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Glosarul Abrevierilor
ABRM – Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
ANCD – Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare
ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
APCSP – Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea
Pieței
ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova
AȘM – Academia de Științe a Moldovei
CCA – Consiliul Coordonator al Audiovizualului
CC – Consiliul Concurenței
CCI – Camera de Comerț și Industrie
CNA – Centrul Național Anticorupție
CNPI – Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală
CPVO – Oficiul Comunitar pentru Soiurile de Plante
CSI – Comunitatea Statelor Independente
CSTSP – Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
DCFTA – Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv
DMI – desene și modele industriale
DOP – denumire de origine protejată
DPI – drepturi de proprietate intelectuală
EIS ”INFOINVENT” – Expoziția Internațională Specializată
”INFOINVENT”
EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în
Moldova şi Ucraina
EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
HG – Hotărârea Guvernului
IG – Indicaţie Geografică
IGP –- Indicaţie Geografică Protejată
IMM – întreprinderi mici și mijlociii
INJ – Institutul Naţional al Justiţiei
MADRM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MECC – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
Observatorul RDPI – Observatorul Respectării Drepturilor de
Proprietate Intelectuală
OEAB –Oficiul Eurasiatic de Brevete
OEB – Oficiul European de Brevete
OGC – Organizație de Gestiune Colectivă
OMPI – Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale
ONVV – Oficiul Național al Viei și Vinului
OPI – obiect de proprietate intelectuală
ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România
PCT - Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor
PG – Procuratura Generală
PI – proprietatea intelectuală
Pop-up – formă de publicitate on-line pe întregul internet.
RM – Republica Moldova
SKU (stock-keeping unit) – identificator care facilitează gestionarea
produselor și a stocului
STG – specialitate tradițională garantată
SV – Serviciului Vamal
UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova
UE – Uniunea Europeană
UPOV – Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de
Plante
USAID –Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională
USM – Universitatea de Stat din Moldova
USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,N.
Testemițanu”
UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei
WoM – WINE OF Moldova
ZNV – Ziua națională a vinului
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RAPORT DE MONITORIZARE CONSOLIDAT
referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale
în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.375/2018
Perioada de raportare 2019
Termenele
Autoritatea
Partenerii
Indicatorii de monitorizare
Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019
de
responsabilă
realizare
1
2
3
4
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
Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării
1. 1.1.1. Promovarea şi
2018-2020 Agenţia de Stat
Ministerul
Număr de invenţii şi soiuri de Realizat (are caracter continuu).
implementarea
pentru
Educaţiei,
plante brevetate în străinătate Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
mecanismului de
Proprietatea
Culturii şi
Mecanismul de susținere a brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de
susţinere a brevetării în
Intelectuală
Cercetării;
plante create în RM a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 805
străinătate a invenţiilor
Academia de
din 28.06.2016 (Regulamentul cu privire la susținerea brevetării în străinătate
şi a soiurilor de plante
Ştiinţe a
a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova). Mecanismul
create în Republica
Moldovei;
a fost şi este promovat în continuare în cadrul tuturor evenimentelor organizate
Moldova
Agenţia de
de AGEPI și instituțiile partenere, titularii de drepturi și solicitanții fiind
Investiţii;
informați cu privire la posibilitatea obținerii finanțării în cazul brevetării în
Ministerul
străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante.
Finanţelor;
Totodată, de către solicitanții autohtoni, nu au fost depuse cereri în vederea
Ministerul
obținerii finanțării pentru brevetarea în străinătate a invenţiilor sau a soiurilor
Economiei şi
de plante create în RM.
Infrastructurii;
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare:
Agenţia
Pe parcursul anului 2019 ANCD a informat despre mecanismul de brevetare în
Naţională pentru
străinătate, prevăzut de ”Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în
Cercetare şi
străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante create în RM”, aprobate prin HG
Dezvoltare
nr.805 din 28 iunie 2016, inclusiv a îndrumat cercetătorii pentru înaintarea
cererii respective la AGEPI.
2. 1.1.2. Organizarea şi
2019
Agenţia de Stat
Ministerul
Conferinţă desfăşurată
Realizat.
desfăşurarea Conferinţei
pentru
Economiei şi
Conferinţa inovaţională internaţională, ediția a IV a fost organizată în
inovaţionale
Proprietatea
Infrastructurii;
cooperare cu OMPI, cu suportul MECC, în perioada 20-21 noiembrie 2019 cu
internaţionale axate pe
Intelectuală
Academia de
participarea a 120 persoane.
rolul inovaţiilor şi al
Ştiinţe a
La eveniment au participat reprezentanți ai OMPI, OEB, OEAB, oficiilor de PI
proprietăţii intelectuale
Moldovei;
din România, Estonia, Polonia şi Ungaria., instituțiilor și organizaţiilor ce
pentru dezvoltarea
Agenţia
activează în sfera de cercetare, inovare și învățământ superior din RM,
economică
Naţională pentru
rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice și incubatoarelor inovaţionale,
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experți în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi reprezentanți ai
mediului de afaceri.
Au fost discutate și evidențiate diverse aspecte privind rolul PI și al inovațiilor
în sporirea competitivității industriilor și serviciilor. Au fost prezentate studii
de caz în domeniul dat, care au drept rezultat promovarea unor produse și
servicii competitive pe piață, care îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor.
Realizat (are caracter continuu).
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare:
A fost valorificat 1 brevet de invenție de către agentul economic ”V-Develop”
SRL prin realizarea proiectului ”Elaborarea biotehnologiei și implementarea
liniei moderne de producere a oțetului heresat natural”, conducător de proiect
acad. Boris Găină.
Totodată, au fost implementate mai multe tehnologii de către:
- ”Grup Biz-SV” SRL - ”Implementarea tehnologiei inovaționale de
producere a placajului pentru mobilă”;
- ”Garage LAB” SRL - ”Sistem de cronometrare bazat pe etichete RFID –
pentru competiții sportive”;
- ”KSG International” SRL - ”Implementarea liniei de producere de
capacitate sporită pentru fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri”;
- ”Bianti ”SRL - ”Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea
integrală a fructului de cătină albă”;
- ”Mellange company” SRL - ”Elaborarea și implementarea tehnologiei de
fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică
sporită”;
- ”Alum-Sistem” SRL - ”Serele fotovoltaice - soluția pentru recolte ieftine”.
Pe parcursul anului 2019 au fost implementate 7 proiecte de inovare și transfer
tehnologic în economia națională a noilor materiale, echipamente inginerești,
tehnologii, soiuri de plante și rase de animale.
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie:
Au fost brevetate 11 elaborări ale colaboratorilor Institutului: primite -2
brevete; 9 brevete de scurtă durată.
Realizat (în 2018).
În anul 2018 a fost adoptat un act normativ – Legea cu privire la parcurile
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 226 din 01.11.2018
(Monitorul Oficial nr.448-460/725 din 07.12.2018). Obiectul acestei legi îl
constituie crearea premiselor necesare pentru implementarea în practică a
inovaţiilor şi a transferului de tehnologii din care rezultă produse şi servicii noi
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Cercetare şi
Dezvoltare

3.

1.1.3. Elaborarea, testarea,
2018-2020 Academia de
brevetarea şi
Ştiinţe a
implementarea în
Moldovei;
economia naţională a
Agenţia Naţională
noilor materiale,
pentru Cercetare
echipamente inginereşti,
şi Dezvoltare
tehnologii, soiuri de
plante şi rase de animale

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Număr de brevete obţinute/
implementate în economia
naţională

4.

1.1.4. Crearea premiselor
necesare pentru
stimularea
implementării
inovaţiilor prin
modificarea şi

Academia de
Ştiinţe a
Moldovei

Număr de acte normative
modificate sau adoptate

2018

Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii;
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Educaţiei,
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completarea bazei
Cercetării
sau perfecţionate, competitive pe piaţă, prin crearea şi funcţionarea parcurilor
normative în domeniile
ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare.
cercetare-dezvoltare,
inovare şi transfer
tehnologic
Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri
1.2.1. Consolidarea
2018-2020 Ministerul
Instituţiile de
Număr de laboratoare de
Realizat (are caracter continuu).
capacităţilor
Educaţiei,
învăţămînt
cercetare create sau
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
instituţionale ale
Culturii şi
superior
modernizate
Pentru anul 2019 au fost inaugurate și modernizate 3 laboratoare:
centrelor de cercetare
Cercetării;
- Laboratorul de panificație – UTM (cu sprijinul Asociației MOLDOVA
din cadrul instituţiilor
Ministerul
ACTIVĂ și a Companiei GREEN PROJECTS SRL);
de învăţămînt superior
Finanţelor;
- Laboratorul de hidroameliorații din cadrul UASM (cu sprijinul USAID);
din Republica Moldova
Ministerul
- Procurarea (cu sprijinul USAID) a unui echipament apicol modern pentru
(dotarea cu laboratoare,
Afacerilor
UASM;
biblioteci ce ar asigura
Interne;
- Laboratorul Endava (în domeniul tehnologiilor informaționale) – ASEM.
accesul la literatura
Ministerul
Informații relevante despre modernizarea, dezvoltarea și echiparea
străină etc.)
Agriculturii,
laboratoarelor cu utilaje performante din cadrul USM pot fi găsite pe pagina
Dezvoltării
http://usm.md/wp-content/uploads/Echipament_cercetare_USM.pdf
Regionale şi
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
Mediului;
Pe parcursul perioadei de raportare au fost reutilate 7 laboratoare:
Ministerul
- Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare
Sănătăţii, Muncii
(Laboratorul de virusologie și Control fitosanitar în viticultură și Laboratorul de
şi Protecţiei
biotehnologii și microbiologia vinului).
Sociale;
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Laboratorul Pomicultură și
Ministerul
Viticultură,
Economiei şi
- Laboratorul Analiza Solului și Agrotehnică în Sistemele Horticole,
Infrastructurii
- Laboratorul Mașini și utilaje Horticole și Laboratorul Agrologistic).
- Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo” –
1 Laborator modernizat.
Au fost deschise 2 laboratoare noi:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Laboratorul de Hidroameliorații și
Laboratorul de Apicultură).
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat
pentru medicină și farmaceutică ”Nicolae Testemițanu”:
În perioada 18-19 octombrie 2019, USMF ”Nicolae Testemițanu” a organizat
”Zilele Universității”. Prima zi a evenimentului a fost dedicată expozițiilor
organizate de către biblioteca Universității, cu participarea tuturor celor
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2018-2020 Ministerul
Instituţiile de
Educaţiei,
învăţămînt
Culturii şi
superior
Cercetării;
Ministerul
Sănătăţii, Muncii
şi Protecţiei
Sociale;
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale şi
Mediului

Număr de inovaţii promovate

6

interesați.
Realizat (are caracter continuu).
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
Toate universitățile din RM promovează inovațiile autohtone instituționale prin
intermediul propriilor pagini web oficiale. Acestea se regăsesc în meniurile
privind Cercetarea. De exemplu.:
- UTM – meniul Cercetări științifice, în care sunt prezentate rapoartele
rezultatelor de cercetare și inovaționale (www.utm.md ), activitatea
incubatorului de inovare Politehnica ( http://incubator.utm.md/);
- USM – meniul Cercetare – Inventica, unde sunt prezentate portofoliul de
brevete, dar și Saloanele și expozițiile, unde au fost prezentate invențiile
instituționale, cu indicarea acestor inovații
(http://usm.md/?page_id=3587&lang=ro);
- ASEM – prezintă anual Rapoarte privind activitatea științifică și
inovațională din cadrul meniului Cercetare (https://ase.md/cercetare/cercetaresi-activitate-stiintifica/raport-stiinta.html);
- USMF ”Nicolae Testemițanu”– meniul Cercetare – Departamentul Știință
(https://usmf.md/ro).
Pe paginile web ale universităților nu există, însă, compartimente destinate în
exclusivitate rezultatelor inovaționale, fapt, care face dificilă contabilizarea
acestora.
Universitatea de Stat pentru medicină și farmaceutică ”Nicolae
Testemițanu”:
Pe parcursul anului 2019, aproximativ 20 de reprezentanți ai USMF ”Nicolae
Testemițanu” au participat la 8 expoziții naționale și internaționale specializate,
după cum urmează:
1. ”Pro Invent”, Cluj-Napoca (20-22 martie 2019);
2. ”Cadet Inova”, Sibiu 11-13 aprilie 2019;
3. ”Euroinvent”, Iaşi 16-18 mai 2019;
4. ”Traian Vuia”, Timişoara 12-14 iunie 2019;
5. ”Inventica”, Iaşi 26-28iunie 2019;
6. ”MoldMedizin&MoldDent”, 11-13 septembrie 2019, Chişinău;
7. Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva, Elveţia, ed. a 47-a, 10-14
aprilie 2019;
8. EIS ”INFOINVENT” - 20-23 noiembrie, Chişinău 2019).
În cadrul acestor evenimente au fost obținute următoarele distincții: 53 de
medalii de aur; 21 de medalii de argint; 12 medalii de bronz; 21 de diplome cu
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distincţii speciale (trofee, medalii); 44 de diplome de excelenţă.
Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Ediția a XVI-a EIS ”INFOINVENT 2019” a fost organizată în perioada 20-23
noiembrie 2019, la ”Moldexpo” SA de AGEPI, MECC și ANCD.
La expoziție au participat aproximativ 80 de instituții și întreprinderi, tineri
creatori și inventatori din circa 10 ţări, care au prezentat la standurile
expoziționale peste 450 de invenții, produse/servicii inovative și creative,
proiecte de cercetare, de inovare și de transfer tehnologic etc.
În cadrul festivităţii de premiere, Comisia de experți și Juriul expoziției, în
urma evaluării celor aproximativ 450 de lucrări expuse la standuri, a acordat
următoarele distincții: medalii de aur – 140, medalii de argint – 80 și medalii de
bronz – 80.
De la prima ediție a EIS ”INFOINVENT”(1997) și până în prezent, în cadrul
evenimentului au participat peste 1000 de expozanţi prezentând mai mult de
4000 de invenţii şi cicluri de invenţii din diverse domenii ale științei și tehnicii.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
AȘM a participat în calitate de partener la EIS ”Infoinvent-2019” în cadrul
căreia a conferit o mențiune la compartimentul ”Creația tinerilor”. De
asemenea, membrii AȘM au participat la activitatea juriului și în calitate de
experți la lucrările Comisiei de experți pentru evaluarea lucrărilor expuse în
cadrul Expoziției.
Realizat (are caracter continuu).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2019, AGEPI a continuat procesul de informare a potenţialilor
solicitanţi şi a titularilor obiectelor de PI autohtoni privind modalităţile de
protecţie internaţională a OPI. Promovarea cunoștințelor în domeniul protecției
PI în plan internațional a avut loc în cadrul diverselor activități organizate de
AGEPI (seminare, simpozioane, mese rotunde, conferințe specializate, etc.). În
scopul sporirii nivelului de cunoaștere a sistemelor internaționale de protecție a
proprietății intelectuale informația respectivă este plasată pe pagina web a
AGEPI. De asemenea, informațiile cu tematica respectivă sunt distribuite în
cadrul tuturor evenimentelor naționale și internaționale.
Astfel, AGEPI a participat la două evenimente cu impact major asupra
titularilor OPI din RM privind modalităţile de protecţie internaţională:
1. Seminar ”Marketing și Branding al produselor agricole pentru export”,
organizat de AO ”Centru de consultanță în afaceri”, fiind distribuite 175 de

7.

1.2.3. Organizarea Expoziţiei 2019
internaţionale
specializate în domeniul
proprietăţii intelectuale,
creativităţii şi inovării
„INFOINVENT” în
scopul creării unei
platforme de
comunicare şi
promovare a realizărilor
ştiinţifice şi
inovaţionale

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

8.

1.2.4. Informarea
Permanent Agenţia de Stat
solicitanţilor/ titularilor
pentru
obiectelor de proprietate
Proprietatea
intelectuală din
Intelectuală;
Republica Moldova
Academia de
privind modalităţile de
Ştiinţe a
protecţie internaţională
Moldovei;
a acestora
Serviciul Vamal

Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei;
Agenţia
Naţională pentru
Cercetare şi
Dezvoltare;
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii;
Centrul
Internaţional de
Expoziţii
„Moldexpo” SA

Expoziţie organizată;
număr de lucrări prezentate;
număr de expozanţi, inclusiv
din străinătate

Număr de obiecte de
proprietate intelectuală din
Republica Moldova solicitate
spre protecţie/ protejate peste
hotare anual
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materiale;
2. Emisiunea de la postul regional de televiziune ”,Elita TV”din or.
Rezina, dedicată protecției DPI inclusiv în cadrul procedurilor de export, 25
septembrie.
Din 2 decembrie 2019, RM este parte a programului OMPI e-PCT. Astfel,
AGEPI, în calitate de oficiu receptor pentru cererile internaționale de brevet
de invenție depuse prin sistemul Tratatului de cooperare în domeniul
brevetelor (PCT), acceptă, depunerea electronică a cererilor PCT. E-PCT
reprezintă un portal care asigură managementul documentelor depuse
conform tratatului PCT, destinat solicitanților și oficiilor receptoare. Acest
portal oferă posibilități de a depune cererile internaționale în orice limbă; de
a depune documente, ulterior depunerii cererii internaționale; de a vizualiza
documentele depuse; de a primi notificări on-line; de a vizualiza datele
bibliografice în regim on-line și modificările survenite; de a transmite on-line
cererea internațională la Biroul Internaţional OMPI și la autoritatea
internațională de cercetare documentară desemnată; accesul securizat al
solicitanților la cererile lor internaționale depuse.
Referitor la invenții au fost recepționate și transmise Biroului Internațional
OMPI 6 cereri internaționale de solicitare a protecției pentru invenții conform
Tratatului PCT.
Pe parcursul anului 2019, solicitanţii naţionali au depus 102 cereri pentru
înregistrarea mărcilor în alte state prin Sistemul de la Madrid, inclusiv 9 cereri
de reînnoire, cereri verificate şi expediate la Biroul Internaţional OMPI de
către AGEPI.
Totodată, AGEPI a recepționat de la solicitanţi naționali 6 cereri pentru
înregistrarea internaţională cu 10 desene și modele industriale incluse
pentru înregistrarea în alte state prin Sistemul de la Haga.
Serviciul Vamal:
Pe parcursul anului 2019, concomitent cu examinarea cererilor de intervenție
depuse la SV de către titularii de drept naționali și în cadrul ședințelor de lucru
petrecute, aceștia sunt frecvent familiarizați cu modalităţile de protecţie a OPI
peste hotare.
În perioada de raportare de către titularii autohtoni au fost înregistrate în Baza
de date a OMPI (WIPO Madrid Monitor) 61 OPI.
Pentru 2 OPI, înregistrate în anul 2019 titularul a beneficiat de consultație
acordată de funcționarii subdiviziunii specializate a SV.
Astfel, în baza celor 103 de cereri de intervenție acceptate (din numărul total de
129 depuse) s-a acordat protecţie la frontieră pentru 995 de obiecte de
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proprietate intelectuală (542 - naţionale și 496 - internaţionale), iar informația
relevantă a fost introdusă în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală
cărora li se aplică măsuri de protecție la frontieră, plasat pe pagina oficială web
a SV http://customs.gov.md.
Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a
semnelor distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate
1.3.1. Consolidarea şi
Permanent Agenţia de
Ministerul
Numărul de evenimente
Realizat (are caracter continuu).
perfecţionarea continuă
Investiţii;
Economiei şi
organizate în ţară şi peste
Agenţia de Investiţii:
a imaginii produselor
Ministerul
Infrastructurii;
hotare
Pe parcursul anului 2019, Agenția de Investiții a asigurat prezența și
moldoveneşti prin:
Agriculturii,
misiunile
comunicarea pe plan internațional, prin:
– promovarea semnelor
Dezvoltării
diplomatice
1) Asigurarea participării exportatorilor la expoziții internaționale cu oferirea
de origine şi calitate;
Regionale şi
vizate; Oficiul
susținerii financiare și instituționale prin Brandul de Țară și Standul Unic
– creşterea rolului
Mediului;
Naţional al Viei
Pomul Vieții;
proprietăţii intelectuale,
Ministerul
şi Vinului
2) Realizarea a 4 evenimente naționale și/sau locale:
în special al mărcilor şi
Afacerilor
- Moldova Business Week 2019; - 3 sesiuni Export Morning (dedicate țărilor
indicaţiilor geografice
Externe şi
strategice România, Bulgaria și Polonia); - Lansarea conceptului Eco Moldova.
în crearea, dezvoltarea
Integrării
Pe parcursul anului 2019 s-a participat la 22 expoziții internaționale (8 dedicate
şi promovarea imaginii
Europene;
exportului și 7 dedicate atragerii investițiilor, 7 dedicate sectorului
pozitive a ţării în
Agenţia de Stat
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
străinătate, inclusiv prin
pentru
Ministerul și instituțiile din subordine au participat la organizarea și
acordarea asistenţei
Proprietatea
coorganizarea a 17 evenimente naționale și 15 evenimente internaționale.
agenţilor economici în
Intelectuală
Expoziția Moldagrotech 2019, organizată de comun cu CIE ”Moldexpo”:
vederea eficientizării
(ediția de primăvară – martie 2019 și ediția de toamnă – octombrie 2019);
participării acestora la
Expoziția Packaging. Depot, Food & Drinks, Food Technology, organizată
diferite acţiuni
de comun cu CIE ”Moldexpo”: –(2mai 2019);
promoţionale externe
La aceste expoziții au participat circa 650 agenți economici din RM și alte
state.
Oficiul Național al Viei și Vinului:
Programe naționale și internaționale de promovare a vinului din RM și, în
special, a vinurilor purtătoare de semne de calitate:
Evenimente naționale:
1) Vernisajul Vinului, ediția XVI (18 Aprilie 2019);
Acțiuni realizate: Eveniment emblemă pentru RM în formatul unui walk
around tasting, ajuns la a XIV ediție; 52 companii participante, dintre care 10
lansate recent pe piață, 18 companii mici producători; 280 de vinuri albe,
spumante și roze prezente la eveniment; 128 de vinuri noi și 40 vinuri în
prezente premieră; Campanie complexă de comunicare pe piața locală.
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Rezultate: 1200 de vizitatori, 400 sticle vândute, 20 persoane premiate la
tombolă, 2 companii premiate – Vernisaj în Alb și Roze; Anunț despre
Vernisajul Vinului: 33 de știri gratuite, dintre care 2 pe TV și 31 pe online. 32
de mențiuni gratuite ale ONVV; Post Vernisaj: 31 de știri, dintre care 1 live, 5
pe TV și 25 pe online. 25 de mențiuni ale ONVV.
2) Festivalul de Muzică Clasică în aer liber DescOperă, 14-16 iunie
2019;
Acțiuni realizate: Promovarea regiunilor și vinurile cu IGP ”Codru”, ”Ștefan
Vodă”, ”Valul lui Traian” și Regiunea Divin; 23 de vinării prezente la cortul
ONVV; 23 companii participante, 200 SKU de vinuri albe, spumante și roze
expuse spre vânzare la eveniment; Campanie complexă de comunicare pe piața
locală.
Rezultate: Circa 500 de vizitatori, 670 sticle vândute; 300 sticle degustate; știri
presa națională și locală, dintre care TV și pe online.
3) Chișinău International Marathon, 29 septembrie 2019;
Acțiuni realizate: Eveniment dedicat promovării soiurilor autohtone – soiul
Feteasca din regiunile IGP ”Codru”, ”Ștefan Vodă”, ”Valul lui Traian”; 4
master class - uri organizate; Pit stop-uri organizate pentru cele 3 regiuni IGP.
Rezultate: 96 persoane participante la master class -urile Pop-Up Vinul
Moldovei; Promovarea tururilor vinicole și a ofertei oeno- turistice; 6 picturi cu
identitatea vizuală a evenimentului; 18000 de participanți.
4) Evenimentul B2C ”Ziua Națională a Vinului” (Chișinău, 5-6
Octombrie 2019);
Acțiuni realizate: Eveniment dedicat promovării vinului ca și produs național,
prin desfășurarea unor activități cognitiv-culturale orientate spre educarea și
susținerea unui consum sănătos și moderat de vin și promovarea regiunilor IGP
”Codru”, ”Ștefan Vodă”, ”Valul lui Traian”; Au participat 64 vinificatori din 4
regiuni IGP;
Oeno-turism rezultate: 9000 vizitatori la vinarii; 13 tururi vinicole; 1000 sticle
degustate la vinării; 13000 sticle vândute la vinarii; 70000 vizitatori în PMAN;
100000 vizitatori în Tara; 45560 degustări în baza carnetului; 70000 sticle de
vin vândute; 500 persoane instruite la școala vinului; 1500 alcotestere
distribuite; 74 de jurnaliști străini;5000 sticluțe distribuite la aeroport; 18 tone
deșeuri triate, cu 200% mai mult comparativ cu 2018; 1600 persoane implicate
în organizare; 220 de artiști, 2 scene; translare live a evenimentului
Rezultate: Acoperirea media a inclus: 13 TV-uri, 22 radio-uri, 5 led-uri
outdoor, 3 publicații în presa scrisă și 309 publicații online; 11 880 afișări de
video pe LED-uri; 22 emisiuni televizate dedicate ZNV; 7 live-uri; 1056

