economice a ţării
alte instituţii
şi a sănătăţii
abilitate
publice
5.1.4. Crearea şi
600
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Instituirea unei Numărul de
dezvoltarea
autorităţilor pentru
reţele de centre biblioteci şi de
centrelor regionale
responsabil Proprietatea
de informare în filiale ale
de informare în
e; asistenţa Intelectuală;
domeniul PI în Camerei de
domeniul PI
donatorilor Ministerul
cadrul
Comerţ şi
Culturii, în
bibliotecilor
Industrie
cooperare cu
publice, precum antrenate în
Camera de
şi al filialelor
activităţi de
Comerţ şi
Camerei de
promovare a
Industrie a
Comerţ şi
PI; numărul de
Republicii
Industrie
activităţi
Moldova;
organizate
Asociaţia
pentru mediul
Bibliotecarilor
de afaceri
din Moldova
Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul
sistemului de învăţămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar
5.2.1. Introducerea în
În limita
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Sporirea
Numărul de
curricula şi în
bugetului
autorităţilor pentru
nivelului de
instituţii care
programele de nivel aprobat
responsabil Proprietatea
pregătire a
au introdus în
liceal, universitar şi
e; asistenţa Intelectuală;
tineretului
curricula şi în
postuniversitar a
donatorilor Ministerul
studios în
programele
unor cursuri de
Educaţiei, în
domeniul PI;
şcolare cursul

instruire în
domeniul PI şi
acordarea asistenţei
în vederea elaborării
programelor de
studiu în domeniu
5.2.2. Instituirea şi
acordarea unor
burse anuale pentru
studenţii specialităţii
de management a PI
5.2.3. Semnarea
acordurilor de
colaborare cu
instituţiile de
învăţămînt
universitar şi
preuniversitar
privind pregătirea
cadrelor profesoraldidactice şi a
studenţilor în
domeniul PI
5.2.4. Organizarea în
comun cu
Programul Junior
Achievement
Moldova a
activităţilor de
sensibilizare în
domeniul PI a
elevilor din
instituţiile de
învăţămînt
preuniversitar şi
universitar din
republică
Celebrarea Zilei
Mondiale a
Proprietăţii
Intelectuale în şcoli,
licee, universităţi

comun cu
instituţiile de
învăţămînt

30

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e

Nu
necesită
finanţare

2013

–

100

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

150

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

5.2.5. Susţinerea activităţii 500
de cercetare şi
inovare în rîndul
elevilor,
promovarea
continuă a
concursului
republican anual
“Cel mai bun elev

2014

perfecţionarea
sistemului de
instruire în
domeniul PI

introductiv de
PI

Sistemul de
încurajare a
pregătirii
cadrelor în
domeniul PI
Agenţia de Stat Sporirea
pentru
calificării
Proprietatea
profesorilor în
Intelectuală;
domeniul PI,
sporirea
Ministerul
Educaţiei, în
numărului de
comun cu
specialişti în
instituţiile de
domeniul PI
învăţămînt

Numărul de
burse acordate

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

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

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei, în
comun cu
instituţiile de
învăţămînt
Bugetele
Academia de
autorităţilor Ştiinţe a
responsabil Moldovei
e
(Agenţia pentru
Inovare şi
Transfer
Tehnologic), în
comun cu
Agenţia de Stat

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

Sporirea
nivelului de
înţelegere de
către tineret a
noţiunilor de PI

Numărul de
activităţi
desfăşurate;
numărul de
elevi, liceeni,
studenţi care au
fost şcolarizaţi
în domeniul PI

Ridicarea
nivelului de
informare a
elevilor,
liceenilor,
studenţilor cu
privire la PI

Numărul de
elevi, liceeni,
studenţi care au
participat la
eveniment

Sporirea
interesului
tineretului
studios faţa de
activitatea de
inovare

Numărul de
participanţi la
concurs;
Numărul de
lucrări
prezentate

inovator”

pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei
Bugetele
Agenţia de Stat
autorităţilor pentru
responsabil Proprietatea
e
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei
(Academia de
Studii
Economice a
Moldovei)

