COMISIA NAŢIONALA PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
HOTĂRÎRE
a Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală
din 21 decembrie 2012
Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, convocată în baza Regulamentului aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008, în următoarea componenţă:
- Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, preşedinte al Comisiei;
- Lilia Bolocan, Director General, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
vicepreşedinte al Comisiei;
Narcis Buga, director, Departamentul Drept de Autor şi Drepturi Conexe al Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, secretar al Comisie;
Ion Ţîganaş, Vicedirector general, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
Ion Guceac, secretar ştiinţific general, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
lurie Caţer, şef secţie, Direcţia Investigarea Fraudelor, Ministerul Afacerilor Interne;
-

Violeta Melnic, şef-adjunct Direcţia avizarea actelor normative, Ministerul Justiţiei;
Mariana Popovici, şef-adjunct Direcţia control încasări obligaţii vamale şi asistenţă juridică,
Serviciul Vamal.

a examinat următoarele subiecte ale ordinii de zi:

1. Cu privire la Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale pînă în
anul 2020
Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 [în
continuare - Strategia) a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012.
Strategia a fost elaborată sub egida Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI)
şi cu suportul experţilor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), cu
implicarea organelor relevante ale administraţiei publice centrale, a mediului academic, a
organizaţiilor nonguvernamentale şi a societăţii civile.
Strategia defineşte perspectivele Sistemului naţional de proprietate intelectuală,
obiectivele strategice, măsurile şi acţiunile specifice pentru realizarea acestora. Ea are drept
scop dezvoltarea şi consolidarea unui cadru juridic, instituţional şi social adecvat pentru
crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale,
care trebuie să devină un instrument fundamental în crearea unui mediu favorabil inovării,
creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a
Republicii Moldova.
Strategia conţine o analiză complexă a situaţiei actuale şi a problemelor existente în
domeniu, inclusiv cadrul normativ, instituţional, infrastructura sistemului naţional de
proprietate intelectuală, aspectele economice, în special rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în
dezvoltarea potenţialului de inovare şi valorificarea proprietăţii intelectuale etc.

Soluţionarea problemelor ce persistă impune un set de obiective, domenii prioritare de
acţiune şi măsuri pentru realizarea lor, bazate pe un grad înalt de cooperare, implicare şi
eforturi susţinute din partea tuturor actorilor Sistemului naţional de proprietate intelectuală.
Obiectivele generale ale Strategiei sunt următoarele:
1. încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie
în crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al creşterii economice.
2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale,
inclusiv prin armonizarea sa cu legislaţia Uniunii Europene şi implementarea tratatelor
internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte.
3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea
transparenţei şi coerenţei sale.
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.
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.
6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european.
Concomitent cu Strategia, a fost aprobat şi Planul de acţiuni pentru perioada 20122014, care prevede atît acţiunile concrete, cît şi responsabilii de realizarea lor, termenele de
realizare şi resursele financiare necesare pentru realizarea acestora.
De menţionat că CNPI are un rol nemijlocit în procesul de implementare a Strategiei:
aprobarea rapoartelor anuale de monitorizare privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse
în Planul de acţiuni.
Implementarea prevederilor prezentei Strategii va conduce la sporirea rolului
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea ţării, la atragerea ascendentă a proprietăţii intelectuale
în stabilizarea economiei şi impulsionarea creşterii sale bazate pe cunoaştere şi inovare, în
dezvoltarea concurenţei şi sporirea competitivităţii, ocuparea forţei de muncă şi ridicarea
nivelului de bunăstare a populaţiei.