10

Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

5

6

7

8
inserții la radio (Chișinău); 400 inserții la radio (regiunea Odessa); 117 inserții
(Iași); 78 623 vizualizări de video; 3 850 366 vizualizări de bannere;187 323
persoane unice atinse pe Facebook și Instagram; 10 comunicate lansate; 400
postere în troleibuze; 5000 flaiere repartizate în cadrul Reuniunii Teatrelor.
5) Evenimentul - Ziua Vinului în Comrat, 3 Noiembrie 2019;
Acțiuni realizate: Wine of Moldova a susținut organizarea evenimentului Ziua
Vinului din Comrat în calitate de partener general.
Rezultate: Participarea ONVV în deschiderea oficială a evenimentului;
Desfășurarea a 3 master class-uri susținute de specialiști din cadrul ONVV;
Peste 60 de vizitatori au participat la degustări.
6) Evenimentul B2C ”Vernisajul Vinului”, 13 Decembrie 2019;
Acțiuni realizate:Implementarea unei platforme digitalizată pentru evaluarea
vinului; Campanie de comunicare pe piața locală, pe următoarele canale de
comunicare: radio, digital; Organizarea evenimentului și coordonarea tuturor
aspectelor logistice; Organizarea Salon Divin în cadrul Vernisajului.
Rezultate: 624 tichete vândute; 56 de companii participante; 1700 de
vizitatori; 840 sticle de vin vândute; 1200 sticle degustate; 10 companii de
divin, 40 sticle propuse spre degustare; 292 persoane au votat pe platforma
gustos.life; 60 reprezentanți ai presei, dintre care 14 jurnaliști străini.
Evenimente internaționale:
1) ”Republica Moldova Prezintă” , 14-16 iunie 2019, Brașov;
Acțiuni realizate: Organizarea evenimentului la Brașov cu CCI; Asigurarea
standurilor pentru 22 de crame, organizarea programului artistic; Asigurarea
evenimentului B2B pentru segmentul Horeca; Asigurarea interviurilor la TV și
radio; Asigurarea Pop – Up ului la eveniment.
Rezultate: 22 de vinării prezente la eveniment;10000 vizitatori; Eveniment
B2B pentru 60 de reprezentanți Horeca; 6 master-class-uri la Pop Up VINUL
MOLDOVEI; Peste 1000 de sticle vândute și degustate; 1 concert cu
Lupii&Alex Calancea Band.
2) Eveniment B2C ”Central Park Wine Festival”, Cluj, 29 august – 1
septembrie 2019;
Acțiuni realizate: Implementarea unei platforme digitalizată pentru evaluarea
vinului; Campanie de comunicare pe piața românească, pe următoarele canale
de comunicare: radio, digital; Participarea vinăriilor din RM.
Rezultate: 15 crame din RM; 120 de sortimente de vin din RM; 20000
vizitatori; Peste 1400 de sticle de vinuri degustate și vândute.
3) ”Festivalul Vinului” , 8 septembrie 2019, Minsk;
Acțiuni realizate: Organizarea evenimentului la Minsk cu Ambasada RM în
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Belarus și Comitetul executiv al orașului Minsk; Asigurarea standurilor pentru
18 de crame; Program artistic oferit de artiști din RM, Constantin Moscovici,
Ion Suruceanu, dar și Sofia Rotaru; Gastronomie tradițională moldovenească
Rezultate: 18 de vinării prezente la eveniment; Peste 1300 de sticle de vin
vândute și degustate; Prezenta în presa locala și cea din Belarus.
4) ”Festivalul Vinului Moldovenesc” , 14-15 septembrie 2019, Snagov;
Acțiuni realizate: Organizarea evenimentului la Snagov; Organizarea
emisiunii la eveniment; Asigurarea standurilor pentru 32 de crame, branding,
program artistic, show gastronomic, wine sessions; Asigurarea transportului de
vinuri pentru companiile ce nu au parteneri români.
Rezultate: 32 de vinării prezente la eveniment; 11000 vizitatori; 44711 de
degustări scanate și 420 de ratinguri la eveniment; 5967 sticle de vin vândute;
4213 de sticle degustate; 8 concerte organizate; 2 ateliere gastronomice cu
bucătari renumiți.
5) ”Republica Moldova Prezintă” , 20-22 septembrie 2019, Iași;
Acțiuni realizate: Organizarea evenimentului la Iași în comun cu CCI a RM;
Asigurarea standurilor pentru 17 de crame, organizarea programului artistic;
Asigurarea evenimentului B2B pentru segmentul Horeca; Asigurarea
interviurilor la TV și radio; Asigurarea Pop – Up-ului la eveniment.
Rezultate: 17 de vinării prezente la eveniment; 10000 vizitatori; Eveniment
B2B pentru 60 de reprezentanți Horeca și oficialități; 6 master class-uri la Pop
Up VINUL MOLDOVEI; Peste 1000 de sticle vândute și degustate; 1 concert
cu Lupii&Alex Calancea Band.
6) ”Republica Moldova Prezintă”, 27-29 septembrie 2019, Baia Mare;
Acțiuni realizate: Organizarea evenimentului la Baia Mare în comun cu CCI a
RM; Asigurarea standurilor pentru 7 de crame; organizarea Forumului bilateral
RM – Romania.
Rezultate: 7 de vinării prezente la eveniment; Peste 400 de sticle de vin
vândute și degustate; Prezenta în presa locala și româneasca.
7) Expoziția anuală ”PROWEIN”, Duesseldorf, Germania – 17-20
Martie 2019;
Acțiuni realizate: Organizarea participării companiilor vitivinicole; Asigurarea
companiilor cu spațiu expozițional bine amenajat, accesorii necesare, livrarea
mostrelor la eveniment, organizarea master class-urilor la stand etc.
Rezultate: 39 companii participante la standul WoM; Peste 450 SKU de vinuri
prezentate de companii; Au fost livrate 2875 sticle de vin ( 1900 de 0,75 și 720
de 0,187); 650 pungi WoM, 650 de broșuri WoM și 650 broșuri oeno-tursitice
distribuite publicului; 35 tejghele amenajate; 39 companii asigurate cu pahare,
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deversoare, gheaţă, frapiere, apă plată, miez de nucă, ceai, apa, cafea, internet
cu o viteza buna, livrare vinuri, aranjare vinuri la stand; 3 zone de self service
IGP și o zona pentru master class – uri; 1 ecran LED imens cu mărimea de
12m:4,5 m; 3 master class- uri la stand moderate de 3 experți internaționali
notorii.
8) Concurs Mondial de Bruxelles, 05.05.2019, Aigle , Elveția;
Acțiuni realizate: Organizarea contractării companiei organizatoare, degustării
pentru determinarea vinurilor ce merita a fi prezentate. Colectarea vinurilor,
expedierea la concurs.
Rezultate: A fost organizată o degustare interna pentru toate mostrele de vin
care au fost prezentate; Au fost colectate 104 SKU de vin de la 35 de companii;
Au fost înregistrate 104 mostre la concurs; Au fost expediate 412 sticle de vin
la Bruxelles.
9) Press trip: Sarah Abbott MW, 04-07.03.2019;
Acțiuni realizate : Am organizat vizita dnei Sarah Abbott MW în Moldova în
perioada 04-07.03.
Rezultate: Au fost organizate vizite la 7 vinarii: Purcari, ETC, Castel MIMI,
Asconi, ATU, Gogu Winery, Cricova; Au fost prezentate la 2 cine vinurile
companiilor ce nu au participat, dar ș vinurile de la microvinificare; S-a
organizat o întâlnire la ONVV pentru a discuta despre eventuala cooperare a
ONVV cu partenerii străini.
10) Challenge Intl. de Vin, Bordeaux, Frânta, 12-13.04.2019;
Acțiuni realizate: Colectarea a 46 de SKU (184 sticle de vin ) de vinuri de la
20 de companii; Oferirea suportului la înregistrarea mostrelor, perfectarea
contractului cu participanții, actelor de export; Expedierea vinurilor.
Rezultate: 33 medalii în total dintre care 24 medalii de aur și 9 de argint; Un
reprezentant ONVV a fost selectat ca membru de juriu la acest concurs
prestigios, oferind posibilitatea de a crea relații și de a povesti despre ONVV și
WoM.
11) WBWE, Yantai, China, 30-31.05.2019;
Acțiuni realizate: Semnarea contractului cu organizatorii, coordonarea
momentelor organizatorice referitor la stand și accesoriile necesare pentru o
buna participare colectarea vinurilor, perfectarea actelor de transport,
contractului cu transportatorul în privința expedierii și vămuirii vinurilor.
Asigurarea logisticii.
Rezultate: Crearea o platformei de business pentru producători pentru
asigurarea întâlnirilor de afaceri la stand (15 companii la un stand bine
amenajat de 106 m2 asigurate cu toate accesoriile necesare). Livrarea a 35 de
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sticle de vin și asigurarea vămuirii. Organizarea unui master class (gratuit) unde
s-au prezentat 5 SKU de vinuri cu participarea a 30 de persoane. Standul a fost
vizitat de înalți oficiali chinezi. S-a organizat o vizita gratuita în orașul Penglai
pentru toți producătorii de vin din RM lângă Marea Galbena pentru a vizita
colecția de vinuri păstrată la fundul marii.
12) World leading Wines, New York , Chicago 07 - 10.06.2019;
Acțiuni realizate: Semnarea contractului de participare, perfectarea actelor de
export, colectarea vinurilor și expedierea, inclusiv cu vămuirea, în ambele
orașe, cooperarea cu organizatorii în vederea asigurării unei participări de
succes.
Rezultate: Asigurarea participării a 8 companii vinicole în SUA și New York
City. Au fost expediate 120 sticle de vin și vămuite. Companiile au beneficiat
de mese de negocieri dotate cu toate accesoriile necesare și de un public bun
(25 de importatori în Chicago și 45 în NYC). Acestea au avut parte de o cina
împreuna cu importatorii, oferindu-le încă o data în plus posibilitatea ca sa-și
prezinte vinurile.
13) B2B MATCHMAKING, Bruxelles, Belgia; 19.06.2019;
Acțiuni realizate: Organizarea licitației în vederea identificării unui câștigător
în baza unui caiet de sarcini detaliat. Semnarea contractului, cooperarea cu
organizatorii în vederea organizării unui eveniment calitativ cu un public bun.
Colectarea și expedierea vinurilor. Perfectarea contractului și actelor de
transport. Acordarea suportului logistic \ informațional.
Rezultate: S-a asigurat prezenta la eveniment a unui număr de 15 importatori
și 6 jurnaliști. Companiile au beneficiat în mediu de câte 10 întâlniri a câte 1520 de min. Acestea au fost asigurate cu spațiu de lucru dotat cu toate accesoriile
necesare. Au fost livrate 350 sticle de vin și li s-a asigurat vămuirea.
14) Moldova, PRESS Summit, Degustare de Vinuri IGP, 19.08.2019;
Acțiuni realizate: Colectarea informației de la vinarii pentru pregătirea Fisei
Tehnice pentru vinuri, colectarea vinurilor de la vinarii, organizarea și
moderarea prezentărilor pentru degustare, organizarea unei degustări la
INVINO cu echipa de jurnaliști, vizite la vinarii.
Rezultate: A fost organizată o sesiune de degustare profesionistă pentru
vinurile din cele 3 zone IGP. Jurnaliștii au vizitat vinării pentru a se familiariza
cu capacitățile de producere, istorie și degustarea vinurilor.
La vinoteca INVINO a fost organizată o degustare pentru alte vinuri decât cele
prezentate la degustarea de baza, în special pentru vinurile micilor producători.
15) Congress Alcohols and Beverages, Polonia, Varșovia, 19.09.2019;
16) Prezentare WoM în Parlamentul European, Belgia, 24.09.2019;
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Acțiuni realizate: Negocierea încheierii contractului cu organizatorii.
Organizarea serviciilor de catering pentru recepția din 24.09.2019. Colectarea
vinurilor (240 sticle de vin) și perfectarea materialelor promoționale pentru
eveniment.
Rezultate: IDEP (Institutul pentru Dezvoltare și Expertiza a Proiectelor) a
organizat la Bruxelles în cadrul parteneriatului estic o întâlnire cu parlamentari
europeni (Traian Băsescu, Siegfred Muresean, Jean Marinescu s.a.), ONVV
fiind partenerul principal în organizarea acestui eveniment.
Toți europarlamentarii au primit la finalul ședinței câte o punga WoM cu o
sticla de vin, dar și catalog WoM.
La recepția organizata în incinta Parlamentului European a avut loc o
prezentare despre activitatea ONVV și o degustare cu vinuri din RM.
Au fost prezentate vinuri de la Purcari, Chateau Vartely, Vinaria din Vale,
Mileștii Mici și Castel Mimi.
17) Asia Wine Trophy, Coreea de Sud, Decanter Asia, China;
Acțiuni realizate: Colectarea și expedierea vinurilor, pregătirea actelor de
expediție. Acordarea suportului pentru companiile vinicole la înregistrarea
mostrelor, pregătirea contractului cu participanții.
Rezultate: 60 medalii obținute la Asia Wine Trophy și 59 la Decanter, Asia.
Un reprezentant ONVV a fost selectat ca membru de juriu la acest concurs
prestigios, acest lucru oferind posibilitatea creării relațiilor și prezentării
ONVV și WoM.
18) Wine Experience, Warsaw, Polonia, 27-28.10.2019;
Acțiuni realizate: Perfectarea contractului, efectuarea plaților, colectarea
vinurilor și expedierea lor, organizarea și moderarea prezentărilor pentru
degustare, organizarea spațiului expozițional.
Rezultate: Sub egida brandului National de tara la eveniment au participat 10
companii: Vinăria din Vale, Cricova, Chateau Vartely, Purcari, Salcuta,
Rădăcini, Castel Mimi, Asconi, Equinox, Suvorov Vin.
Companiile au beneficiat de: masă, deversoare, frapiere, gheata, pahare,
material promo, branding al spațiului expozițional, vinurile au fost livrate la
stand. Au fost colectate și livrate de către ONVV 200 sticle de vin.
Pe durata celor 2 zile un reprezentant al ONVV a moderat 2 master class-uri
pentru publicul B2C și respectiv B2B. Au participat 35 de persoane.
Companiile au avut posibilitatea sa se întâlnească cu partenerii polonezi actuali,
dar și sa beneficieze de contacte noi.
19) B2B matchmaking, Amsterdam, Olanda, 27.11.2019;
Acțiuni realizate: Organizarea licitației, colectarea vinurilor și materialelor
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promo, expedierea lor, organizarea companiilor vinicole, cooperare cu
organizatorii evenimentului.
Rezultate: La eveniment au participat 11 companii. Fiecare companie a avut în
mediu câte 6 întâlniri cu importatorii Olandezi. Acestea au beneficiat de o
prezentare ampla privind piața de vinuri Olandeza.
20) World Bulk Wine Exhibition, Amsterdam, Olanda, 02-03.12.2019;
Acțiuni realizate: Semnarea contractului cu organizatorii, coordonarea
spațiului expozițional (72 m2), asigurarea cu accesoriile necesare pentru
participare, colectarea vinurilor. Perfectarea actelor de transportare,
coordonarea încheierii contractului cu transportatorul pentru expedierea și
vămuirea produselor vinicole.
Rezultate: Au fost expediate 1100 de sticle de vin. Participarea unui număr
record de vinării din RM – 20 unități vinicole. Au fost obținute 3 medalii de
aur de companiile din RM.
21) Forumul economic din Zurich, Elvetia, 29.10.2019;
Acțiuni realizate: Colectarea și expedierea vinurilor, a materialelor
promoționale, coordonarea formatului evenimentului, cooperarea cu Ambasada
în vederea unei bune organizări.
Rezultate: La eveniment au fost circa 100 de reprezentanți ai mediului de
afaceri din cantonul Zurich. Un reprezentant al ONVV a prezentat sectorul
vitivinicol național. După for a fost organizata o recepție, cu degustarea
vinurilor prezentate de 8 companii din RM, cca 20 de SKU. Fiecare oaspete a
primit cadou - o punga WoM cu o sticla de vin moldovenesc. A fost realizat un
interviu cu portalul de știri Newsmaker.md.
22) Festivalul internațional de vinuri organizat de către TIM, Polonia;
Acțiuni realizate: Negocieri pentru încheierea contractului, cooperare cu
Ambasada în vederea expedierii materialelor promoționale, cooperare cu
producătorii vinicoli.
Rezultate: S-a asigurat suportul pentru 3 mari producători din RM la festivalul
internațional de vinuri organizat de către unul dintre cei mai importanți
importatori de Vin din Polonia.
23) Effervescent du Monde, Dijon, 14-15.11.2019;
Acțiuni realizate: Cooperare cu producătorii vinicoli, înregistrarea vinurilor,
colectarea și livrarea vinurilor.
Rezultate: Au fost obținute 9 medalii printre care și una de aur.
24) CHINA FOOD&DRINKS FAIR, Chengdu, China – 21-24.03.2019;
Acțiuni realizate: Participarea a 26 de companii vinicole la un stand de 124
m2.
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Expedierea la expoziție spre degustare a 220 de tipuri de vin, cu o cantitate
totală de 1060 sticle.
Rezultate: Expedierea invitațiilor electronice de către partenerul Institutului de
Fermentare din China (top-trade, somelieri, wine directori, retail buyesrs,
jurnaliști de profil). 5 reprezentanți ai presei naționale au vizitat standul, 4
articole gratuite publicate și 2 în curs de publicare. Organizarea campaniei de
promovare pe WeChat, 500 broșuri repartizate la stand.
25) Food&Wine Expo, Suedia, 08-10.2019;
Acțiuni realizate: Promovarea producătorilor de vin din RM, atât în segmentul
B2B, cît și în segmentul B2C.
Rezultate: Peste 3000 de vizitatori la stand; A fost stabilita o înțelegere de
colaborare cu Svensk Cater, companie mare specializată în livrarea produselor
pentru restaurant. A fost stabilită organizarea unei prezentări de vinuri pentru
12 restauratori. Un restaurant (Restaurang nygatan57) a decis să includă
vinurile moldovenești în asortiment:
https://www.facebook.com/193193844033098/posts/2226786874007108/
III. Organizarea evenimentelor de instruire, destinate acordării
suportului informațional la producerea produselor vitivinicole cu semne de
calitate, alte evenimente:
1) Organizarea a 4 ateliere de lucru regionale (ianuarie 2019), în condiții
de câmp, pentru asociațiile cu IGP (3-romțnă; 1-rusă) cu tema ”Tăierea viței de
vie în condițiile anului 2019”. Nr. participanți: 79 reprezentanți ai sectorului
vitivinicol.
2) Organizarea Conferinței națională ”Rezultatele anului vitivinicol
2018”(06.03.2019);
Acțiuni realizate: Au participat reprezentanți ai MADRM, mediului academic,
profesioniști, reprezentanții vinăriilor, presei locale. Au fost prezentate rapoarte
și analize complexe a potențialului de producere vitivinicol și a rezultatelor
creșterii exporturilor vinurilor moldovenești în anul vitivinicol 2018. S-a
desfășurat o campanie complexă de comunicare în presa locală.
Rezultate: 7 mass-media prezente la conferință, 7 știri și reportaje TV, 3
comunicate lansate, 14 mențiuni gratuite în presa locală.
Nr. participanți: 110 reprezentanți ai sectorului vitivinicol, autorităților publice,
instituțiilor didactice și de cercetare.
3) Organizarea unei vizite (10-14.06.2019) de studiu în Italia (regiunea
Veneția-Friuli) – cu tema ”Înființarea și exploatarea plantațiilor viticole
destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IG/DO”, cu accent pe
mecanizarea maximă a lucrărilor de îngrijire a plantațiilor viticole”.
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Nr. participanți: 18 reprezentanți ai sectorului vitivinicol, autorităților publice,
instituțiilor didactice și de cercetare.
4) Organizarea a unui atelier de lucru (27.06.2019), în condiții de câmp –
schimb de experiență pentru viticultori, cu tema ”Înființarea și exploatarea
plantațiilor viticole destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu
IGP”.
Nr. participanți: 40 reprezentanți ai sectorului vitivinicol, autorităților publice,
instituțiilor didactice și de cercetare.
5) Organizarea a două vizite (08-25.07.2019) de studiu în România
(județele Alba, Iași, Vaslui) – cu tema ”Înființarea și exploatarea plantațiilor
viticole destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IG/DO”, cu
accent pe mecanizarea maximă a lucrărilor de îngrijire a plantațiilor viticole.
Nr. participanți: 40 reprezentanți ai sectorului vitivinicol, autorităților publice,
instituțiilor didactice și de cercetare.
6) Organizarea Conferinței - Recolta strugurilor 2019: bilanț,
particularități și valorizare (23.08.2019);
Acțiuni: Evaluarea situației din sectorul vitivinicol pentru anul 2019;
Rezultate prealabile din cadrul proiectului Struguri de calitate; Evaluarea
prețurilor pentru struguri și costuri de producere.
Rezultate: Familiarizarea sectorului cu situația înainte de sezonul de recoltare
2019; Desfășurarea Campaniei de comunicare: TV știri – 5, on-line postări – 7,
Live – realitatea.md.
Nr. participanți: 102 reprezentanți ai sectorului vitivinicol, autorități publice,
instituții didactice și de cercetare.
7) Participarea la Proiectul LD ”Struguri de calitate” (anul III = lunile
martie- decembrie 2019);
Acțiuni: Scopul proiectului - realizarea experimentării în cele 3 regiuni
vitivinicole de producere a strugurilor și a vinului cu IGP, pentru diseminarea
celor mai bune practici către sectorul vitivinicol; Efectuarea cercetărilor, în
viticultură și vinificație, evidențelor, măsurărilor și evaluării datelor meteo,
fenofazelor viței de vie, sistemului de protecție a viței de vie, cheltuielilor etc;
Studierea producerii și procesării strugurilor în campania de recoltare, anul
2019, de pe 7 Loturi experimental-demonstrative: Cuza, Bugeac, Leova,
Purcari, Speia, Nisporeni, Mircești.
Rezultate: Total variante în evaluare (în viticultură) – 22, denumiri de soiuri –
4 (gr. Feteasca și Rară neagră), 3 forme de butuc, 2 încărcături cu struguri;
Total struguri procesați - 2800 kg struguri, inclusiv: Soiuri albe – 600 kg;
Soiuri roșii - 2200 kg. Total 15 variante de vin: Fetească neagră – 12; Rară
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neagră – 2, Fetească albă – 3.
În cadrul proiectului s-a efectuat monitorizarea în vinificație: dinamica coacerii
strugurilor, procesare, prelucrare, limpezire, decantare, fermentarea alcoolică,
batonaj la vinurile albe, fermentarea malo-lactică la vinurile roșii, efectuarea
analizelor fizico – chimice.
8) Organizarea degustațiilor regionale în cele 3 regiuni vitivinicole de
producere a vinului cu IGP (Codru, Ștefan Vodă și Valul lui Traian);
Rezultate: 104 degustători antrenați după noul sistem de degustare; 288 mostre
evaluate de la 46 producători;
Identificarea particularităților organoleptice ale vinurilor produse în campania
vitivinicolă a anului 2017, precum și diferențierea în funcție de regiunea
vitivinicolă.
9) Participarea în Proiectul PQUP (anul III);
Acțiuni: Scopul proiectului - acordarea suportului consultativ pentru vinăriile
în tranziție privind inițierea producerii vinurilor cu semne de calitate.
Consultanță la tratarea, stabilizarea și îmbutelierea vinurilor produse din
struguri din anul de recoltă 2017 pentru 16 vinării în tranziție și mici
producători.
ONVV ține evidența permanentă a producătorilor de produse vitivinicole cu
IGP, precum și a volumelor de produse vitivinicole cu IGP: în total, au fost
luați în evidență 78 de producători; Evidența suprafețelor de struguri pentru
producerea produselor vitivinicole cu IGP: 9496.87 ha.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Prezentare a produselor tradiționale cu indicații geografice protejate sau cu
potențial de a fi protejate din diferite regiuni ale RM în cadrul EIS
”INFOINVENT” (20 – 23 noiembrie)
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
MAEIE este un facilitator al promovării exportului de produse moldovenești,
inclusiv cele înregistrate în calitate de Indicații Geografice Protejate (IGP),
Denumiri de Origine Protejate (DOP) și Specialităţi Tradiţionale Garantate
(STG) în Republica Moldova. MAEIE acordă suportul informațional misiunilor
diplomatice peste hotare în vederea organizării evenimentelor comerciale,
târgurilor și expozițiilor de produse moldovenești cu mărci protejate, cum ar fi
vinuri, divinuri și vinuri spumante și produsele raftului ecologic ”EcoMoldova”, din care fac parte vinurile ecologice Cricova, Purcari, Ialoveni.
Număr de produse cu potenţial Realizat (are caracter continuu).
de comercializare sub o
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
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În 2019 a fost lansată Platforma informațională ”Harta interactivă a
indicațiilor geografice din RM”, care are drept scop promovarea produselor cu
Indicație Geografică sau cu potențial de a fi valorificate prin acest sistem.
La data de 31.12.2019, pe teritoriul RM sunt protejate în baza înregistrării pe
cale națională – 12 DO și 10 IG, dintre acestea 4 DO și 9 IG sunt autohtone.
În anul 2019 au fost depuse 6 cereri pentru înregistrarea IG, DO, STG prin
procedura națională.