5.2.6. Organizarea
150
2013
Antrenarea
Numărul de
Conferinţei
tineretului
participanţi la
ştiinţifice a
studios în
conferinţă
studenţilor în
dezbateri pe
domeniul protecţiei
probleme actuale
şi respectării
din domeniul PI
drepturilor de PI, cu
participarea
reprezentanţilor
instituţiilor
internaţionale şi
regionale cu
comunicări axate pe
probleme actuale
din domeniu
5.2.7. Elaborarea,
100
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Materialele
Numărul de
multiplicarea şi
autorităţilor pentru
promoţionale în materiale
distribuite
distribuirea
responsabil Proprietatea
domeniul PI
materialelor
e
Intelectuală în elaborate şi
educaţionale şi
comun cu
imprimate
promoţionale în
instituţiile de
domeniul PI pentru
învăţămînt
elevi şi studenţi
Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate
intelectuală de către societate
5.3.1. Promovarea şi
500
permanen Bugetul
Agenţia de Stat Creşterea
Numărul de
diseminarea
t
autorităţii pentru
gradului de
evenimente
responsabil Proprietatea
conştientizare a organizate;
informaţiei cu
privire la drepturile
e; asistenţa Intelectuală
drepturilor de
numărul de
de proprietate
donatorilor
proprietate
spoturi
intelectuală de
intelectuală (prin
publicitare şi
intermediul
către IMM-uri, materiale
materialelor video şi
universităţi,
elaborate
instituţii din
a materialelor
tipărite)
sfera ştiinţei şi
inovării, pentru
publicul larg;
formarea unei
atitudini
negative a
populaţiei faţă
de piraterie şi
contrafacere
5.3.2. Implicarea activă a În limita
2014
Bugetele
Agenţia de Stat Implicarea mai Numărul de
titularilor de
bugetului
autorităţilor pentru
activă şi
evenimente
contribuţia
organizate cu
drepturi şi a
aprobat
responsabil Proprietatea
e; asistenţa Intelectuală, cu titularilor de
participarea
drepturilor
organizaţiilor de
donatorilor participarea
drepturi la
titularilor de
realizarea
drepturi şi a
gestiune colectivă a
instituţiilor
drepturilor de autor
abilitate în
activităţilor
asociaţiilor de

şi conexe în
activităţile de
combatere a
pirateriei şi a
contrafacerii

domeniul
respectării
drepturilor de
PI

5.3.3. Desfăşurarea unor 1500
campanii publicitare
în mass-media
privind efectele
negative ale
contrafacerii şi ale
pirateriei şi
necesitatea
respectării
drepturilor de PI

permanen Bugetul
t
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

5.3.4. Organizarea unui
150
Simpozion regional
privind combaterea
contrafacerii şi
pirateriei cu
participarea
experţilor
internaţionali

2012

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor
(OMPI)

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

350

2013

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

5.3.6. Organizarea unor
cursuri de instruire
de scurtă durată
pentru jurnaliştii ce
abordează tematica
PI

60

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e

desfăşurate de
autorităţile
publice în
vederea
diminuării
nivelului
contrafacerii şi
al pirateriei pe
piaţa autohtonă
Agenţia de Stat Înţelegerea mai
pentru
buna de către
Proprietatea
public a
Intelectuală cu efectelor
participarea
negative ale
contrafacerii şi
instituţiilor
ale pirateriei
abilitate în
domeniul
respectării
drepturilor de
PI
Agenţia de Stat Realizarea unui
pentru
schimb de
Proprietatea
experienţă
Intelectuală
privind cele mai
bune practici de
diminuare a
impactului
negativ al
fenomenului
contrafacerii şi
al pirateriei
asupra
dezvoltării
economice a ţării
Agenţia de Stat Valorificarea
pentru
potenţialului
Proprietatea
intelectual din
Intelectuală;
instituţiile din
Academia de
sfera ştiinţei şi
Ştiinţe a
inovării şi din
Moldovei
universităţi;
(Agenţia pentru atragerea
Inovare şi
investiţiilor
Transfer
pentru
Tehnologic);
implementarea
Centrul
inovaţiilor
Internaţional de
Expoziţii
“Moldexpo”
Agenţia de Stat Formarea unui
pentru
grup de jurnalişti
Proprietatea
bine informaţi în
Intelectuală
domeniul PI

gestiune
colectivă

Numărul de
evenimente
organizate

Evenimentul
organizat

Numărul de
expoziţii
organizate;
numărul de
invenţii
promovate

Numărul de
sesiuni
organizate
pentru
jurnalişti;
numărul de

5.3.7. Organizarea
concursului
jurnaliştilor pentru
cea mai bună
expunere a
problemelor legate
de dezvoltarea
activităţii tehnicoştiinţifice,
inovaţionale şi de
raţionalizare din
ţară, precum şi
diseminarea
informaţiilor din
domeniul PI