2. Cu privire la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului
Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală
în scopul abordării operative, complete şi strategice a problemelor legate de
funcţionarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, prin Hotărîrea Guvernului nr.
489/2008 a fost creată CNPI, fiind aprobat şi Regulamentul acesteia.
Ca urmare a unui Studiu privind Comunicarea şi Cooperarea, realizat în cadrul
Proiectului Twinning, experţii Uniunii Europene au recomandat eficientizarea activităţii CNPI,
prin modificarea Regulamentului de activitate a acesteia şi actualizarea componenţei
nominale.
Revizuirea Regulamentului CNPI este imperios necesară, astfel încît să fie concretizate
atribuţiile acesteia, precum şi să se stabilească procedura de monitorizare a îndeplinirii
hotărîrilorCNPI.
Totodată, se propune actualizarea componenţei CNPI, avînd în vedere că unele
autorităţi au fost desfiinţate, iar alte instituţii, în virtutea atribuţiilor lor, urmează să devină
membre a Comisiei. în acelaşi context, se propune stabilirea unui grad minim de reprezentare

la nivel de viceministru, astfel încît să se asigure pe cît posibil, o comunicare eficientă între
membrii CNPI.
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008 a fost expediat spre avizare şi
coordonare instituţiilor interesate. La moment, proiectul se definitivează, fiind luate în
consideraţie propunerile şi observaţiile parvenite.

3. Cu privire la denunţarea Convenţiei Eurasiatice de Brevete şi iniţierea
negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind
validarea brevetelor europene
Republica Moldova a stabilit relaţii de cooperare cu Organizaţia Europeană de Brevete
(OEB) imediat după fondarea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în 1992.
Instituită în baza Convenţiei brevetului european semnată la 5 octombrie 1973, OEB este o
instituţie europeană regională care administrează eliberarea brevetelor de invenţii pentru cele
38 state membre ale Convenţiei, inclusiv pentru toate statele Uniunii Europene. Deşi nu este o
instituţie comunitară, OEB este o organizaţie europeană specializată investită să promoveze
politica Uniunii Europene în domeniul brevetelor, fiind chemată să asigure uniformizarea
sistemului de protecţie a brevetelor la nivel european şi simplificarea procedurilor de acordare
a protecţiei în toate statele membre. în aceste circumstanţe, armonizarea legislaţiei naţionale
cu Convenţia Europeană de Brevete (CBE) este o precondiţie pentru realizarea obiectivelor de
integrare europeană la capitolul proprietate intelectuală, iar Republica Moldova, odată cu
intrarea în vigoare a Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, a asigurat
conformarea legislaţiei naţionale în domeniul brevetelor la cerinţele CBE.
în martie 2009, Republica Moldova şi-a exprimat interesul de a iniţia pregătirile pentru
aderarea la CBE şi de a semna un acord de cooperare şi validare a brevetelor europene cu
OEB. Condiţia pentru semnarea Acordului de validare, şi ulterior aderarea la OEB, este ca ţara
să nu fie membru la o altă organizaţiei regională în domeniul brevetelor.
Astfel, în vederea semnării Acordului de validare cu OEB, Republica Moldova a ieşit din
cadrul Organizaţiei Eurasiatice de Brevete (OEAB), denunţînd Convenţia Eurasiatică de Brevete
prin Legea Republicii Moldova nr.78 din 21.04.2011 (denunţarea a intrat în vigoare la 26 aprilie
2012). Pentru a asigura continuitatea raţiilor dintre RM şi OEAB, şi pentru a permite ca
efectele juridice ale brevetelor eurasiatice să-şi continue efectele şi după ieşirea RM din OEAB,
la 12 aprilie 2012, a fost semnat un Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia
Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova
după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete.
Totodată, au fost iniţiate negocieri cu OEB asupra Acordului de validare, iar Directorul
General AGEPI a fost investit cu depline puteri pentru semnarea respectivului Acord
(Hotărârea Guvernului nr. 874 din 22 noiembrie 2012). Acordul vizează pe de o parte
colaborarea dintre Guvernul RM şi OEB şi pe de alta, procedura de validare a brevetelor
europene pe teritoriul Republicii Moldova.

