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Glosar abrevieri 
AGEPI - Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
AITT - Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
APC- Agenția pentru Protecția Consumatorilor  
ASEM - Academia de Studii Economice din Moldova 
AȘM - Academia de Științe a Moldovei 
BAA -  Business și Administrarea Afacerilor 
BD – Bază de Date 
CBI – Cerere de înregistrare a Brevetului de Invenție 
CBSD -  Cerere de înregistrare a Brevetului  de Scurtă Durată  
CCI - Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 
CNCRM - Camera Națională a Cărții din Republica Moldova 
CNPI -  Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală 
CSIE -  Centrul de Studii în Integrare Europeană  
CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 
DCFTA (ZLSAC) - Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
DG – Director General 
DO -  Denumire de Origine 
DOP – Denumire de Origine Protejată 
DPI – Drepturi de Proprietate Intelectuală 
IG - Indicații Geografice 
IGP - Inspectoratul General al Poliţiei 
INJ - Institutul Național al Justiției  
ISPHTA – Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 
MACIP - Centrul de Instruire și Consultanță în Afaceri  
LT – Liceul Teoretic 
MAEIE - Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
MAI - Ministerul Afacerilor Interne  
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
MNAM - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei 
MNEIN - Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 
MNIM - Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 
ODIMM - Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
OEB - Oficiului European de Brevete 
OGC - Organizație de Gestiune Colectivă 
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OMPI - Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale 
ONVV – Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 
OPI - Obiecte de Proprietate Intelectuală 
OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci 
PCT – Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor 
PG - Procuratura Generală 
PNAAA - Planul Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 
RM - Republica Moldova 
SCARP - Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights –  Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a Drepturilor 
Artiştilor Interpreţi 
SNPI – Strategia Națională de Proprietate Intelectuală 
STG – Specialitate Tradițională Garantată 
SV - Serviciul Vamal  
UE - Uniunea Europeană 
UPOV - Uniunea Internațională pentru Protecția Soiurilor de Plante 
USM - Universitatea de Stat din Moldova 
USMF „N. Testemițanu” – Universitatea de Stat de Medicină și  Farmacie  „N. Testemițanu” 
UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE  

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.491 din 11.09.2015  

 (Perioada de raportare - anul 2016) 
 

 Nr. 
d/o 

Denumirea acţiunii Termenul 
de  

realizare 
Autoritatea  
responsabilă 

Rezultatul  
așteptat 

Indicatorii  
de  

monitorizare 
Rezultatul implementării acțiunii, 2016 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării strategice a proprietăţii intelectuale ca 
instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia la modelul inovaţional al creşterii economice 

Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării 
1. 1.1.1. Perfecţionarea cadrului 

juridic favorabil creşterii 
numărului de parteneriate 
între industrie şi cercetare, 
sectorul public şi cel privat 
în domeniul inovării 

2015-2017 Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 
(Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic); 
Ministerul 
Economiei 

Cadrul legislativ - 
normativ creat 

Proiect aprobat Executat. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei:  
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În anul 2016 au fost adoptate următoarele acte normative, favorabile creşterii 
numărului de parteneriate: - Legea nr.179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii; - Hotărârea Guvernului nr.709 din 03.06.2016 cu privire la modificarea şi 
completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la 
aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 
anii 2012-2020; - Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea 
Acordului de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 
2016. 
Ministerul Economiei: În scopul fortificării rolului cooperării între întreprinderile industriale şi instituţiile 
ştiinţifice, academice şi educaţionale, printr-o formă nouă pentru RM de organizare a 
businessului, cum ar fi asocierea clusterială în vederea creării condiţiilor de dezvoltare 
efectivă a procesului de inovare în RM şi a unei economii sustenabile şi competitive 
bazate pe cunoaştere şi inovare, precum şi pentru a crește numărul de parteneriate între 
sectorul industrial și cercetare, a fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului nr. 28 
din 01.02.2016 cu privire la modificarea şi completarea Strategiei inovaţionale a 
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 ”Inovaţii pentru competitivitate”. 

2. 1.1.2. Implementarea 
recomandărilor Studiului 
privind îmbunătăţirea 
cadrului normativ-

2015-2017 Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 
(Agenţia pentru 

Ecosistem naţional 
de inovare 
constituit, orientat 
spre creştere 

Numărul de 
recomandări 
implementate 

În proces de realizare. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În anul 2016 AITT a realizat următoarele acțiuni:  - A studiat şi a preluat în continuu bunele practici internaţionale în vederea 
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legislativ naţional din 
domeniul proprietăţii 
intelectuale în vederea 
încurajării activităţii 
inovaţionale 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic); 
Ministerul 
Economiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

economică;  
Condiţii propice de 
dezvoltare a 
procesului 
inovaţional 

dezvoltării unui ecosistem de inovare cât mai complet; - A antrenat sectorul privat în extinderea infrastructurii inovării; - A organizat evenimentul de lansare a platformei Science 2 Bussiness; - A elaborat , a depus şi a implementat proiecte internaţionale în vederea extinderii 
cooperării internaţionale; - A susţinut integrarea parcurilor şi incubatoarelor de inovare în reţele 
internaţionale de dezvoltare, prin prezentarea oportunităţilor de finanţare; - A monitorizat şi a evaluat activitatea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi 
incubatoarelor de inovare; - A dezvoltat în continuu cooperarea strânsă și eficientă între mediul de afaceri, 
universităţi, instituţii de cercetare şi de stat etc. 
- Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:   - În anul 2016 AGEPI a participat  la lansarea platformei Science2Bussiness în 
cadrul căreia a promovat serviciile prestate de AGEPI  atât pentru instituțiile de 
cercetare, cât și pentru întreprinderi, inclusiv instrumentele de documentare în 
informația de brevet accesibilă online (bazele de date în domeniu, programul 
Panorama de Brevet etc.), - De asemenea, au fost organizate 3 seminare de instruire a cercetătorilor în 
domeniul proprietății intelectuale, de exemplu, la Institutul de Genetică, Fiziologie și 
Protecție a Plantelor al AȘM. - În cadrul ședinței CNPI din data de 19.04.2016 a fost prezentată o informație 
privind concluziile şi recomandările formulate urmare realizării Studiului privind 
îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul PI în vederea 
încurajării activităţii inovaţionale. Comisia a recomandat autorităților responsabile de 
realizarea pct. 1.1.2. din Planul de acţiuni să examineze concluziile şi recomandările 
formulate în studiul vizat în vederea stabilirii priorităţilor şi preluării celor mai bune 
practici internaţionale privind crearea unui Ecosistem Naţional de Inovare, orientat 
spre creştere economică. 

3. 1.1.3. Implementarea 
mecanismului de susţinere 
a brevetării în străinătate 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 

Organizaţia de 
Atragere a 

Investiţiilor şi 
Promovare a 

Exportului din 
Moldova; 

Asigurarea 
accesului titularilor 
la mecanismul de 
brevetare în 
străinătate 

Numărul de 
invenţii brevetate 

în străinătate 
Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: A fost elaborat şi promovat de către AGEPI  Regulamentul cu privire la susținerea 
brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante create în RM, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.805 din 28.06.2016, care are drept scop crearea unui 
mecanism funcțional de susținere a acestui proces. Informația despre aprobarea 
Regulamentului a fost mediatizată pe site-ul oficial al instituției: 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/agepi-sus%C8%9Bine-brevetarea-%C3%AEn-
str%C4%83in%C4%83tate-inven%C8%9Biilor-%C8%99i-soiurilor-de-plante . 
Întru implementarea prevederilor acestei Hotărâri de Guvern, prin Ordinul DG AGEPI 
nr.141 din 01.07.2016 a fost aprobat Regulamentul privind funcţionarea şi 
componenţa Comisiei speciale pentru selectarea invenţiilor şi a soiurilor de plante 
create în RM în vederea brevetării în străinătate. 
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Ministerul 
Finanţelor; 
Ministerul 
Economiei; 

Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic 

Academia de Ştiinţe a Moldovei:  Mecanismul de susţinere a brevetării în străinătate a fost elaborat de AGEPI, aprobat 
de Guvern şi implementat. 

Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare,  
ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri 

4. 1.2.1. Promovarea ideilor 
inovative în mediul de 
afaceri din domeniul 
agricol şi al industriei 
alimentare. Crearea 
centrelor de excelenţă 
pentru fermieri 

2015-2017 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
instituţiile 

ştiinţifice din 
sectorul 

agroalimentar; 
Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic 

Intensificarea 
dialogului dintre 
mediul de afaceri 
din domeniul 
agroalimentar şi 
instituţiile din sfera 
ştiinţei şi inovării; 
Promovarea 
realizărilor 
cercetării şi inovării 
în mediul de 
afaceri; 
 Instruirea 
fermierilor privind 
utilizarea inovaţiilor 
deschise 

Numărul  
seminarelor 
desfăşurate  
Numărul  de 

fermieri instruiţi  
Numărul  de 

centre de 
excelenţă create 

Executat. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: În perioada 23-25 martie 2016, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a participat la 
expoziție în cadrul Salonului Internaţional de Inventică „PRO INVENT” (Cluj-
Napoca, România). În cadrul expoziției au fost expuși 6 hibrizi noi de porumb,  5 
hibrizi de porumb marca „Porumbeni”, care au fost menţionaţi cu medalii de aur şi 
diplome de excelenţă. Hibrizii nominalizaţi au fost incluşi în Catalogul Soiurilor de 
Plante al RM şi urmează a fi implementaţi în producere. 
În anul de raport, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” a reuşit să introducă 3 soiuri de 
hibrizi de porumb în Registrul de Stat al României. Astfel, soiurile respective vor fi 
introduse în catalogul de plante a 28 de ţări din Comunitatea Europeană, fapt ce va 
permite RM să le promoveze şi să le comercializeze în statele UE. 
Cu suportul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, la 16-17 
iunie 2016, a fost organizat seminarul „Suportul adaptării şi implementării 
managementului integrat al dăunătorilor în Moldova”, la care au participat 62 de 
specialişti în protecţia plantelor din toate raioanele republicii. Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice din ICCC,,Selecția” s-au finalizat cu includerea în Catalogul Soiurilor de 
Plante al RM a 5 soiuri de plante. 
În colaborare cu Asociaţia austriacă „Donau Soya” a fost fondată experienţa 
„Platforma experimentală” la cultura soia, unde au fost testate 54 de soiuri de soia din 
diferite ţări, studierea diferitor elemente ale tehnologiei de cultivare a soiei.  
Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale savanților ICCC,,Selecția”, în perioada de 
referință, au fost expuse în de 22 publicaţii, inclusiv o monografie, o recomandaţie 
practică, 3 capitole în monografii naţionale şi internaţionale şi 17 articole în culegeri 
naţionale şi internaţionale. 
Cu referire la Centrele de excelență: Prin Hotărârea Guvernului nr. 781 din 22 iunie 
2016 au fost create 2 Centre de Excelență cu profil agricol:  
- IP „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”; 
- IP „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”.  
În perioada de raport, centrele de excelență au prestat servicii pentru 5218 beneficiari, 
fiind organizate 177 seminare. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
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În vederea promovării ideilor inovative, au fost organizate un şir de evenimente printre 
care:  Seminarul informativ ”Oportunităţi de dezvoltare şi promovare a afacerilor 
inovaţionale”;  Seminarul ”Cele mai bune practice ale managementului inovativ;  Seminarul ”Instrumente de finanţare și dezvoltare pentru IMM- uri” unde s-a 
prezentat detalii programul ORIZONT 2020, obiectivele, scopurile, principiile de 
aplicare și alte informaţii utile. 