În proces de realizare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Proiectul a fost coordonat cu autoritățile de resort și a fost expertizat de către
CNA și Ministerul Justiției. Urmare expedierii proiectului menționat
Guvernului Republicii Moldova pentru examinare și aprobare, la data de
12.09.2018, acesta a fost restituit pentru examinare suplimentară prin prisma
art. 34 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Astfel,
proiectul în cauză a fost avizat pozitiv de către Comisia de Stat pentru
Reglementarea Activităţii de Întreprinzător, fapt după care a fost transmis
repetat, la data de 09.04.2019, Guvernului Republicii Moldova pentru
examinare și aprobare. La data de 17.05.2019, proiectul a fost restituit de către
Cancelaria de Stat, fiind necesară o examinare suplimentară a cadrului
normativ în vederea asigurării corectitudinii desemnării autorităților vizate,
conform domeniilor de competență și atribuțiilor investite urmare realizării
reformei administrației publice centrale.
Totodată, ținem să precizăm faptul că subiectul proiectului vizat a fost abordat
în cadrul ședințelor Comisiei agricultură și industrie alimentară a Parlamentului
din data de 27.11.2019 și 04.12.2019, la care au participat reprezentanții
MADRM, ANSA și AGEPI, în contextul cărora s-a stabilit în sarcina ANSA și
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MADRM identificarea soluțiilor optime și promovarea proiectului.

Realizat.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
Au fost elaborate și aprobate 2 acte:
Ordinul nr.118 din 21 mai 2019 cu privire la modificarea și completarea
caietului de sarcini pentru denumire de specialitate tradițională garantată
”Prune umplute cu miez de nucă”.
Ordinul nr.177 din 15 iulie 2019 cu privire la modificarea și completarea
caietului de sarcini pentru denumire de origine protejată ”Brînză de Măgura”.
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
Proiectul noii legi a medicamentului a fost elaborat, avizat și expertizat de către
toate autoritățile și părțile interesate, însă nu a fost susținut și a fost propusă
revizuirea conceptuală a acestuia. La moment proiectul este în proces de
definitivare, după expertizarea acestuia de către Organizația Mondială a
Sănătății. Ulterior, proiectul urmează a fi remis spre avizare și înaintat
Guvernului pentru aprobare.
Proiectul este planificat în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 20202023 (HG nr. 636/2019) Termen: Noiembrie 2020.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Au fost elaborate 4 publicații (studii și ghiduri) în domeniul protecției și
controlului IG, și anume:
- ”Ghidul privind controalele oficiale referitoare la DOP, IGP și STG pentru
produsele agricole și agroalimentare în Uniunea Europeană” în vederea
îmbunătățirii activității de control a instituțiilor de certificare și control din
RM;
- ”Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de Indicații Geografice din
Republica Moldova”;
- Ghid practic pentru identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate
sub Indicații Geografice Protejate, Denumiri de Origine Protejate sau
recunoscute în calitate de Specialități Tradiționale Garantate în Republica
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Moldova;
- Studiul privind identificarea produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de
meșteșugărit pasibile înregistrării în calitate de Indicații Geografice, Denumiri
de Origine și Specialități Tradiționale Garantate în Republica Moldova.
Realizat (are caracter continuu).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
În anul 2019 într-u executarea acțiunii date MADRM a actualizat pagina
oficială web prin plasarea informației privind legislația națională în domeniul
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale,
precum și prin actualizarea listei caietelor de sarcini omologate de MADRM.
Oficiul Național al viei și Vinului:
1. În ajunul Zilei Naționale a Vinului, Ministerul și ONVV, în comun cu
Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP ”Codru”, ”Valul lui
Traian”, ”Ștefan Vodă” și ”Divin”, Proiectul de Competitivitate din Moldova,
finanțat de USAID și Guvernul Suediei au organizat o conferință de presă
privind programul sărbătorii dedicat în special produselor cu indicaţii
geografice şi denumiri de origine, informația fiind diseminată și pe pagina web
a Ministerului (http://madrm.gov.md/ro/content/1932).
În cadrul sărbătorii Zilei Naționale a Vinului au fost înmânate un șir de premii,
la selectarea premianților unul din indicatorii fiind înființarea plantațiilor noi
destinate producerii vinurilor cu IGP, cît și producerea vinurilor cu IGP.
Premiații pot fi citiți pe pagina web a Ministerului
(http://madrm.gov.md/ro/content/2025). http://madrm.gov.md/ro/content/1992
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
Pe parcursul anului 2019, pe pagina web a MECC au fost mediatizate
următoarele activități de promovare a evenimentelor naționale și internaționale:
1) La 30.06.2019 a fost organizată Ziua Națională a Portului Popular, în incinta
Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Totodată, în cca 47 de
localități din 15 raioane ale țării, au fost desfășurate activități culturale care pun
în valoare modelele zonale și locale ale portului popular, bogăția ornamentelor
și stilurilor diverse de broderie, precum și târguri de artizanat și bucătărie
tradițională. Evenimentul a fost organizat de MECC, întru executarea Hotărârii
Parlamentului nr. 194/2015, prin care ultima zi de duminică a lunii iunie este
declarată ”Ziua Portului Popular”.
2) MECC a organizat la 17 decembrie 2019, cea de-a VI-a ediție a Târgului
Național al Covorului, cu genericul ”Covorul Dorului”, care s-a desfășurat în
incinta Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. La eveniment au
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participat 2 instituții naționale, 3 instituții de nivel raional și local. Evenimentul
a fost vizitat de cca 600 de persoane.
3) În perioada 21.12.2019 – 10.01.2020, în Scuarul Catedralei Mitropolitane
”Nașterea Domnului”, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a târgului de Crăciun
”Acasă de Crăciun”.
4) Cu suportul UE, prin intermediul Programului-cadru pentru cercetare și
inovare ”Orizont 2020”, MECC a organizat la 09.11.19 cea de-a IX-a ediție a
”Zilei Științei”. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Muzeului Național de
Istorie a Moldovei, care de ”Ziua Științei” s-a transformat într-un campus Alma
Mater, în cadrul căruia 40 de instituții de cercetare din țară au organizat mai
multe activități educative.
5) Cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Ethno Jazz, s-a desfășurat în perioada
27 – 29 septembrie 2019 la Chișinău. În cadrul evenimentului s-au susținut 8
concerte în Chișinău, 2 concerte în orașele Tiraspol și Bălți și 2 ateliere de
creație la Colegiul de Arte din Soroca și la Institutul de Arte din Tiraspol.
6) În anul 2019 Zilele Europene ale Patrimoniului s-au desfășurat în perioada
10 septembrie – 12 octombrie sub genericul ”Artă și Divertisment: Descoperă
Artistul din Tine” și, tradițional, sunt organizate de către MECC cu suportul
financiar al Consiliului Europei. Evenimentele organizate au pus în valoare
monumentele istorice, siturile arheologice, colecţiile de artă, spectacolele de
teatru, meşteşugurile tradiţionale etc., oferindu-le ocazia vizitatorilor să
cunoască patrimoniul cultural comun și să se implice activ în salvgardarea
acestuia.
7) A 53-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică ”Mărțișor” s-a
desfășurat în perioada 1 – 10 martie. Au fost susținute 25 de spectacole în
Chișinău și 22 - în diverse localități, la care au participat artiști din 13 țări.
Mai multe detalii sunt disponibile pe www.mecc.gov.md
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În scopul promovării sistemului național de IG, DO și STG, AGEPI, în anul
2019 a plasat pe pagina oficială 14 știri şi informații în domeniul IG care au
fost preluate și diseminate de partenerii sistemului de IG.
A fost lansată Platforma informațională ”Harta interactivă a indicațiilor
geografice din RM”, care are drept scop promovarea produselor cu Indicație
Geografică sau cu potențial de a fi valorificate prin acest sistem.
Platforma a fost lansată în cadrul Conferinței de presă din 24 septembrie 2019
Harta este accesibilă on-line la adresa: http://harta-ig.agepi.gov.md/ și
reprezintă un instrument de promovare a produselor autohtone cu valoare
adăugată.
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În scopul acordării asistenței consultative solicitanților care doresc să depună
cereri de înregistrare a IG, DO, STG, AGEPI a implementat procedura de
verificare prealabilă a formularelor cererilor de înregistrare sus-menționate și a
documentelor unice respective.
Această procedură este gratuită, cu titlu de consultaţie şi nu înlocuieşte
depunerea oficială a cererii de înregistrare a unei IG, a unei DO sau a unei
STG.
Informaţia respectivă poate fi expediată la adresa electronică
ig.do.stg@agepi.gov.md, http://agepi.gov.md/ro/news/un-nou-serviciugratuit-prestat-de-c%C4%83tre-agepi.
În cadrul Expoziţiei ”INFOINVENT” a fost organizată o prezentare a
produselor tradiționale cu indicații geografice protejate sau cu potențial de a fi
protejate din diferite regiuni ale Republicii Moldova.
Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informaţionale
14. 1.4.1. Promovarea dialogului Permanent Agenţia de Stat
Organizaţiile de Număr de activităţi întreprinse Realizat (are caracter permanent).
şi a cooperării dintre
pentru
gestiune
Acțiuni desfășurate cu participarea organizațiilor de gestiune colectivă și a
organizaţiile de gestiune
Proprietatea
colectivă;
altor asociații naționale și internaționale:
colectivă avizate şi
Intelectuală
asociaţiile/
1. Vizită de lucru la AGEPI a delegației Consiliului Societăților pentru
Agenţia de Stat pentru
organizaţiile
Gestiunea Colectivă a Drepturilor Interpreților (SCAPR), în cadrul întâlnirii
Proprietatea
internaţionale din
fiind discutat cadrul legal existent în RM privind drepturile artiștilor interpreți,
Intelectuală, precum şi
domeniul
gradul de implementare a prevederilor legale cu referire la acest subiect și
asociaţiile/organizaţiile
dreptului de
stadiul actual de revizuire a Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de
internaţionale din
autor şi al
autor și drepturile conexe din Republica Moldova (12.03.2019).
domeniu
drepturilor
2. Întrevederea cu reprezentanții OGC-urilor din RM - Asociațiile Obștești
conexe
Asociația Națională ”COPYRIGHT” și ”Asociația Națională pentru Protecția
Creației Intelectuale”, privind consolidarea sistemului de gestiune colectivă,
promovarea unei colaborări fructuoase permanente între AGEPI și organizații
(31.07.2019).
3. Două şedinţe de lucru cu reprezentanții agenților economici (Asociația
Patronală Camera de Comerț Americană din Moldova și Asociația Națională a
Companiilor din Domeniul TIC privind proiectul Legii dreptului de autor și
drepturilor conexe (13.08.2019).
4. Şedință de lucru cu reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă,
Asociația Națională ”COPYRIGHT” și Asociația Națională a Producătorilor
de Fonograme și Interpreți, în cadrul căreia au participat inclusiv autori și
interpreți din RM, privind consolidarea sistemului de gestiune colectivă a
drepturilor (16.08.2019).
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15. 1.4.2. Acordarea asistenţei
Permanent Agenţia de Stat
organizaţiilor de
pentru
gestiune colectivă în
Proprietatea
vederea creării şi
Intelectuală
actualizării în
permanenţă a bazelor de
date cu privire la lista
de membri şi repertoriu

Organizaţiile de
gestiune
colectivă

16. 1.4.3. Dezvoltarea colaborării Permanent Agenţia de Stat
Agenţiei de Stat pentru
pentru
Proprietatea Intelectuală
Proprietatea
cu organele de drept în
Intelectuală
vederea consolidării
continue a sistemului de
gestiune colectivă din
Republica Moldova

Ministerul
Afacerilor
Interne;
Procuratura
Generală
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5. Şedinţă cu reprezentanții AN ”COPYRIGHT”, privind provocările
întâmpinate în aplicarea în practică a licenței extinse (16.09.2019).
6. Şedință de lucru cu titularii drepturilor de autor și conexe (autori, interpreți
etc.) în vederea dezbaterii problemelor din domeniul gestiunii colective a
drepturilor patrimoniale de autor și conexe (11.10.2019).
7. Şedinţă comună de lucru cu reprezentanţii Asociației Naționale pentru
Protecţia Creaţiei Intelectuale şi Asociaţiei Naţionale ”COPYRIGHT”, titularii
de drepturi (surorile Osoianu) privind problemele din domeniul gestiunii
colective a drepturilor patrimoniale de autor și conexe (18.10.2019).
8. Vizită de lucru la AGEPI a reprezentanţilor Centrului Român pentru
Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), fiind discutate
subiecte ce țin de sistemul gestiunii colective a drepturilor de autor și conexe
din ambele țări etc. (31.10.2019).
Număr de consultaţii acordate Realizat (are caracter permanent).
în vederea perfecţionării
AGEPI a acordat asistența necesară OGC-urilor în cadrul mai multor acțiuni,
sistemului
fiind supus discuțiilor subiectul privind importanța și necesitatea existenței și
actualizării permanente a bazelor de date: 5 ședințe de lucru, 4 controale a
activității OGC-urilor (în cadrul cărora au fost înaintate recomandări). De
asemenea, în cadrul controalelor anuale efectuate asupra OGC-urilor, Comisia
de control a înaintat recomandări privind evidenţa repertoriului gestionat
(instituirea şi ţinerea registrelor de evidenţă a titularilor de drepturi şi a
repertoriului gestionat); privind crearea unei noi posibilități tehnice pentru
membrii OGC-urilor de a-și declara repertoriul.
Număr de acţiuni întreprinse, Realizat (are caracter permanent).
demersuri/ solicitări înaintate/ Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
soluţionate
Au fost organizate 2 evenimente tematice în scopul asigurării respectării
drepturilor de PI cu participarea a 160 persoane:
1. Seminarul regional AGEPI-OMPI privind asigurarea DPI, 5-6 iunie 2019
(115 pers.);
2. Seminarul de instruire în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate
intelectuală şi anti-contrafacere (REACT). Au participat 45 pers.
Ministerul Afacerilor Interne:
Pe parcursul anului 2019 în adresa AGEPI au fost expediate 6 solicitări, cu
ulterioara soluționare a acestora.
Procuratura Generală:
Reprezentantul PG a participat la şedinţa comună de lucru a Observatorului
RDPI, a contribuit la elaborarea Raportului anual privind respectarea
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drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul
2018.
17. 1.4.4. Promovarea
Permanent Agenţia de Stat
Ministerul
Număr de seminare
Realizat (are caracter permanent).
cunoştinţelor în
pentru
Educaţiei,
organizate;
Au fost organizate 4 evenimente tematice în scopul asigurării respectării
domeniul dreptului de
Proprietatea
Culturii şi
număr de participanţi
dreptului de autor și drepturilor conexe la care au participat 120 de bibliotecari,
autor şi al drepturilor
Intelectuală
Cercetării;
pentru care au fost diseminate materiale promoționale.
conexe în rîndul
Asociaţia
1. Seminarul "Bibliotecile și protecția dreptului de autor și a drepturilor
bibliotecarilor din
Bibliotecarilor
conexe", 26.03.2019. Au participat 25 bibliotecari;
Republica Moldova
din Republica
2. Seminarul "Aspectele dreptului de autor și a drepturilor conexe în
Moldova
digitizarea patrimoniului științific. Constituirea bibliotecii digitale" ,
11.03.2019. Au participat 30 bibliotecari;
3. Masa rotundă ”Limitele protecției dreptului de autor și a drepturilor conexe
în constituirea și organizarea conținuturilor digitale”, 19.04.2019. Au
participat 30 bibliotecari;
4. AGEPI a lansat Concursul bibliotecilor care promovează proprietatea
intelectuală ”Biblioteca promotor al proprietății intelectuale”. La concurs nu a
participat nici o bibliotecă.
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova:
Pe parcursul anului 2019 ABRM a participat la Săptămâna Internațională a
Accesului Deschis 2019/ http://abrm.md/?p=5582 , care este un eveniment
global și a ajuns în acest an la a douăsprezecea ediţie.
A fost marcată Ziua siguranţei pe Internet (2019) / care are drept scop
promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil a tehnologiei online
şi a dispozitivelor mobile, în special de către copii şi
tineri.http://cpescmdlib.blogspot.com/2019/02/impreuna-pentru-un-internetmai-bun.html
A fost marcată Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de autor având drept scop
promovarea dreptului şi a libertăţii lecturii, încurajarea şi stimularea lecturii,
atragerea tinerilor spre instituţiile de cultură, spre bibliotecă, spre carte şi
lectură https://idsi.md/Ziua-Cartii-2015 .
Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale
18. 1.5.1. Monitorizarea
Anual
Agenţia de Stat
Rapoarte de monitorizare a
Realizat.
tendinţelor pieţei
pentru
pieţei proprietăţii intelectuale În anul 2019 AGEPI a elaborat Raportul de monitorizare a tendinţelor pieţei
obiectelor de proprietate
Proprietatea
elaborate
OPI pentru 2018, care a fost plasat pe pagina web a instituției la adresa
industrială
Intelectuală
electronică: http://agepi.gov.md/ro/transparency/programmes .
19. 1.5.2. Perfecţionarea
Permanent Agenţia de Stat
Cadru normativ actualizat;
În proces de realizare.
mecanismului de
pentru
număr de contracte încheiate La nivel de cadru normativ, în scopul perfecționării mecanismului de
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acumulare și distribuire a remunerației pentru valorificarea obiectelor dreptului
de autor și drepturilor conexe a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea
și completarea unor acte legislative prin care au fost propuse amendamente la
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr.
114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
Proiectul legii a fost aprobat prin HG nr. 671/2018 şi transmis Parlamentului
RM spre examinare şi adoptare, fiind înregistrat în Parlament cu nr. 257 din
13.07.2018.
Proiectul legii a fost exclus din procedura legislativă, în temeiul Dispoziției
DDP/C-1 nr. 3 emisă la 20 iunie 2019 de către Președintele Parlamentului,
deoarece a devenit nul conform prevederilor art. 47 alin. (12) și (14) din
Regulamentul Parlamentului. Astfel, prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 3116-3736 din 27.06.2019, proiectul legii a fost restituit pentru a fi promovat
repetat, conform procedurilor legale.
Reieșind din complexitatea obiectului de reglementare a proiectului de lege
menționat, acesta a fost supus unei reexaminări și urmează a fi definitivat în
corespundere cu propunerile utilizatorilor, reprezentanților OGC, precum și cu
opiniile altor părți interesate.
Totodată, urmare a acțiunilor AGEPI (efectuarea controlului anual al activității
OGC-urilor, atenționarea OGC-urilor în privinţa neregulilor constatate
(neconformităților identificate), obligarea OGC-urilor, prin Decizii ale
Comisiei de avizare, să prezinte informații privind activitatea de acumulare,
repartizare și achitare a remunerației, însoțite de acte justificative; să
implementeze recomandările Comisiei de control) și a OGC-urilor (creșterea
numărului de licențe eliberate utilizatorilor), remunerația acumulată și
distribuită a crescut considerabil (în anul 2016: s-au acumulat – 4 884 633,08
lei și s-au distribuit – 1 884 520,53 lei; în anul 2017: s-au acumulat – 10 031
181,50 lei, s-au distribuit – 2 398 737,60 lei; în anul 2018: s-au acumulat 12
926 331,86 lei, s-au distribuit – 7 322 631,58 lei). Menționăm că indicii
pentru anul 2019 urmează a fi stabiliți în cadrul controlului anual al activității
OGC-urilor ce urmează a fi efectuat pe parcursul anului 2020.
Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
AGEPI a organizat sau a participat în calitate de partener la participat la 13
evenimente (concursuri) care au fost mediatizate prin intermediul a cel puțin 2
companii media fiecare (Tribuna și Poliexpert).
EIS ”INFOINVENT” a fost promovată în mass media republicană, pe pag web

cu utilizatorii

Agenţia de Stat
Instituţiile mass- Număr de instituţii masspentru
media
media implicate
Proprietatea
Intelectuală;
Agenţia Naţională
pentru Cercetare
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5
şi Dezvoltare;
Academia de
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Culturii şi
Cercetării
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pentru
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Intelectuală;
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Agenţia Naţională
pentru Cercetare
şi Dezvoltare

Partenerii
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oficială a AGEPI, festivitatea de deschidere și premiere a participanților a fost
transmisă on line pe realitatea.md .
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare:
După reorganizarea AITT, nu se mai organizează concursul ”Topul
inovaţiilor”. ANCD a fost coorganizator al EIS ”Infoinvent 2019”, a participat
cu stand la care au fost expuse rezultatele proiectelor de cercetare și inovare,
transfer tehnologic, primite de tinerii cercetători în cadrul proiecte
internaționale (inclusiv a OPI obținute în cadrul acestor proiecte). Totodată, în
cadrul expoziției, ANCD a organizat un eveniment dedicat domeniului inovării
și a publicat informații despre expoziție pagina web oficială și pagina de
Facebook a ANCD.
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
Mass-media din republică (companiile de televiziune și radio din republică,
Realitatea.md, Timpul.md, Curentul.md etc) în perioada desfășurării
concursului național ”Cel mai bun elev inovator”, de asemenea și desfășurarea
EIS ”INFOINVENT”, promovează activ rezultatele acestora. Totodată , acestea
sunt propagate pe paginile web oficiale ale instituțiilor organizatoare.
Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
AGEPI a participat cu stand și materiale promoționale la 7 expoziții în cadrul
cărora au fost distribuite 1661 de material, și anume:
1. EIS ”FARMER”, ediţia XXII-a, 16-19 octombrie 2019;
2. Participarea AGEPI la Expoziția Internațională Specializată "BEAUTY",
ediția a XXII-a, 01.03.2019;
3. Participarea AGEPI la Expoziția Internațională Specializată de mașini și
tehnologii pentru complexul agroindustrial "MOLDAGROTECH", ediția a
XXXVI-a, 15.03.2019;
4. Participarea AGEPI la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării
și Inventicii "PRO INVENT 2019", or. Cluj-Napoca, Romania, 20-22.03.2019;
5. Participarea la expoziția ”Creația deschide Universul-2019” și Competiția
inginerească Rube Goldberg 2019, organizată de către Asociația Obștească
”Grupul Local BEST Chișinău”, 19 aprilie 2019 ;
6. Participarea la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva, Elveția, ediția
47-a, 10 – 14 aprilie 2019.
7. Participare la expoziția ”EUROINVENT”, Iași 16-18 mai 2019.
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie:
Realizările Institutului au fost prezentate în cadrul a 3 expoziții internaționale:

Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
instituţiile de
învăţămînt
superior

