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Notă informativă
cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare consolidat referitor la realizarea
Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2018)
raportor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (în continuare Planul de acţiuni) a fost aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 375 din 25.04.2018 și vizează etapa a III-a (și ultima) de
implementare a Strategiei, axată pe constituirea unei piețe mature a OPI, pe crearea condițiilor de
tranziție la calea inovațională a creșterii economice și de adoptare a valorilor societății bazate pe
cunoaștere, pe elaborarea și implementarea unui mecanism eficient de gestiune colectivă a
dreptului de autor și drepturilor conexe și multe alte sarcini majore.
În contextul implementării Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în
anul 2020, AGEPI, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 375 din 25.04.2018
prezintă spre atenția CNPI pentru aprobare Raportul de monitorizare consolidat privind
implementarea SNPI până în anul 2020 (perioada de raportare 2018) (în continuare Raport),
elaborat cu contribuția ministerelor şi instituţiilor implicate în funcționarea sistemului național de
proprietate intelectuală (20 de autorități).
Raportul conține informația privind implementarea celor 98 de acțiuni incluse în Planul de
acțiuni. Obiectivele și acțiunile planificate pentru implementarea în 2018, au fost realizate în
proporție de 99 la sută (97 acțiuni), ceia ce se datorează unei munci perseverente și profesioniste
a tuturor autorităților responsabile.
Este un rezultat excepțional al activității sistemului național de proprietate intelectuală în
anul 2018, care a evoluat și a avansat prin eforturile conjugate ale tuturor autorităților și susținerea
partenerilor din țară și de peste hotare, prin contribuția fiecăruia pe sectorul său la dezvoltarea
domeniului.
Doar o singură acțiune (1%) nu a fost executată, din motive obiective: Acțiunea 4.1.3. Cooperarea şi schimbul de informaţii între AGEPI 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, cu termenul de realizare 2018, autoritatea responsabilă fiind
Consiliul Audiovizualului. Menționăm că din lipsa cadrului normativ în anul 2018 nu a fost
posibilă executarea acesteia. Codul serviciilor media audiovizuale a fost votat în Parlament în
lectură finală la 18.10.2018. Cooperarea între autorități va fi posibilă prin încheierea unui acord
interinstituțional în temeiul art. 86 al Codului serviciilor media audiovizuale.
Printre cele mai marcante realizări ale anului 2018 se numără:
 Elaborarea și promovarea mai multor proiecte de modificare a cadrului normativ
în domeniul proprietăţii intelectuale în vederea sporirii gradului de protecţie a obiectelor de
proprietate intelectuală (OPI), perfecţionării procedurilor de înregistrare a acestora, precum şi
reducerii termenelor de înregistrare a mărcilor şi desenelor/modelelor industriale (obținerea în
regim accelerat a titlurilor de protecție a OPI în termen de 15 zile lucrătoare (comparativ cu 12
luni conform sistemului actual);

 Finalizarea cu succes a proiectului de asistență tehnică a UE „Suport pentru
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” și
dezvoltarea în cadrul acestuia a unui Sistem informaţional interdepartamental comun
(Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești din subordinea Ministerului Justiției,
Procuratura Generală; Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței) .
 Dezvoltarea platformei de cursuri la distanţă (e-learning) în domeniul proprietăţii
intelectuale, care va permite oricărei persoane interesate să se familiarizeze cu domeniul PI;
 Acordarea asistenţei în vederea perfecţionării activităţii corpului de mandatari
autorizaţi în PI, inclusiv aprobarea Codului de etică şi conduită al acestora;
 Monitorizarea şi supravegherea activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a
dreptului de autor şi a drepturilor conexe (OGC) în scopul consolidării sistemului prin
transparentizarea activităţii OGC şi garantarea unui tratament egal titularilor de drepturi;


Desfășurarea în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi direcțiile
raionale de învățământ a campaniilor de informare a elevilor din instituțiile preuniversitare
din țară „Stop Pirateria și Contrafacerea” și „Studierea proprietății intelectuale poate fi
captivantă”, precum și a bibliotecarilor;



Dezvoltarea continuă a cooperării internaționale și regionale în domeniul PI;

 Implicarea activă a diferitor autorități (Agenţia de Investiţii, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale şi Mediului, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, AGEPI etc.) în acțiuni de
promovare a imaginii produselor moldoveneşti, a produselor cu IG;
 Elaborarea, în scopul asigurării funcționalității sistemului național de IG, a unui
proiect de act normativ cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri
pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu IG;


Omologarea a 8 Caiete de sarcini pentru indicații geografice protejate și denumiri
de origine protejate;



Desfășurarea pe parcursul anului în comun cu diverse autorităţi ale administraţiei
publice centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi universităţi, precum şi
în baza acordurilor de colaborare a multiplelor acţiuni de promovare a sistemului de PI
(seminare, mese rotunde, ateliere, expoziţii, campanii de informare, concursuri etc.), în scopul
promovării şi dezvoltării unei culturi înalte în domeniul proprietății intelectuale, sporirea
interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi multe altele.
În concluzie remarcăm faptul că anul 2018 a implementării Strategiei s-a finalizat cu succes,
acțiunile și obiectivele căruia au fost realizate în deplină măsură, fiind atinse rezultate importante
și performanțe în domeniu.
Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2018 a fost elaborat în conformitate cu
punctul 3 al Hotărârii Guvernului nr. 375 din 25.04.2018 pentru a fi prezentat spre aprobare
Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală, iar ulterior urmează a fi prezentat Guvernului.
AGEPI va publica Raportul de monitorizare consolidat pe pagina web oficială, după
aprobarea acestuia de către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală.
În contextul celor expuse, solicităm membrilor Comisiei susținerea și aprobarea raportului
prezentat.