20

2013

jurnalişti
participanţi la
instruire
Bugetul
Agenţia de Stat Popularizarea
Numărul de
autorităţii pentru
elaborărilor
participanţi la
responsabil Proprietatea
tehnicoconcurs;
e
Intelectuală
ştiinţifice, de
numărul de
inovare şi
materiale
elaborate de
raţionalizare;
jurnalişti şi
formarea unui
grup de jurnalişti înaintate la
bine informaţi în concurs
domeniul PI

OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul
proprietăţii
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european
6.1. Cooperarea cu
50
Organizaţia
Mondială a
Comerţului;
participarea la
şedinţele Consiliului
TRIPS

2014

6.2. Consolidarea
50
relaţiilor de
colaborare cu
Comisia Economică
a Naţiunilor Unite
pentru Europa
(UNECE)

2014

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

În limita
bugetului
aprobat

2014

În limita
bugetului

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Monitorizarea
corespunderii
cadrului
normativ în
domeniul PI cu
exigenţele
Acordului
TRIPS al
Organizaţiei
Mondiale a
Comerţului
Bugetele
Ministerul
Participarea
autorităţilor Economiei;
Republicii
responsabil Agenţia de Stat Moldova la
e; asistenţa pentru
dezbateri cu
donatorilor Proprietatea
referire la rolul
Intelectuală
PI în dezvoltarea
economică a ţării
în cadrul
sesiunilor
UNECE
Bugetele
Ministerul
Participarea
autorităţilor Culturii;
Republicii
responsabil Agenţia de Stat Moldova la
e; asistenţa pentru
reuniunile
donatorilor Proprietatea
UNESCO;
Intelectuală
promovarea
patrimoniului
cultural naţional
Bugetul
Agenţia de Stat Sporirea
autorităţii pentru
interesului

Numărul de
participări la
evenimente;
numărul de
propuneri de
amendare

Numărul de
participări la
sesiunile
Grupului de
lucru UNECE;
numărul de
evenimente
organizate

Numărul de
participări la
sesiunile
UNESCO

Numărul de
evenimente

asociaţiile titularilor aprobat
de drepturi în
domeniul PI din
străinătate

responsabil Proprietatea
e; asistenţa Intelectuală
donatorilor

6.5. Extinderea relaţiilor Nu
de colaborare în
necesită
domeniul PI cu
finanţare
misiunile
diplomatice ale altor
state şi cu
reprezentanţele
organismelor
internaţionale care
activează în
Republica Moldova

2014

–

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

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

2014

–

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

6.7. Participarea
500
Republicii Moldova
la lucrările
Adunărilor anuale
ale Statelor membre
ale Organizaţiei
Mondiale a

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor
(OMPI)

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor
Externe şi

titularilor
drepturilor de PI
din străinătate
pentru piaţa
internă a
Republicii
Moldova;
atragerea
investiţiilor
Informarea
reprezentanţelor
ambasadelor
străine acreditate
la Chişinău şi
reprezentanţelor
organismelor
internaţionale
care activează în
Republica
Moldova cu
referire la
noutăţile din
domeniul
sistemului
naţional de PI în
scopul
promovării
acestuia în
statele terţe şi în
scopul creşterii
numărului
investitorilor
străini pe piaţa
autohtonă
Consolidarea
sistemului
naţional de
protecţie a OPI
în baza
schimburilor
bilaterale de
experienţă şi
preluării celei
mai bune
practici existente
la nivel naţional,
regional şi
internaţional
Promovarea
intereselor
Republicii
Moldova în
domeniul PI în
plan
internaţional

organizate cu
participarea
titularilor de
drepturi din
străinătate

Numărul de
evenimente
organizate

Numărul de
acorduri şi
programe
bilaterale nousemnate;
numărul de
evenimente
organizate

Numărul de
evenimente la
care s-a
participat

Proprietăţii
Intelectuale
(OMPI), inclusiv la
sesiunile
Comitetelor
Permanente ale
Grupurilor de
experţi şi Grupurilor
de lucru
6.8. Actualizarea şi
Nu
semnarea
necesită
Memorandumului
finanţare
de colaborare dintre
Republica Moldova
şi OMPI în
domeniul PI