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 

5. 1.3.1. Perfecţionarea continuă a 
imaginii produselor 
moldoveneşti prin 
promovarea brandului de 
ţară şi creşterea rolului 
proprietăţii intelectuale, în 
special al mărcilor şi 
indicaţiilor geografice, în 
crearea, dezvoltarea şi 
promovarea imaginii 
pozitive a ţării în 
străinătate, inclusiv prin 
acordarea asistenţei 
agenţilor economici în 
vederea eficientizării 
participării acestora la 
diferite acţiuni 
promoţionale externe 

Permanent Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Crearea unei opinii 
pozitive despre 
Republica Moldova 
în străinătate şi 
sporirea volumului 
de exporturi ale 
produselor cu 
semne distinctive şi 
de origine 

Ritmul de 
creştere al 

exporturilor 
produselor cu 

indicaţii 
geografice şi 
denumiri de 

origine 

Executat. 
Ministerul Economiei: În scopul promovării imaginii țării pe plan internaţional, a fost continuată 
implementarea Strategiei de comunicare a brandului de ţară, care are ca obiectiv de 
bază atragerea investiţiilor străine directe, promovării produselor și serviciilor 
autohtone, inclusiv a brandurilor naționale ”Moldova”, ”Invest in Moldova”, ”Made 
in Moldova”, ”Wine of Moldova”. 
În acest context, s-a contribuit la participarea întreprinderilor autohtone la expozițiile 
și târgurile internaționale, cum ar fi: 
- Expozițiile ”Global Destination for Shoes and Accesories” (Dusseldorf, Germania) și ”Premiere Vision Manufacturing” (Paris, Franța) unde au fost 
prezentate brandurile și produsele moldovenești în domeniul industriei ușoare. La 
evenimentele în cauză au participat companiile ”Floare, ”Cristina”, ”Oldcom”, ”Olsa 
Shoes”, ”Ionel”, ”Odema”, ”Shaltoianca”, ”Ridiager”, ”Portavita”, ”Mobile” etc. Ca 
rezultat, au fost colectate peste 100 de contacte cu potențial de colaborare. - Tîrgul Internațional de Mobilă, Echipamente și accesorii ”BIFE – SIM” 
(București, România), cel mai mare târg în domeniul promovării industriei mobilei din 
România, la care au participat membrii Uniunii Producătorilor de Mobilă, 
întreprinderile ”Tiara Prim” și ”Stejaur”. La finalul evenimentului au fost încheiate 17 
contracte de colaborare cu companii și dealeri din România, SUA, Germania, Spania 
și Franța. Totodată, au fost înregistrate vânzări a produselor autohtone  în volum de 
50000 euro. - Expozițiile ”World Food Moscow” (Moscova, Federația Rusă), ”Tallin Food 
Fest” (Tallinn, Estonia), ”SIAL” (Paris, Franța) și ”Indagra” (București, România) 
specializate în produse alimentare: băcănie, alimente congelate, cofetărie, alimente 
conservate, băuturi, fructe și legume proaspete și procesate, mierea de albine etc. la 
care au participat membrii Asociației Moldova Fruct și Asociației ”Moldova – Taste 
the difference”. Drept rezultat au fost stabilite contacte cu rețele de comerț cu 
amănuntul: Lenta, Maria RA, X5 Group, Pyatiorochka, Monetka etc. Concomitent, au 
fost purtate discuții cu potențiali parteneri din Mongolia, Kazahstan și India. Astfel, au 
fost efectuate  deja livrări a produselor autohtone către Mongolia și Rusia. 
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- Expoziția ”Vinexpo” (Tokyo, Japonia) unde au fost prezentate pentru prima dată 
produsele autohtone promovate sub brandul naţional vinicol ”Wine of Moldova”. La 
expoziție au participat 8 companii vinicole autohtone: ”Chateau Vartely”, ”Asconi”, 
”Purcari”, ”Suvorov Vin”, ”Vinăria din Vale”, ”Castel Mimi”, ”Albăstrelele wines” și 
”Migdal P”. Scopul participării la expoziție a fost promovarea companiilor vinicole și 
a produselor vitivinicole, formarea de parteneriate, diversificarea pieţelor de desfacere, 
promovarea imaginii RM ca ţară producătoare de vinuri de înaltă calitate, consolidarea 
imaginii companiilor vinicole ș.a. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: MAIA se află în proces de elaborare a unui Program pentru promovarea produselor 
agroalimentare autohtone atât pe piața internă, cât și cea de export. Programul este 
elaborat cu suportul experţilor internaţionali în cadrul proiectului de asistenţă tehnică 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţiei (FAO). Programul 
va oferi fermierilor, grupurilor de producători, comercianților un cadru de măsuri de 
promovare pentru un marketing îmbunătățit pe piețele de export și cele locale, 
necesare pentru a avansa în fața provocărilor suportate de sector în contextul 
restricțiilor comerciale, o competiție crescândă (inclusiv din partea UE), precum și 
posibilitățile de deschidere a noilor piețe. 
Totodată, întru promovarea produselor autohtone au fost semnate:  Memorandumul de Înțelegere privind Colaborarea pentru Implementarea 
Programului UE-LEADER în RM între MAIA și reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale și asociaților obștești din RM (21 decembrie 2016);  Memorandum de colaborare în domeniul agriculturii şi industriei alimentare între 
MAIA şi Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei (07-10 septembrie 
2016). Potrivit documentului, domeniile selectate ca fiind prioritare sunt: siguranța 
alimentară și securitatea alimentară; cercetare și dezvoltare; extensiune rurală; irigare 
și managementul apelor; producția animalieră; viticultură; schimbările climatice; 
comerțul cu produse agricole și investiții, precum și alte domenii stabilite de comun 
acord. 
Sub patronatul MAIA, în comun cu „Solidarity Fund PL” în Moldova, AO 
„INRECO”, PNUD-SARD, în perioada de 08-09 decembrie 2016, s-a desfășurat o 
masa rotundă cu privire la diseminarea mecanismelor de implementare a Programului 
UE-LEADER și bunele practici străine în dezvoltarea Grupurilor de Acțiune Locală 
pentru crearea și gestionarea „Grupurilor de Acțiune Locală” în UTA Găgăuzia și 
Taraclia, la care au fost invitați oficiali de nivel înalt, dar și reprezentanți ai ONG de 
profil și primari. 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului: A fost organizată participarea la 9 evenimente pe piețe străine: 
1. ProWein expo 2016, 13 -15 martie 2016, Dussseldorf, Germania; Promovarea consecventă a brandului național vinicol ”Vinul Moldovei” la expoziţia 
ProWein urmărește poziționarea RM ca un producător de vinuri de calitate în UE și 
creșterea exporturilor de produse cu valoare adăugată înaltă pe noi piețe. Din RM au 
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participat 25 de companii vinicole, 3 companii producătoare de divin cu stand de 180 
m2 Participarea a fost organizată în parteneriat cu Proiectul de competitivitate al 
USAID Moldova, CBI. 
În cadrul expoziției s-a participat la următoarele activități:  un master class moderat de către expertul internațional Robert Joseph cu genericul 
”Crafted for you to enjoy”. Au fost prezentate spre degustare 10 vinuri și 3 divinuri;  Campanie de PR și promovare în rețele de socializare;  Eveniment la stand dedicat stilului moldovenesc, gastronomiei moldovenești, 
muzicii populare cu participarea artiștilor ansamblului ”Mugurel" și promotorilor în 
costume naționale.  Vizita Ambasadorul RM în Germania, O. Serebrian; Master of Wine, Caroline 
Gilby.  În rezultatul participării la eveniment au fost prestabilite peste 200 de contacte; 
distribuite publicului - 800 de broșuri Wine of Moldova, 600 de pungi Wine of 
Moldova cu sticle de vin promoționale Rara Neagra (0,187 ml) şi pixuri; standul a fost 
vizitat de peste 2500 persoane interesate; În premieră a fost semnat 1 contract la stand 
sub umbrela Wine of Moldova; au fost plasate pe platformele media în RM și cele 
internaționale (Germania, Cehia, Polonia, India s.a.) mai mult de 10 articole și 
reportaje. 
2. China Food&Drinks Fair (CFDF) și prezentarea la Hotel Kempinski,  20 - 26 
martie 2016, Chengdu, China; Deplasările au fost organizate în parteneriat cu Proiectul de Competitivitate al USAID 
şi Western NIS Enterprise Fund. Din RM au participat 19 companii la standul comun 
de 71,5 m2. 
CFDF este cel important târg din China specializat în băuturi și produse alimentare. 
Numărul doritorilor de a vizita târgul a depășit cifra de 300.000 de persoane.  
Au fost expuse la standuri peste 300 de vinuri și divinuri de calitate. După părerea 
vinificatorilor, cât și a oaspeților a fost cel mai vizibil stand. 
Au avut loc întâlniri și negocieri promițătoare. 
În cadrul expoziției s-a participat la 2 master classuri cu degustare de vinuri, moderate 
de către F. Walker, important formator de opinie în domeniu din China. Pentru a fi 
accesibile unui public cât mai divers, evenimentele au fost transmise în direct pe 
rețelele de socializare locale.  
3. International Wine Seoul Expo 2016, 21-23 aprilie, Seoul, Coreea de Sud; Au 
participat 12 companii vinicole din RM. 
Participarea la expoziție a reprezentat o testare prealabilă a pieței, precum și o 
oportunitate de a evalua interacțiunea cu profesioniștii în domeniu (distribuitori și 
importatori de vinuri, specialiști și somelieri internaționali) și impresiile 
consumatorilor coreeni în ceea ce privește Vinul Moldovei.  
Piața Coreei de Sud cunoaște în prezent o creștere semnificativă a consumului de 
vinuri (a 3-a ca importanță în Asia după  China și Japonia), iar trei companii din RM 
își exportă deja produsele vinicole pe această piață. 
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În cadrul expoziției au fost degustate 60 de denumiri de vinuri, 600 de sticle de vin 
moldovenesc. 
4. International Wine Show Praga, 12 octombrie, Cehia; Au participat 13 
companii din RM. 
Vizitatori ai expoziției au fost vinificatori /distribuitori de vinuri din țară și din 
străinătate, precum și cumpărători locali. 
Companiile moldovenești au participat laun  master class pentru un public mai select 
format din importatori, distribuitori, jurnaliști dar și lideri de opinie moderat de către 
Master of Wine C. Gilby (Mare Britanie), au fost prezentate spre degustare 12 vinuri. 
La standurile moldovenești au fost degustate 63 de denumiri de vinuri, 600 de sticle. 
5. World Bulk Wine Expo, Olanda, Amsterdam, 21-22 octombrie 2016 - Cel mai 
mare târg din lume dedicat comercializării vinurilor în vrac, în termeni de volume 
tranzacționate. 
Din RM au participat 10 companii vinicole la un stand comun de 54 m2. 
Expoziția a fost vizitată de peste 6000 de persoane interesate din 63 de țări de către 
oficiali, producători, exportatori și cumpărători din 23 de țări.  În cadrul expoziției a fost organizat un master class cu  prezentarea a 5 vinuri de 
către A. Digolean, expert marketing ONVV.  Premiul ”Voice of Wine” a fost decernat de către dl. V. Luca (vice-ministru 
MAIA) ”Vinului Moldovei” pentru eforturile viticultorilor, vinificatorilor și 
autorităților publice în promovarea vinului în vrac, pentru abilitatea lor de adaptare la 
piețele internaționale și pentru calitatea vinurilor lor. 
6. Expoziția ”Tallinn Food Fair”, 27-29 octombrie, Estonia; Au participat 5 
companii din RM. Participarea la eveniment a fost organizată de ONVV în parteneriat 