Număr de evenimente
organizate;
număr de invenţii promovate
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”Euroinvent”, ”Inventica” și ”Infoinvent”, la care au fost promovate 10 invenții
menționate cu 14 medalii și 16 diplome.
Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii
22. 1.6.1. Prestarea serviciilor de 2018-2020 Agenţia de Stat
Număr de instituţii/
Realizat.
prediagnoză a
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii
În anul 2019 au fost realizate 10 de rapoarte de prediagnoză preliminară în
proprietăţii intelectuale
Proprietatea
care au beneficiat de servicii
cadrul a 10 la întreprinderile mici și mijlocii.
în vederea sporirii
Intelectuală
de prediagnoză;
capacităţilor
număr de rapoarte elaborate
instituţiilor/
întreprinderilor mici şi
mijlocii în domeniul
valorificării
potenţialului intelectual
23. 1.6.2. Organizarea cursurilor 2018-2019 Organizaţia
Agenţia de Stat Număr de seminare
Realizat.
de instruire/
pentru
pentru
organizate;
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi
traningurilor
Dezvoltarea
Proprietatea
număr de participanţi
Mijlocii:
/seminarelor/atelierelor
Sectorului
Intelectuală;
23 de IMM au beneficiat de o sesiune de informare cu privire la rolul și
de lucru cu privire la
Întreprinderilor
Camera de
importanța PI în dezvoltarea afacerii în cadrul proiectului ”European
rolul şi importanţa
Mici şi Mijlocii
Comerţ şi
Enterprise Network”;
proprietăţii intelectuale
Industrie
204 persoane au fost informate despre rolul și importanța proprietății
în dezvoltarea
intelectuale în cadrul instruirilor desfășurate de Programul PARE 1+1.
economică a
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
întreprinderilor mici şi
În anul 2019, AGEPI a organizat și/sau a participat la următoarele
mijlocii din diferite
evenimente destinate IMM-urilor și instituțiilor de suport:
domenii de activitate,
1. Seminar de instruire în cadrul școlii de iarnă Jeann Monnet de la ASEM
precum şi pentru
cu genericul ”Managementul inovațional al UE”, 24.01.2019;
instituţiile de suport al
2. Atelierul de lucru cu genericul ”Crearea avantajului concurențial: ce
antreprenoriatului din
trebuie să cunoaștem despre brand, ambalaj sau produs inovativ”, organizat la
Republica Moldova
data de 31.01.2019 în cadrul expoziției ”Fabricat în Moldova”
3. Participarea AGEPI la seminarul cu genericul ”Promovarea inovațiilor în
rândul tinerilor antreprenori”, organizat în cadrul Platformei de Cooperare și
Suport în Afaceri, 14.02.2019
4. Participarea reprezentantului AGEPI cu comunicări în cadrul a 14
seminare de informare şi consultanță a agenților economici din teritoriu,
organizate în cadrul proiectului DCFTA cu genericul ”INFO Business: Întreabă
expertul”, în perioada februarie-mai 2019.
5. Seminar de informare cu genericul "Proprietatea intelectuală - factor
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24. 1.6.3. Identificarea şi
2018-2020 Agenţia Naţională
participarea, prin acţiuni
pentru Cercetare
în domeniul proprietăţii
şi Dezvoltare;
intelectuale, în cadrul
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proiectelor
pentru
internaţionale şi
Dezvoltarea
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important în dezvoltarea și promovarea unei afaceri" pentru rezidenții
"InnoCenter" , or. Comrat, 15.03.2019
6. Participarea reprezentantului AGEPI la întrunirile cu agenţii economici
din s. Selemet, Cimișlia, şi com. Cărpineni, Hîncești, organizate în cadrul
Proiectului MiDL, 18.08.2019
7. Participarea AGEPI la trainingul ”Produse cu Indicații Geografice
Protejate şi procesul de certificare al acestora”, organizat de AO ”Centrul de
consultanță în afaceri”, 20.08.2019
8. Participarea reprezentantului AGEPI la Forumul Economic Local, com.
Cărpineni, r-l Hîncești, 25.08.2019
9. Vizita la AGEPI a participanților Școlii de toamnă ,,Academie
Internationale de L’entrepreneuriat, 25.09.2019;
10. Participarea AGEPI la organizarea Concursului economic studențesc ”Azi
STUDENT, mâine ANTREPRENOR”, 20.11.2019
11. Conferinţa inovaţională internaţională, ediția a IV-a, organizată de AGEPI
în cooperare cu OMPI, cu suportul MECC, în perioada 20-21.11.2019
12. Participarea AGEPI la trainingul ”Marketing și Branding al produselor
agricole pentru export”, organizat de AO ”Centru de consultanță în afaceri”,
26.11.2019;
13. Participarea AGEPI la Concursul ideilor de business inovative (ediția a
VIII-a) (jurizarea lucrărilor participante la etapa finală), Incubatorul
Inovațional ”InnoCenter”, Comrat, 06.12.2019.
În cadrul acestor evenimente au participat peste 1100 persoane și au fost
diseminate cca 5050 de exemplare de materiale promoționale.
În anul 2019, AGEPI a promovat informația privind rolul proprietății
intelectuale pentru dezvoltarea afacerilor, în rândul agenţilor economici,
inclusiv din sectorul IMM, în cadrul a 26 de evenimente, inclusiv 2
concursuri, 10 vizite la întreprinderi, precum și în cadrul a 12 expoziții din
țară.
Număr de activităţi
Realizat (are caracter continuu).
desfăşurate; număr de
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare:
reprezentanţi ai sectorului
În anul 2019, ANCD a aderat în calitate de partener asociat la proiectul
întreprinderilor mici şi
internațional ”KnowING IPR” din cadrul Programului Transfrontalier din
mijlocii instruiţi;
regiunea Dunării.
Număr de cereri depuse şi de În acest sens ANCD și AGEPI au organizat interviuri cu părțile interesate ce
titluri de protecţie a obiectelor vizează domeniul DPI, iar răspunsurile au fost documentate și transmise
de proprietate intelectuală
coordonatorului proiectului.
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mici şi mijlocii
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2019 au fost realizate 3 activităţi în cadrul proiectului VIP4SME
(Prediagnoze pentru IMM-uri), la care AGEPI a participat ca și partener
asociat.
În anul 2019, IMM-urile au depus la AGEPI cereri de înregistrare a OPI în
număr de 433; au obținut titluri de protecție a OPI – 282.

25. 1.6.4. Crearea grupurilor de
2018-2020 Ministerul
Proiectul
Număr de grupuri de
Realizat (are caracter continuu).
producători agricoli în
Agriculturii,
„Agricultura
producători agricoli create,
În anul 2019 au fost create și înregistrate, cu suportul Proiectului ”MAC-P”, 4
regiunile rurale, inclusiv
Dezvoltării
Competitivă”
inclusiv cele specializate în
grupuri de producători agricoli.
a celor specializate pe
Regionale şi
(Banca
producerea produselor cu
În total sunt create și înregistrate 59 grupuri de producători agricoli.
producerea produselor
Mediului
Mondială);
indicaţii geografice, denumiri
cu indicaţii geografice,
Agenţia de
de origine şi a specialităţilor
denumiri de origine şi a
Intervenţie şi
tradiţionale garantate
specialităţilor
Plăţi pentru
tradiţionale garantate
Agricultură
26. 1.6.5. Susţinerea tinerilor
2018-2020 Ministerul
Agenţia de
Număr de afaceri finanţate din Realizat (are caracter continuu).
producători agricoli prin
Agriculturii,
Intervenţie şi
bugetul de stat
În anul 2019, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea
finanţarea proiectelor
Dezvoltării
Plăţi pentru
Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în
startup, inclusiv a celor
Regionale şi
Agricultură
avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii
inovative
Mediului
și mediului rural, au fost finanțate 47 afaceri agricole.
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
27. 2.1.1. Perfecţionarea continuă 2018
Agenţia de Stat
Proiect aprobat
În proces de realizare.
a legislaţiei naţionale în
pentru
Reieşind din faptul că procesul de perfecţionare a cadrului juridic privind
domeniul mărcilor prin
Proprietatea
protecţia mărcilor este în desfăşurare (procedura de promovare a proiectului
modificarea şi
Intelectuală
Legii privind modificarea unor acte legislative (Legea nr. 38/2008 privind
completarea
protecția mărcilor și Legea nr. 161/2007 privind protecția desenelor și
Regulamentului privind
modelelor industriale) urmează a fi inițiată repetat, în condițiile legale
procedura de depunere,
aplicabile), elaborarea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului de
examinare şi
modificare a Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi
înregistrare a mărcilor
înregistrare a mărcilor a fost stopată şi va fi reluată după aprobarea
modificărilor la lege, pentru a fi asigurată transpunerea normelor legislative şi
coerența în ansamblu a cadrului normativ privind protecţia mărcilor.
28. 2.1.2. Modificarea Legii
2018
Agenţia de Stat
Proiect adoptat
În proces de realizare.
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drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe şi
acordarea de licenţe
multiteritoriale pentru
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pe piaţa internă

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă
5
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

6

7

8
Proiectul de lege este la etapa de consultări publice (fiind restituit de către
Parlament în luna iunie 2019 pentru reluarea procedurilor legale).
În vederea instituirii unui sistem eficient de gestiune colectivă a dreptului de
autor şi drepturilor conexe a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea și
completarea unor acte legislative prin care au fost propuse amendamente la
Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr.
114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
Proiectul legii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2018 şi
prezentat Parlamentului (înregistrat de Secretariatul Parlamentului din
13.07.2018, nr. 257).
În prezent, proiectul legii a fost exclus din procedura legislativă, în temeiul
Dispoziției DDP/C-1 nr. 3 emisă la 20 iunie 2019 de către Președintele
Parlamentului, deoarece a devenit nul conform prevederilor art. 47 alin. (12)
și (14) din Regulamentul Parlamentului.
Astfel, prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 31-16-3736 din 27.06.2019,
proiectul legii a fost restituit și urmează a fi promovat repetat, conform
procedurilor legale.
În acest context, AGEPI a demarat o serie de ședințe de lucru cu participarea
tuturor părților interesate (importatorii de echipamente și suporturi materiale,
reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă, reprezentanții mediului de
afaceri), pentru a oferi posibilitatea acestora să se expună asupra promovării
proiectului de lege.
Concomitent, amendamentele propuse la Legea nr. 139/2010 privind dreptul
de autor și drepturile conexe au fost discutate în cadrul celei de-a VI-a
reuniuni a Comitetului de Asociere în configurația Comerț Republica
Moldova – Uniunea Europeană (CACC), ce a avut loc la data de 04.10.2019,
la Chișinău.
Ulterior, conform celor convenite în cadrul reuniunii CACC, AGEPI a
solicitat (prin scrisoarea nr. 2335 din 29.11.2019) asistența Uniunii Europene
în consolidarea sistemului de gestiune a drepturilor de autor și drepturilor
conexe din RM. Delegația RM la Chișinău a confirmat disponibilitatea UE de
a acorda suport prin intermediu proiectului TAIEX.
De asemenea, proiectul legii a fost discutat cu reprezentanții OMPI în
contextul celei de-a 59-a runde de Adunări Generale a statelor membre ale
OMPI, desfășurată în perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2019 la Geneva,
Elveția.
În prezent, AGEPI lucrează la definitivarea proiectului având în vedere
propunerile parvenite din partea utilizatorilor, reprezentanților organizațiilor
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8
de gestiune colectivă, precum și opiniile altor părți interesate, inclusiv
comentariile parvenite din partea Comisiei Europene.
Realizat (în 2018).
În scopul eficientizării activităţii profesionale a mandatarilor autorizaţi în
proprietatea intelectuală a fost aprobat Codul de etică şi conduită al
mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, prin Hotărârea Guvernului
nr. 714/2018, în vigoare din 27.07.2018.

29. 2.1.3. Elaborarea proiectului 2018
Agenţia de Stat
Proiect aprobat
hotărîrii Guvernului
pentru
privind aprobarea
Proprietatea
Codului de etică şi
Intelectuală
conduită a mandatarilor
autorizaţi în proprietatea
intelectuală din
Republica Moldova
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
30. 2.2.1. Reprezentarea
Permanent Agenţia de Stat
Număr de propuneri înaintate; Realizat (are caracter permanent).
intereselor naţionale în
pentru
număr de participări la
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
cadrul Organizaţiei
Proprietatea
evenimente
În anul 2019, reprezentanți AGEPI au participat la următoarele reuniuni ale
Mondiale a Proprietăţii
Intelectuală;
OMPI (Grupuri de lucru, Comitete, adunări):
Intelectuale, în cadrul
Ministerul
1. Comitetul de experți a Uniunii Clasificării Internaționale a Brevetelor
Consiliului Interstatal
Afacerilor
(CIB), (Sesiunea a 51-a), Geneva, Elveția, 20-21 februarie – (1 pers.);
pentru problemele
Externe şi
2. Comitetul permanent OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor
protecţiei juridice şi
Integrării
industriale şi indicaţiilor geografice (SCT), (Sesiunea a 41-a), Geneva, Elveția,
apărării proprietăţii
Europene
8-11 aprilie – (1 pers.);
intelectuale şi altor
3. Comitetul de Experți a Uniunii de la Nisa privind Clasificarea
organisme
Internațională a Mărcilor, (Sesiunea a 29-a) , Geneva, Elveția, 29 aprilie - 3
internaţionale
mai – (1 persoana);
specializate în
4. Comitetul Permanent OMPI pentru Programa și Buget, (Sesiunea a 29-a)
problematica protecţiei
, Geneva, Elveția, 6-10 mai – (2 persoane);
şi respectării drepturilor
5. Comitetul OMPI pentru dezvoltare şi proprietate intelectuală (CDIP),
de proprietate
(Sesiunea a 23-a), Geneva, Elveția, 20-24 mai - (1 pers.);
intelectuală
6. Comitetul Permanent OMPI pentru Programa și Buget, (Sesiunea a 30-a)
, Geneva, Elveția, 8-12 iulie (1 pers.);
7. Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid
pentru înregistrarea internaţională a mărcilor, (Sesiunea a 17-a) , Geneva,
Elveția, 22-26 iulie - (1 pers.);
8. Comitetul Consultativ OMPI pentru respectarea DPI (Sesiunea a 14-a) ,
Geneva, Elveția, 2-4 septembrie – (1 pers.);
9. Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid
pentru înregistrarea internaţională a mărcilor, (Sesiunea a 17-a) , Geneva,
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8
Elveția, 22-26 iulie - (1 pers.);
10. Adunarea generală a statelor membre ale OMPI (runda a 59–a) Geneva,
Elveția, 30 septembrie-9 octombrie – (3 pers.);
11. Comitetul permanent OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor
industriale şi indicaţiilor geografice (SCT), (Sesiunea a 42-a), Geneva, Elveția,
4-8 noiembrie – (1 pers.);
12. Comitetul OMPI pentru dezvoltare şi proprietate intelectuală (CDIP),
(Sesiunea a 24-a), Geneva, Elveția, 18-22 noiembrie – (1 pers.);
13. Comitetul Permanent OMPI privind dreptul brevetelor (SCP), (Sesiunea
a 31-a) , Geneva, Elveția, 2-5 decembrie – (2 pers.).
Număr de activități desfășurate – 13;
Număr de persoane delegate – 17;
Număr de poziții prezentate – 13.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
A fost asigurată reprezentarea, prin intermediul Reprezentanței Permanente a
RM la Geneva, la șase reuniuni ale structurilor subsidiare OMPI.
Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
Ministerul Economiei şi Infrastructurii:
La data de 17 octombrie 2019, a avut loc cea de-a 5-a reuniune a
Subcomitetului UE- RM pentru Indicații Geografice (IG), în format de
videoconferință. În cadrul reuniunii au fost prezentate evoluțiile recente în
domeniul IG în RM și UE, inclusiv a fost realizat un schimb de opinii referitor
la indicațiile geografice ale ambelor părți, protejate în RM și UE. Au fost
agreate Concluziile Operaţionale şi convenite direcţiile de colaborare dintre UE
şi RM în domeniul IG pentru următoarea perioadă. A fost elaborat procesul
verbal al ședinței.
În anul 2019 nu au fost depuse cereri de înregistrare a IG din UE.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
MAEIE a facilitat organizarea reuniunii Subcomitetului RM-UE în domeniul
Indicațiilor Geografice din 17 octombrie 2019, în format de videoconferinţă.
MAEIE a monitorizat evoluţiile cazurilor de respectare a angajamentelor de
protecţie a Indicaţiilor Geografice în contextul angajamentelor asumate prin
Acordul de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană.
Serviciul Vamal:
Conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere RM-UE, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016,

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii;
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale şi
Mediului;
Ministerul
Afacerilor
Interne; Serviciul
Vamal; Agenţia
pentru Protecţia
Consumatorilor şi
Supravegherea
Pieţei; Ministerul
Afacerilor

Număr de acţiuni realizate;
număr de indicaţii geografice
examinate, propuse şi
acceptate pentru protecţie

34

Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă
5
Externe şi
Integrării
Europene

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

6

7

8
în perioada 2017-2019 sunt monitorizate activitățile întreprinse în baza
Ordinului Serviciului Vamal nr.137-o din 28.03.2018 cu privire la crearea
mecanismului de protecție la frontieră a indicațiilor geografice UE.
În perioada de raportare au beneficiat de protecție vamală denumirile de origine
PROSECCO a titularul de drept Consorzio di Tutela della Denominazione
d’Origine Controllata Prosecco (până la 05.02.2019, în baza dispoziției
Serviciului Vamal nr.74-D din 06.02.2018) și CHAMPAGNE a titularul de
drept Comité interprofessionnel du vin de Champagne (Champagne
Committee) (începând cu data de 07.02.2019, în baza dispoziției Serviciului
Vamal nr.74-D din 07.02.2019).
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei:
APCSP a participat la Seminarul Regional privind Asigurarea Respectării
Drepturilor de Proprietate Intelectuală, organizat de OMPI, AGEPI și INJ din
RM.
Realizat (în 2018).
Ministerul Economiei şi Infrastructurii,
Agenția de Stat pentru proprietatea Intelectuală:
Decretul privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Deciziilor
Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în
configuraţia comerţ cu privire la actualizarea Anexelor XXVIII-A, XXVIII-B,
XXVIII-D, precum şi Decizia Subcomitetului vamal Republica Moldova –
Uniunea Europeană cu privire la actualizarea Anexei XXVI şi a Deciziei
Subcomitetului pentru indicaţii geografice privind modificarea Anexelor
XXX-C şi XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea
Europeană, a fost semnat cu nr. 709-VIII din data de 07.08.2018 și publicat în
Monitorul Oficial nr.150-155/296 din 07.05.2018.

32. 2.2.3. Promovarea şi
2018-2020 Ministerul
Agenţia de Stat Decret aprobat
aprobarea Decretului
Economiei şi
pentru
Preşedintelui Republicii
Infrastructurii
Proprietatea
Moldova privind
Intelectuală
decizia Subcomitetului
pentru indicaţii
geografice cu referire la
actualizarea/modificarea
anexelor XXX-C şi
XXX-D la Acordul de
Asociere Republica
Moldova – Uniunea
Europeană
OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei sale
33. 3.1.
Preluarea celor mai
Permanent Agenţia de Stat
Număr de activităţi întreprinse Realizat (are caracter permanent).
bune practici europene
pentru
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
din domeniul protecţiei
Proprietatea
Pe parcursul anului 2019 a fost continuată armonizarea cu bunele practici
şi respectării drepturilor
Intelectuală;
europene în domeniul PI a sistemului național de PI. Astfel, s-au realizat
de proprietate
Ministerul
următoarele:
intelectuală în vederea
Afacerilor Interne
− Elaborarea Ghidului de examinare a desenelor și modelelor industriale (în
modernizării continue a
vigoare din 01 ianuarie 2020).
sistemului naţional de
− Perfecționarea procedurilor de examinare a mărcilor și desenelor/modelelor
proprietate intelectuală
industriale;
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promovării sistemului
Intelectuală;
naţional de protecţie a
Ministerul
indicaţiilor geografice,
Agriculturii,
denumirilor de origine,
Dezvoltării
specialităţilor
Regionale şi
tradiţionale garantate şi
Mediului;
sporirea rolului acestora
Ministerul
în dezvoltarea
Economiei şi
regională, păstrarea
Infrastructurii;
tradiţiilor şi promovarea
Ministerul
turismului rural
Sănătăţii, Muncii
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− Elaborarea ghidului de procedură, schemei logice şi formularelor-tip pentru
procedura de divizare a cererii de înregistrare a mărcii;
− Elaborarea modulului ”Statistica DO Lisabona”;
− Elaborarea unui sistem de identificare automatizată în BD ”Mărci
Naționale”, în lista de produse revendicate în cererile de înregistrare a mărcilor,
a DOP/IGP/STG;
− Evaluarea posibilității renunțării la dosarul pe hârtie pentru fluxul cererilor
parvenite prin sistemele Madrid și Haga;
− Lansarea unui program de coaching pentru examinatorii de brevet de la
AGEPI, al doilea curs fiind realizat de către expertul OEB, G. Pecquet, în iulie
2019, pentru examinatorii din domeniu, la care au participat 10 specialiști
AGEPI;
−
Elaborarea Ghidului de examinare a cererilor de brevet de invenţie şi a
cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată, care urmează a fi finalizat în
anul 2020.
Totodată, în scopul preluării practicilor europene avansate în domeniul PI, în
anul 2019 AGEPI a participat la programul de internship (DCFTA, Capitol PI),
Croația,(08-19 aprilie 2019) și la programele de instruire ale EUIPO și OMPI.
Ministerul Afacerilor Interne:
În perioada 05-06.06.2019, s-a desfășurat Seminarul: ”Asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat de OMPI în cooperare cu
AGEPI și INJ, unde au participat judecători din Azerbaidjan, Albania,
Germania, Grecia, Lituania, Muntenegru Tadjikistan, Romania și Olanda.
Muzeul Naţional Număr de activităţi
Realizat (are caracter continuu).
de Etnografie şi întreprinse;
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Istorie Naturală; număr de indicaţii geografice, În anul 2019 au fost organizate 4 întruniri cu instituțiile abilitate în vederea
Centrul naţional denumiri de origine şi
dezvoltării şi promovării sistemului naţional de protecţie a IG:
de conservare şi specialităţi tradiţionale
− Discuții privind sistemul de asigurare a respectării IG în cadrul şedinţei
promovare a
garantate identificate cu
Observatorului RDPI (06.04.2019);
patrimoniului
potenţial de înregistrare şi/sau − Întâlnirea AGEPI și ONVV, cu ocazia vizitei delegației Chineze (CNIPA) în
cultural imaterial înregistrate
RM (15.10.2019);
− Reuniunea Subcomitetului UE-RM pentru IG (17.10.2019);
− Întâlnirea de lucru la nivel de conducere AGEPI şi MADRM (12.11.2019).
În anul 2019 au fost înregistrate pe cale națională 2 IG, 2 DO și 1 STG.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
Vezi pct.1.3.1
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35. 3.3.

Crearea unui sistem
informaţional coerent
pentru asigurarea
schimburilor de date
privind protecţia şi
respectarea drepturilor
de proprietate
intelectuală între
autorităţile abilitate cu
responsabilităţi în
domeniu

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

5
6
şi Protecţiei
Sociale;
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării
2018-2020 Agenţia de Stat
Procuratura
pentru
Generală
Proprietatea
Intelectuală;
Serviciul Vamal;
Ministerul
Afacerilor
Interne;
Ministerul
Justiţiei (Agenţia
de administrare a
instanţelor
judecătoreşti);
Agenţia pentru
Protecţia
Consumatorilor şi
Supravegherea
Pieţei

Indicatorii de monitorizare
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Sistem informaţional
funcţional

37

În proces de realizare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Mecanismul privind schimbul de date între autoritățile responsabile de
asigurarea respectării DPI a fost implementat în conformitate cu Ordinul nr. 99
din 12/06/2013 cu modificările ulterioare.
În baza mecanismului respectiv sunt colectate datele pentru Raportul național
privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în RM.
Adițional, pentru facilitarea schimburilor de date, a fost elaborată o platformă
informațională (e-IPR). În anul 2019 proiectul Hotărârii Guvernului cu privire
la Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate
intelectuală a fost expediat pentru examinare și aprobare către Guvern.
Conform indicației Cancelariei de Stat nr. 31-065591 din 28.08.2019, proiectul
a fost restituit, ținând cont de necesitatea semnării avizelor de către
conducătorii noi desemnați.
În temeiul pct. 205 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 610/2018 proiectul respectiv a fost transmis, la data de
20.09.2019, pentru avizare repetată autorităților de resort.
La moment, proiectul se află în proces de definitivare în baza avizelor
recepționate urmare a avizării repetate.
Totodată, AGEPI în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică şi
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) realizează
măsurile tehnice care se impun pentru migrarea sistemului informațional pe
platforma guvernamentală MCloud.
Serviciul Vamal:
În comun cu autorităţile abilitate reprezentanții SV au participat la crearea
Sistemului informaţional pentru asigurarea schimburilor de date privind
protecţia şi respectarea DPI, în cadrul proiectului finanțat de UE ,,Suport pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în RM.
Sistemul informațional a fost creat și testat, iar AGEPI ca beneficiar principal
elaborează și promovează proiectul hotărârii Guvernului cu privire la platforma
informațională în domeniul protecției DPI.
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Ministerul Afacerilor Interne:
În cadrul proiectului ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova” inițiat în anul 2016 și finanțat
de UE a fost elaborat Software-ul pentru comunicarea eficientă și rapidă între
AGEPI, SV, MJ, PG, APCSP și Poliție. Actualmente, sistemul informațional
vizat este în faza de testare.
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei:
APCSP este parte la sistemul informațional (SIA e-OPI), însă la moment nu
deține conexiunea la sistem, inclusiv la baza de date.
Ministerul Justiţiei:
Sistemul informaţional pentru asigurarea schimburilor de date în domeniul
protecției DPI a fost dezvoltat și testat de toți actorii implicați la sfârșitul anului
2018, inclusiv de către Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti
(AAIJ) - autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției.
În anul 2019 AAIJ a avizat pozitiv proiectul hotărârii Guvernului cu privire la
platforma informațională în domeniul protecției DPI. Prin acest proiect se
propune a fi aprobat:
1. Conceptul tehnic al Sistemului informaţional în domeniul protecției OPI;
2. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului
informaţional în domeniul protecției OPI.
Procuratura Generală:
PG a dat aviz la proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la Platforma
internaţională în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală,
autor – AGEPI.
Realizat (are caracter permanent).
În scopul asigurării transparenței în domeniul protecției PI activitatea AGEPI
este axată pe actualizarea permanentă a bazelor de date publice cu referire la
toate OPI, plasarea pe pag web AGEPI a informațiilor referitoare la OPI
(actualizarea statisticii, actualizarea legislației), mediatizarea tuturor
activităților și evenimentelor ce se desfășoară.
Referitor la invenţii a fost elaborat modulul care permite vizualizarea în Baza
de date ”Invenţii” de pe pagina AGEPI a documentelor depuse de solicitant
privind nivelul I de publicare a cererilor, precum şi a numărului total al
cererilor BI/Brevetelor, al Modelelor de utilitate, al cererilor/Brevetelor de
scurtă durată şi al procedurilor de validare a brevetelor UE. A fost îmbunătăţit
modul de documentare şi de afişare a datelor bibliografice pentru Brevetele
europene validate pe teritoriul RM. Totodată, a fost îmbunătăţită aplicaţia

Asigurarea transparenţei Permanent Agenţia de Stat
în domeniul protecţiei
pentru
proprietăţii intelectuale
Proprietatea
prin furnizarea
Intelectuală
informaţiilor privind
obiectele de proprietate
intelectuală publicate în
bazele de date publice,
elaborarea rapoartelor
statistice dinamice

Număr de obiecte de
proprietate intelectuală
publicate;
număr de rapoarte statistice
plasate
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37. 3.5.