4. Cu privire la rezultatele vizitei oficiale la Chişinău a dlui Francis Gurry, director
general al Organizaţiei
Mondiale pentru Proprietatea
Intelectuală şi semnarea Memorandumului de Cooperare dintre

Republica Moldova
intelectuale

şi

OMPI

în

domeniul

proprietăţii

în perioada 22-23 octombrie curent, a avut loc vizita de lucru în Republica Moldova a
Directorul general al OMPI, dlui Francis Gurry, vizită întreprinsă la invitaţia Primului ministru al
Republicii Moldova, dl Vladimir Filat.
în cadrul întrevederii Directorului General OMPI cu Prim Ministrul Republicii
fost semnat Memorandumul de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi
Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietăţii
care are drept scop consolidarea colaborării bilaterale dintre Republica Moldova
inclusiv organizarea unor acţiuni comune pentru dezvoltarea în continuare a
naţional de proprietate
intelectuală.

Moldova a
Organizaţia
intelectuale
şi OMPI,
sistemului

De asemenea, dl Francis Gurry a avut o întîlnire cu Preşedintele Republicii Moldova, dl
Nicolae TIMOFTI, în cadrul căreia au fost reiterate angajamentele Republicii Moldova de a
asigura un nivel avansat de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Programul dlui Francis Gurry la Chişinău a mai cuprins şi deschiderea lucrărilor ediţiei a
5-a a Simpozionului Interregional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala,
organizat de AGEPI cu suportul OMPI şi vizita înaltului funcţionar ONU la Academia de Studii
Economice din Moldova, unde dlui Francis Gurry i-a fost conferit titlul Doctor Honoris Causa.
în continuare, Directorul general al OMPI a vizitat AGEPI unde au fost semnate două
documente de lucru care vizează colaborarea AGEPI şi OMPI, şi anume: Programul de
cooperare dintre AGEPI şi OMPI privind Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor şi
probleme asociate brevetelor şi Memorandumul de cooperare dintre AGEPI şi OMPI referitor la
comunicarea electronică în cadrul Sistemului de la Madrid privind înregistrarea
internaţională
a mărcilor.

5. Cu privire

la

concursul pentru crearea simbolurilor naţionale asociate
indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine
protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate

Indicaţiile geografice şi denumirile de origine reprezintă un subiect de o deosebită
actualitate pentru marea majoritate a ţărilor cu economie de piaţă, deoarece reprezintă acea
resursă pe care un stat, regiune, localitate o are deja graţie istoriei, tradiţiei, specificului
geografic şi care trebuie doar promovată şi valorificată aşa încît să conducă spre prosperitate.
Urmare armonizării legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale cu acquis-ul
comunitar, în Republica Moldova a fost adoptată Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind
protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi specialităţilor tradiţionale garantate.
Legea în cauză permite valorificarea denumirilor înregistrate prin garantarea protecţiei lor
juridice, crearea premizelor pentru înregistrarea lor internaţională, precum şi apărarea
drepturilor referitoare la denumirile protejate.
Un rol semnificativ în realizarea acestor deziderate este atribuit unor simboluri
nationale asociate denumirilor protejate, care şi-au demonstrat eficacitatea în ţările cu un
patrimoniu semnificativ în acest domeniu.
în acest context, la 5 iulie 2011 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului „Cu privire la
organizarea şi desfăşurarea concursului pentru crearea simbolurilor naţionale asociate
indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale
garantate". Prin această hotărîre a fost creată Comisia naţională pentru organizarea şi
desfăşurarea concursului, din componenţa căreia au făcut parte reprezentanţii ministerelor
Economiei, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Mediului, Sănătăţii, Culturii, Academiei de

Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliului Concurenţei,
Camerei de Comerţ şi Industrie şi UTA Gagauzia.
La concurs au participat 22 de concurenţi cu 58 lucrări. în baza deciziei Comisiei
naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, Guvernul a decernat premii
următorilor învingători:
Participant
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După decernarea premiilor, Comisia naţională pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului a solicitat învingătorilor locurilor I să definitiveze/perfecţioneze simbolurile pentru
a fi prezentate Guvernului spre aprobare.