cu Ambasada RM în Estonia și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei. 
Vinurile au fost prezentate la un stand comun cu producătorii de fructe și miere din 
RM. 
7. Gala Magazynu Wino, 4-6 noiembrie, Varșovia, Polonia; Au participat 10 
companii. 
În cadrul expoziției au avut loc următoarele activități:   Au fost prezentate vinurile de către companiile participante;  A avut loc un master class moderat de către cunoscutul somelier. T. Kolecki, unde 
au fost prezentate 8 din cele mai bune vinuri;  Au fost distribuite materiale promo și sticle de vin promoționale Feteasca Neagră 
(0,187 ml). 
8. Vinexpo, 15-16 noiembrie, Tokyo, Japan; Au participat 8 companii din RM. 
Participarea la eveniment a fost organizată de ONVV în parteneriat cu Proiectul de 
competitivitate al USAID Moldova, susținerea Ambasadei RM în Japonia. Au vizitat 
expoziția circa 3200 de vizitatori.  Reprezentanții Moldovei au participat la 2 master classuri, organizate pentru cel 
puţin 50 de specialiști, moderate de către M. Endo, președintele secretariatului 
Asociației Importatorilor de Vinuri din Japonia și unul din cei mai iluștri specialiști în 
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domeniul vinului din Japonia;   Revista specializată The Drinks Business a plasat RM printre cei mai importanți 
expozanți ai evenimentului;  Vizita și susținerea semnificativă a sectorului vitivinicol național - Ambasadorul 
RM în Japonia, V. Bumacov;  Prezentarea vinurilor de către companiile participante.  
9. Expoziția specializată ”GoodWine”, 18-20 noiembrie, București, România; Au participat 13 companii din RM, printre care și Asociația Micilor Producători. 
Participarea a fost organizată de ONVV în parteneriat cu Proiectul de competitivitate 
al USAID Moldova . 
În cadrul expoziției au avut loc:         Prezentarea vinurilor de către companiile participante la un stand comun;  Doua Master class-uri cu degustări pentru cel puțin 100 de specialiști în domeniul 
vinului: importatori, somelieri, jurnaliști și bloggeri de specialitate, moderate de către 
expertul C. Păduraru și Gh. Arpentin (director ONVV);  Vizita la stand, master class și susținerea în promovarea vinurilor moldovenești de 
calitate de către dl. E. Grama, ministru MAIA RM. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: Ambasada Republicii Moldova (RM) în SUA a participat la panelul de discuţii cu 
genericul ”Diplomacy by Design” organizat de către Departamentul de Stat al SUA în 
cooperare cu revista de modă ELLE (21.10.2016);  
Totodată, a oferit suportul pentru următoarele: prezentarea la expoziţia de la Blair 
House (Casa Albă), a articolelor de port popular şi modern confecţionate de 
producătorii naţionali. Evenimentul a oferit posibilitatea promovării confecţiilor şi 
accesoriilor moldoveneşti parte a proiectului ”Din Inimă”, prin expunerea lucrărilor 
designerului Alina Bradu (21.10.2016); la prezentarea oportunităţilor investiţionale ale 
RM în cadrul Forumului Naţional din 2016 al Competitivităţii Americane 
(09.12.2016); la organizarea expoziţiei cu vânzare a lucrărilor designerului Alina 
Bradu, în cadrul eveniment festiv prilejuit sărbătorilor de iarnă, organizat la Ambasadă 
împreună cu reprezentanţii comunităţii moldovenilor din regiunea Washington D.C.; a 
asigurat participarea la cea de-a treia ediţie a Convenţiei moldo-americane care a avut 
loc la New-York, unde au fost prezenţi circa 120 de participanţi din 17 state ale SUA, 
2 provincii din Canada, RM şi Marea Britanie, precum şi Consulii Onorifici ai RM în 
New York, Carolina de Nord şi Florida. Pe parcursul anului au fost stabilite contacte 
cu lideri ai comunităţilor moldoveneşti din state precum Georgia, Massachusetts, 
Alabama, Colorado, Florida.  
În cadrul celebrării a 25 de ani de independenţă a RM, a fost organizată recepţia la 
Librăria Congresului SUA cu participarea reprezentanţilor diasporei moldoveneşti, 
inclusiv colectivelor artistice de muzică şi dans popular, proiectarea spoturilor turistice 
moldoveneşti şi degustarea vinurilor autohtone. Aceasta a constituit o bună 
oportunitate de a promova valorile culturale din RM printre numeroşi invitaţi din 
cadrul Guvernului SUA, importantele personalităţi politice din Congresul american, 
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ambasadori şi diplomaţi acreditaţi la Washington D.C., reprezentanţi ai think tank-
urilor americane, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mass-media, precum şi 
compatrioţi din comunitatea moldovenilor în SUA (peste 100 de persoane). 
Ambasada RM în Japonia a oferit suportul logistic necesar companiilor naţionale 
vitivinicole participante şi a asigurat reprezentarea în cadrul brandului de ţară ”Wines 
of Moldova” în cadrul expoziţiei tematice ”Vinexpo Tokyo 2016” (15-16 noiembrie 
2016). 
În incinta Ambasadei RM la Viena a fost organizată o prezentare cu degustare de 
vinuri produse în RM, realizată de directorul companiei Via Vinum din Austria 
(6.12.2016); 
Ambasada RM în Bulgaria a prezentat standul de ţară la iarmarocul caritabil de 
Crăciun din Sofia cu produsele companiilor moldoveneşti ”Franzeluţa”, ”Bucuria”, 
”Viorica cosmetic”, ”ZEL Tvardiţa” (divin, vin, mezeluri), ”Floare –Carpet”, 
”Vartely” , ”Orhei-Vit” (04.12.2016); la 27 octombrie Ambasada a participat în 
cadrul sărbătorii anuale organizate la Sofia de către Agenţia de stat a bulgarilor din 
străinătate, dedicată Zilei etnicilor bulgari de pe teritoriul RM şi Ucrainei. 
Evenimentul a constituit un bun prilej pentru promovarea culturii, dar şi a potenţialului 
economic al locului de baştină al cetăţenilor RM care provin din sudul ţării; la 29 
noiembrie Ambasada a participat la conferinţa organizată de fondaţia Friedrich 
Naumann STIFTUNG - forum pentru ţările din sud-estul Europei, prezentarea lecţiei 
publice cu genericul „Re-designing Public Services for the 21st Century E-
governance”. În cadrul evenimentului, formatorii şi participanţii au împărtăşit 
experienţe privind situaţia economică, tehnologiile avansate, oportunităţile de investiţii 
în ţări precum Estonia, Republica Bulgaria şi RM; la 4 decembrie 2016, echipa 
Ambasadei RM la Sofia a participat la cea de-a XXI-a ediţie a târgului internaţional de 
caritate din Sofia. În anul curent, la târgul organizat de Clubul Internaţional al 
Femeilor (IWC) au participat 60 de Ambasade de pe cinci continente, ONG-uri şi 
asociaţii, care au realizat în total 71 de standuri.  
Prezentarea oportunităţilor investiţionale şi a mediului de afaceri din RM a constituit 
mesajul de bază în cadrul întrevederii cu G. Spartanski, primarul or. Plevna, şi P. 
Krastev, preşedintele Camerei de comerţ şi industrie din acest oraş, cu Primarii şi 
oameni de afaceri din Sofia, Plovdiv, V. Tîrnovo, Gabrovo, şi alte localităţi. La 
solicitarea S. Todorova, Preşedintele Uniunii jurnaliştilor din Bulgaria, ambasadorul a 
prezentat oportunităţile investiţionale şi mediul de afaceri din RM la o întâlnire 
comună cu Z. Petrova şi Ph. Kowatschew, manageri  administrativi ”Bulgaria 
Platinum Group EAD”, Vasko Todorov, avocat, V. Goceva, managerul ”Grupului 
mediatic Bulgaria holding”, T. Avramova, manager al vinăriei ”Bratanov”. 
Ambasada a diseminat informaţii privind desfăşurarea ”Moldova bussiness week 
2016”, calendarul expoziţiilor la ”MoldExpo”; a redactat note informative privind 
experienţa şi diverse practici ale Bulgariei din domeniul comercial-economic; au fost 
prezentate propunerile Ambasadei privind dezvoltarea în continuare a ”diplomaţiei 
economice” (BUL/497.2/022/ din 07.11.2016, pagina electronică a Misiunii a fost 
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actualizată cu link-uri utile, precum site-ul echipei de atragere a investiţiilor în cadrul 
oficiului prim-ministrului RM sau programul expoziţional pentru anul 2016. 
În anul 2016,  
Ambasada RM în Republica Cehă a organizat mai multe evenimente din domeniul 
economic şi social-cultural, prin intermediul cărora în diasporă, precum şi în ţara 
gazdă, a fost promovată imaginea potenţialului investiţional al RM, după cum 
urmează: a oferit suport în participarea a 13 companii vitivinicole din RM la expoziţia 
specializată ”International Wine Show Prague” (12.10.2016); prezentarea vinurilor 
moldoveneşti în cadrul Festivalului gastronomic internaţional ”Víno&Delikatesy” din 
Praga, organizată de Ambasada RM în Republica Cehă (26.04.2016); participarea 
Ambasadei la Expoziţia ”Export Festival CZ 2016”, la care au fost prezentate vinurile 
şi divinurile moldoveneşti (15-16 iunie 2016). 
Totodată, în 2016, a fost înfiinţat, cu sprijinul Ambasadei, organizaţia Centrul Ceho - 
Moldovenesc de Cooperare Economică (CCMCE). Organizaţia are ca obiective 
principale dezvoltarea relaţiilor de afaceri şi a cooperării economice între companiile 
din Cehia şi RM, prin acordarea consultanţei specializate. În perioada 14-28 
decembrie, reprezentanţii Centrului au întreprins o vizită de lucru în RM. 
Ambasada RM în Estonia a acordat suportul şi asistenţa producătorilor din RM în 
vederea participării la expoziţia „Tallinn Food Fest 2016” în perioada 27-29.10.2016, 
unde au participat mai mulţi producători de fructe proaspete, uscate şi procesate, miere 
de albine şi vinuri din RM; a organizat un eveniment de prezentare şi degustare a 
vinurilor şi produselor moldoveneşti la Taverna moldovenească ”Lăutarii” din oraşul 
Tallinn  (28.10.2016).  
A mai organizat şi susţinut: expoziţia de picturi tematice dedicate RM ale artistului 
plastic Vladimir Baciu, domiciliat în Estonia, organizată în incinta Ambasadei (pe tot 
parcursul anului); „Mărţişor”, la Muzeul în aer liber din Tallinn (19.03.2016); Ziua 
portului popular (12.06.2016); serată literară de prezentare a cărţii ”De la vatră până 
la vatră” a conaţionalei Elizaveta Limintovskaia (4.08.2016); participarea colectivelor 
culturale din diasporă la deschiderea Consulatului Onorific al RM în oraşul Kunda 
(6.09.2016); recepţia oficială cu ocazia marcării a 25 de ani de la proclamarea 
independenţei RM (19.09.2016); zilele culturii moldoveneşti la Muzeul în aer liber din 
Tallinn, aniversarea de 15 ani a ansamblului vocal Noroc (29.10.2016); Toamna de 
aur (18.10.2016); Participarea în cadrul proiectului ”Culturile minorităţilor naţionale 
în şcolile din Estonia 2016” (octombrie-decembrie 2016); 
Ambasada RM în Republica Franceză. În cadrul întrevederilor organizate de 
Misiune, inclusiv a deplasărilor Ambasadorului în teritoriu, membrii diasporei, alături 
de alte subiecte abordate, au fost informaţi despre oportunităţile economice şi 
investiţionale din RM, fiind diseminate, inclusiv, materiale promoţionale în acest sens. 
Totodată, pe parcursul anului 2016 au fost organizate mai multe prezentări economice, 
în următoarele regiuni franceze: Paris-29 martie, Lyon - 09 septembrie, Roanne-23 
noiembrie, Rueil Malmaison-24 noiembrie. Ambasada a asigurat sprijinul necesar în 
vederea inaugurării standului RM la expoziţia internaţională agroalimentară SIAL 