Sporirea gradului de
Permanent Agenţia de Stat
transparenţă privind
pentru
activitatea organizaţiilor
Proprietatea
de gestiune colectivă
Intelectuală;
organizaţiile de
gestiune colectivă

38. 3.6.

Acordarea asistenţei în Permanent Agenţia de Stat
vederea perfecţionării
pentru
activităţii corpului de
Proprietatea
mandatari autorizaţi şi a
Intelectuală
evaluatorilor în
domeniul proprietăţii
intelectuale
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Panorama de brevet, şi anume Profilul de brevet al persoanei, oferind
posibilitatea de căutare după nume în limba rusă prin afişarea rezultatelor şi în
limba română.
Referitor la mărci,la rubrica transparența decizională pe site-ul AGEPI:
introducerea la afișarea deciziilor referitoare la mărci internaționale a
posibilității de vizualizare a documentului emis, dar și crearea conexiunii cu
Baza de date Madrid Monitor.
În baza de date ”Indicații geografice” pe site-ul AGEPI la rubrica Decizii emise
au fost incluse și deciziile pentru STG.
Astfel toate deciziile (referitor la mărci, DMI, IG, DO, STG) pot fi vizualizate
în bazele de date publice de pe pagina AGEPI.
Toate taxele achitate pentru cererile depuse prin procedura națională (mărci,
DMI, IG) pot fi vizualizate în bazele de date publice de pe pagina AGEPI.
În bazele de date ”Mărci naționale” , ”DMI naționale” este implementat
instrumentul ce permite de a vedea la care etapă se află cererea și la ce date au
fost realizate etapele anterioare.
Număr de informaţii plasate
Realizat (are caracter permanent).
pe site;
Acțiunile AGEPI în domeniul monitorizării activității OGC au fost mediatizate
număr de măsuri întreprinse
constant pe pagina web a AGEPI prin plasarea informaţiilor relevante privind
dreptul de autor și drepturile conexe/activitatea organizaţiilor de gestiune
colectivă, precum: 8 comunicate, 10 anunțuri, 11 decizii ale Comisiei de
avizare, 4 acte de control ale Comisiei de control a activității organizațiilor de
gestiune colectivă.
De asemenea, în perioada de referinţă, pe pagina web AGEPI
(http://agepi.gov.md/ro/decisions/copyright) au fost publicate 20 de încheieri/
decizii/hotărâri ale instanţelor de judecată emise în cadrul examinării dosarelor
ce ţin de activitatea OGC-urilor, încasarea remuneraţiei, anularea certificatelor
de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe.
Număr de activităţi
Realizat (are caracter permanent).
întreprinse;
În scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate şi eficientizării
număr de mandatari autorizaţi activităţii corpului de mandatari autorizaţi şi a evaluatorilor în domeniul
şi evaluatori atestaţi
proprietăţii intelectuale:
1. La data de 09.08.2019 a fost organizată ședința mandatarilor autorizați în
cadrul căreia au fost organizate dezbateri publice privind proiectul Legii de
modificare a unor acte normative: Legea nr. 161/2007 privind protecția
desenelor și modelelor industriale și Legea nr. 38/2008 privind protecția
mărcilor.
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2. Totodată, în anul 2019, au fost atestați 12 mandatari autorizați, iar alte 5
cereri ulterior depuse urmează a fi examinate.
A fost realizată procedura planificată de reatestare a evaluatorilor obiectelor de
proprietate intelectuală fiind reatestați 3 evaluatori. Au fost eliberate 3
certificate de calificare.
OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală şi 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
39. 4.1.1. Evaluarea modului de
Anual
Comisia naţională
Număr de hotărâri emise;
Realizat.
realizare/ implementare
pentru
număr de recomandări
Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală,
a hotărîrilor/
proprietatea
implementate
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
recomandărilor
intelectuală;
În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală din data
Comisiei naţionale
Agenţia de Stat
de 27.05.2019, autoritățile participante la ședință, au prezentat informații
pentru proprietatea
pentru
privind acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2018, orientate spre
intelectuală de către
Proprietatea
dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală în
autorităţile publice
Intelectuală
contextul recomandărilor comisiei din data de 26.04.2018. În cadrul ședinței a
fost adoptată hotărârea cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare
consolidat referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020
pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale
până în anul 2020 (perioada de raportare 2018) și au fost formulate 7
recomandări.
40. 4.1.2. Intensificarea activităţii 2018
Comisia naţională
Act adoptat
În proces de realizare.
Comisiei naţionale
pentru
Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală,
pentru proprietatea
proprietatea
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
intelectuală şi
intelectuală;
În scopul eficientizării activității CNPI a fost elaborat proiectul Hotărârii
actualizarea
Agenţia de Stat
Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele
componenţei nominale
pentru
hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.1425/2003 și Hotărârea
a acestei comisii prin
Proprietatea
Guvernului nr.489/2008 ”Cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea
modificarea Hotărîrii
Intelectuală
intelectuală”). Proiectul respectiv a fost coordonat cu autoritățile de resort,
Guvernului nr.489 din
inclusiv a fost supus expertizei de către CNA și Ministerul Justiției.
29 martie 2008
Ulterior expedierii proiectului nominalizat Guvernului pentru examinare
(20.02.2019), acesta a fost restituit pentru a fi examinat de către Grupul de
lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
Urmare ședinței Grupului de lucru menționat (04.09.2019), proiectul Hotărârii
Guvernului a fost definitivat în baza recomandărilor formulate și va fi transmis
pentru examinare repetată.
41. 4.1.3. Cooperarea şi schimbul 2018
Consiliul
Agenţia de Stat Sistem creat;
În proces de realizare.
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3
de informaţii între
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
şi Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului,
precum şi alte autorităţi
interesate, în vederea
creării unui sistem de
identificare şi
monitorizare a titularilor
de drepturi ai operelor
audiovizuale difuzate de
către radiodifuzori şi
distribuitori de servicii
în baza contractelor de
autor

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

5
6
Coordonator al
pentru
Audiovizualului; Proprietatea
Ministerul
Intelectuală
Afacerilor Interne

Indicatorii de monitorizare

7
număr de contracte verificate;
număr de opere audiovizuale
identificate şi monitorizate
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În vederea cooperării între autoritățile responsabile de asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), AGEPI în cooperare cu OMPI și
INJ a organizat seminarul regional cu genericul ”Asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală” la care au participat reprezentanți
CCA, ai oficiilor de PI, ofiţeri de poliţie, inspectori vamali, inspectori
responsabili de protecția consumatorilor, procurori şi judecători) din Republica
Moldova și România, Albania, Azerbaidjan, Germania, Grecia, Lituania,
Muntenegru, Olanda, Tadjikistan. La eveniment au participat de asemenea,
reprezentanți ai OMPI, ai Misiunii UE de asistență la frontieră în Moldova și
Ucraina (EUBAM), ai Delegației UE la Chișinău.
Seminarul a avut drept scop consolidarea cunoştinţelor în domeniul PI,
identificarea provocărilor cu care se confruntă autoritățile responsabile de
asigurarea respectării DPI și realizarea unui schimb de experiențe, bune practici
și instrumente de contracarare a contrafacerii și comerțului ilicit.
Pe parcursul anului 2019 nu au fost solicitări de la CCA și MAI cu referire la
crearea unui sistem de identificare şi monitorizare a titularilor de drepturi ai
operelor audiovizuale difuzate de către radiodifuzori şi distribuitori de servicii
în baza contractelor de autor.
Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale
42. 4.2.1. Recertificarea
2019
Agenţia de Stat
Certificat reconfirmat
Realizat.
Sistemului de
pentru
În anul 2019 AGEPI a efectuat recertificarea Sistemului de management al
management al calităţii
Proprietatea
calităţii ISO 9001:2015, implementat în cadrul AGEPI în anul 2013.
ISO 9001:2015,
Intelectuală
Auditul de recertificare a fost efectuat de către Compania S.C. ”SRAC CERT”
implementat în cadrul
S.R.L. din România, membră a rețelei Internaționale de certificare IQNet.
Agenţiei de Stat pentru
Urmare auditului, în data de 26.07.2019, AGEPI a obținut certificatul ISO prin
Proprietatea Intelectuală
care se confirmă că AGEPI are și menține un Sistem de management al
calității, conform condițiilor standardului ISO 9001:2015. Certificatul este
valabil până în anul 2022, cu condiția efectuării anual a auditurilor de
supraveghere.
43. 4.2.2. Modernizarea continuă Permanent Agenţia de Stat
Număr de activităţi întreprinse Realizat (are caracter permanent).
a tehnologiilor
pentru
În anul 2019 AGEPI a continuat activitatea de modernizare a tehnologiilor
informaţionale ale
Proprietatea
informaționale și ajustarea acestora la tehnologiile utilizate în oficiile de PI din
Agenţiei de Stat pentru
Intelectuală
statele UE. În scopul oferirii serviciilor de calitate solicitanţilor şi mediului de
Proprietatea Intelectuală
afaceri din RM şi străinătate prin utilizarea tehnologiilor informaționale:
şi ajustarea acestora la
- A fost elaborat şi implementat, în toate aplicaţiile de gestiune şi
tehnologiile utilizate în
documentare a OPI modulul ”Dosarul Electronic”;
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44. 4.2.3. Modernizarea
Permanent Agenţia de Stat
sistemului de depunere
pentru
online a cererilor de
Proprietatea
protecţie a obiectelor de
Intelectuală
proprietate intelectuală
şi de achitare a taxelor
în cadrul Agenţiei de
Stat pentru Proprietatea
Intelectuală

45. 4.2.4. Implementarea
2018-2020 Agenţia de Stat
sistemului UPOV
pentru
(Uniunea Internaţională
Proprietatea
pentru Protecţia Noilor
Intelectuală
Soiuri de Plante) de
depunere online a
cererilor de protecţie a
soiurilor noi de plante
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- A fost implementată procedura de gestiune electronică a dosarelor privind
brevetele de invenții și brevetele de invenții de scurtă durată;
- A fost dezvoltat modulul ce permite consultarea online a documentelor
cererii de invenţii şi invenţii de scurtă durată în forma depusă de solicitant;
- Au fost îmbunătățite aplicațiile de documentare ale OPI publice, prin
monitorizarea și corectarea erorilor, ajustarea afișării datelor bibliografice dar și
elaborarea unui web-service care permite descărcarea tuturor deciziilor create
în cadrul dir. Mărci;
- S-a îmbunătățit schimbul de date cu OEB referitor la procedura de validare a
brevetelor europene;
- A fost aprobat conceptul privind renunțarea la dosarul pe hârtie pentru
fluxul cererilor parvenite prin sistemul Haga (pentru procedura Madrid va fi
replicat ulterior);
- A fost testată platforma Madrid e-Filing (elaborat de Biroul Internațional al
OMPI) pentru implementarea ulterioară în RM și oferirea unui mecanism
facilitat de înregistrare a mărcilor naționale în străinătate.
Număr de cereri de protecţie a Realizat (are caracter permanent).
obiectelor de proprietate
Sistemul de depunere online a cererilor se modernizează în permanență.
intelectuală depuse online
Pe parcursul anului 2019 a fost modernizat modulul ”Mandatari autorizați” cu
adăugarea funcționalului solicitat de către mandatari.
A fost creat modulul care permite modificarea automată a Clasificatorului de
produse și servicii în scopul înregistrării mărcilor (CIPS) în cadrul portalului eAGEPI.
Au fost reînnoite certificatele de securitate utilizate în cadrul serviciilor
guvernamentale MPay și MSign.
A fost actualizat clasificatorul țărilor, utilizat în procesul de înregistrare a
solicitanților noi.
Pe parcursul anului 2019, prin procedura națională, au fost depuse online 1524
de cereri de protecție a OPI, iar de la lansarea sistemului 7790 de cereri.
Proiect testat şi implementat
Realizat (are caracter continuu).
Pe parcursul anului AGEPI a participat la derularea proiectului privind
Formularul de cerere electronic UPOV PRISMA, utilizat pentru depunerea online a cererilor de protecție pentru soiuri de plante în străinătate și în RM în mai
multe limbi, inclusiv în limba română. În cadrul proiectului au fost expediate
Oficiului UPOV date și informații pentru elaborarea formularelor UPOV
PRISMA în limba română pentru alte 8 specii de plante și a fost efectuată
testarea formularelor elaborate. La sfârșitul anului 2019 numărul total de
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formulare UPOV PRISMA în limba română a atins cifra de 23. Cu utilizarea
formularului UPOV PRISMA au fost depuse la AGEPI de către solicitanți
străini 2 cereri de brevet pentru soi de plantă.
Au fost transmise la ANSA listele soiurilor de plante protejate prin brevet
pentru soi de plantă și listele cererilor de brevet în examinare, pentru asigurarea
respectării drepturilor titularilor de brevet în cadrul procedurilor ANSA de
certificare a materialului soiurilor protejate.
A fost transmisă la CSTSP lista brevetelor pentru soi de plantă în vigoare
pentru includerea informației respective în Catalogul soiurilor de plante pentru
anul 2020.
Realizat (are caracter permanent).
Procedurile de examinare și brevetare / înregistrare a OPI se află într-un proces
de continuă modernizare și perfecționare.
Cu referire la brevete au fost efectuate următoarele:
- Elaborarea şi realizarea a 12 formulare de procedură privind examinarea
cererilor de eliberare a titlurilor de protecţie;
- Elaborarea Ghidului de examinare a cererilor de brevet de invenţie şi a
cererilor de brevet de invenţie de scurtă durată, care urmează a fi finisat în anul
2020.
Cu referire la mărci, DMI, IG și STG au fost realizate următoarele:
- A fost elaborat modulul ”Statistica DO Lisabona”;
- A fost elaborat un sistem de identificare automatizată în BD ”Mărci
Naționale”, în lista de produse revendicate, în cererile de înregistrare a
mărcilor, a DOP/IGP/STG;
- A fost elaborat Ghidul de examinare a desenelor și modelelor industriale (în
vigoare din 01 ianuarie 2020).
Realizat (are caracter continuu).
Procesul de modernizare şi extindere a sistemelor informaţionale în cadrul
AGEPI pentru asigurarea schimburilor de date referitoare la OPI cu oficiile şi
organizaţiile internaţionale este unul continuu.
Pe parcursul anului 2019 a fost extins schimbul de date cu OEB privind
menținerea în vigoare a brevetelor europene validate categorii de date, prin
includerea informațiilor referitoare la decăderea din drepturi și revalidarea
brevetelor europene validate pe teritoriul RM și a fost implementat schimbul de
date zilnic cu OMPI privind cererile de marcă care au primit număr de depozit.
În anul 2019 s-au efectuat schimburi de date cu 5 oficii internaționale și
regionale de PI (OMPI, OEB, EUIPO, OEAB, Institutul Federal al Proprietății

46. 4.2.5. Perfecţionarea şi
Permanent Agenţia de Stat
modernizarea continuă a
pentru
procedurilor de
Proprietatea
examinare şi brevetare/
Intelectuală
înregistrare a obiectelor
de proprietate
intelectuală

Acte interne adoptate/
revizuite

47. 4.2.6. Modernizarea şi
2018-2020 Agenţia de Stat
extinderea sistemelor
pentru
informaţionale pentru
Proprietatea
asigurarea schimburilor
Intelectuală
de date referitoare la
obiectele de proprietate
intelectuală cu oficiile şi
organizaţiile
internaţionale

Număr de oficii şi organizaţii
internaţionale cu care are loc
schimbul de date
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Industriale (FIPS - în cadrul CSI)).
Realizat (are caracter continuu).
În perioada anului 2019 a fost asigurată modernizarea tuturor procedurilor de
depunere și examinare a cererilor de solicitare a protecției OPI.
Cu referire la invenții începând cu 1 ianuarie 2019, a fost implementat procesul
de gestionare a dosarelor electronice în Baza de date ”Invenţii” internă, care au
fost lansate integral pentru Direcția brevete (registre electronice, scanarea,
completarea dosarului electronic și expedierea notificărilor). Totodată a fost
implementat modulul ”Expedierea notificărilor de ieșire”.
Cu referire la mărci și DMI a fost implementat modulul de arhivare electronică
"Dosarul Electronic". A fost aprobat conceptul privind renunțarea la dosarul pe
hârtie pentru fluxul cererilor parvenite prin sistemul Haga (pentru procedura
Madrid va fi replicat ulterior).
A fost testată platforma Madrid e-Filing (elaborat de Biroul Internațional al
OMPI) pentru implementarea ulterioară în RM și oferirea unui mecanism
facilitat de înregistrare a mărcilor naționale în străinătate.
Prin ”Dosarul Electronic” au fost digitizate 22286 documente și gestionate
electronic 253 dosare.
Realizat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2019, AGEPI a organizat în comun cu autoritățile învestite cu
responsabilităţi în domeniul protecţiei, valorificării şi asigurării respectării
drepturilor de proprietate intelectuală cca 50 de evenimente.
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
Instituțiile de învățământ superior în colaborare cu instituțiile responsabile de
domeniul protecției, valorificării și asigurării respectării DPI, organizează
sistematic activități științifico-didactice sau de informare cu privire la subiectul
vizat. De ex.:
− USMF organizează anual pentru studenții-doctoranzi ai an. I ciclul de
prelegeri în domeniul Protecției proprietății intelectuale (în baza acordului de
colaborare între AGEPI și USMF ”Nicolae Testemițanu”), realizat de către
specialiștii de la AGEPI;
− Universitatea de Stat din Taraclia a organizat Seminarul ”Protecția
proprietății intelectuale” cu reprezentanții AGEPI.
Anual, Academia de Administrare Publică organizează activități cu participarea
reprezentanților din instituțiile relevante din domeniul PI, cum ar fi :
− Conferinţa științifico-practică internațională ”Teoria și practica

48. 4.2.7. Automatizarea
2018-2020 Agenţia de Stat
proceselor de gestionare
pentru
a cererilor de acordare a
Proprietatea
protecţiei obiectelor de
Intelectuală
proprietate intelectuală
prin digitizarea fluxului
informaţional şi a
dosarelor electronice

49. 4.2.8. Consolidarea cooperării Permanent Agenţia de Stat
autorităţilor învestite cu
pentru
responsabilităţi în
Proprietatea
domeniul protecţiei,
Intelectuală;
valorificării şi asigurării
Ministerul
respectării drepturilor
Agriculturii,
de proprietate
Dezvoltării
intelectuală
Regionale şi
Mediului;
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii;
Ministerul
Justiţiei; Serviciul
Vamal;

Număr de documente
digitizate;
număr de dosare electronice
gestionate

Camera de
Număr de acţiuni comune
Comerţ şi
realizate
Industrie;
Agenţia Servicii
Publice; Centrul
Internaţional de
Expoziţii
„Moldexpo” SA;
Consiliul
Coordonator al
Audiovizualului;
Procuratura
Generală
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Ministerul
Afacerilor
Interne;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei;
Agenţia Naţională
pentru Cercetare
şi Dezvoltare

6

7

8
administrării publice”;
− Conferința științifică internațională, ”Contribuția tinerilor cercetători la
dezvoltarea administrației publice”;
− Masa rotundă ”Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, în cadrul căreia sunt
prezentate lucrări ştiinţifice cu tematica protecţiei şi respectării DPI.
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare:
ANCD dezvoltă relații de cooperare și colaborare cu AGEPI și alte autorități
Serviciul Vamal:
Pe parcursul anului 2019 funcționarii vamali au participat la Seminarul
Regional ”Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” (0506 iunie 2019), organizat de către AGEPI în cooperare cu OMPI la Chișinău și
la conferința de presă dedicată Concursului Național al celor mai recunoscute
mărci comerciale din RM, organizată de AGEPI la 19.09.2019.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
Consiliul Audiovizualului preconizează, în temeiul art. 86 din Codul serviciilor
media audiovizuale, încheierea unui acord interinstituțional cu AGEPI, în
vederea protecției obiectivelor de proprietate intelectuală în anul 2020.
Procuratura Generală:
A participat la ședința Comisiei naţională pentru proprietate intelectuală.
A participat la seminarul regional cu genericul ”Asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat de către AGEPI în cooperare
cu OMPI.
Realizat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
La data de 20-21 noiembrie 2019 a fost organizată Conferința inovațională
internațională cu genericul ”PI și dezvoltarea durabilă”, cu participarea a 120
de persoane, în mare parte din sectorul academic și universitar, dar și din cadrul
companiilor inovatoare.
La 23 noiembrie, a fost organizată o zi de informare și instruire ”Rețeaua
europeană a centrelor de cercetare și inovare (ENRICH)”, organizat de către
ANCD cu suportul AGEPI în cadrul ”INFOINVENT 2019”.
În contextul formării continuă în domeniul PI au fost organizate două
evenimente la care au participat 160 de reprezentanți ai autorităților cu
responsabilități în domeniul respectării DPI și au fost distribuite 384 de
materiale:
- Seminar în domeniul respectării DPI, organizat de AGEPI în parteneriat cu

50. 4.2.9. Instruirea, formarea şi Permanent Agenţia de Stat
perfecţionarea continuă
pentru
a cadrelor naţionale în
Proprietatea
domeniul proprietăţii
Intelectuală;
intelectuale
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale şi
Mediului;
Ministerul