Integrării
Europene

2012

–

130

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

În limita
bugetului
aprobat

2014

Bugetul
autorităţii
responsabil
e; asistenţa
donatorilor
(OMPI)

6.11. Organizarea la
420
Chişinău a
seminarelor
naţionale, cu
participarea
experţilor OMPI, cu
tematica axată pe
protecţia şi
respectarea
drepturilor de PI
6.12. Implementarea
În limita
proiectului comun bugetului

2014

6.9. Preluarea
experienţei
Centrului de
Arbitraj şi mediere
al OMPI în
organizarea
activităţilor de
mediere în domeniul
PI; identificarea
mecanismului de
mediere care poate
fi implementat în
Republica Moldova
6.10. Participarea
Republicii Moldova
la programele de
asistenţă ale OMPI
destinate statelormembre

2014

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală cu
participarea
organizaţiilor
de gestiune
colectivă a
drepturilor
patrimoniale de
autor

Promovarea
intereselor
Republicii
Moldova în
domeniul PI în
cadrul OMPI

Memorandumu
l elaborat şi
semnat

Crearea şi
implementarea
mecanismului de
mediere şi
arbitraj în cadrul
AGEPI

Numărul de
activităţi
organizate în
comun cu
OMPI

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Atragerea
asistenţei OMPI
în cadrul
programelor
destinate ţărilor
cu economie în
tranziţie pentru
organizarea
activităţilor de
promovare şi
instruire în
domeniul PI
Bugetul
Agenţia de Stat Preluarea celor
mai bune
autorităţii pentru
responsabil Proprietatea
practici de
e; asistenţa Intelectuală
organizare şi
donatorilor
dezvoltare a
(OMPI)
sistemului de
protecţie şi
respectare a
drepturilor de PI

Numărul de
evenimente
organizate;
numărul de
participanţi

Bugetele
Agenţia de Stat Promovarea
autorităţilor pentru
rolului PI şi al

Numărul de
centre create;

Numărul de
seminare
organizate

AGEPI-OMPI
aprobat
privind “Crearea şi
dezvoltarea unei
reţele de centre de
proprietate
intelectuală şi
transfer tehnologic”
în cadrul a 5
instituţii de
învăţămînt superior
din Republica
Moldova

responsabil
e; asistenţa
donatorilor
(OMPI)

Proprietatea
Intelectuală;
Universitatea
de Stat din
Moldova;
Universitatea
Tehnică a
Moldovei;
Universitatea
de Stat de
Medicină şi
Farmacie
“Nicolae
Testemiţanu”;
Universitatea
de Stat
“A.Russo” din
Bălţi;
Universitatea
de Stat “B.P.
Hasdeu” din
Cahul
Bugetele
Agenţia de Stat
autorităţilor pentru
responsabil Proprietatea
e
Intelectuală;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Comisia de
Stat pentru
Testarea
Soiurilor de
Plante

6.13. Participarea
150
Republicii Moldova
la acţiunile
planificate de
Uniunea
Internaţională
pentru Protecţia
Soiurilor Noi de
Plante (UPOV),
inclusiv la lucrările
Consiliului,
Comitetelor şi
Grupurilor de lucru
tehnice ale UPOV
6.14. Organizarea sesiunii 200
Grupului de lucru
privind
automatizarea şi
programele de
calculator al UPOV

2014

2012

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e

6.15. Consolidarea
colaborării cu
instituţiile Uniunii
Europene în
domeniul PI :
Oficiul de

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

În limita
bugetului
aprobat

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Comisia de
Stat pentru
Testarea
Soiurilor de
Plante
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor

transferului
tehnologic în
dezvoltarea
economică a
instituţiilor şi
organizaţiilor, în
vederea
instituirii unei
economii bazate
pe cunoaştere

numărul de
evenimente
organizate de
aceste centre

Elaborarea şi
aprobarea la
nivel local a
recomandărilor
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
Evenimentul
organizat

Creşterea
nivelului de
înţelegere de
către
amelioratorii
autohtoni a
necesităţii
deţinerii
drepturilor
exclusive asupra
soiurilor noi de
plante
Promovarea
informaţiei
privind sistemul
de protecţie a
mărcilor, a
desenelor şi