6. Cu privire la sistemul informaţional unic în domeniul proprietăţii intelectuale
O componentă de bază a sistemului de proprietate intelectuală o constituie asigurarea
drepturilor. în vederea eficientizării mecanismelor de asigurare a drepturilor, de monitorizare
a domeniului vizat, precum şi pentru evaluarea necesităţilor de perfecţionare a cadrului
normativ, în 2011, în cadrul AGEPI a fost creat Observatorul naţional de Proprietate
Intelectuală.
Observatorul este un instrument care va asigura schimbul de informaţii dintre
autorităţile responsabile de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi
generarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.
în vederea realizării principalului obiectiv al Observatorului, s-a iniţiat proiectul de
creare a Sistemului informaţional unic în domeniul proprietăţii intelectuale, care va include o
Bază de Date comună în calitate de instrument de lucru al Sistemului informaţional unic,
destinat schimbului de informaţii dintre autorităţile responsabile întru coordonarea şi
eficientizarea acţiunilor de identificare, investigare şi altor acţiuni necesare combaterii
contrafacerii şi piratieriei, îmbunătăţirii nivelului de protecţie a drepturilor de proprietate
intelectuală şi informării publicului, precum şi a persoanelor interesate despre măsurile
întreprinse în domeniul combaterii contrafacerii şi pirateriei.
Sistemul informational urmează a fi construit în 3 nivele.

Pentru realizarea primului nivel al sistemului informational, la 30-31 mai 2012 a fost
semnat un ordin comun (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală,
AGEPI), care va contribui la conjugarea eforturilor privind crearea şi dezvoltarea sistemului
prin furnizarea de date şi alocarea resurselor necesare.
Luînd în consideraţie resurse financiare necesare pentru realizarea proiectului, AGEPI a
solicitat suportul Delegaţiei Uniunii Europene, astfel încît actualmente se realizează deja fişa
de proiect pentru asistenţă tehnică.

7. Cu privire la Campania publică de sensibilizare a societăţii "STOP Pirateria şi
Contrafacerea"
Evoluţia spectaculoasă, înregistrată în ultimii ani în domeniul tehnologiei informaţiei şi
al reţelelor de distribuţie, au sporit considerabil complexitatea şi spectrul daunelor cauzate de
fenomenele de contrafacere şi piraterie. Ţinînd cont de aceasta, activitatea de sensibilizare a
consumatorilor impune necesitatea inevitabilă de a spori eforturile de îmbunătăţire a gradului
de conştientizare de către consumatori a importanţei protecţiei proprietăţii intelectuale, de a
elabora noi instrumente de sensibilizare a societăţii cu privire la impactul negativ al acestor
fenomene asupra dezvoltării economice, culturale şi sociale a ţării.
în acest scop, în perioada 26 aprilie - 26 octombrie 2012, AGEPI a organizat Campania
publică de sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP Pirateria şi Contrafacerea!".
în conformitate cu strategia Campaniei publice, obiectivele prioritare au constat în:
ridicarea nivelului de conştientizare de către societate a necesităţii respectării
drepturilor de proprietate intelectuală;
ridicarea nivelului de cultură a consumatorilor prin informarea şi educarea
acestora cu privire la efectele negative ale contrafacerii şi pirateriei;
creşterea gradului de participare a titularilor de drepturi, a reprezentanţilor
mediului privat în procesul de protecţie şi apărare a drepturilor de proprietate intelectuală;
diminuarea nivelului de contrafacere şi piraterie pe piaţa autohtonă, pentru a
asigura protecţia titularilor de drepturi şi pentru a spori atractivitatea investitorilor străini.
Partenerii Campaniei au fost: Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale,
Proiectul TWINNING al UE "Suport pentru implementarea şi realizarea drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova", Consiliul Coordonator al Audiovizualului,
ATIC, Microsoft Moldova, Moldcell, Viorica-Cosmetic, Sympals şi AVIRA.