Număr de evenimente
organizate;
număr de persoane instruite;
număr de participări la
traininguri şi seminare
naţionale/ internaţionale
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Sănătăţii, Muncii
şi Protecţiei
Sociale;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei;
Comisia de Stat
pentru Testarea
Soiurilor de
Plante în comun
cu instituţiile de
învăţămînt
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7
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Asociația REACT, 20.09.2019 (45 pers.);
- Seminar Regional OMPI-AGEPI Asigurarea DPI, 5-6 iunie 2019 (115
pers.).
În anul 2019 angajații AGEPI au fost instruiți în cadrul următoarelor cursuri:
OMPI: Cursuri la distanță (DL) – 9 (18 pers.);
Cursuri avansate: 4 seminare (5 pers.), inclusiv:
1. Cursul avansat de proprietate intelectuală pentru Oficialii Guvernamentali,
Geneva, Elveția, 11-22 martie – (1 persoana);
2. Cursul de instruire privind examinarea brevetelor, organizat de către OMPI
în colaborare cu Oficiul de Proprietate Intelectuală din Coreea (KIPO), la
Daejeon, Republica Coreea, 11-22 martie – (2 persoane);
3. Cursul avansat de proprietate intelectuală, transfer tehnologic și licență,
organizat de către OMPI-CEIPI, în or. Strasbourg, Franța, 11-21 iunie– (1
persoana);
4. Cursul de instruire privind dreptul mărcii și examinarea, organizat de OMPI
și Oficiul Coreean de Proprietate Intelectuală (KIPO), Daejeon, Republica
Coreea, 11 – 15 noiembrie 2019 (1 persoana).
OEB: 5 seminare de instruire avansată – 8 pers.,/certificate, inclusiv:
1. Seminarul Academiei OEB IP ”IP pre-diagnosis-enhancing knowledge
and practice”, or. Budapesta, Ungaria, 3-4 aprilie – (2 persoane);
2. PATLIB summit, organizat de OEB în or. Porto, Italia, 6-7 mai – (1
persoana);
3. Seminar OS16-2019 Expert seminar on examination in three selected fields:
Internet of things (IOT) and industry 4.0, Pumps and turbines, Fin-Tech,
Varșovia, Polonia, 8-10 octombrie – (2 persoane);
4. EPO Patent Information Conference 2019 (EPOPIC), București, România,
(29 – 31 octombrie – 1 persoana);
5. Seminar OS23-2019 ”Dialogul eficient între examinatorii de brevete și
mandatarii de brevete sau aplicanți”, Roma, Italia, 12-14 noiembrie – (2
persoane).
EUIPO: 8 evenimente (8 pers./7 certificate)
Cursuri la distantă – 6 ( 6 pers.);
Cursuri avansate/seminarii – 2 (2 pers.):
1. IP Seminar 2 on mediation and communication (intermediate level),
Alicante, Spania, 29-31 mai – (1 persoana);
2. IP Executive week, or. Alicante, Spania, 1-5 iulie 2019 (1 persoana).
OMC: - 1 curs (1 pers.): Seminarul WTO-WIPO ”Rule Making and Dispute
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Settlement”, or. Geneva, Elveția, 10-21 iunie 2019.
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
Toate universitățile oferă cursuri în domeniul PI.
Instituțiile de învățământ superior oferă și cursuri separate, cum ar fi:
- UASM oferă (la programul de studii Drept) începând cu anul 2016,
disciplina Dreptul proprietății intelectuale și disciplina Dreptul de autor (la
ciclul II – master programele de studii Protecția juridică a proprietății);
- USMF oferă cursurile Protecția Proprietății Intelectuale și Etica cercetării,
iar pentru studenții-doctoranzi, an. I, se organizează ciclu de prelegeri în
domeniul Protecției proprietății intelectuale (în baza acordului de colaborare
între AGEPI și USMF ”Nicolae Testemițanu”);
- Academia de Administrare Publică organizează programe de master la
domeniile de studii – Ştiinţe administrative, Drept, Ştiinţe economice şi Ştiinţe
sociale şi comportamentale. Astfel tematica proprietăţii intelectuale este parte
componentă a unităţilor de curs în cadrul programelor de studiu.
- Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” oferă module în domeniul
proprietății intelectuale: Etică și cultură profesională, Proprietatea intelectuală
etc;
- În cadrul USM, la Facultatea de Fizică și Inginerie pentru specialitățile
inginerești a fost predat modulul: Managementul inovaţiilor şi proprietatea
intelectuală până în anul de studii 2019-2020. La Facultatea de Drept –
Licenţă: Dreptul proprietăţii intelectuale; Master: Infracţiuni în domeniul
proprietăţii intelectuale; La Facultatea Ştiinţe Economice, la Licenţă Management inovaţional, Marketing inovaţional, Marketingul proprietăţii
intelectuale;
- Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport oferă două discipline la
alegere la ciclul I: Securitatea economică, Secretul comercial și protecția
datelor cu caracter personal. În plus, organizează Seminarul de informare
pentru studenți și cadre didactice ”Asigurarea calității în învățământul
superior prin implementarea softurilor antiplagiat”;
- Universitatea de Stat din Taraclia din anul 2012 a introdus unitatea de curs
”Proprietatea intelectuală”.
Pe data de 7 februarie 2019, MECC, în cooperare cu AGEPI, a organizat
Seminarul naţional ”Protecţia dreptului de autor pentru reprezentanţii
teatrelor”. La seminar au participat aproximativ 50 de reprezentanți ai
autorităților publice, ai teatrelor, precum și ai organizațiilor de gestiune
colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe.
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Universitatea de Stat pentru medicină și farmaceutică ”Nicolae
Testemițanu”:
În cadrul Modulului Bioetică /Etica cercetării/, aproximativ 70 de doctoranzi,
cercetători științifici și alte persoane interesate au participat la ciclu de prelegeri
în domeniul Protecţiei Proprietăţii Intelectuale (în baza Acordului de colaborare
între AGEPI şi USMF ”Nicolae Testemiţanu”), realizat de către specialiştii de
la AGEPI, în perioada 09-10 aprilie 2019, cu eliberarea certificatelor de
participare.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului:
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
Pe parcursul perioadei de raportare au beneficiat de instruire privind
metodologia examinării soiurilor la distinctivitate, uniformitate și stabilitate pe
durata vegetației plantelor – 10 angajați (5 angajați titulari și 5 angajați
netitulari ai Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante). 2 angajați ai
CSTSP au participat la seminarele organizate de AGEPI anul curent.
Realizat.
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
În scopul ajustării bazei tehnico materiale la condițiile actuale în 2019 au fost
achiziționate: mașină de curățat cereale (2 unități); stropitoare (2), umidometre
(8); moto ferestrău (2); dispozitiv de pornire a încărcătorului (1); calculatoare
(2); imprimantă (1). În total au fost achiziționate18 unități de tehnică și utilaj
agricol în suma totală 467,57 mii lei.
Realizat (are caracter permanent).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
În scopul armonizării sistemului sui generis de protecţie juridică a soiurilor noi
de plante din RM cu cerințele internaționale și regionale în domeniu în anul
2019 au fost preluate12 ghiduri UPOV pentru testarea a 22 de specii de plante
la distinctivitate, uniformitate și stabilitate (DUS).
Totodată pentru 4 specii de plante au fost elaborate 4 ghiduri naționale de
testare la distinctivitate, uniformitate și stabilitate (DUS): MTG14_1: Mentha
longifolia (L.) Huds.; Mentha longifolia (L.) Huds. var. asiatica (Boriss.) Rech.
f.; MTG18_1: Chrysanthemum indica L.; MTG15_1: Miscanthus ×giganteus J.
M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize; MTG 16_1: Sorghum x almum
Parodi.

Comisia de Stat
pentru Testarea
Soiurilor de
Plante

Număr de depozite construite;
Număr de unităţi de tehnică şi
utilaj agricol procurate
(nominal)

52. 4.2.11. Consolidarea sistemului Permanent Ministerul
sui generis de protecţie
Agriculturii,
juridică a soiurilor noi
Dezvoltării
de plante
Regionale şi
Mediului;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Comisia de Stat
pentru Testarea
Soiurilor de
Plante, cu
participarea
instituţiilor

Preluarea ghidurilor Uniunii
Internaţionale pentru Protecţia
Noilor Soiuri de Plante pentru
testarea la distinctivitate,
uniformitate şi stabilitate
(DUS)

51. 4.2.10. Modernizarea bazei
2019
tehnico-materiale de
testare a soiurilor noi de
plante
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abilitate în
domeniul
proprietăţii
intelectuale
53. 4.2.12. Menţinerea şi
2018-2020 Ministerul
Instituţiile
Număr de colecţii de culturi
Realizat (are caracter continuu).
dezvoltarea colecţiilor
Agriculturii,
ştiinţifice de
agricole menţinute şi
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,
de referinţă în domeniul
Dezvoltării
profil,
dezvoltate
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
protecţiei soiurilor de
Regionale şi
companiile
Au fost menținute și dezvoltate 12 colecții de culturi agricole: fasole de câmp,
plante
Mediului;
implicate în
floarea soarelui, grâu toamnă, grâu durum, năut, nuc, orz toamnă, orz
Comisia de Stat procesul de
primăvară, porumb, soia, șerlai, triticale.
pentru Testarea
testare
Soiurilor de
Plante
54. 4.2.13. Dezvoltarea abilităţilor 2018-2020 Ministerul
Număr de seminare
Realizat (are caracter continuu).
doctoranzilor,
Educaţiei,
organizate;
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
cercetătorilor cu privire
Culturii şi
număr de persoane instruite
În anul 2019 a fost organizat 1 seminar de informare în domeniul documentării
la documentarea
Cercetării;
informației de brevet pentru doctoranzii USMF ”N. Testemițanu”, la care au
tematică referitoare la
Ministerul
participat 70 de persoane.
informaţia de brevet
Sănătăţii, Muncii
Universitatea de Stat pentru medicină și farmaceutică ”Nicolae
şi Protecţiei
Testemițanu”:
Sociale;
La data de 2 iulie 2019, aproximativ 30 de reprezentanți ai USMF ”Nicolae
Ministerul
Testemiţanu” au participat la Masa rotundă cu ocazia ”Zilei Inventatorului și
Agriculturii,
Raționalizatorului”, ediția a IV-a.
Dezvoltării
De asemenea, în cadrul acestui eveniment reprezentanții USMF ”Nicolae
Regionale şi
Testemiţanu”au participat la cursul ”Inovația și modalitățile de protecție”,
Mediului;
susținut de lectorul Andrei Moisei.
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei
Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
55. 4.3.1. Dezvoltarea în cadrul
2020
Serviciul Vamal
Număr de cereri recepţionate În proces de realizare.
Serviciului Vamal a
în format electronic
Serviciul Vamal:
sistemului de depunere
Sistemul informaţional creat în cadrul proiectului finanțat de UE - ,”Suport
de către titularii de
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în RM drepturi a cererilor în
deține posibilitățile tehnice necesare depunerii cererii de intervenție a organului
format electronic de
vamal în format electronic.
intervenţie a organului
Cererile de intervenție în format electronic vor fi recepționate după aprobarea
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reglementărilor ce se vor impune prin Hotărârea Guvernului cu privire la
platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de proprietate
intelectuală.
În anul 2019 au fost recepționate 129 de cereri de intervenție în domeniul
protecției proprietății intelectuale.
Realizat (are caracter continuu).
Serviciul Vamal:
S-au organizat și desfășurat 21 ședințe de lucru cu titularii de drept și
reprezentanții acestora privind intensificarea activităților de protecție a DPI
asupra mărcilor protejate pe teritoriul RM, precum și procedurilor aplicate în
privința mărfurilor contrafăcute și necesitatea simplificării acestora.
Titularii de drept, reprezentanții acestora și persoanele interesate au beneficiat
de 42 de consultații cu referire la modul de aplicare a reglementărilor privind
drepturile de proprietate intelectuală în RM.
Ministerul Afacerilor Interne:
A fost elaborată şi expediată în teritoriu Circulara DIFE nr. 34/18/3-3420 din
27.03.2019 privind monitorizarea şi contracararea delictelor în domeniul PI,
inclusiv contrafacerea şi folosirea ilicită a mărcii comerciale ”GP”. Prin
urmare, în perioada 01.04.2019–26.04.2019 au fost efectuate 19 acțiuni de
comun cu AGEPI.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Participarea cu raport la seminarul de instruire în domeniul protecției
drepturilor de proprietate intelectuală și anti-contrafacere, organizat de AGEPI
și Asociația Anti-contrafacere REACT.
Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În contextul formării continuă în domeniul PI au fost organizate două
evenimente la care au participat 160 de reprezentanți ai autorităților cu
responsabilități în domeniul respectării DPI și au fost distribuite 384 de
materiale:
- Seminar în domeniul respectării DPI, organizat de AGEPI în parteneriat cu
Asociația REACT, 20.09.2019 (45 pers.);
- Seminar Regional OMPI-AGEPI Asigurarea DPI, 5-6 iunie 2019 (115
pers.).
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței:
Au fost instruiți inspectorii din cadrul direcțiilor cu funcții de control, în număr
de 5 persoane în cadrul a două instruiri pentru asigurarea respectării DPI,

vamal

56. 4.3.2. Consolidarea relaţiilor 2018-2020 Serviciul Vamal; Procuratura
de cooperare între
Ministerul
Generală
autorităţile responsabile
Afacerilor
de asigurarea respectării
Interne; Agenţia
drepturilor de
de Stat pentru
proprietate intelectuală
Proprietatea
şi titularii de drepturi
Intelectuală

Număr de activităţi realizate

57. 4.3.3. Instruirea continuă a
cadrelor cu
responsabilităţi în
asigurarea respectării
drepturilor de
proprietate intelectuală
din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne,
Procuraturii Generale,
Serviciului Vamal,
Agenţiei pentru
Protecţia
Consumatorilor şi

Număr de persoane instruite;
număr de acţiuni de instruire

Anual

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
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Nr.
crt.

1

2

Denumirea acţiunii

3
Supravegherea Pieţei

58. 4.3.4. Organizarea şi
desfăşurarea cursurilor
de instruire în domeniul
proprietăţii intelectuale
pentru judecători/
procurori şi a alţi actori
ai sistemului de justiţie,
inclusiv în cadrul
programului de formare
continuă al Institutului
Naţional al Justiţie

Termenele
de
realizare
4

Anual,
conform
unor
planuri
speciale

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare
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organizate de AGEPI.
Ministerul Afacerilor Interne:
La 20.09.2019, s-a desfășurat seminarul de instruire cu genericul ”Protecția
drepturilor de proprietate intelectuală şi anticontrafacere” organizator
AGEPI.
Ministerul Economiei și Infrastructurii:
În anul 2019, în cadrul seminarului de instruire în domeniul protecției
drepturilor de proprietate intelectuală și anti-contrafacere, organizat de
AGEPI și Asociația Internațională Anticontrafacere REACT, au fost instruiți
inspectorii din cadrul direcțiilor cu funcții de control al Agenţiei pentru
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, în număr de 5 persoane.
Realizat.
Institutul Naţional al Justiţiei:
Pe parcursul anului 2019, INJ a realizat 13 activități de formare în domeniul
proprietății intelectuale, fiind instruiți un număr total de 188 de beneficiari,
după cum urmează:
1. Patru cursuri: ”Protecția proprietății intelectuale: limita drepturilor
exclusive” (20-21 februarie, 25-26 februarie, 9-10 decembrie, 16-17
decembrie).
Persoane instruite: 75, dintre care 24 judecători, 24 procurori, 11 asistenți
judiciari, 10 grefieri, 1 șef de secretariat și 5 specialiști.
2. Două seminare: ”Realizarea și asigurarea drepturilor de proprietate
intelectuală” (22 februarie, 11 decembrie).
Persoane instruite: 26, dintre care 13 asistenți judiciari, 8 grefieri, 2 șefi de
secretariat și 3 specialiști.
3. Două seminare: ”Asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în instanțele de judecată” (27 februarie, 18 decembrie).
Persoane instruite: 15, dintre care 14 judecători și un procuror.
4. Două seminare: ”Statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală și
realizarea drepturilor de proprietate intelectuală” (28 februarie, 19
decembrie).
Persoane instruite: 41, dintre care 18 judecători și 23 procurori.
5. Două seminare: ”Valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală și
soluționarea extra-judiciară a conflictelor în domeniul proprietății
intelectuale” (4 aprilie, 20 decembrie).
Persoane instruite: 16 judecători.
6. Seminar regional: ”Asigurarea respectării drepturilor de proprietate

Institutul Naţional
al Justiţiei;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Consiliul
Superior al
Magistraturii;
Procuratura
Generală

Număr de activităţi de
instruire realizate;
număr de persoane instruite
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intelectuală” (5-6 iunie).
Persoane instruite: 15, dintre care 12 judecători și 3 procurori.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
A fost asigurată participarea conform programului de instruiri INJ (mărci,
design, IG). Reprezentanții AGEPI au participat cu comunicări și prezentări în
cadrul a 2 cursuri de instruire "Protecţia proprietăţii intelectuale în Republica
Moldova. Aspecte practice", organizat în comun cu INJ, în perioada aprilie,
respectiv decembrie 2019 pentru asistenți judiciari/grefieri şi pentru judecătorii
şi procurorii antrenaţi în procesul de formare continuă realizat de către INJ.
Procuratura Generală:
In perioada anului 2019, au fost organizate mai multe seminare, după cum
urmează:
- ”Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi anti-contrafacere”,
organizat de AGEPI în parteneriat cu Asociaţia Anticontrafacere REACT;
- ”Protecţia proprietăţii intelectuale: limita drepturilor exclusive”;
- ”Statutul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală şi realizarea
drepturilor de proprietate intelectuală”;
Pe parcursul anului 2019 au fost instruiţi 64 de procurori.
Realizat (are caracter permanent).
Serviciul Vamal:
Întru sporirea eficacității de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a
fi contrafăcute au fost create 16 criterii de selectivitate în domeniul protecției
drepturilor de proprietate intelectuală, integrate în sistemul informațional vamal
ASYCUDA World, care drept rezultat au dus la reținerea a 45 loturi de mărfuri
susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.
Realizat (are caracter continuu).
Consiliul Concurenţei:
Pe parcursul anului 2019 au fost depuse 6 plângeri de către titularii naționali
(persoane juridice)în domeniul PI, referitor la mărci, și au fost finalizate 4
investigații ce implică exercitarea drepturilor proprietății intelectuale. Amendă
stabilită – 153 009, 32 lei.

59. 4.3.5. Sporirea eficacităţii de Permanent Serviciul Vamal
detectare a mărfurilor
susceptibile de a fi
contrafăcute prin
utilizarea sistemului
informaţional vamal
ASYCUDA World
60. 4.3.6. Consolidarea
2018-2020 Consiliul
capacităţilor Consiliului
Concurenţei
Concurenţei în
depistarea şi
contracararea acţiunilor
anticoncurenţiale şi de
concurenţă neloială ce
implică exercitarea
drepturilor de
proprietate intelectuală
61. 4.3.7. Promovarea politicii
2018-2020 Consiliul
concurenţiale aferente
Concurenţei în

Număr de cazuri depistate

Număr de acţiuni întreprinse

Număr de acţiuni desfăşurate
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Realizat (are caracter continuu).
Consiliul Concurenţei în colaborare cu
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2
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exercitării drepturilor de
proprietate intelectuală
prin asigurarea unui
dialog continuu cu
societatea

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă
5
colaborare cu
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Pe parcursul anului 2019 CC a participat cu discursuri la 2 acțiuni organizate
de AGEPI:
- Atelierul de lucru, organizat la data de 31.01.2019 de AGEPI cu
participarea reprezentanților mediului de afaceri. Discurs ”Practica Consiliului
Concurenței în asigurarea drepturilor titularilor OPI”;
- Simpozionul anul științifico-practic ”Lecturi-2019”, participarea cu discurs
la AGEPI.
Realizat (are caracter continuu).
Consiliul Concurenţei a participat la evenimentele organizate de AGEPI,
precum Simpozionul ”Lecturi-2019” și Atelier de lucru cu genericul ”Crearea
avantajului concurențial: ce trebuie să cunoaștem despre brand, ambalaj sau
produs inovativ pentru a ne promova pe piață și cum ne apărăm de
concurenți”.

62. 4.3.8. Intensificarea
2018-2020 Consiliul
Număr de acţiuni întreprinse
colaborării dintre
Concurenţei în
Consiliul Concurenţei şi
colaborare cu
Agenţia de Stat pentru
Agenţia de Stat
Proprietatea Intelectuală
pentru
în cadrul examinării
Proprietatea
cazurilor de încălcare a
Intelectuală
legislaţiei concurenţiale
ce implică utilizarea
drepturilor de
proprietate intelectuală
şi în procesul aplicării
legislaţiei din domeniile
de competenţă ale celor
două autorităţi
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
63. 5.1.1. Organizarea activităţilor Permanent Agenţia de Stat
Număr de seminare,
Realizat (are caracter permanent).
de informare a societăţii
pentru
traininguri, mese rotunde,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
cu privire la rolul
Proprietatea
ateliere de lucru organizate
Pe parcursul perioadei de referință, AGEPI a organizat sau a participat în
proprietăţii intelectuale
Intelectuală;
pentru diferite categorii de
calitate de partener la 115 de evenimente în domeniul PI (44 – organizate de
în dezvoltarea
Ministerul
utilizatori ai sistemului
AGEPI și 71 - cu participarea instituției): seminare tematice de informare și
economică, socială şi
Afacerilor
naţional de proprietate
instruire, ateliere de lucru, vizite la întreprinderi, expoziții naționale și
culturală a ţării, precum
Interne; Serviciul
intelectuală;
internaționale, cursuri de instruire în domeniul PI, concursuri în domeniul
şi importanţa respectării
Vamal;
număr de specialişti instruiţi
inovării și creativității etc., la care au luat parte circa 3100 de persoane, fiind
drepturilor de
Ministerul
distribuite peste 19000 de materiale informativ-promoționale. Evenimentele
proprietate intelectuală
Agriculturii,
derulate în cursul anului au avut drept grupuri-țintă: instituţiile de învăţământ
Dezvoltării
(24), mediul de afaceri (24), reprezentanții instituţiilor publice (33), bibliotecile
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3

Termenele
de
realizare
4

64. 5.1.2. Elaborarea, imprimarea Anual
şi distribuirea
materialelor
promoţionale şi
informative în domeniul
proprietăţii intelectuale
pentru diferite categorii
de utilizatori
65. 5.1.3. Susţinerea funcţionării 2018-2020
centrelor de informare a
cetăţenilor cu privire la
domeniul proprietăţii
intelectuale

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare
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5
Regionale şi
Mediului în
cooperare cu alte
instituţii abilitate

6

7

8
(3), reprezentanții instituţiilor din sfera cercetării (3), 13 dintre evenimente au
fost concursuri naționale. De asemenea, s-a participat cu activități de informare
la 14 expoziții (11 - în tară și 3 - peste hotare), 1 expoziție internaționala a fost
organizată de AGEPI.
Evenimentele organizate de AGEPI în perioada de raport (44) au inclus: 37 de
seminare tematice de informare și instruire, 2 seminare cu suport internațional,
4 concursuri și Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT”.
Serviciul Vamal:
Informarea și sensibilizarea societății civile în cadrul expoziției cu mărfuri
contrafăcute reținute de organul vamal, măsură organizată cu prilejul Zilei
Europei în Republica Moldova la data de 11.05.2019 în Grădina publică
”Ștefan cel Mare” și respectiv, celei consacrate Zilei Mondiale a Proprietății
Intelectuale, sărbătorită anual la 26 aprilie.
Au fost petrecute 18 activități (naționale/internaționale) în cadrul cărora au fost
instruiți 541 funcționari vamali.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului,
Oficiul Național al Viei și Vinului:
Participarea la masa rotunda organizata de IDIS VIITORUL cu participarea
reprezentanților AGEPI, cu genericul ”Proprietatea industrială în contextul
integrării europene: Mărcile comerciale și indicațiile geografice”,
(30.10.2019), http://viitorul.org/ro/content/republica-moldova-dispune-depoten%C8%9Bial-nevalorificat-privind-%C3%AEnregistrareaindica%C8%9Biilor.
Realizat.
În anul 2019 au fost elaborate 6 titluri editoriale noi Raport anual 2018;
Raportul Național privind respectarea drepturilor de PI în RM pentru anul
2018; Calendar de birou 2020; Calendar de perete 2020; Carnet personalizat
A6; mapă personalizată A-5.
în cadrul tuturor evenimentelor în domeniul PI, organizate de AGEPI au fost
diseminate materiale informative și promoționale diseminate în număr de cca
18500 unități.
Realizat (are caracter continuu).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Pe parcursul anului 2019 au fost dotate cu literatura din domeniul PI 37
biblioteci universitare și raionale (inclusiv 11) la care au fost transmise 180 de
publicații în domeniul PI.
Totodată, pe parcursul anului au fost organizate 4 seminare pentru bibliotecari,

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Agenţia de Stat
pentru

Număr de materiale elaborate
şi distribuite

Bibliotecile
publice

Număr de materiale
promoţionale diseminate;
număr de activităţi de
informare a bibliotecarilor
organizate
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2
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de
realizare
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66. 5.1.4. Organizarea şi
Anual
desfăşurarea
Concursului republican
”Marca comercială a
anului”

67. 5.1.5. Desfăşurarea unui ciclu Anual
de seminare de
informare în domeniul
proprietăţii intelectuale
în rîndul agenţilor
economici din teritoriu
în comun cu filialele
Camerei de Comerţ şi
Industrie
68. 5.1.6. Desfăşurarea modulului Anual
de training în domeniul
protecţiei juridice a
proprietăţii intelectuale
la nivel internaţional în
cadrul ”Academiei
exportatorului”
69. 5.1.7. Celebrarea Zilei
Anual
Inventatorului şi
Raţionalizatorului în
cadrul instituţiilor şi
organizaţiilor din
republică; organizarea
concursurilor

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare
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Intelectuală;
Asociaţia
Bibliotecarilor
din Republica
Moldova
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Comerţ şi
Industrie; Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
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7
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în cadru cărora au fost informați – 120 bibliotecari, diseminate – 665 ex.
materiale
În cadrul bibliotecii AGEPI este instituit şi funcţionează depozitarul bibliotecii
OMPI “WIPO Depositary Library” care a fost completat cu 23 de titluri de
carte.

