
Informa ţia privind proiectul Legii cu privire la 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală  

 
  

1. Proiectul Legii în cauză a fost elaborat în temeiul art.71 lit. a) al Legii nr.139 
din 02 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, potrivit căruia 
Guvernul urmează să prezinte Parlamentului proiectul de lege specială cu privire la 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).  

 
2. Respectiv, prin proiectul vizat se propune reglementarea şi aprobarea: 
-  statutului juridic al AGEPI în calitatea sa de oficiul naţional de proprietate 

intelectuală; 
- competenţei (funcţiilor şi atribuţiilor) AGEPI; 
- drepturilor şi obligaţiilor AGEPI; 
- structurii organizatorice şi administrării AGEPI; 
- serviciului în cadrul AGEPI; 
- finanţării şi activităţii economico-financiare AGEPI; 
- activităţilor de bază în domeniul PI;  
- taxelor în domeniul PI. 
 
3. Cel mai important moment propus spre reglementare prin proiectul menţionat 

constituie stabilirea unui nou statut juridic al AGEPI, atribuindu-i calitatea de autoritate 
administrativă autonomă de reglementare în domeniul proprietăţii intelectuale. Statutul 
respectiv a fost stabilit, ţinându-se cont de prevederile art.107 alin.(2) din Constituţia 
Republicii Moldova, precum şi de cele ale proiectului Legii privind administraţia 
publică centrală de specialitate, elaborat de către Cancelaria de Stat în comun cu 
Ministerul Justiţiei.  

Totodată, ţinem să menţionăm că Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală a fost creată în baza prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, 
adoptat la 15 iulie 2004, prin fuzionarea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale (AGEPI) şi Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor (ADA). Pentru 
Agenţia nou creată a fost preluat logotipul „AGEPI”, cunoscut pe larg atât în ţară, cât şi 
de oficiile de proprietate intelectuală din majoritatea ţărilor lumii. 

Respectiv, prin unificarea instituţională, au fost comasate automat şi sistemele 
gestionate de instituţiile respective, în Republica Moldova constituindu-se şi 
consolidându-se astfel un sistem naţional de proprietate intelectuală modern şi viabil. 

Din momentul creării şi obţinerii statutului autonom, AGEPI s-a manifestat 
pozitiv şi şi-a dezvoltat şi promovat sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale, 
axându-se pe principiile de gestionare a unui organism unic, în aşa fel încât cadrul 
normativ care reglementează domeniul şi procedurile realizate conform acestuia 
devenind strâns legate şi corelate între ele.  

În acelaşi timp, AGEPI a sporit eforturile în vederea integrării sistemului naţional 
de proprietate intelectuală în sistemul mondial şi cel european, prin dezvoltarea continuă 
a relaţiilor de colaborare cu Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI), 
cu Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), cu Oficiul 
Eurasiatic de Brevete (OEAB), cu oficiile de specialitate din diferite ţări ale Uniunii 
Europene şi din CSI. Totodată, s-au extins şi s-au consolidat relaţiile de cooperare cu 



Oficiul European de Brevete (OEB), prin semnarea programelor de colaborare anuale, 
care prevăd o serie de activităţi comune. 

De menţionat că progresele înregistrate în Republica Moldova în domeniul 
proprietăţii intelectuale au fost apreciate pozitiv atât de Comisia Europeană, cât şi de 
alte foruri internaţionale.  

 
4. Întru susţinerea sistemului unic şi autonom în domeniul proprietăţii 

intelectuale, actual la nivel internaţional în domeniul protecţiei proprietăţii  
intelectuale există tendinţa conform căreia oricare ar fi structura administrativă a 
oficiului naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, acesta trebuie să fie 
autonom din punct de vedere juridic ca să-şi poată recruta şi instrui personalul conform 
propriilor sale condiţii, să-şi poată controla propriile taxe şi alte cheltuieli şi să-şi poată 
administra fondurile sale, fiind evidenţiate următoarele avantaje ale acestei structuri:  

- independenţa faţă de restricţiile guvernamentale generale privind cheltuielile de 
personal şi alte cheltuieli;  

- o mai mare libertate în dezvoltarea sistemului care în mare parte este legat de 
tehnici informaţionale;  

- un răspuns mai rapid la interesele utilizatorilor şi consumatorilor, inclusiv în 
relaţiile cu structurile internaţionale;  

- reţinerea personalului cu experienţă pe o perioadă mai îndelungată. 
Totodată, deciziile oficiului de a acorda, refuza sau revoca un drept de proprietate 

industrială sau de a soluţiona disputele între părţi, sunt decizii cvasi-juridice, nu 
administrative, de aceea oficiul trebuie să poată lua decizii fără interferenţe de nici un 
fel, fiind răspunzător numai în faţă instanţelor de judecată în măsura în care există un 
drept de apel în faţa instanţei, provenit din decizia oficiului. 

Prin urmare, păstrarea integrităţii şi independenţei sistemului proprietăţii 
intelectuale este necesară şi de acest fapt depinde aprecierea pentru viitor a sistemului 
proprietăţii intelectuale din Republica Moldova ca fiind bine dezvoltat şi consolidat, iar 
Republica Moldova - caracterizată pozitiv în relaţiile cu UE pe acest segment. 
   
 
   
 