în baza informaţiilor prezentate în şedinţă şi în conformitate cu pct. 18-21 ale
Regulamentului, Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală

HOTĂRĂŞTE:
1.

Se recomandă ministerelor şi instituţiilor vizate să întreprindă măsurile necesare

pentru realizarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020;
2.

Se recomandă ministerelor şi instituţiilor vizate să prezente, pînă la 28 februarie

2013, Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

informaţii privind

rezultatele

îndeplinirii acţiunilor planificate pentru anul 2012, incluse în Planul de acţiuni al Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020;
3.

Se recomandă AGEPI să elaboreze raportul de monitorizare consolidat şi să-l prezente

în termen Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală;
4.

Se recomandă AGEPI includerea reprezentantului Procuraturii Generale în calitate de

membru al Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală;
5.

Se recomandă AGEPI să expedieze în adresa Guvernului proiectul Hotărîrii Guvernului

pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.
489 din 29 martie 2008;
6.

Se recomandă AGEPI să evalueze cadrul legislativ existent şi să identifice necesitatea

amendării legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei şi respectării drepturilor aspra
brevetelor de invenţie în vederea asigurării implementării viitorului Acord între Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia

Europeană

de Brevete privind validarea

brevetelor

europene;
7.

Se recomandă AGEPI, în calitatea sa de coordonator în numele Guvernului Republicii

Moldova, să asigure realizarea scopurilor şi activităţilor Memorandumului de înţelegere
între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind
cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale;
8.

Se recomandă AGEPI să asigure realizarea prevederilor Programului de cooperare

dintre AGEPI şi OMPI privind Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor şi probleme
asociate brevetelor şi Memorandumului de cooperare dintre AGEPI şi OMPI referitor la
comunicarea

electronică

în

cadrul

Sistemului

de

la

Madrid

privind

înregistrarea

internaţională a mărcilor;
9.

După finalizarea procedurii de definitivare, se recomandă AGEPI să pregătească şi să

înnainteze Guvernului un proiect de act normativ privind aprobarea simbolurilor naţionale
asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor
tradiţionale garantate;
10.

Se recomandă autorităţilor abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la

produsele cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate
(Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării
Regionale,

Ministerul

Culturii, Ministerul

promoveze simbolurile naţionale aprobate;

Mediului,

Ministerul

Sănătăţii, AGEPI), să

I
à

11.
Se stabileşte că următoarea şedinţă a Comisiei Naţionale pentru Proprietatea
Intelectuală va fi dedicată problematicii denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi
specialităţilor tradiţionale garantate;
12.
Se recomandă autorităţilor implicate (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal,
Procuratura Generală, AGEPI) să intensifice colaborarea la nivelul grupurilor de lucru (Grupul
de lucru "A" - responsabil de elaborarea conceptului; Grupul de lucru "B" - responsabil de
elaborarea documentaţiei tehnice) în vederea creării sistemului informaţional unic;
13.
Pînă la instituirea bazei de date comune, se recomandă autorităţilor implicate
(Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, AGEPI) să realizeze
schimbul de informaţii în formatul agreat de părţi;
14.
Se recomandă AGEPI să mediatizeze rezultatele Campaniei publice "STOP Pirateria şi
Contrafacerea" şi să asigure continuitatea procesului de informare a societăţii cu privire la
efectele negative ale fenomenelor pirateriei şi contrafacerii;
15.
Se recomandă membrilor Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală să
mediatizeze rezultatele Campaniei publice prin publicarea acestora pe paginile web ale
autorităţilor, precum şi să contribuie la activităţile desfăşurate în vederea asigurării
continuităţii procesului de informare a societăţii.

Valeriu LAZĂR

M^

Viceprim-ministru, ministru al Economiei,
preşedinte al Comisiei Naţionale pentru
Proprietatea Intelectuală