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Camera de
Comerţ şi
Industrie; Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Număr de mărci comerciale
participante la concurs

Camera de
Comerţ şi
Industrie

Număr de persoane instruite;
număr de seminare
desfăşurate

Număr de participanţi

Uniunea
Şedinţă festivă organizată;
Inventatorilor şi concursuri desfăşurate
Raţionalizatorilor
„Inovatorul”;
Confederaţia
Naţională a
Sindicatelor din
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Realizat.
Camera de Comerţ şi Industrie,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
CCI în parteneriat cu AGEPI a organizat a 16 –a ediție a Concursului ”Marca
comercială a anului 2018”. În anul 2019 la concurs au participat 155 de
întreprinderi cu 110 mărci comerciale (față de 100 în 2018).
Desemnarea câștigătorilor a avut loc în cadrul evenimentului Gala Businessului
Moldovenesc, la data de 30 mai 2019.
Realizat.
În scopul informării unui număr mai mare de agenți economici AGEPI a
participat la Seminarul de informare cu genericul ”Proprietatea intelectuală factor important în dezvoltarea și promovarea unei afaceri”, organizat în
comun cu Incubatorul ”InnoCenter” şi Asociația de Business ”Next” din or.
Comrat cu participarea a 30 de persoane și distribuirea a 120 de materiale
(15.03.2019).

Nerealizat.
Camera de Comerţ şi Industrie:
Au fost desfășurate module tematice. Modulul de instruire în domeniul
protecției juridice a proprietății intelectuale la nivel internațional în cadrul
”Academiei exportatorului” a fost replanificat pentru anul 2020.

Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
AGEPI a fost prezentă în calitate de partener la organizarea ședinței festive
dedicate Zilei Inventatorului, precum și a concursurilor Cel mai bun tânăr
raționalizator al anului și Cel mai bun raționalizator al anului.
Ședința festivă a avut loc pe data de 28 iunie 2019. La eveniment au participat
50 pers.

Nr.

Nr.
crt.

1

2

Denumirea acţiunii

3
republicane „Cel mai
bun raţionalizator” şi
„Cel mai tînăr
raţionalizator”

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă
5

70. 5.1.8. Utilizarea tehnologiilor 2018-2020 Consiliul
informatice şi de
Coordonator al
comunicare în scopul
Audiovizualului
combaterii încălcării
dreptului de autor şi a
drepturilor conexe

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019
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De asemenea, AGEPI a participat la Evenimentul consacrat Zilei Inventatorului
și Raționalizatorului la Biblioteca Științifică Medicală a USMF ”N.
Testemițanu”. La eveniment au participat 30 pers.
Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor din RM ”Inovatorul”, Confederația
Națională a Sindicatelor din Moldova, în colaborare cu AGEPI, au organizat în
anul 2019 ediție a IX-a concursurilor anuale republicane ”Cel mai bun
raționalizator al anului din Republica Moldova” și ”Cel mai bun tânăr
raționalizator”.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică:
1. A fost organizată expoziţia în cadrul universităţii de către Departamentul
Ştiinţă şi Biblioteca Ştiinţifică Medicală de Ziua inventatorului şi
raţionalizatorului 2.07.2019.
2. Au fost înaintate documentele pentru a participa la concursul Republican
”Cel mai bun raţionalizator al anului 2019 din RM” de către 5 candidaturi;
3. Au fost obținute următoarele distincții: - ”Cel mai bun raţionalizator al
anului 2019“ - Valeriana Pantea, cercet. şt., Laboratorul de biochmie; - ”Cel
mai bun tânăr raţionalizator al anului 2019”–Alexandru Mighic, drd, cat. de
chirurgie orală maxofacială şi implantologie orală ”Arsenie Guţan”; Două
Diplome de ”Laureat al concursului”: - Gh. Ciobanu, dr. hab. şt. med., şef
catedră, Cat. de urgenţe medicale; - Gh. Rojnoveanu, dr. hab. şt. med., şef. cat.,
Cat de chirurgie nr.1 ”Nicolae Anestiadi”; - A. Pădure, dr. hab. şt.med., conf.
univ., şef catedră, Cat. de medicină legală.
A fost organizată de către AGEPI Masă rotundă cu ocazia Zilei Inventatorului
şi Raţionalizatorului”, ed. a IV-a , 02.07.2019 și a fost citită prelegerea
”Inovaţia şi modalităţile de protecţie”, de către lectorul – Andrei Moisei,
consultant principal, Secţia comunicare şi instruire, AGEPI.
Realizat (are caracter continuu).
Consiliul Coordonator al Audiovizualului:
Articolul 23. Protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe din Codul
serviciilor media audiovizuale statuează: ”Protecția dreptului de autor și a
drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este
asigurată în conformitate cu legislația privind dreptul de autor şi drepturile
conexe”. Astfel, retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract
încheiat cu furnizorul/distribuitorul de servicii media audiovizuale sau cu un alt
titular de drepturi asupra serviciului de programe retransmis constituie
încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și se sancționează cu
amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei (art. 84 Sancțiuni).

6
Moldova
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pentru
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Intelectuală

Număr de acţiuni întreprinse
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CCA, la aprobarea ofertelor de servicii de programe, solicită distribuitorilor de
servicii media audiovizuale prezentarea contractelor și/sau acordurilor
adiționale încheiate cu deținătorii drepturilor de autor și a drepturilor conexe
pentru posturile de televiziune incluse în oferta de programe.
Pe parcursul anului 2019, Consiliul Audiovizualului a sancționat 10
distribuitori de servicii media (Deciziile nr. 38/123 din 02 septembrie 2019,
40/128 din 06 septembrie 2019, 61/217 din 30 decembrie 2019) pentru
neprezentarea contractelor și/sau acordurilor adiționale încheiate cu deținătorii
drepturilor de autor și a drepturilor conexe pentru posturile de televiziune
incluse în oferta de programe.
71. 5.1.9. Organizarea
2018-2020 Consiliul
Număr de activităţi organizate Realizat (are caracter continuu).
seminarelor tematice în
Coordonator al
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
scopul asigurării
Audiovizualului;
În scopul consolidării cunoştinţelor privind dreptul de autor şi drepturile conexe
respectării dreptului de
Agenţia de Stat
în domeniul audiovizual, AGEPI a participat în calitate de partener la
autor şi drepturilor
pentru
Festivalului Internaţional de Film RAVAC. Totodată, în colaborare cu
conexe în domeniul
Proprietatea
organizatorii Festivalului de Film RAVAC (RAVAC IFF), AGEPI a organizat,
audiovizualului pentru
Intelectuală
un atelier de lucru pentru specialiştii din industria cinematografică şi
diminuarea şi
audiovizuală cu genericul ”Proprietatea Intelectuală în domeniul audiovizual”,
prevenirea cazurilor de
desfăşurat la data de 03.10.2019. Specialiştii AGEPI au vorbit despre dreptul de
valorificare ilegală a
autor și drepturile conexe în industria creativă, precum și despre sistemul
operelor de către
național de gestiune colectivă a acestor drepturi.
radiodifuzori şi
A fost organizat Seminarul ”Protecția dreptului de autor pentru reprezentanții
distribuitorii de servicii
teatrelor", 07.02.2019. Au participat 50 pers.
Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învăţămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar
72. 5.2.1. Promovarea cursului
2018-2020 Ministerul
Număr de instituţii care au
Realizat (are caracter continuu).
opţional „Introducere în
Educaţiei,
introdus în curriculum şi în
În scopul promovării cursului opțional liceal de instruire ”Introducere în
proprietatea
Culturii şi
programele de studii cursul
proprietatea intelectuală” au fost organizate două evenimente la care
intelectuală” în
Cercetării;
introductiv de proprietate
Au participat 130 de persoane și au fost distribuite 450 de materiale:
programele de
Agenţia de Stat
intelectuală
1. Tabăra de vară de Jocuri Intelectuale, s. Leordoaia, r-l Călăraşi,
învăţămînt liceal,
pentru
30.07.2019;
profesional şi acordarea
Proprietatea
2. Seminarul informativ ”Respectarea drepturilor de PI și combaterea
asistenţei în vederea
Intelectuală
fenomenului de contrafacere și piraterie”, 19.04.2019.
elaborării programelor
de studii în domeniu
73. 5.2.2. Susţinerea activităţii de Anual
Ministerul
Număr de participanţi la
Realizat.
cercetare şi inovare în
Educaţiei,
concurs;
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării:
rîndul elevilor şi
Culturii şi
număr de lucrări prezentate
În scopul stimulării motivației, și sporirea creativității și interesului tineretului
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Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3
studenţilor, promovarea
continuă a concursurilor
anuale „Cel mai bun
elev inovator”, „Cel mai
bun student inovator”,
„Azi student – mîine
antreprenor”;
concursului naţional de
ştiinţe şi inginerie
pentru elevi „Mold
SEF”

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

5
Cercetării;
Academia de
Ştiinţe a
Moldovei;
Agenţia Naţională
pentru Cercetare
şi Dezvoltare;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală în
comun cu
instituţiile de
învăţămînt

6

7

8
studios pentru activitatea de inovare anual se organizează concursuri de
creativitate.
Concursului național ”Cel mai bun elev inovator Genius”, ediția a X-a –
au participat 106 concurenți, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, reprezentând
instituțiile de învățământ din țară. În cadrul concursului au fost expuse 82 de
lucrări la următoarele categorii tematice: tehnologii informaționale, agricultură
și biotehnologii, sănătate și medicină, științe exacte, mecanică, electro mecanică, energie regenerabilă, robotică, creație. La fiecare categorie câte o
lucrare a fost menționată cu un premiu special. Concursul este organizat anual
la AȘM, în parteneriat cu ANCD, MECC, AGEPI. Câștigătorii concursului au
primit diplome de participare și premii băneşti de la organizator.
De asemenea, în cadrul ediției curente a concursului, la inițiativa AGEPI, în
premieră, a fost acordat Trofeul OMPI.
Concursul economic studențesc ”Azi student – mâine antreprenor” a fost
organizat tradițional de către Facultatea Business și Administrarea Afacerilor a
ASEM în parteneriat cu AGEPI la 20 noiembrie 2019. Concursul oferă
oportunitatea studenților să-și dezvolte competențele antreprenoriale și
potențialul competitiv, capacitatea de lucru în echipă și sporirea creativității
într-un timp restrâns.
La eveniment au participat 90 de studenți.
Concursul ”Cel mai bun student inovator” nu s-a organizat în anul 2019.
Concursul Național de Științe și Inginerie ”Mold SEF”, ediția a VII-a a fost
organizat de MECC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în
colaborare cu Compania Intel și Asociația Companiilor Private în domeniul IT
din RM și s-a desfășurat în incinta liceului teoretic cu profil real ”Mihai
Marinciuc” din capitală. Au participat 124 de elevi din 13 raioane și municipii,
fiind înregistrate 72 de proiecte la trei categorii tematice: științe și matematică,
științe aplicate și tehnologii informaționale.
Pentru promovarea celor mai inovative proiecte, AGEPI a acordat laureaților
concursului ”Mold SEF 2019” posibilitatea de a participa cu titlu gratuit la EIS
”INFOINVENT 2019” la ”Compartimentul Creația Tinerilor”.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
AGEPI, în parteneriat cu MECC, OSIM, ORDA au organizat ediția a III-a
Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri. Concursul în
domeniul proprietății intelectuale pentru tineri s-a desfăşurat în perioada mai
– septembrie 2019, în trei etape. Jurizarea etapei finale a concursului a şi
desemnarea câștigătorilor a avut loc la data de 23 noiembrie 2019, în cadrul
EIS ”INFOINVENT 2019”.
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Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3

Termenele
de
realizare
4

74. 5.2.3. Organizarea
2018seminarelor şi
2020
concursurilor în
domeniul inovaţiilor şi
proprietăţii intelectuale
în cadrul incubatoarelor

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

5

6

7

8
AGEPI a mai participat în calitate de partener la 15 evenimente de stimularea
creativității tinerilor cu participarea a 689 de persoane și au fost distribuite
3605 de materiale, şi anume:
1. Evenimentul BEST Hackathon, organizat de către organizația
studențească BEST Chișinău din cadrul UTM, 14 – 15 Decembrie 2019;
2. Competiţia europeană inginerească EBEC 2019 (etapa locală), 05 –
06.04.2019;
3. Campionatul cu participare internațională MOLDOVA WUSHU OPEN
2019, 26.05.2019 ;
4. Campionatul European de Dans Latin, 20.04.2019;
5. Concursul Republican de Arte Plastice și Artizanat ”Lumea în viziunea
copiilor”, Centrul Artico, 17 mai 2019;
6. UTM design vestimentar 27.11.2019;
7. Prezentarea AGEPI în cadrul cursului Advanced, 21.10.2019;
8. Lecție în domeniul PI în cadrul școlii de design 09.10.2019;
9. Vizita la AGEPI a participanților Școlii de toamnă ”Academie
Internationale de L’entrepreneuriat, 25.09.2019;
10. Participarea AGEPI la seminarul cu genericul ”Promovarea inovațiilor în
rândul tinerilor antreprenori", organizat în cadrul Platformei de Cooperare și
Suport în Afaceri, 14.02.2019;
11. Seminar de instruire în cadrul școlii de iarnă Jeann Monnet de la ASEM
cu genericul ”Managementul inovațional al UE”, 24.01.2019;
12. Organizarea Atelierului de lucru în cadrul Expoziției ”Fabricat în
Moldova, 31.01.2019;
13. Lecție în domeniul PI pentru studenții ASEM la AGEPI, 15.02.2019;
14. Organizarea unei instruiri în domeniul PI a studenților doctoranzi din
cadrul USMF, prin realizarea unor prelegeri și diseminarea materialelor
informativ-promoționale, 9-10.04.2019;
15. Seminarul ”Dreptul de Autor și Drepturile Conexe în domeniul IT”.
Au participat 60 studenți ai Centrul de Excelență în Economie și Finanțe,
17.04.2019.
Realizat (are caracter continuu).
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare:
În anul 2019 ANCD a organizat 2 concursuri :
1. Concursul ideilor inovaționale în cadrul incubatorului de inovare
”Inventica-USM” a Universității de Stat din Moldova;
2. Concursul celor mai bune idei de afaceri în cadrul incubatorului de

Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Academia de
Ştiinţe a

Număr de seminare/
concursuri organizate
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Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3
de inovare şi parcurilor
ştiinţifico-tehnologice

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

5
Moldovei;
Agenţia Naţională
pentru Cercetare
şi Dezvoltare
75. 5.2.4. Formarea cadrelor
2019-2020 Ministerul
didactice privind
Educaţiei,
implementarea cursului
Culturii şi
opţional în învăţămîntul
Cercetării în
preuniversitar
comun cu
„Introducere în
instituţiile de
proprietatea
învăţămînt;
intelectuală”
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală
76. 5.2.5. Elaborarea suportului
2018
Agenţia de Stat
didactic pentru predarea
pentru
cursului opţional în
Proprietatea
domeniul proprietăţii
Intelectuală;
intelectuale în
Ministerul
învăţămîntul
Educaţiei,
preuniversitar
Culturii şi
Cercetării
77. 5.2.6. Organizarea activităţilor 2018-2020 Ministerul
de informare a elevilor
Educaţiei,
cu privire la
Culturii şi
proprietatea intelectuală
Cercetării în
comun cu
instituţiile de
învăţămînt;
Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

6

7

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

8
inovare ”InnoCentru” afiliat Universității de Stat din Comrat.

Număr de seminare,
traininguri organizate pentru
diferite categorii de
utilizatori; număr de
participanţi la activităţi

Realizat (are caracter continuu).
Au fost organizate și desfășurate două cursuri pentru profesori la care au
participat 70 de persoane și au fost distribuite 90 de materiale, și anume:
1. Seminar pentru profesori în cadrul Olimpiadei Republicane de Fizică, la
16.02.2019;
2. Seminar în cadrul concursului Național ”Mold SEF,” la 23.03.2019.

Suport didactic elaborat

Realizat (în 2018).
AGEPI a elaborat un curs introductiv în domeniul PI ”Cum se protejează
drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova” care cuprinde 5
module și care este plasat pe platforma e-Learning și este accesibil on-line.

Număr de seminare,
traininguri
organizate; număr de
participanţi la activităţile
desfăşurate

Realizat (are caracter continuu).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2019 AGEPI a participat la organizarea a 8 evenimente destinate
copiilor/elevilor în cadrul cărora au fost diseminate 1245 de broșuri în
domeniul PI (benzile desenate).
De asemenea în cadrul Orășelului European din Chișinău (11 mai) și Cahul (18
mai) au fost organizate activități de informare pentru copii și au fost diseminate
cca 600 de broșuri în domeniul PI (benzi desenate).
De asemenea, au fost organizate întâlniri cu copiii în cadrul Salonului de carte
Bookfest la care au fost diseminate în jur de 200 de broșuri.
La data de 24 iulie 2019, la Kiev, a avut loc evenimentul EU Association Day,
organizat de Proiectul Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ).
Evenimentul a avut drept scop selectarea pentru implementare a 5 proiecte ce ar
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Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

5

6

7

78. 5.2.7. Celebrarea Zilei
Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale în
instituţiile
preuniversitare şi
universitare,
organizarea de
conferinţe, seminare,
concursuri

Anual

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Educaţiei,
Culturii şi
Cercetării;
Ministerul
Sănătăţii, Muncii
şi Protecţiei
Sociale în comun
cu instituţiile de
învăţămînt

79. 5.2.8. Elaborarea,

2018

Agenţia de Stat

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

8
putea influența pozitiv implementarea agendelor Acordurilor de Asociere cu
UE.
Urmare evaluării, proiectul privind elaborarea unor materiale de instruire în
domeniul PI pentru copii din cl. 1-4, înaintat de echipa mixtă a reprezentanților
Moldovei, Ucrainei, Georgiei, a fost selectat pentru implementarea ulterioară.
Implementarea proiectului va fi realizată în mai multe etape, finalizarea fiind
preconizată pentru februarie 2020.
Număr de licee vizitate - 3; Număr elevi – cca 300; Număr de activități – 10;
Număr de materiale – cca 2000.
Număr de evenimente
Realizat.
organizate;
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
număr de elevi şi studenţi
La data de 26 aprilie 2019 a fost organizată Ședința festivă consacrată Zilei
participanţi la eveniment
Mondiale a Proprietății Intelectuale (ZMPI) a colectivului AGEPI cu
participarea partenerilor din RM.
Tematica ZMPI din anul 2019 este: Cucerește aurul: Proprietatea Intelectuală
și Sportul, și abordează modul în care inovația, creativitatea și drepturile de
proprietate intelectuală (PI), care le protejează, susțin dezvoltarea sportului,
spre marea satisfacție a tuturor.
− A fost aprobat planul de activități și au fost realizate 8 activități dedicate
evenimentului. Printre ele:
− AGEPI, în calitate de partener a participat la Campionatul European de
Dans Latin , organizat de Federația dansului Sportiv din RM și Clubul Sportiv
de Dans ”Codreanca”;
− A fost organizată Lecția publică în domeniul PI pentru studenții de la
USEFS;
− A fost organizată și desfășurată ediția a XXI a Simpozionului anual
”Lecturi AGEPI”;
− A fost lansat Concursul în domeniul PI pentru tineri;
− AGEPI a coparticipat la organizarea Atelierului cu genericul ”Proprietatea
intelectuală și dezvoltarea economică”;
− A fost organizată ședința festivă a colectivului.
Universitatea de Stat pentru medicină și farmaceutică ”Nicolae
Testemițanu”:
2 reprezentanți ai USMF ”Nicolae Testemiţanu” au participat la evenimentele
organizate de AGEPI pentru celebrarea Zilei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale, la data de 24 aprilie 2019.
Număr de materiale distribuite Realizat.
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Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3
multiplicarea şi
distribuirea materialelor
educaţionale şi
promoţionale în
domeniul proprietăţii
intelectuale pentru elevi
şi studenţi

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

5
6
7
8
pentru
Pe parcursul anului 2019 nu au fost elaborate careva material promoționale, dar
Proprietatea
au fost distribuite 5222 ex. de materialelor educaţionale şi promoţionale în
Intelectuală;
domeniul proprietăţii intelectuale pentru elevi şi studenţi.
Ministerul
Totodată, în cadrul proiectului EU Association LAB, în perioada augustEducaţiei,
decembrie 2019, s-a lucrat asupra elaborării unei lecții interactive privind
Culturii şi
proprietatea intelectuală, pentru elevii claselor 1-4.
Cercetării în
comun cu
instituţiile de
învăţămînt
Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate
80. 5.3.1. Promovarea sistemului Permanent Agenţia de Stat
Camera de
Număr de evenimente
Realizat (are caracter permanent).
de protecţie şi
pentru
Comerţ şi
organizate
Ministerul Afacerilor Interne:
respectare a drepturilor
Proprietatea
Industrie
Pe parcursul anului 2019, au avut loc următoarele evenimente:
de proprietate
Intelectuală;
- La 13.02.2019, a avut loc atelierul de lucru cu genericul: ”Realizarea
intelectuală la nivel
Ministerul
Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei
local şi regional
Afacerilor
naționale în domeniul proprietății intelectuale”, organizat de Direcția
Interne; Serviciul
Investigații Economice a Inspectoratului Național de Investigații şi
Vamal;
reprezentanții AGEPI. În cadrul evenimentului, urmare a proiectului UE de
Ministerul
asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate
Agriculturii,
intelectuală în RM”, au fost distribuite 365 ghiduri pe proprietate intelectuală
Dezvoltării
pentru Poliție și Procuratură, precum și subdiviziunilor teritoriale. Astfel, au
Regionale şi
fost instruiți – 66 persoane, dintre care: 36 șefi ai Serviciilor investigare fraude
Mediului;
economice teritoriale și 30 angajați ai Direcției nr.3 a INI;
Academia de
- În perioada 06-08.05.2019, a avut loc ședința operațională ”Operation
Ştiinţe a
ShredIT” în domeniul PI, Haga, Regatul Țărilor de Jos. Evenimentul menționat
Moldovei;
supra a reprezentat o oportunitate unică și extrem de importantă în realizarea
Ministerul
schimbului de experiență practică în combaterea pirateriei și comercializării
Educaţiei,
produselor contrafăcute în mediul virtual precum și în stabilirea contactelor cu
Culturii şi
reprezentanții organelor de drept, sectorului privat și mediului academic din
Cercetării în
întreaga lume, întru consolidarea capacităților de răspuns în raport cu
comun cu
fenomenul infracțional vizat;
instituţiile de
- Participarea la ce-a de-a 3-a Ședință Europol în domeniul PI privind
învăţămînt
investigarea noilor tendințe în domeniul PI, organizat;
- La 27.05.2019, a avut loc ședința de lucru a CNPI ”Cu privire la asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, în cadrul căreia a fost
prezentat Raportul Observatorului respectării drepturilor de proprietate
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1

2
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Termenele
de
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4
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5

6

7

8
intelectuală;
Serviciul Vamal:
Participarea la emisiunea radio ,,Spațiul public” (25.04.2019) a unui funcționar
vamal din cadrul subdiviziunii specializate a SV;
Participarea unui funcționar vamal din cadrul subdiviziunii specializate a SV la
conferința de presă dedicată Concursului Național al celor mai recunoscute
mărci comerciale din RM, organizată de AGEPI la 19.09.2019.
Realizat (are caracter permanent).
În scopul formării unei culturi avansate în domeniul proprietății intelectuale,
AGEPI a continuat în anul de referință să întreprindă măsuri pentru a spori
vizibilitatea activității sale și a serviciilor pe care le oferă, presa fiind un mijloc
eficient de comunicare.
Astfel numărul de produse mediatice apărute în mass-media: 848;
Numărul de evenimente mediatizate în jur de 70;
Ca exemplu din unele evenimente de promovare a domeniului PI:
- Interviu referitor la Harta interactivă a produselor tradiționale din Republica
Moldova (TVR Moldova) (Emisiunea Obiectiv comun, 30 septembrie 2019,
ora 17);
- Promovarea Hărții interactive a produselor tradiționale din Republica
Moldova (http://harta-ig.agepi.gov.md) în cadrul emisiunii Publica Report
(2019.09.25, ora 16.20) (https://www.publika.md/emisiuni/publikareport_2480_video_5154765.html#gallery);
- Interviu referitor la Harta interactivă a produselor tradiționale din
Republica Moldova (Canal 3);
- Promovarea Sistemului IG și a Hărții interactive a produselor tradiționale
din Republica Moldova (http://harta-ig.agepi.gov.md) în cadrul emisiunii
Spațiul Public, Teleradio Moldova (2019.10.25, ora 10.15);
http://www.trm.md/ro/spatiul-public/spatiul-public-din-25-octombrie-2019;
- Articol ”Indicațiile geografice și denumirile de origine în contextul
integrării europene” (Buletin informativ, nr.17 din 2019. IDIS Viitorul).
Realizat (are caracter continuu).
Strategia de comunicare a AGEPI a fost elaborată și aprobată prin ordinul nr.
73 din 24.04.2019. Prin același ordin s-a aprobat și Planul de acțiuni privind
implementarea strategiei menționate.
Gradul de realizare a Planului constituie 90%; Numărul de activități de
comunicare realizate – 71; Numărul de persoane informate – 22720;
Activități planificate - 51, din care 6 au fost modificate sau substituite cu alte

81. 5.3.2. Promovarea şi
Permanent Agenţia de Stat
diseminarea informaţiei
pentru
cu privire la drepturile
Proprietatea
de proprietate
Intelectuală
intelectuală prin
intermediul mass-media

Număr de evenimente
organizate; număr de spoturi
publicitare lansate

82. 5.3.3. Elaborarea Strategiei de 2018-2019 Agenţia de Stat
comunicare a Agenţiei
pentru
de Stat pentru
Proprietatea
Proprietatea Intelectuală
Intelectuală

Concurs organizat;
strategie elaborată
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1

2

3

83. 6.1.