14 
 

2016 şi a oferit asistenţa necesară delegaţiei de la Chişinău pe toată durata 
evenimentului (16-20.11.2016);  
Ambasada RM la Atena a participat la târgul internaţional de Crăciun din Atena, 
unde s-au comercializat şi promovat produsele autohtone, precum vinuri, divinuri, 
dulciuri, produse cosmetice (26-27.11.2016); 
Ambasada RM în Regatul Ţărilor de Jos a oferit suport delegaţiei naţionale conduse 
de Viceministrul Agriculturii, Vasile Luca, la expoziţia internaţională a vinurilor în 
vrac ”World Bulk Wine Exhibition”, desfăşurată în Amsterdam. În acest an, pentru 
prima dată RM (Wine of Moldova) i-a fost oferit premiul mare al expoziţiei ”Voice of 
Wine” pentru ”eforturile deosebite ale producătorilor, distribuitorilor şi autorităţilor de 
stat în promovarea exporturilor vinurilor în vrac, precum şi abilităţii de adaptare la 
standardele pieţelor internaţionale, în particular în privinţa calităţii înalte a vinurilor 
moldoveneşti” (21-22.11.2016); 
Ambasada RM în România. Pe parcursul anului 2016, au fost organizate 5 
evenimente promoţionale cu genericul ”Oportunităţi investiţionale şi de afaceri în 
RM”. Două evenimente au fost organizate la Bucureşti în colaborare cu Ambasadele 
Germaniei şi Japoniei în România. Trei evenimente au fost organizate la Cluj, Oradea 
şi Timişoara în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene. Numărul de 
participanţi din partea diasporei a fost de aproximativ 70 de persoane. 
Ambasada RM în România şi Camera de Comerţ şi Industrie Bihor (Oradea), în 
parteneriat cu MIEPO şi BCR Chişinău, a organizat un eveniment promoţional dedicat 
RM pentru companiile româneşti şi cele străine ce îşi desfăşoară activitatea în Judeţul 
Bihor (6.10.2016); 
Ambasada RM în România şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş 
(Timişoara), în parteneriat cu MIEPO şi BCR Chişinău, a organizat un eveniment 
promoţional dedicat RM pentru companiile româneşti şi cele străine ce îşi desfăşoară 
activitatea în Judeţul Timiş (14.12.2016); 
Ambasada RM în România a acordat asistenţa necesară Asociaţiei Moldova Fruct 
pentru organizarea Standului Naţional al RM în cadrul Expoziţiei ”INDAGRA FOOD 
2016”, 2–6 noiembrie 2016, ROMEXPO SA; 
Ambasada RM în România împreună cu Consulatul RM la Iaşi, au acordat asistenţa 
necesară pentru organizarea la Iaşi, a expoziţiei ”Fabricat în Moldova” şi a Forumului 
de afaceri moldo-român, evenimente economice organizate de către CCI în parteneriat 
cu Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, autorităţile publice locale, precum Consiliul 
Judeţean şi Primăria Iaşi (25-27.11.2016). 
Ambasada RM în Ucraina. În perioada de raportare, au fost depuse eforturi în 
vederea promovării produselor moldoveneşti prin creşterea exporturilor şi organizarea 
forumurilor economice. Astfel, la propunerea Ambasadei, în comun cu CCI, pe 5 
februarie 2016, la Chişinău, a fost organizat un Business forum moldo-ucrainean, la 
care au participat agenţi economici ai ambelor state, inclusiv reprezentanţi ai 
comunităţii moldovenilor.  
Totodată, în perioada 1-2 noiembrie 2016, în rezultatul eforturilor comune depuse de 
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către Ambasada RM în Ucraina şi reprezentanţii statelor participante, a fost organizat 
Forumul de afaceri trilateral ”Ucraina, RM şi România: cooperarea interregională şi 
transfrontalieră. Stadiul actual de dezvoltare, tendinţe şi perspective” (or. Cernăuţi). 
Scopul evenimentului a fost intensificarea relaţiilor comercial-economice moldo-
româno-ucrainene. 
Ambasada a realizat şi/sau contribuit la o serie de acţiuni culturale cu participarea 
activă a comunităţii moldovenilor, precum: festivalul ”Florile Dalbe” (ianuarie), 
desfăşurat pentru a 28 oară la Reni; sărbătorirea Mărţişorului în regiunea Odesa 
(martie); organizarea festivităţilor în satul Ozerne, raionul Ismail, dedicate celebrării 
independenţei RM şi Ucrainei (august). De asemenea, se remarcă participarea, 
împreună cu Misiunea, a ansamblului academic de dansuri ”Сонечко” din or. Jitomir, 
conducător artistic dl M. Guzun, originar din RM, Artist al Poporului din Ucraina, la 
cea de-a III-a ediţie a festivalului culturii popoarelor lumii ”Outlook World Culture 
Festival” (iunie), Kiev.  
În vederea promovării imaginii şi potenţialului investiţional al RM, Ambasada RM în 
Federaţia Rusă a participat şi a organizat mai multe evenimente, printre care: 
expoziţia-iarmaroc cu produse moldoveneşti ”Struguri de smarald” (25.09.-
09.10.2016); expoziţia internaţională de produse alimentare, băuturi şi materii prime 
pentru producere ”Prodexpo” (8-12 februarie); a 46-a ediţie a iarmarocului federal 
angro al industriei uşoare ”Textillegprom” şi a 23-a ediţie a iarmarocului internaţional 
”Piele-Încălţăminte-Blănuri-Tehnologie” (16-19 februarie); participarea companiilor 
RM la expoziţia în domeniul turismului ”Intourmarket 2016” la Moscova (19-22 
martie); a 27-a ediţie a expoziţiei în domeniul industriei fashion ”Collection Premiere 
Moscow-2016” (31 august - 03 septembrie); expoziţia internaţională anuală de 
produse alimentare ”World Food Moscow-2016” (12-15 septembrie 2016). 
Ambasada RM în Regatul Suediei a organizat prezentarea cu degustare şi vinuri de 
calitate produse de Combinatul de vinuri Cricova SA, Vinăria din Cimişlia, Asconi, 
Vinăria din Vale şi Mileştii Mici (Clubul nobil Sallskapet, Stockholm, 05.10.2016). 
Ambasada RM în Ungaria a organizat un eveniment de prezentare şi degustare a 
vinului moldovenesc, vinificatori Asconi Winery şi Et Cetera Winery, Wine of 
Moldova (17.11.2016). 
Ambasada RM în Confederaţia Elveţiană a organizat: întrevederea reprezentanţilor 
comunităţii moldovenilor din Elveţia cu Directorul General al al AGEPI, dl O. 
Apostol, la care au participat şi 25 de membri ai diasporei. Întrevederea a oferit 
posibilitatea efectuării unui schimb constructiv de opinii cu privire la rolul proprietăţii 
intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a societăţii, importanţa 
indicaţiilor geografice în promovarea producătorilor autohtoni, rolul Diasporei în 
susţinerea brandurilor şi produselor moldoveneşti (12 aprilie); întrevederea membrilor 
comunităţii moldovenilor din Elveţia cu Viceprim-ministrul, Ministrul Economiei al 
RM, dl. O. Calmîc, la care au participat inclusiv 35 de membri ai diasporei. În cadrul 
reuniunii, vicepremierul Calmîc a discutat despre reformele implementate de Guvernul 
actual pe toate dimensiunile, cât şi despre posibilităţile oferite de autorităţile centrale 
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persoanelor migrante, care intenţionează să revină în ţară pentru a-şi dezvolta o 
afacere (24 iunie 2016); primul business – forum moldo – elveţian. În cadrul Forului 
oamenilor de afaceri, Consilierul pe probleme investiţionale ale Guvernului RM, S. 
Bulbaş a făcut o prezentare a climatului investiţional în RM, evidenţiind procedurile 
simplificate de înregistrare a unei companii pe teritoriul RM, precum şi a condiţiilor 
atractive pentru mediul de afaceri străin (24 iunie 2016); recepţia cu prilejul celebrării 
a 25 ani de la proclamarea independenţei RM, unde a fost organizat un stand de 
promovare a RM. Oaspeţilor le-au fost oferite materiale promoţionale privind istoria, 
cultura şi sistemul naţional de proprietate intelectuală a RM, iar tuturor şefilor 
misiunilor diplomatice cu sediul la Geneva le-au fost transmise după recepţie produse 
cu indicaţiile geografice din RM  recunoscute internaţional (1 septembrie 2016). 
Ambasada RM în Regatul Belgiei a organizat şi/sau oferit asistenta la: organizarea 
expoziţiei ”Reflections on Europe’s Art” la sediul UE (1-8 martie); ”Diversity 
project” - festivalul culturilor mondiale (7 mai); participarea la festivalul Europa Nova 
de promovare a culturii, limbii, tradiţiilor şi turismului ţărilor din Estul şi sud-estul 
Europei, ediţia a 4-a (23-27 septembrie); Ambasada RM la Bruxelles a organizat o 
expoziţie de tablouri şi picturi cu genericul ”Solstiţiu”, ale pictorilor autohtoni Florina 
Breazu şi Cristina Ursu (22 decembrie). La vernisaj au fost prezenţi membri ai 
corpului diplomatic acreditat la Bruxelles, reprezentanţi ai cercurilor academice şi ai 
comunităţii moldoveneşti şi române din Belgia. 
Pe parcursul anului 2016, Ambasada RM din Canada a susţinut organizarea de către 
diaspora moldovenească din Canada a unor evenimente şi acţiuni, dedicate inclusiv 
promovării imaginii RM şi a potenţialului ei investiţional: cea de-a zecea ediţie a 
festivalului ”Polobocul de aur” (februarie, or. Toronto); cele două ediţii ale 
festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă ”Focul din Vatră” (ianuarie, decembrie, or. 
Montreal); degustarea de vinuri moldoveneşti organizată la Montreal în cadrul 
companiei „Alain Royer Dairy Group” (importator canadian de vinuri). De asemenea, 
Ambasada a menţinut o colaborare strânsă cu companiile fondate de oameni de afaceri 
originari din RM: „MoldCan” din Montreal, compania „Celestial Wines” din Calgary, 
„Dacia Felix Wines” din Montreal, care prin activitatea lor, contribuie la promovarea 
imaginii potenţialului investiţional al RM. 
În incinta Ambasadei RM în Republica Letonia a avut loc o întrevedere cu cei mai 
activi membri ai diasporei (circa 10 oameni de afaceri) cu scopul de a identifica 
modalităţi de cooperare în afaceri şi schimb de experienţă. Suplimentar, au fost oferite 
informaţii despre potenţialul investiţional al RM cu ocazia vizitelor de lucru în regiuni 
(8), în cadrul întrevederilor atât cu autorităţile locale, cât şi cu reprezentanţii camerelor 
de comerţ şi oamenilor de afaceri letoni. De asemenea, Ambasada a sprijinit 
organizarea la Riga a unui eveniment de prezentare şi promovare a produselor 
moldoveneşti. 
Ambasada RM în Republica Italiană a promovat şi facilitat participarea a circa 100 
de întreprinderi italiene la Săptămâna businessului italian în RM, organizat în luna 
octombrie 2016; a organizat recepţia dedicată celei de-a 25 aniversare de la 



