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Titlul proiectului / Date persoană de contact Proiecte la coordonare Proiecte la Guvern
1
Proiectul Hotărârii
Data expedierii:
Guvernului cu privire la
19.08.2019
Platforma informațională
în domeniul protecției
- Proiect [2]
drepturilor de
- Nota informativă [3]
proprietate intelectuală
- Conceptul tehnic al SI
în domeniul protecţiei
Florin Mihailov
OPI [4]
tel.: 022400655
- Regulament [5]
e-mail:
- Conceptul tehnic al SI
florin.mihailov@agepi.go
„Registrul cererilor de
v.md [1]
intervenție” [6]
- Regulament [7]
- Sinteza [8]
2
Proiectul Hotărârii
Guvernului cu privire la
aprobarea tarifelor la
serviciile prestate
de Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală
Nota informativă [9]
Proiectul Hotărârii
Guvernului [10]
Analiza impactului de
reglementare [11]

1

Dorina Colșatschi
tel.: 022400562
e-mail:
dorina.colsatschi@agepi.
gov.md [12]
Proiectul Hotărîrii
Guvernului pentru
modificarea Hotărîrii
Guvernului nr. 291/2000
cu privire la instituirea
Premiului anual al
Guvernului Republicii
Moldova pentru cel mai
dotat inventator și
abrogarea Hotărîrii
Guvernului nr. 933/2000
cu privire la decernarea
Medaliei de Aur a
Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală
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(OMPI) "Inventator
remarcabil" şi Trofeului
OMPI "Întreprindere
inovatoare"

Proiecte la Guvern

Proiectul Hotărârii
Guvernului [13]
Nota informativă [14]
Sinteza obiecțiilor și
propunerilor [15]
Doina Vataman
tel.: 022400563
e-mail:
doina.vataman@agepi.g
ov.md [16]
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