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Notă informativă 

 
cu privire la implementarea Proiectului de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în Republica Moldova” 

Proiectul de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) în Republica Moldova”,  a fost lansat la 10 noiembrie 2016, cu un buget de 
1.959.750 Euro, și va finalizat  la 9 noiembrie 2018.   

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea modului de aplicare al cadrului legal și de 
reglementare în domeniul protecției și asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI) în Republica Moldova.   

Proiectul vizează în special consolidarea comunicării și schimburilor de informații între instituțiile 
cu responsabilități în domeniul protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală, crearea 
unui mediu favorabil pentru asigurarea respectării drepturilor de PI  și îmbunătățirea sistemului de 
protecție și valorificare a indicațiilor geografice în Republica Moldova. 

Beneficiar principal al proiectului este Agenția de Stat  pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), 
având drept parteneri co-beneficiari Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura 
Generală, Serviciul Vamal și Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Având în vedere domeniul 
de aplicare al proiectului, la realizarea activităților de proiect vor fi atrase și alte organizați 
guvernamentale  și non-guvernamentale din Republica Moldova, implicate în procesul de asigurare, 
utilizare și valorificare a drepturilor de PI. 

Principalele obiective ale proiectului sunt:  

 dezvoltarea unui sistem informațional care să asigure comunicarea și schimburile de date  
între instituțiile statului implicate în asigurarea protecției și respectării drepturilor de PI (în 
continuare Sistemul e-IPR), inclusiv: AGEPI, Serviciul Vamal, Procuratura generală, 
Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Agenția pentru Protecția 
Consumatorului și Supravegherea Pieței, Ministerul Justiției;  

 elaborarea și punerea în aplicare a unui program de informare și educare cu privire la 
importanța și rolul proprietății intelectuale în societate; 

 consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, promovarea produselor 
tradiționale cu origine și calitate determinate.  

De menționat că proiectul vine să contribuie prin acțiunile sale la realizarea angajamentelor asumate 
de către Republica Moldova în virtutea Acordului de Asociere și a Agendei de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană și să susțină eforturile AGEPI și a altor entități din Repblica 
Moldova de edificare a unei culturi de Proprietate Intelectuală bazată pe respect.  În perioada mai 



2017- aprilie 2018, activitatea proiectului a fost concentrată pe realizarea activităților concrete 
menite să asigure realizarea obiectivelor sale, după cum urmează:  

1. Cu privire la dezvoltarea sistemului e-IPR:  
- A fost elaborat conceptul sistemului e-IPR și Documentul de Specificații privind 

Cerințele Software al sistemului, agreate de către toate instituțiile beneficiare;  
- S-a convenit asupra platformei de dezvoltare și testare a sistemului;  
- A fost pregătită documentația tehnică și a fost solicitat de la Centrul E-guvernare 

conectarea viitorului sistem la platforma de schimb de date MConnect. A fost contractată 
echipa dezvoltatorilor și s-a purces la elaborarea programului soft care va asigura 
funcționalitatea sistemului. În paralel se lucrează la elaborarea cadrului legal care va 
reglementa funcționalitatea și utilizatorii sistemului;  

2. Cu privire la creșterea nivelului de cunoaștere în domeniul PI prin realizarea unui 
program de schimbare culturală în domeniul PI, au fost realizate următoarele:  

- A fost elaborat un Program de schimbare culturală complex care incorporează acțiuni pentru 
diferite categorii de persoane, în special pentru instituțiile responsabile de respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.  

- În conformitate cu Planul agreat au fost elaborate și realizate programe de instruire pentru 
Serviciului Vamal (2 seminarii),  Inspectoratul General al Poliției și Procuratura Generală (2 
seminarii). A fost inițiată elaborarea ghidurilor în domeniul PI pentru Serviciul Vamal, 
Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței, Inspectoratul General al 
Poliției și Procuratura Generală.   
 

3. Cu privire la consolidarea sistemului de protecție și valorificare a IG, au fost realizate  
activități focusate pe două categorii de beneficiari:  
 

- Activități destinate să consolideze capacitățile instituționale ale organismelor de  control și 
verificare a conformității produselor cu IG. În acest sens, în cadrul proiectului a fost 
realizată o evaluare a sistemului IG în Republica Moldova și elaborate Recomandări pentru 
consolidarea sistemului de IG, au fost organizate seminarii de instruire (3  evenimente) și 
acordată consultanță autorităților cu responsabilități de control și verificarea conformității: 
ANSA, APCSP, etc.  Se lucrează la elaborarea unui Ghid pentru efectuarea controlului 
oficial privind produsele cu IG, DO și STG; 

- Activități destinate producătorilor din Republica Moldova. A fost  elaborat un Ghid practic 
pentru identificarea produselor cu potențial de a fi înregistrate ca Indicații Geografice 
Protejate (IGP), Denumiri de Origine Protejate (DOP) și recunoscute ca Specialități 
Tradiționale Garantate (STG) și realizat un realizat un studiu privind potențialul de produse 
cu IG al Republicii Moldova. Au fost organizate 11 seminarii de informare și instruire  
pentru producători, pe diverse sectoare agroalimentare, la care au participat peste 300 de 
producători locali din diverse sectoare agroalimentare, reprezentanți ai autorităților publice 
regionale și ai asociațiilor de producători.  

 



4. De menționat, că în perioada de raport Proiectul s-a implicat și în realizarea programului de 
activitate al AGEPI, prin susținerea activităților de consolidare și promovare a sistemului de 
PI,  acordând suport consultativ și financiar la editarea Raportului național  privind 
respectarea drepturilor de PI pentru anul 2017; elaborarea Codului deontologic pentru 
mandatarii autorizați în proprietatea intelectuală; organizarea evenimentelor  naționale în 
domeniul PI, precum Conferința Inovațională din noiembrie 2017, Simpozionul anual 
„Lecturi AGEPI”. Proiectul susține implementarea Campaniei de sensibilizare a elevilor din 
instituțiile preuniversitare din Republica Moldova: „Stop Pirateria și Contrafacerea” care se 
derulează în prezent și va acorda suport la organizarea Seminarului Regional în domeniul 
Respectării Drepturilor de PI, care va avea loc la Chisinau, în perioada 6-7 iunie 2018.  

Dintre activitățile prioritare ale Proiectului pentru perioada mai-noiembrie 2018, urmează a fi 
menționate următoarele:  

1. Finalizarea programului soft pentru Sistemul e-IPR  și testarea acestuia;  
2. Finalizarea Ghidurilor în domeniul PI pentru autorități (5  ghiduri) 
3. Elaborarea platformei de instruire la distanță “e-learning”: 
4. Elaborarea Strategiei de Comunicare în domeniul PI 
5. Organizarea unui program de instruire pentru judecători.  
6. Implementarea unui Program pe promovare a IG și elaborarea unei hărți interactive a IG 

ale Republicii Moldova 

Informația referitor la stadiul de implementare, acțiunile realizate și rezultatele obținute sunt 
prezentate în cadrul ședințelor Comitetului de Conducere care se organizează trimestrial. 
Următoarea ședință va avea loc pe data de 15 iunie 2018.  