17 
 

independenţa RM; a participat la inaugurările reprezentanţelor Camerei de Comerţ 
italo-moldave la Treviso şi Ascoli-Pisceno; a organizat mai multe prezentări ale RM şi 
forumuri economice la Chiavari, Genova, Rieti, Ascoli Piceno, Frosinone, Treviso, 
Milano; a oferit informaţii despre RM jurnaliştilor interesaţi. Au fost stabilite  contacte 
între autorităţile locale din Italia cu cele din RM, fiind susţinută implementarea 
raportului de înfrăţire între Comuna Puhoi şi Comuna Certaldo, Regiunea Lombardia 
şi Raioanele Hânceşti, Leova şi Călăraşi. 
Ambasada RM în Statul Israel a organizat mai multe întrevederi pe parcursul anului 
2016 în vederea promovării imaginii şi potenţialului investiţional al RM. Astfel, au 
fost organizate întrevederi cu directorii „Compass Ventures group” (Dan Raviv, 
Ronen Dagon, Moshe Kamar): discuţii privind atragerea investiţiilor în RM (5.07); cu 
proprietarul Fattal Group, dl David Fattal, în vederea planificării unor acţiuni de 
atragere a investiţiilor în domeniul hotelier (28.07); cu dl Moran Meiri, proprietar al 
unui din cele mai importante birouri de avocaţi din Israel, avocatul celor mai mari 
investitori israelieni (05.08); cu proprietarii ”Madanes Insurance” în vederea 
investiţiilor în domeniul sănătăţii (31.08); cu reprezentanţii Federaţiei Camerei de 
Comerţ israeliene privind organizarea forului economic (20.09); întrevedere cu 
reprezentanţii firmei Integrity (IT) (28.11); întrevedere cu Managerul General al 
Companiei ”Santa Bremor” (agricultură), (30.11); festivalul vinului şi caşcavalului 
pentru evreii originari din RM şi Ucraina, prezentarea producţiei vinicole a RM (3.12); 
prezentarea producţiei moldoveneşti cu expoziţie de tablouri, Ashdod (14.12). 
Ambasada RM în Republica Portugheză a organizat mai multe evenimente de 
promovare a imaginii şi potenţialului investiţional al RM precum: recepţia oficială cu 
prilejul aniversării a 25-a a independenţei. La eveniment au fost prezenţi şefi ai 
misiunilor diplomatice, reprezentanţi ai autorităţilor portugheze, oameni de afaceri, 
membri ai comunităţii moldoveneşti, oameni de artă, jurnalişti – în total circa 160 de 
persoane (14 septembrie 2016, Lisabona); ziua vinurilor moldoveneşti în Portugalia – 
eveniment organizat pe data de 18 noiembrie la Crama Palatului Marques de Pombal 
din or. Oeiras, cu sprijinul întreprinderii ”Atlantikdynamik” şi a Camerei Municipale 
Oeiras, la care au participat peste 100 de persoane; ziua culturii RM în Portugalia cu 
genericul ”Scumpă ţară şi frumoasă”, organizată pe data de 16 octombrie 2016 în 
incinta Casei de Cultură din or. Moita, la care au participat circa 450 de persoane, 
inclusiv oameni de afaceri din ambele state.  
Cu sprijinul Ambasadei RM în Regatul Spaniei a fost organizată expoziţia 
ceramistului şi pictorului moldovean N. Şcaterman, desfăşurată la Santander 
(Cantabria). Ambasada a contribuit la organizarea Forumul Investiţional al Diasporei, 
organizat la Barcelona. La eveniment au participat oameni de afaceri străini, agenţi 
economici/ membri ai comunităţii moldovenilor din Spania şi reprezentanţi ai 
Guvernului RM, BRD, Ministerul Economiei, MIEPO, OIM. 
Ambasada RM în Republica Azerbaidjan a organizat la 31 august recepţia oficială 
dedicată aniversării de 25 de ani de la proclamarea Independenţei RM precum şi 
expoziţiile foto şi de picturi din 20 octombrie, 2 noiembrie şi 2 decembrie (Baku), şi 
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expoziţia de picturi în vin a pictorului Vasile Botnaru, la Tbilisi. Totodată, la 5-10 
decembrie în cadrul deplasării de serviciu din Georgia, Ambasada a participat la 
deschiderea şcolii duminicale de limbă română pentru copii membrilor diasporei 
moldoveneşti din Georgia, şi a contribuit, inclusiv prin asigurarea cu manualele 
necesare, precum şi susţinerea diasporei în vederea organizării o dată sau două ori pe 
lună a slujbelor în limba română în una din bisericile din Tbilisi. 
Ambasada RM în Republica Federală Germania, pe parcursul anului 2016 a 
informat reprezentanţii diasporei, precum și reprezentanţii RFG, despre situaţia 
curentă şi tendinţele de dezvoltare a pieţii muncii din RM, posibilităţile de reîntoarcere 
în RM pentru cetăţenii RM. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 AGEPI a continuat să promoveze sistemul național și internațional de 
protecție a OPI, în special a mărcilor și IG și creșterea rolului acestora în promovarea 
produselor și serviciilor autohtone, atât pe plan național, cât și internațional.  
În rezultatul acestor eforturi, solicitanţii naţionali au depus 60 de cereri internaţionale 
pentru înregistrarea mărcilor în alte state prin Sistemul de la Madrid și  2 de cereri de 
reînnoire a mărcilor, care au fost verificate şi expediate la Biroul Internaţional al 
OMPI de către AGEPI. 
Au fost organizate mai multe activități de promovare a sistemului național al IG și 
produsele autohtone cu IG, în țară și peste hotare, printre care vom menționa: - Side-event de promovare a produselor cu IG la standul informațional al AGEPI în 
cadrul Zilei Europei la Chișinău, organizate de Delegația UE la Chișinău (14.05.2017). 
AGEPI a promovat pachete promoționale cu produse tradiționale reprezentanților 
misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, care au participat la eveniment; - Activități de promovare a produselor tradiționale autohtone de calitate cu IG sau 
cu potențial de a fi înregistrate ca produse cu IG (brânzeturi, miere, nuci, vinuri etc.) în 
cadrul evenimentului festiv dedicat aniversării de 25 ani de la proclamarea 
independenței RM și aderării RM la OMPI, organizat la Geneva, 1 septembrie 2016, 
de Misiunea RM pe lângă Oficiul ONU la Geneva cu participarea AGEPI. Astfel, 
reprezentanții OMPI și ai misiunilor diplomatice participante la eveniment, au 
degustat vinurile și bucatele naționale moldovenești; - În cadrul Conferinței Internaționale privind Proprietatea Intelectuală și 
Dezvoltarea organizată de OMPI la Geneva  pe 7-8 aprilie 2016,  Directorul General 
AGEPI a prezentat Proiectul ”Din Inimă. Branduri de Moldova”, proiect de succes al 
RM, care contribuie la promovarea brandurilor autohtone. Proiectul este menit să 
sporească competitivitatea brandurilor moldovenești în domeniul îmbrăcămintei, 
încălțămintei și accesoriilor, și contribuția acestuia la promovarea companiilor pe 
piață, creșterea vânzărilor, a productivității acestora, crearea de noi branduri, noi locuri 
de muncă precum și la creșterea exporturilor. RM a organizat un stand expozițional 
care a fost cel mai apreciat de participanții la conferință. Vizitatorii au rămas 
impresionați de calitatea produselor precum și de prețurile acestora și au menționat că 
produsele fabricate în RM pot face concurență chiar și articolelor produse de 
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companiile recunoscute la nivel mondial. Participanții la conferință au apreciat 
eforturile depuse de AGEPI în promovarea produselor fabricate în RM. Unii vizitatori 
s-au arătat dispuși să cumpere produsele expuse la stand. - Sistemul național de protecție a IG a fost promovat în cadrul a 3 simpozioane 
internaționale, organizate de OMPI cu oficiile naționale de PI, la care au participat 
reprezentanții AGEPI pe parcursul anului 2016 (Georgia, China, Franța), precum și în 
cadrul Seminarului Internațional „Indicațiile geografice în Turcia și alte state 
mediteraneene: tendințe, provocări și perspective”, organizat de un șir de ONG-uri 
din Turcia, ORIGIN, Franța etc., în perioada 27-28 octombrie 2016, în or. Antalya, 
Turcia. 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor si Promovare a Exportului din Moldova 
(MIEPO): Pe parcursul anului 2016, MIEPO a susţinut promovarea imaginii ţarii şi a exporturilor 
produselor moldoveneşti peste hotare prin susţinerea participării companiilor 
autohtone (exportatori şi companii la un pas de export) la expoziţii şi târguri 
internaţionale, şi anume: 17 expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale ("BIFE 
SIM", Bucureşti, România, "World Food Moscow", Moscova, Rusia, "Fabricat în 
Moldova", laşi, România, "Premier Vision manufacturing", Paris, Franţa, "The 
Sourcing Connection", Paris, Franţa, "Global Conference" Stockholm, Suedia,"SIAL", 
Paris, Franţa, "Food Fest", Tallinn, Estonia, "Indagra", Bucureşti, România, "World 
Travel Market. WTM 2016", Londra, Marea Britanie, "Barcelona tourism", Barcelona, 
Spania, "Euro Tier", Hanovra, Germania, "Interpoma", Bolzano, Italia, "VinExpo", 
Tokio, Japonia, "Hannover Messe", Hanovra, Germania, "Global Automotive 
Components and Suppliers - GACS 2016", Stuttgart, Germania, "IZB", Wolfsburg, 
Germania). Participarea la expoziţii au rezultat în cel puţin 91 contracte semnate între 
companiile autohtone şi companii străine, din care 40 sunt valorificate prin livrări de 
export. Valoarea totală a livrărilor urmează a fi obţinută în primul trimestru al anului 
2017. 
În scopul spoirii a capacităţilor agenţilor economici, MIEPO a asigurat elaborarea unui 
studiu privind tehnicile de participare şi promovare la târguri şi expoziţii de export. 
Totodată, au fost elaborate două studii privind tehnicile şi modalităţile concrete de 
penetrare a pieţelor externe - "Ghidul exportului produselor mobiliere în Franţa" şi 
"Ghidul exportului de miere în Franţa". 

6. 1.3.2. Implementarea 
recomandărilor din studiul 
privind căile de 
îmbunătăţire a protecţiei şi 
promovării indicaţiilor 
geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate în 
Republica Moldova 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală;; 

Ministerul 
Construcţiilor şi 

Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 

Sporirea eficienţei 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice 
Creşterea volumului 
schimburilor 
comerciale, sporirea 
competitivităţii 

Nr. de acţiuni 
implementate Executat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Întru realizarea respectivei acțiuni, AGEPI și-a adus aportul considerabil la elaborarea 
şi adoptarea Legii nr.97 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de 
origine și specialităților tradiționale garantate (Legea nr.97/2016), a cărui autor este 
MAIA.  
Totodată, în scopul asigurării implementării Legii nr.97/2016, a fost emis Ordinul DG 
AGEPI nr.131 din 20.06.2016. 
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Culturii; 
Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

produselor 
autohtone şi a 
valorii adăugate a 
acestora etc. 