Numărul de
activităţi
organizate;
numărul de
specialişti
şcolarizaţi

Armonizare pe Piaţa
Internă; Oficiul
Comunitar pentru
Soiurile de Plante

Externe şi
Integrării
Europene;
Ministerul
Economiei

6.16. Extinderea şi
În limita
consolidarea
bugetului
relaţiilor cu
aprobat
Organizaţia
Europeană de
Brevete (OEB) şi cu
statele membre;
realizarea măsurilor
incluse în
Programul de
colaborare dintre
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală şi
Oficiul European de
Brevete

2014

6.17. Implementarea
recomandărilor
Proiectului
TWINNING al
Uniunii Europene
“Suport pentru
implementarea şi
realizarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală în
Republica
Moldova”

2012

80

6.18. Implementarea
În limita
priorităţilor Agendei bugetului
pentru integrare
aprobat
europeană în
legătură cu

2014

modelelor
industriale, a
soiurilor de
plante în
Uniunea
Europeană;
preluarea celor
mai bune
practici europene
de protecţie a PI
Bugetul
Agenţia de Stat Consolidarea
autorităţii pentru
sistemului
responsabil Proprietatea
naţional de
e; asistenţa Intelectuală
protecţie a
donatorilor
invenţiilor şi
(OEB)
ajustarea
acestuia la
prevederile
sistemului
european în
domeniu;
implementarea
celor mai bune
practici europene
în domeniul
protecţiei
brevetelor de
invenţie
Perfecţionarea
cadrelor
naţionale în
domeniu
Bugetele
Agenţia de Stat Sistemul de
autorităţilor pentru
respectare a
responsabil Proprietatea
drepturilor de
e
Intelectuală;
proprietate
Ministerul
intelectuală
Afacerilor
similar celui
Interne;
european;
Serviciul
nivelul înalt de
Vamal;
pregătire a
Ministerul
cadrelor
Agriculturii şi naţionale care
Industriei
vor asigura
Alimentare;
implementarea
Ministerul
prevederilor
Justiţiei, în
acestui sistem
cooperare cu
Procuratura
Generală
Bugetele
Agenţia de Stat Ajustarea
autorităţilor pentru
sistemului
responsabil Proprietatea
naţional de
e; asistenţa Intelectuală;
protecţie a
donatorilor Ministerul
proprietăţii

Numărul de
activităţi
organizate;
numărul de
specialişti
şcolarizaţi

Numărul de
evenimente
organizate

Numărul de
rapoarte
prezentate

negocierea
Acordului de
Asociere RM-UE, a
capitolului
“Proprietatea
intelectuală”
6.19. Realizarea Planului În limita
de acţiuni privind
bugetului
implementarea
aprobat
recomandărilor
prioritare şi
adiţionale în
contextul negocierii
Acordului de Liber
Schimb Aprofundat
şi Comprehensiv
între Republica
Moldova şi Uniunea
Europeană
(ZLSAC)

6.20. Implementarea
În limita
prevederilor
bugetului
aprobat
Acordului dintre
Republica Moldova
şi Uniunea
Europeană privind
protecţia indicaţiilor
geografice

Economiei cu
participarea
instituţiilor
abilitate în
domeniul PI
2014

Bugetul
autorităţilor
responsabil
e

2014

Bugetele
autorităţilor
responsabil
e; asistenţa
donatorilor

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

intelectuale la
cel european

Realizarea
măsurilor
incluse în
capitolul
“Dreptul
proprietăţii
intelectuale” al
Planului de
acţiuni privind
implementarea
Recomandărilor
prioritare şi
adiţionale în
contextul
negocierii
Acordului
ZLSAC
Agenţia de Stat Crearea
pentru
condiţiilor de
Proprietatea
ordin tehnic şi
legislativ pentru
Intelectuală;
Ministerul
implementarea
Economiei;
prevederilor
Acordului dintre
Ministerul
Agriculturii şi Republica
Industriei
Moldova –
Alimentare, cu Uniunea
Europeană
participarea
instituţiilor
privind protecţia
indicaţiilor
abilitate în
domeniul PI
geografice;
dezvoltarea
infrastructurii
necesare şi
pregătirea
cadrelor
naţionale în
domeniu

Numărul de
rapoarte
prezentate;
numărul de
acţiuni
realizate

Numărul de
rapoarte
prezentate;
numărul de
acţiuni
realizate