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

5

6

7
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activități, 3 activități sunt în proces de realizare. Activități supraplan – 20.
OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale şi integrarea
Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european
Participarea Republicii 2018-2020 Agenţia de Stat
Număr de evenimente la care Realizat (are caracter continuu).
Moldova la lucrările
pentru
s-a participat
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
adunărilor anuale ale
Proprietatea
În anul 2019, AGEPI a asigurat reprezentarea intereselor RM în domeniul
statelor membre ale
Intelectuală;
protecției PI în cadrul OMPI, participând la următoarele reuniuni (Grupuri de
Organizaţiei Mondiale a
Ministerul
lucru, Comitete, adunări):
Proprietăţii Intelectuale,
Afacerilor
1. Comitetul de experți a Uniunii Clasificării Internaționale a Brevetelor
la sesiunile comitetelor
Externe şi
(CIB), (Sesiunea a 51-a), Geneva, Elveția, 20-21 februarie – (1 pers.);
permanente, ale
Integrării
2. Comitetul permanent OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor
grupurilor de experţi şi
Europene
industriale şi indicaţiilor geografice (SCT), (Sesiunea a 41-a), Geneva, Elveția,
grupurilor de lucru ale
8-11 aprilie – (1 pers.);
Organizaţiei Mondiale a
3. Comitetul de Experți a Uniunii de la Nisa privind Clasificarea
Proprietăţii Intelectuale
Internațională a Mărcilor, (Sesiunea a 29-a) , Geneva, Elveția, 29 aprilie - 3 mai
– (1 persoana);
4. Comitetul Permanent OMPI pentru Programa și Buget, (Sesiunea a 29-a) ,
Geneva, Elveția, 6-10 mai – (2 persoane);
5. Comitetul OMPI pentru dezvoltare şi proprietate intelectuală (CDIP),
(Sesiunea a 23-a), Geneva, Elveția, 20-24 mai - (1 pers.);
6. Comitetul Permanent OMPI pentru Programa și Buget, (Sesiunea a 30-a) ,
Geneva, Elveția, 8-12 iulie (1 pers.);
7. Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid
pentru înregistrarea internaţională a mărcilor, (Sesiunea a 17-a) , Geneva,
Elveția, 22-26 iulie - (1 pers.);
8. Comitetul Consultativ OMPI pentru respectarea DPI (Sesiunea a 14-a) ,
Geneva, Elveția, 2-4 septembrie – (1 pers.);
9. Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid
pentru înregistrarea internaţională a mărcilor, (Sesiunea a 17-a) , Geneva,
Elveția, 22-26 iulie - (1 pers.);
10. Adunarea generală a statelor membre ale OMPI (runda a 59–a) Geneva,
Elveția, 30 septembrie-9 octombrie – (3 pers.);
11. Comitetul permanent OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor
industriale şi indicaţiilor geografice (SCT), (Sesiunea a 42-a), Geneva, Elveția,
4-8 noiembrie – (1 pers.);
12. Comitetul OMPI pentru dezvoltare şi proprietate intelectuală (CDIP),
(Sesiunea a 24-a), Geneva, Elveția, 18-22 noiembrie – (1 pers.);
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6
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13. Comitetul Permanent OMPI privind dreptul brevetelor (SCP), (Sesiunea a
31-a) , Geneva, Elveția, 2-5 decembrie – (2 pers.).
Număr de activități desfășurate – 13; Număr de persoane delegate – 17;
Număr de poziții prezentate – 13.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
A fost asigurată reprezentarea, prin intermediul Reprezentanței Permanente a
RM la Geneva, la patru reuniuni ale structurilor subsidiare OMPI.
Realizat (are caracter continuu).
Pe parcursul anului 2019 au fost realizate următoarele acțiuni:
− Seminare (seminar regional respectarea DPI, Conferința Inovațională) – 2;
− Expoziții (”Infoinvent 2019”)– 1;
− A fost organizată cu suportul OMPI Conferinţa inovaţională
internaţională în perioada 20-21 noiembrie 2019 cu participarea a 120
persoane.
− AGEPI a asigurat realizarea tuturor activităților din planul de activităţi
comune agreate pentru 2019, şi adițional a iniţiat 2 activităţi neplanificate, şi
anume: Iniţierea discuțiilor pentru crearea rețelei TISC în RM şi implementarea
e-PCT.
− A fost realizată o întâlnire a delegaţiei AGEPI cu reprezentanții Academiei
OMPI pentru stabilirea planului de activităţi pentru 2020 (4 octombrie 2019).
− A fost prezentată platforma E-learning reprezentanților Academiei OMPI
pentru informare şi opinii privind acceptarea acestei platforme de a găzdui
cursul DL-101.
Număr de activități desfășurate – 6.
Realizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
In anul 2019, AGEPI a realizat următoarele acțiuni în colaborare cu UPOV:
- au fost depuse 2 cereri de soi de plante, prin intermediul sistemului UPOVPRISMA, un instrument on-line pentru depunerea cererilor de brevet pentru soi
de plante la elaborarea căruia au participat și reprezentanții AGEPI;
Reprezentantul AGEPI a participat la Sesiunile anuale ale Uniunii pentru
protecţia noilor soiuri de plante, inclusiv la şedinţele Comitetului executiv şi ale
Consiliului pentru protecţia noilor soiuri de plante, care au avut loc la Geneva,
în perioada 28 octombrie-1 noiembrie 2019.
Număr de participări – 1, număr de persoane delegate – 1.
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
A participat 1 persoană la sesiunea UPOV din 28 .10-2.11. 2019, Geneva.

84. 6.2.

Implementarea
2018-2020 Agenţia de Stat
Memorandumului de
pentru
Înţelegere dintre
Proprietatea
Guvernul Republicii
Intelectuală
Moldova şi Organizaţia
Mondială a Proprietăţii
Intelectuale privind
cooperarea în domeniul
proprietăţii intelectuale

85. 6.3.

Participarea Republicii
Moldova la lucrările
sesiunilor anuale
planificate de Uniunea
Internaţională pentru
Protecţia Noilor Soiuri
de Plante

Anual

Agenţia de Stat
pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale şi
Mediului;
Comisia de Stat
pentru Testarea
Soiurilor de
Plante

Număr de evenimente
organizate;
număr de participanţi

Număr de evenimente la care
s-a participat;
eveniment organizat
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Nr.

Nr.
crt.

1
2
86. 6.4.

87. 6.5.

88. 6.6.

89. 6.7.

Denumirea acţiunii

Termenele
Autoritatea
de
responsabilă
realizare
3
4
5
Consolidarea cooperării Anual
Agenţia de Stat
cu statele membre ale
pentru
Consiliului Interstatal al
Proprietatea
Comunităţii Statelor
Intelectuală;
Independente (CSI)
Ministerul
pentru problemele
Afacerilor
protecţiei juridice şi
Externe şi
apărării proprietăţii
Integrării
intelectuale;
Europene
participarea la şedinţele
Consiliului Interstatal al
CSI
Realizarea prevederilor Anual
Agenţia de Stat
Acordului dintre
pentru
Guvernul Republicii
Proprietatea
Moldova şi Organizaţia
Intelectuală
Eurasiatică de Brevete
privind protecţia
juridică a invenţiilor pe
teritoriul Republicii
Moldova, precum şi a
Acordului de colaborare
dintre Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală şi
Organizaţia Eurasiatică
de Brevete în domeniul
proprietăţii intelectuale
Extinderea cooperării cu Permanent Agenţia de Stat
asociaţiile titularilor de
pentru
drepturi în domeniul
Proprietatea
proprietăţii intelectuale
Intelectuală
din străinătate

Consolidarea

Permanent Agenţia de Stat

Partenerii

6

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

7
Număr de evenimente la care
s-a participat;
număr de poziţii de ţară
prezentate

8
Realizat.
Au fost realizate–2 activități .
La 6 septembrie 2019, AGEPI a participat la cea de-a 9-a şedinţă a Consiliului
Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii
intelectuale (CIPPI). Totodată, RM a preluat președinția CIPPI, iar AGEPI în
calitate de autoritate competentă în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
pe teritoriul RM, este responsabilă de asigurarea Secretariatului Consiliului
Interstatal.
AGEPI a transmis în adresa statelor membre ale CSI poziția pe acordurile care
sunt în discuții în cadrul Consiliului.

Număr de activităţi
desfăşurate

Realizat.
Prevederile Acordului au fost respectate în cadrul procedurilor AGEPI de
documentare a stadiului tehnicii și de achitare a taxelor de menținere în vigoare
a brevetelor eurasiatice pe teritoriul RM.
În perioada 4 – 6 noiembrie 2019, o delegație AGEPI a efectuat o vizită de
lucru la Moscova, unde s-a întâlnit cu Președintele OEAB. Scopul vizitei de
lucru a fost evaluarea stadiului de cooperare dintre cele două oficii,
consolidarea dialogului bilateral în domeniul proprietății intelectuale și
agrearea unor acțiuni prioritare pentru perioada următoare.
OEAB a fost invitat și a participat la cea de-a patra ediție a Conferinței
Inovaționale Internaționale cu genericul ”Proprietatea Intelectuală și
Dezvoltarea Durabilă”, organizată de către AGEPI în cooperare cu OMPI, în
perioada 20 – 21 noiembrie 2019, la Chișinău și a participat la cea de-a XVI-a
ediție a EIS "INFOINVENT 2019".

Număr de evenimente
organizate cu participarea
titularilor de drepturi din
străinătate

Realizat (are caracter permanent).
Au fost realizate 4 evenimente:
Au avut loc întâlniri bilaterale ale AGEPI cu următoarele asociații:
1. Reprezentanții SCAPR și CREDIDAM (31.10.2019);
2. Reprezentanții IFRO (4 octombrie 2019);
3. Reprezentanții REACT (20.09.2019);
4. Adițional a fost organizat un seminar privind respectarea drepturilor de PI în
comun cu asociația REACT (20.09.2019).
Realizat (are caracter permanent).

Număr de activităţi
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Nr.

Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3
colaborării cu oficiile
naţionale de proprietate
intelectuală de peste
hotare

90. 6.8.

91. 6.9.

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă
5
pentru
Proprietatea
Intelectuală

Consolidarea
Permanent Agenţia de Stat
colaborării bilaterale cu
pentru
Oficiul Uniunii
Proprietatea
Europene pentru
Intelectuală;
Proprietatea Intelectuală
Ministerul
în baza unui plan anual
Afacerilor
de acţiuni comune între
Externe şi
Agenţia de Stat pentru
Integrării
Proprietatea Intelectuală
Europene;
şi Oficiul Uniunii
Ministerul
Europene pentru
Economiei şi
Proprietatea Intelectuală
Infrastructurii
Consolidarea cooperării Permanent Agenţia de Stat
şi schimbul de
pentru
informaţii dintre
Proprietatea
Observatorul respectării
Intelectuală
drepturilor de
proprietate intelectuală
din cadrul Agenţiei de

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

7

8
AGEPI a asigurat monitorizarea a 33 de acorduri bilaterale.
În anul 2019 a fost semnat un Memorandum de Înțelegere cu oficiul de PI din
China (15.10.2019);
A fost negociată şi finalizată elaborarea Memorandumului de înţelegere dintre
AGEPI şi oficiul Austriac. Urmează a fi semnat;
Au fost implementate 6 acțiuni comune din Planul AGEPI – OSIM;
A fost expediat Raportul anula al AGEPI şi Raportul naţional privind
respectarea DPI în adresa 65 oficii de PI, inclusiv la toate oficiile cu care
AGEPI are acorduri bilaterale;
Reprezentanți din 15 state ale lumii au participat la 4 evenimentele ale AGEPI
(seminare, reuniuni, conferințe);
În perioada de raport, AGEPI a primit în vizite 2 delegații din oficiile de PI:
− Vizita de studiu în domeniul branding-ului şi IG a delegației (2 pers.) din
Tagikistan la AGEPI, 3-4 iunie 2019;
− Vizita de lucru a delegației Autorității naționale pentru PI din China
(CNIPA) pentru semnarea Memorandumului de Înțelegere dintre AGEPI și
CNIPA, 13-16.10.2019 (6 pers.).
Număr de acțiuni realizate – 14 acțiuni;
Realizat (are caracter permanent).
6 activităţi realizate de către AGEPI în comun cu EUIPO, inclusiv:
1.Integrarea în instrumentul EUIPO Designclass;
2. Videoconferința privind implementarea Designclass (16.01.2019);
3. Reuniunea de lucru AGEPI – EUIPO din 5 iulie 2019;
4. Participarea delegaţiei AGEPI la IP Executive Week, din 1-4 iulie 2019;
5. Reuniunea bilaterală la nivel de conducere AGEPI şi EUIPO din 1 octombrie
2019, de la Geneva, în cadrul căreia a fost evaluat stadiul de implementarea a
Planului de acțiuni AGEPI-EUIPO pentru anul 2019;
6. Elaborarea şi agrearea Planului de acţiuni AGEPI-EUIPO pentru 2020.

6
desfăşurate

Număr de activităţi
organizate;
număr de specialişti instruiţi

Număr de activităţi
desfăşurate;
număr de persoane
instruite; misiune desfăşurată
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Realizat (are caracter permanent).
A fost asigurat schimbul de informaţii dintre Observatorul RDPI al AGEPI şi
Observatorul EUIPO (a fost expediat în adresa EUIPO Raportul Naţional al
RM privind respectarea DPI).
A fost asigurată implicarea reprezentantului Observatorului EUIPO la
pregătirea Seminarului Regional privind respectarea DPI din 5-6 iunie 2019 şi
transmisă prin Skype o prezentare a instrumentelor EUIPO pentru organele de

Nr.

Nr.
crt.

1

2

92. 6.10.

93. 6.11.

Denumirea acţiunii

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

3
5
Stat pentru Proprietatea
Intelectuală şi
Observatorul European
al Încălcărilor
Drepturilor de
Proprietate Intelectuală
Consolidarea
Permanent Agenţia de Stat
colaborării bilaterale cu
pentru
Oficiul Comunitar
Proprietatea
pentru Soiurile de
Intelectuală;
Plante
Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene;
Ministerul
Economiei şi
Infrastructurii;
Comisia de Stat
pentru Testarea
Soiurilor de
Plante
Consolidarea relaţiilor Permanent Agenţia de Stat
de colaborare cu Oficiul
pentru
European de Brevete şi
Proprietatea
cu statele membre ale
Intelectuală
acestuia; semnarea şi
implementarea
Programului de acţiuni
comune ale Agenţiei de
Stat pentru Proprietatea
Intelectuală şi Oficiului
European de Brevete
pentru anii 2018-2019

Partenerii

Indicatorii de monitorizare

6

7

Ministerul
Afacerilor
Externe şi
Integrării
Europene

Rezultatul implementării acțiunii în anul 2019

8
aplicare a legii, la care au participat 115 persoane.
2 activităţi realizate.

Număr de activităţi
organizate;
număr de specialişti instruiţi

Realizat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Au fost realizate 2 activităţi:
- A fost asigurat schimbul de informaţii dintre AGEPI şi Oficiul Comunitar
pentru Soiurile de Plante (CPVO), inclusiv a rapoartelor anuale.
- Au avut loc discuţii bilaterale cu reprezentanții CPVO în cadrul sesiunilor
UPOV de la Geneva la care au participat delegaţiile RM şi CPVO.
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
A participat 1 specialist la cursul la distanță DL-205.

Plan de acţiuni semnat;
număr de activităţi
desfăşurate;
număr de specialişti instruiţi

Realizat (are caracter permanent).
Au fost inițiate proceduri pentru aderarea RM la OEB. A fost elaborată foaie de
parcurs pentru iniţierea procedurilor de aderare la OEB.
Au fost elaborate documentele necesare pentru iniţierea procedurilor, agreate
cu MAEIE, a fost transmis către MAEIE demersul AGEPI pentru iniţierea
procedurilor de aderare.
A fost elaborat proiectul de scrisoare de intenţie care a fost semnat şi expediat
de către MAEIE în adresa Consiliului OEB pentru examinarea intenţiei RM de
a deveni stat membru la OEB.
A fost asigurată implementarea Planului de acţiuni AGEPI-OEB semnat la
16.11.2019. Stadiul de implementare a Planului a fost evaluat în cadrul
reuniunii la nivel de conducere AGEPI-OEB din 2 octombrie 2019. Au fost
realizate 15 activități.
8 specialiști din cadrul AGEPI au beneficiat de instruire avansată la 5 seminare
organizate de OEB:
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Nr.
crt.

Denumirea acţiunii

1

2

3

94. 6.12.

95. 6.13.

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

Partenerii

Indicatorii de monitorizare
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5

6

7

8
1. Seminarul Academiei OEB IP ”IP pre-diagnosis-enhancing knowledge and
practice”, or. Budapesta, Ungaria, 3-4 aprilie – (2 persoane);
2. PATLIB summit, organizat de OEB în or. Porto, Italia, 6-7 mai – (1
persoana);
3. Seminar OS16-2019 Expert seminar on examination in three selected fields:
Internet of things (IOT) and industry 4.0, Pumps and turbines, Fin-Tech,
Varșovia, Polonia, 8-10 octombrie – (2 persoane);
4. EPO Patent Information Conference 2019 (EPOPIC), București, România,
(29 – 31 octombrie – 1 persoana);
5. Seminar OS23-2019 ”Dialogul eficient între examinatorii de brevete și
mandatarii de brevete sau aplicanți”, Roma, Italia, 12-14 noiembrie – (2
persoane).
În cadrul a 5 seminare de instruire au fost instruiți 8 specialiști ai AGEPI.
Realizat (are caracter continuu).
În anul 2019 au fost organizate 5 evenimente cu participarea experților
internaționali cu tematica axată pe protecţia, respectarea şi valorificarea
drepturilor de proprietate intelectuală cu participarea a 340 pers.:
1.Simpozionul Lecturi AGEPI, 24 aprilie 2019 (80 pers.);
2.Seminarul regional privind asigurarea DPI, 5-6 iunie 2019 (80 pers.);
3.Seminarul AGEPI-REACT, 20 septembrie 2019 (45 pers.);
4.Conferința inovațională AGEPI-OMPI, 20-21 noiembrie 2019 (120 pers.);
5.Seminar practic pe e-PCT, 10- 11 decembrie 2019 (15 pers.).

Organizarea la Chişinău 2018-2020 Agenţia de Stat
a seminarelor naţionale
pentru
şi internaţionale, cu
Proprietatea
participarea experţilor
Intelectuală
de peste hotare, cu
tematica axată pe
protecţia, respectarea şi
valorificarea drepturilor
de proprietate
intelectuală
Implementarea,
2018-2020 Agenţia de Stat
monitorizarea şi
pentru
raportarea realizării
Proprietatea
acţiunilor referitoare la
Intelectuală
capitolul „Drepturile de
Proprietate
Intelectuală”, incluse în
Planul Naţional de
Acţiuni pentru
Implementarea
Acordului de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
pentru anii 2017-2019,

Număr de evenimente
organizate;
număr de participanţi

Număr de rapoarte prezentate
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Realizat (are caracter continuu).
În 2019 au fost elaborate și transmise MEI și MAEIE 9 rapoarte, inclusiv: 4
rapoarte trimestriale, 2 rapoarte semestriale, 1 raport anual, 1 raport de sinteză
pentru raportul de progres și un raport cumulat privind implementarea PNAAA
pentru perioada 2017-2019.
De asemenea a fost asigurata raportarea pe platforma de monitorizare PlanPro.

Nr.

Nr.
crt.

1

2

96. 6.14.

Denumirea acţiunii

Termenele
de
realizare
4

Autoritatea
responsabilă

3
5
inclusiv pe platforma
guvernamentală de
raportare, evaluare şi
monitorizare „PlanPro”
Intensificarea
2018-2020 Agenţia Naţională
colaborării
pentru Cercetare
internaţionale vizînd
şi Dezvoltare;
schimbul de experienţă
Academia de
cu privire la transferul
Ştiinţe a
tehnologic şi obiectele
Moldovei;
de proprietate
Agenţia de Stat
intelectuală, aplicarea la
pentru
proiecte internaţionale,
Proprietatea
perfecţionarea cadrelor
Intelectuală
în domeniul respectiv

Partenerii

Indicatorii de monitorizare
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6

7

8

Număr de proiecte
internaţionale realizate;
număr de stagii peste hotare
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Realizat (are caracter continuu).
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare:
În 2019 ANCD participă în 4 proiecte internaționale în domeniul transferului
tehnologic:
1. ”Business-INN-Moldova” – proiect din cadrul Programului COSME/EEN.
În cadrul proiectului s-a acordat suport informațional și practic antreprenorilor
din RM în vederea stabilirii de parteneriate cu antreprenorii din UE.
2. ”PROBIM” – proiect din cadrul Programului ”Orizont -2020”. În cadrul
proiectului în anul 2019 au fost efectuate 3 misiuni de audit inovațional în
cadrul companiilor din RM, în rezultatul cărora beneficiarii au primit rapoarte
de audit cu concluzii și recomandări privind dezvoltarea afacerilor și
documentarea strategiei în domeniul PI.
3. ”SME/HPC” – Proiect din cadrul Programului ”Erasmus plus”. În cadrul
proiectului a fost elaborat planul de activități specifice în vederea susținerii
ÎMM-urilor utilizatoare de calculatoare de performanță înaltă.
4. ”KnowING IPR” – Proiect din cadrul programului ”Interreg Danube”, care
prevede promovarea subiectelor ce țin de PI.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2019, s-a lucrat la elaborarea cadrului regulator pentru funcționarea
sistemului e-IPR elaborat cu asistența Proiectului UE ”Suport pentru protecția
drepturilor de proprietatea intelectuală în RM”. Sistemul e-IPR a fost discutat
şi prezentat în cadrul a 3 evenimente destinate organelor de aplicare a legii.
AGEPI a participat în calitate de partener la activitățile proiectului ”KnowING
IPR” – Proiect din cadrul programului ”Interreg Danube”, care prevede
promovarea unei platforme în domeniul PI.
În anul 2019 au fost realizate 3 activităţi în cadrul proiectului VIP4SME
(Prediagnoze pentru IMM-uri), la care AGEPI a participat ca și partener
asociat.
Pe parcursul anului 2019 AGEPI a perfectat rapoarte statistice pentru
compartimentele brevete, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci, desene
industriale, indicații geografice perfectate și le-a prezentat în termenul
solicitat de OPMI - 25.04.2019 (Rapoartele statistice expediate în format
electronic la data de 19.04.2019).

Nr.

Nr.
crt.

1
2
97. 6.15.

98. 6.16.

Denumirea acţiunii

Termenele
Autoritatea
de
responsabilă
realizare
3
4
5
Ratificarea Actului de la 2018-2019 Agenţia de Stat
Geneva al
pentru
Aranjamentului de la
Proprietatea
Lisabona privind
Intelectuală;
protecţia denumirilor de
Ministerul
origine şi înregistrarea
Afacerilor
internaţională a acestora
Externe şi
Integrării
Europene

Partenerii

Colaborarea cu Fundaţia 2018-2020 Ministerul
Internaţională de
Educaţiei,
Biblioteci Electronice
Culturii şi
cu referire la drepturile
Cercetării
de proprietate
Agenţia de Stat
intelectuală şi
pentru
bibliotecile publice
Proprietatea
Intelectuală

Asociaţia
Bibliotecarilor
din Republica
Moldova

Indicatorii de monitorizare

6

7
Act ratificat

Raport anual elaborat
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8
În proces de realizare.
Reieșind din faptul că intrarea în vigoare a Actului de la Geneva al
Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi
indicaţiile geografice, semnat de RM la 11 aprilie 2016, va avea loc la trei
luni după ce cinci părți eligibile menționate la art. 28 al acestui Act au depus
instrumentele lor de ratificare sau de aderare (și anume la data de 26 februarie
2020), procedura de ratificare a Actului de către RM urmează să fie inițiată pe
parcursul anului 2020.
În scopul inițierii procedurii de ratificare a Actului menționat, pe parcursul
anului 2019, AGEPI a examinat necesitatea modificării legislației naționale
din domeniu și a identificat prevederile care vor fi amendate.
Realizat (are caracter continuu).
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova:
Consorțiumul Resurse electronice Moldova (REM) în colaborare cu ABRM
elaborează anual raportul referitor la accesul la bazele de date, inclusiv
promovarea și organizarea campaniei ”Accesul deschis”.