Ministerul Culturii: Ministerul Culturii, ca și în anul precedent, prin intermediul instituţiilor subordonate, 
dar și prin susținerea proiectelor culturale ale asociațiilor obștești, urmare a 
desfășurării Concursului pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale 
ale asociaţiilor obşteşti, a desfăşurat activităţi de importanţă naţională şi locală, menite 
a promova produsele meşteşugăreşti şi reţetele bucătăriei tradiţionale, printre care: 
Târgul naţional al covorului – ”Covorul dorului”, Ziua Portului național, IProsop 
(Selemet, Cimişlia), Bâlciul Olarilor, ediția a XXVIII-a (Iurceni, Nisporeni), Târgul 
olarilor de la Hogineşti, Călăraşi, Festivalul Pâinii, Edineț,  etc. Au fost realizate 10 
acțiuni. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: În scopul susţinerii producătorilor, prin scrisoarea nr. 18-15 din 08.02.2016, MAIA a 
solicitat extinderea termenului de înregistrare gratuită a denumirilor cu IG, DO şi STG 
de către AGEPI.  
Totodată la data de 1 martie 2016, MAIA a organizat şedinţa de lucru privind 
abordarea aspectelor practice în scopul dezvoltării şi promovării sistemelor din 
domeniul calităţii produselor agroalimentare precum sunt IG, DO şi STG, în cadrul 
căreia unul dintre subiectele examinate a fost de a identifica mecanismul de susţinere a 
producătorilor autohtoni care doresc să obţină protecţia juridică a IG, DO şi STG, 
inclusiv de stabilire a mecanismului de înregistrare gratuită a IG, DO şi STG, solicitată 
în perioada anului 2016. 
Ministerul Sănătăţii: La momentul actual, de către persoanele responsabile din cadrul instituției şi 
autorităţilor administrative subordonate acesteia, se examinează recomandările din 
studiul privind căile de îmbunătăţire a protecţiei și promovării IG, DO şi STG în RM. 
Urmează ca, în funcţie de specificul recomandărilor respective, și incidența acestora 
asupra domeniul ocrotirii sănătății, în special în domeniul medicamentului, 
recomandările respective să fie transpuse prin actele normative departamentale ale 
Ministerului Sănătăţii. 

7.  Inventarierea potenţialului 
de producere a produselor 
ce pot fi comercializate 
sub o indicaţie geografică 
sau denumire de origine, 
sau în calitate de 
specialităţi tradiţionale 
garantate, pe 
zonele/regiunile 
geografice 

2015-2016 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 

Evidenţa şi punerea 
în valoare a 
resurselor şi 
produselor locale, 
încurajarea şi 
dezvoltarea 
producătorilor 
locali şi stimularea 
micilor afaceri 
pentru dezvoltarea 
economiei locale 

Numărul  de 
produse cu 
potenţial de 

comercializare 
sub o indicaţie 
geografică sau 
denumire de 

origine, sau în 
calitate de 
specialităţi 
tradiţionale 
garantate, 

identificate 

Executat.  
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Referitor la potenţialul de producere al produselor agricole şi alimentare cu indicaţii 
geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate au fost identificate 
16 produse ce pot fi comercializate sub aceste denumiri. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Au fost depuse 2 cereri de către solicitanții naționali pe cale națională: - o cerere pentru înregistrarea DO BRÎNZĂ DE POPEASCA (pentru brânză de oi); - o cerere pentru înregistrarea IG ZĂBRICENI (pentru plante, fructe uscate şi 
amestecuri din ele pentru infuzii). 
Ministerul Culturii: În cadrul manifestărilor naţionale şi locale au fost promovate produse tradiţionale 
meşteşugăreşti, bucate tradiţionale. Au fost organizate peste 50 de expoziţii, târguri, 
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Sănătăţii sărbători, festivaluri, inclusiv: Expoziția Concurs ”Satul meu”, desfășurată la 
Moldexpo; Festivalul „Cuptorul cu plăcinte” (ș. Șolcani, rn. Soroca); Festivalul de 
obiceiuri şi tradiţii de nuntă din s. Baraboi, r-nul  Donduşeni; Festivalul de obiceiuri și 
tradiții de toamnă ”Gustul Nordului”, s. Țaul, r-nul Dondușeni ș.a. 
Totodată, în anul 2016, în cadrul proiectului ”Rute culinare în Republica Moldova – 
înregistrarea şi promovarea produselor culinare tradiţionale din raionul Călăraşi” 
implementat de Muzeul ”Casa Părintească”, s. Palanca, Călăraşi, au fost propuse spre 
înregistrare în calitate de indicaţie geografică ”dulceaţa din petale de trandafir de 
Călăraşi”, produsă în localitate. Proiectul a avut ca scop dezvoltarea zonei rurale 
Călăraşi, prin înregistrarea şi promovarea produselor locale şi a potenţialului turistic 
regional. 
Ministerul Sănătăţii: De către Ministerul Sănătăţii a fost examinată posibilitatea stabilirii unor medicamente 
sau alte produse farmaceutice autohtone pasibile  comercializării ulterioare sub IG sau 
DO,. Având în vedere specificul bunurilor respective, precum și inexistența la nivel 
mondial a unor medicamente sau altor produse farmaceutice care să se comercializeze 
sub IG, DO. Nici în RM nu au fost identificate astfel de produse. 

8. Crearea de către fiecare 
instituţie pe domeniul său 
de reglementare a 
mecanismelor clare ce 
urmează a fi utilizate de 
către potenţialii beneficiari 
pentru a asigura protecţia 
indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine sau 
specialităţilor tradiţionale 
garantate (sub formă de 
ghiduri, instrucţiuni, 
ordine etc.) 

2015-2016 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 
Sănătăţii 

Facilitarea 
accesului 
producătorilor la 
instrumentele de 
valorificare a 
resurselor şi 
produselor locale 

Mecanisme 
implementate  

Numărul. de acte 
de reglementare 

adoptate 

În proces de realizare. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Prin Ordinul MAIA nr. 149 din 04.08.2015 a fost aprobat Regulamentul privind 
procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu DO, 
IG şi STG precum și grupul de lucru ce va examina și aviza caietele de sarcini pentru 
produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG, care a fost aplicat cu succes în anul 2016. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Pe pagina web AGEPI este Compartimentul dedicat IG, DO și STG 
http://www.agepi.md/ro/gi-ao-tsg/despre unde este plasată toată informația necesară în 
scopul depunerii cererii de înregistrare a unei IG, DO și STG. 
Ministerul Sănătăţii: Având în vedere că nu au fost identificate unele medicamente sau alte produse 
farmaceutice care să poată fi puse pe piață sub formă de IG, DO sau STG, nici 
mecanisme departamentale de asigurare a protecției acestora nu au fost elaborate. 

9. Modificarea Hotărârii 
Guvernului nr.644 din 19 
iulie 2010 “Cu privire la 
desemnarea autorităţilor 
competente abilitate cu 
atribuţii şi responsabilităţi 
referitoare la produsele cu 
denumiri de origine şi 
indicaţii geografice şi la 
specialităţile tradiţionale 
garantate şi a autorităţilor 

2015 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 

Delimitarea clară a 
organismelor de 
control şi a 
competenţelor 
necesare pentru 
exercitarea 
funcţiilor acestora 

Act modificat În proces de realizare. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: Prin nr. 18-5/124  din 26.10.2016, reieşind din complexitatea domeniului, a 
multitudinii acţiunilor precum şi a autorităţilor desemnate ca responsabile de 
implementarea activităţii, MAIA a solicitat AGEPI, convocarea autorităţilor 
respective, astfel cum este prevăzut şi în Hotărârea Guvernului nr. 644 din 19.07.2010  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În vederea demarării procedurii de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 644 din 19 
iulie 2010 ”Cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi 
responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi 
la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de 
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competente responsabile 
de controalele oficiale 
privind conformitatea 
acestor produse” 

Mediului; 
Ministerul 

Sănătăţii, în 
comun cu 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

controalele oficiale privind conformitatea acestor produse” (HG nr. 644/2010), la data 
de 01.08.2016 AGEPI a expediat către toate autorităţile desemnate conform hotărârii 
sus-menţionate o solicitare în acest sens. 
În contextul răspunsurilor recepţionate din partea autorităţilor implicate, urmare 
demersului MAIA, procedura respectivă a fost amânată, urmând a fi reluată după 
obținerea disponibilității tuturor autorităților vizate. 

10. Promovarea intensă, de 
către fiecare instituţie 
implicată, a sistemului de 
protecţie a indicaţiilor 
geografice şi a denumirilor 
de origine, inclusiv 
plasarea pe paginile web a 
informaţiilor utile 

2015-2017 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 

Sănătăţii, în 
comun cu 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Asigurarea 
informaţională a 
beneficiarilor 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice şi 
denumirilor de 
origine 

Numărul de 
acţiuni realizate 
de către fiecare 

instituţie 

Executat. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: În scopul promovării sistemului de protecție a IG au fost omologate prin actele MAIA 
două caiete de sarcini, și anume: 
- ordinul MAIA nr. 81 din 11.04.2016 cu privire la Caietul de sarcini pentru 
obţinerea produsului cu denumire de origine protejată „Brânza de Popeasca”; 
- ordinul MAIA nr. 111 din 23.05.2016 cu privire la Caietul de sarcini privind 
procesarea plantelor şi fructelor uscate şi amestecurilor din ele pentru infuzii cu IGP 
„Zăbriceni”. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 în cadrul a 16 evenimente organizate de AGEPI au fost diseminate - 
1805 de pliante, broșuri, ghiduri referitor la protecția IG, DO și STG (broșura 
Protecția IG, Ghid IG p/u producători, pliant/ harta IG din RM):  Seminare - 3 /490 ex.  Expoziții – 7 /570 ex.  Cursuri de instruire – 3 / 44 ex.  Manifestări – 4 /700 ex.  1 întrevedere bilaterală la sediul MAIA a dlui DG O. Apostol cu dl Ministru E. 
Grama.  
În prezent, în RM sunt înregistrate 2 DO: Ciumai şi Romaneşti, şi 6 IG: Divin, Codru, 
Ştefan Vodă şi Valul lui Traian, în 2016 - Dulceaţă din petale de trandafir 
Călăraşi şi Rachiu de caise de Nimoreni. 
De asemenea, în anul 2016 la AGEPI au fost depuse două cereri noi de înregistrare; o 
IG Ceai de Zăbriceni și o DO – Brânză de Popeasca. 
Ministerul Culturii: Pe parcursul anului 2016 de către Ministerul Culturii nu au fost organizate sesiuni de 
informare a eventualilor beneficiari, din lipsa mijloacelor financiare, dar și a 
specialistului pe domeniul patrimoniului cultural imaterial. 
Ministerul Sănătăţii: Pe parcursul anului 2016, asigurarea informațională a beneficiarilor sistemului de 
protecție a IG și DO a avut loc în cadrul unor evenimente la care Ministerul Sănătății a 
participat incidental alături de primi responsabili pentru implementarea acțiunii 
respective precum MAIA, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Culturii, Ministerul Mediului. 



23 
 

Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii,  
industriilor creative şi tehnologiilor informaţionale 

11. 1.4.1. Finalizarea studiului 
privind dezvoltarea 
industriilor creative 
elaborat cu suportul 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
implementarea 
recomandărilor acestuia 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Realizarea 
obiectivelor 
stabilite prin 
implicarea tuturor 
mijloacelor 
(financiare, juridice, 
educaţionale) 

Studiu finalizat 
Numărul 

recomandărilor şi 
acţiunilor 

implementate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Studiul privind impactul industriilor creative asupra dezvoltării economiei naţionale a 
RM a fost realizat și publicat în revista OMPI Industrii Creative. Ediția nr.9, și poate 
fi accesat  online la adresa: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1045.pdf   
AGEPI a recepționat 20 de exemplare în format hârtie care au fost transmise 
autorităților cu abilități în domeniul dat. 
În scopul promovării creativităţii, AGEPI a organizat un evenimentul cu genericul 
”Istorii de succes din domeniul industriilor creative”, desfășurat pe 14 decembrie, la 
Muzeul Național de Artă al Moldovei. În cadrul evenimentului au fost prezentate 
modelele de succes din diverse sectoare ale industriilor creative, promovată importanța 
acestor industrii, precum și evidențiate soluțiile ce ar impulsiona creșterea economică 
în acest domeniu.  

12. 1.4.2. Asigurarea transparenţei 
prin furnizarea 
informaţiilor privind 
gestiunea colectivă pe 
pagina www.agepi.gov.md 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

organizaţiile de 
gestiune 
colectivă 

Informarea 
persoanelor 
interesate privind 
activitatea 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă 
(OGC) 

Transparenţă 
asigurată Executat. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Pe parcursul anului 2016 a fost asigurată plasarea informaţiilor privind activitatea 
OGC, fiind publicate 9 articole, 2 note informative, precum şi Deciziile Comisiei de 
Avizare şi Actele Comisiei de Control. 
Activitatea AGEPI în domeniul monitorizării organizațiilor de gestiune colectivă a fost 
mediatizată prin  postări la adresele: 
http://www.agepi.gov.md/ro/collective-management/ogc; 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/noi-reguli-de-efectuare-controalelor-ogc; 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/rezultatele-controlului-general-anual-al-
activit%C4%83%C8%9Bii-asocia%C8%9Biei-%E2%80%9Ddrepturi-de-autor-
%C8%99i-conexe%E2%80%9D; 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/o-nou%C4%83-%C8%99edin%C8%9B%C4%83-
grupului-de-lucru-consultativ-%C3%AEn-domeniul-gestiunii-colective; 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/agepi-lanseaz%C4%83-consult%C4%83rile-
publice-pe-marginea-proiectului-legii-pentru-modificarea-%C8%99i-0; 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/modific%C4%83ri-%C8%99i-complet%C4%83ri-
la-legea-privind-dreptul-de-autor-%C5%9Fi-drepturile-conexe; 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/agepi-lanseaz%C4%83-consult%C4%83rile-
publice-pe-marginea-proiectului-legii-pentru-modificarea-%C8%99i-0.  
De asemenea, au fost plasate 32 de hotărâri/încheieri ale instanţelor de judecată emise 
în cadrul examinării dosarelor ce ţin de activitatea OGC-urilor sau de încasarea 
remuneraţiei. 

13. 1.4.3. Asigurarea activităţilor de 
arhivare, conservare, 
evidenţă, protecţie şi 

2015-2017 Ministerul 
Culturii; 

Academia de 
Punerea în valoare a 
patrimoniului 
cultural naţional 

Numărul de 
activităţi 

întreprinse  
Executat.  
Ministerul Culturii: Activitățile de arhivare, conservare și evidență, protecție și valorificare sunt realizate 
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valorificare a 
patrimoniului cultural 
naţional imaterial 

Ştiinţe a 
Moldovei 
(Institutul 

Patrimoniului 
Cultural şi 

Institutul de 
Filologie, 

Muzeul Naţional 
de Etnografie şi 

Istorie Naturală); 
Centrul naţional 
de conservare şi 
de promovare a 
patrimoniului 

cultural 
imaterial; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

imaterial 
Îmbunătăţirea bazei 
tehnico-materiale 
pentru asigurarea 
inventarierii 
patrimoniului 
cultural imaterial 

Numărul de 
documente 
arhivate şi 
descrise 

Echipamentul 
necesar 

inventarierii 
achiziţionat 

atât de către minister, cât și de instituțiile din subordinea acestuia. 
În anul 2016, pot fi menționați indicatori de rezultat a activității Muzeelor Naționale 
(MNIM, MNEIN, MNAM):  
- întocmirea fișelor analitice – 8.245 (+1,9%); 
- completarea/formarea bazei electronice de date a patrimoniului – 8.245 (+1,6%); 
- conservarea și restaurarea pieselor de patrimoniu – 6797 (-32%); 
- organizarea și desfășurarea a 71 de expoziţii de valorificare a patrimoniului 
cultural naţional (- 5%); 
Activitățile de evidență și conservare sunt desfășurate inclusiv de către Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova (BNRM), Camera Națională a Cărții din Republica 
Moldova (CNCRM). 
Indicatori de rezultat: 
- înregistrări adăugate în componența bazei centrale de date: 36.063 (BNRM); 
CNCRM – Baza de date "Bibliografia Naţională a Moldovei" – 2550 ; baza de date 
analitică – 9 000; baza de date "Editorii RM" – 350;  "ISBN" – 2550. 
- completarea colecției de Cărți vechi și rare (BND Moldavica) cu: 360 de obiecte 
digitale, 85 mii pagini digitalizate; 
- organizarea și desfășurarea expozițiilor –  236 (BNM); 
scanarea unităților bibliografice; CNCRM –700 titluri,  101 000 pag. 
- completarea Arhivei Depozitului Legal cu 7037 unități (CNCRM); CNCRM –700 
titluri, 101 000 pag. 
În procesul de restaurare a documentelor au fost scanate 3,3 mii pagini; au fost 
restabilite 2 mii pagini a cărţilor deteriorate fizic (BNRM). În total, Centrul Tehnic de 
Conservare şi Restaurare BNRM a prelungit viaţa a 4 mii volume/cărţi. 
Evidența colecțiilor bibliotecilor se efectuează în mod manual, cât și în sistem 
automatizat. 
Centrul naţional de conservare și promovare a patrimoniului imaterial: a arhivat 
şi a dus evidenţa patrimoniului cultural imaterial. A completat arhiva cu: 
- 30 bobine digitizate din fondul festivaluri și concursuri naționale; 
- 47 DVD-uri privind activitățile de promovare, conservare și salvgardare a 
patrimoniului cultural imaterial (festivaluri, concursuri, expediții, seminare, ateliere de 
creații, expoziții, materiale de studio etc.); 
- 10 CD-uri cu materiale foto – documente sociale privind activitățile de valorificare 
a patrimoniului cultural național/prezentare a elementelor de patrimoniu cultural. 
Activitatea de documentare a patrimoniului cultural: 
- au fost descifrate 30 de texte folclorice din fondul folclor și 4 dansuri; 
- au fost descifrate pe note şi clasificat folclorul muzical din fondul de folclor – 83 
de elemente. 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (MNEIN): Arhiva MNEIN s-a îmbogățit cu documente de teren, ce reflectă situația actuală a 
patrimoniului cultural imaterial în localități din diverse regiuni ale RM. Întrunirile 
organizate sub egida muzeului au contribuit la sensibilizarea publicului față de 
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importanța salvgardării  patrimoniului cultural imaterial, la o mai bună cunoaștere a sa, 
precum și la menținerea viabilității unora dintre formele sale. Au fost organizate 
următoarele: - expediții de teren pentru documentarea tradițiilor țesutului scoarțelor în localitățile 
Clișova Nouă, Tabăra și Mana, raionul Orhei; Ustia, raionul Glodeni; Mihăileni, 
raionul Râșcani; Sofia, raionul Drochia; Ignăței, raionul Rezina; - expediții de teren pentru documentarea tradițiilor realizării cămășii cu altiță în 
localitățile Vădeni, raionul Soroca; Băhrinești, raionul Florești; Zărnești, Giurgiulești 
și Văleni, raionul Cahul; Mereni, raionul Anenii Noi; Molovata Nouă, raionul 
Dubăsari; - expediții de teren pentru documentarea diversității și viabilității patrimoniului 
cultural imaterial în localitățile Lozova, raionul Strășeni;  Slobozia Mare, raionul 
Cahul;  - organizarea  și participarea la reuniuni științifice consacrate problemelor 
salvgardării patrimoniului cultural imaterial în RM - 4: participarea la Conferința 
Științifică Internațională ”Patrimoniul cultural românesc: probleme de management, 
restaurare și punere în valoare” (Secțiunea ”Patrimoniu Cultural Imaterial”); 
Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNEIN ”Cercetarea, conservarea și 
valorificarea patrimoniului cultural muzeal”; Conferința Științifică ”Oina – joc 
sportiv național”; Seminarul cu participare internațională ”Salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial al RM: tendințe și perspective”;  - publicarea lucrărilor științifice consacrate patrimoniului cultural imaterial al 
Republicii Moldova - 33; - desfășurarea atelierelor și seminarelor practice pentru promovarea elementelor 
patrimoniului cultural imaterial - 12: două ateliere de confecţionare a mărţişorului 
tradiţional; Seminarul republican al meșterilor populari creatori de piese de port 
tradițional din RM; Atelierul de încondeiere a ouălor de Paști; șezători de învățare a 
tehnicilor tradiționale de confecționare a iei (6 ședințe); seminar-practic ”Tehnica 
confecţionării iei tradiţionale”; atelierul de confecționare a brâului tradițional;   - valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin intermediul expozițiilor muzeale 
- 10: expoziția de scoarțe basarabene ”Poeme țesute cu dor”; expoziția ”A treia zi de 
Paști la muzeu”; expoziția de ștergare tradiționale, prezentate în cadrul ”Festivalului 
iProsop”; expoziția consacrată ”Zilei Naționale a Portului Popular”; expoziția 
”Costumul tradițional german – patrimoniu identitar european”; expoziția meșterului 
popular Maria Cristea ”Tezaur brodat cu har”; expoziția de fotografii ”Tradiție și 
Meserie în Republica Moldova”; expoziția de scoarțe în cadrul Târgului Național al 
Covorului ”Covorul Dorului”, ediția a III-a; expoziţia ”Cânepa între mărire şi 
abandon în lumea satului românesc din Ţara Crişurilor”; expoziţia-concurs naţională 
”Croşeta de aur”; - valorificarea patrimoniului cultural imaterial în cadrul activităților cultural-
artistice - 3: Festivalul de colinde ”Hristos Se naște, slăviți-L”; program de muzică 
tradițională în cadrul ”Nopții Europene a Muzeelor”; recital de datini, obiceiuri și 
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cântece folclorice, organizat cu ocazia aniversării a 127 de ani de la fondarea MNEIN, 
prezentat de Teatrul Epic de Etnografie și Folclor ”Ion Creangă”.   
Numărul de documente arhivate şi descrise – 6131:  înregistrări video – 71 de ore;  imagini foto – 5390 de unități;  fișe de evidență ale pieselor ce reflectă patrimoniul cultural imaterial – 670 de 
unități.  
Echipamentul respectiv nu a fost procurat din cauza lipsei mijloacelor financiare 
suficiente. Administrația Muzeului a dispus însă identificarea echipamentelor necesare 
(aparate de fotografiat ș.a.) și, în funcție de bugetul disponibil, le va achiziționa în 
perspectivă. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei: 
Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM (IPC): A fost desfăşurată Conferinţa internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, 
valorificare, promovare”, ediţia a VIII-a, Chişinău, 31 mai – 2 iunie 2016, la care au 
participat cca 200 de cercetători din RM, România, Ucraina, Ungaria, Federaţia Rusă, 
Germania, Franţa ş.a. Subiectele luate în discuţie ţin de repertorierea, valorificarea 
ştiinţifică şi protecţia patrimoniului arheologic, etnologic şi artistic.  
În total, au fost organizate 2 manifestări naţionale, 2 cu participare internaţională, 4 
conferinţe internaţionale. 
2. Cercetătorii IPC au participat la cca 142 de emisiuni radio şi TV consacrate 
problemei patrimoniului cultural material şi imaterial; au publicat 40 de articole de 
popularizare a ştiinţei. 
3. În cadrul proiectelor instituţionale, interstatale şi ale tinerilor cercetători au fost 
realizate expediţii arheologice şi etnologice pentru prelevarea de date cu privire la 
patrimoniul etnografic şi arheologic din comuna Crihana Veche, raionul Cahul. 
4. În cadrul IPC au fost publicate 3 reviste ştiinţifice (Revista Arheologică, Revista de 
Etnologie şi Culturologie, ARTA) axate pe problematica patrimoniului cultural 
material şi imaterial. 
Institutul de Filologie al AȘM: A fost valorificat patrimoniul cultural naţional imaterial prin organizarea de 
manifestări ştiinţifice şi culturale, editarea culegerilor tematice; a fost suplimentată 
banca electronică de date cu materiale noi în format electronic; au fost clasificate şi 
sistematizate materialele de folclor prezervate în arhiva manuscriptică a Sectorului de 
Folclor (anii 1948-1950).  
Cu referire la indicatorii de monitorizare  comunicăm că au fost organizate  
6 manifestări ştiinţifice şi artistice; 2 culegeri tematice; 10 publicaţii multimedia cu 
documente tip text și materiale audio-video și foto înregistrate pe suport DVD-ROM; 
2 cercetări de teren; 14 interviuri cu personalităţi din domeniul culturii şi ale etnologiei 
în cadrul Proiectului Național ”Arhiva de voci: interviuri cu personalități din 
domeniul culturii”; 74 de manifestări cu impact etnologic înregistrate video şi foto; 60 
proiecte video şi 60 DVD-uri cu materiale video montate; 300 materiale audio 
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digitizate de pe 20 suporturi fizice (benzi magnetice); 2500 pagini scanate din 10 
manuscrise cu materiale etnofolclorice; 560 unităţi catalogate cu documente de proză 
populară, ghicitori, teatru folcloric, baladă, cântec epic, cântec liric, folclor al 
ritualurilor de familie etc. 
Centrul naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural 
imaterial: În anul 2016 CNCPPCI a întreprins 70 de activități în vederea punerii în valoarea a 
patrimoniului cultural național imaterial. Au fost arhivate 9411 documente și descrise 
124 de documente. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: AGEPI asigură consultanţă pe acest segment, deoarece această activitate este 
constituită din mai multe etape şi ţine de responsabilitatea nemijlocită a Ministerului 
Culturii. 

Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale 
14. 1.5.1. Implementarea 

mecanismului de 
monitorizare a tendinţelor 
pieţei obiectelor de 
proprietate intelectuală 

2016-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei 

Estimarea 
tendinţelor pieţei 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

Funcţionalitatea 
mecanismului 

elaborat 
Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Mecanismului monitorizării pieței proprietății intelectuale din RM a fost aprobat prin 
ordinul DG AGEPI nr. 248 din 31 decembrie 2014. Implementarea acestuia se 
realizează anual prin elaborarea Raportului de monitorizare a pieței obiectelor 
proprietății industriale care estimează tendințele pieței OPI. Rapoartele sunt făcute 
publice pe site-ul instituției. (http://agepi.gov.md/ro/transparency/programmes)  

15. 1.5.2. Asigurarea unei 
mediatizări naţionale şi 
internaţionale a 
rezultatelor concursurilor 
“Cel mai bun elev 
inovator”, “Topul 
inovaţiilor”, Expoziţiei 
Internaţionale specializate 
“INFOINVENT” şi 
informarea companiilor 
din ţară şi din străinătate 
despre soluţiile propuse 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 
Ministerul 
Educaţiei 

Mediatizarea 
organizării 
concursurilor şi a 
rezultatelor acestora 
prin intermediul 
mijloacelor mass-
media şi editarea 
broşurilor 

Numărul de 
broşuri editate  
Numărul de 

mijloace mass-
media implicate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, AGEPI a participat în calitate de coorganizator la desfășurarea a 15 
concursuri de susținere și promovare a creativității și inovării inclusiv în rândul 
tinerilor: 
Cu referire la concursurile nominalizate în denumirea acțiunii comunicăm 
următoarele: pe 14 mai 2016, la liceul AȘM s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a 
Concursului Național ”Cel mai bun elev inovator  - Genius”, unde s-au reunit cei 
mai ingenioși și creativi elevi din țară. 
La festivitatea de desemnare a laureaților concursului au participat conducerea AȘM, 
AGEPI, AITT, oficiali din partea ministerelor Educației, Tineretului și Sportului, 
Mediului, reprezentanți ai comunității academice și universitare, mediului de afaceri, 
profesori, studenți, elevi și părinți. 
La concurs au participat 118 concurenți, cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani, 
reprezentând 32 de instituții de învățământ din țară. În cadrul concursului au fost 
expuse 116 lucrări din diverse domenii, inclusiv: tehnologii informaționale, 
agricultură, sănătate, mecanică, energie regenerabilă, robotica, creativitate etc. 
Deținătorii Premiului Mare au fost desemnați D. Guzun și N. Muntean, Liceul 
Teoretic ”Constantin Stere” și Colegiul Tehnic Agricol din or. Soroca, pentru lucrarea 
”Utilizarea surselor de energie regenerabilă - farfuria Stirling” – premiul a fost 
înmânat de Prim-ministrul RM, prezent la eveniment. 
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Câștigătorii concursului au primit diplome de participare, cadouri, cărți și premii 
băneşti. 
În scopul susținerii și stimulării creativității tinerilor inventatori, AGEPI a participat 
în calitate de partener la organizarea și desfășurarea concursului și a menționat 3 din 
cele mai aplicabile și utile inovații, prezentate la concurs.  
Astfel, DG al AGEPI O. Apostol a înmânat Cupa AGEPI, însoțită de diploma de 
mențiune și un premiu bănesc, elevului I. Cerempei de la Liceul Teoretic ”George 
Călinescu” din mun. Chișinău pentru lucrarea ”Motor cu ardere externă”. 
Premiul AGEPI de încurajare a creativității inovaționale a ajuns la S. Petrașco și P. 
Zatie, elevi ai Liceului AȘM, pentru lucrarea ”ECO-Lampă”. 
V. Derenov, elev al Gimnaziului ”Grigore Vieru” din satul Vasilcău, a primit diploma 
de mențiune AGEPI și un premiu bănesc pentru ciclul de lucrări ”Culegător de fructe” 
și ”Secător Hidraulic”. 
Totalurile concursului au fost mediatizate și pot fi vizualizate la: 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/au-fost-premia%C8%9Bi-
c%C3%AE%C8%99tig%C4%83torii-concursului-na%C8%9Bional-cel-mai-bun-elev-
inovator-%E2%80%9Egenius%E2%80%9D 
În perioada 15-16 decembrie 2016, AGEPI a participat în calitate de partener, alături 
de AITT și AȘM, la desfășurarea ediției a VI-a a Concursului național ”Topul 
Inovațiilor”.  
Scopul concursului constă în promovarea şi stimularea activităţii ştiinţifice şi de 
inovare în RM, identificarea celor mai originale şi valoroase inovaţii, informarea 
publicului cu privire la potenţialul inovaţional al țării. 
Concursul a fost destinat cercetătorilor, instituțiilor de profil, oamenilor de afaceri 
interesați de transfer tehnologic și întreprinderilor inovaționale. 
La ediția curentă a concursului au fost depuse 43 de cereri ce conțineau circa 90 de 
inovații, care au fost repartizate pe 4 direcții strategice de cercetare:  Sănătate și Biomedicină;  Biotehnologii;  Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie;  Materiale, tehnologii și produse inovative. 
Printre laureați se numără: Institutul de Energetică al AȘM, Institutul de Tehnică 
Agricolă ”Mecagro”, Grădina Botanică a AȘM, USMF ”N. Testemițanu” și Institutul 
Oncologic. Trofeul ”Inovația anului” a fost decernat Institutului științifico-practic de 
Horticultură și Tehnologii Alimentare pentru lucrarea ”Tulpini de levuri autohtone de 
genul saharomicee pentru producerea vinurilor”, conducător - dr. hab. Nicolae Taran. 
Informația privind laureații concursului a fost mediatizată și poate fi vizualizată la 
adresa: http://www.agepi.gov.md/ro/news/au-fost-desemna%C8%9Bi-
laurea%C8%9Bii-concursului-%E2%80%9Ctopul-inova%C8%9Biilor-
2016%E2%80%9D/. 
Mediatizarea concursurilor nominalizate s-a efectuat pe pagina web a AGEPI.  
Expoziţia Internaţională specializată ”INFOINVENT” va avea loc în anul 2017 în 
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cadrul căreia se informează companiile participante despre  soluțiile propuse. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În cadrul concursurilor enumerate în acțiune s-a iniţiat o campanie de informare 
publică organizată cu suportul media şi TV: 
- Pentru Concursul ”Cel mai bun elev inovator”: 
S-a elaborat un plan de promovare unde grupul ţintă a fost reprezentat de instituţiile de 
învăţământ primare, liceale şi şcolile profesionale. Pentru mediatizarea concursului s-a 
realizat spot publicitar şi s-au elaborat  materiale promoţionale necesare 
evenimentului. Pentru promovarea rezultatelor a fost elaborat şi catalogul celor nouă 
ediţii ale concursului. 
Câştigătorii concursului au participat la standul AITT în cadrul expoziţiilor organizate 
cu prilejul Zilei Europei şi a Nopţii Cercetătorilor, ediţia a III-a, cu scopul de a 
promova lucrările prezentate la concurs. 
- Pentru Concursul ”Topul inovaţiilor”: S-a elaborat un plan de promovare unde grupul ţintă a fost reprezentat de oamenii de 
ştiinţă, institutele de cercetare şi întreprinderile inovatoare. Cu suportul media s-a 
iniţiat o campanie de informare şi difuzare a apelului de participare la concurs.  
Rezultatele concursului au fost publicate în diferite surse de informare, portaluri de 
ştiri, reviste, broşuri. A fost elaborat un articol pentru revista „Akademos” a AȘM cu 
privire la rezultatele concursului ”Topul inovaţiilor”. 
De asemenea, au fost promovate rezultatele concursurilor prin: elaborarea 
comunicatelor. Pot fi accesate pe: http://aitt.md/ro/press-release/comunicate-de-
presa/finala-concursului-na%C8%9Bional-cel-mai-bun-elev-inovator-
%E2%80%9Dgenius%E2%80%9D-a-avut-loc.html şi  http://aitt.md/ro/press-
release/comunicate-de-presa/concursul-topul-inovatiilor-editia-a-vi-a-si-a-desemnat-
castigatorii.html 

16. 1.5.3. Promovarea invenţiilor 
autohtone brevetate şi a 
rezultatelor ştiinţifice la 
saloanele şi expoziţiile 
internaţionale şi naţionale 
de invenţii şi noi 
tehnologii, organizate 
peste hotarele Republicii 
Moldova 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 

Organizaţia de 
Atragere a 

Investiţiilor şi 
Promovare a 

Exportului din 
Moldova 

Promovarea 
realizărilor 
instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi 
inovării şi a celor 
universitare la 
expoziţiile 
internaţionale; 
atragerea 
investiţiilor pentru 
implementarea 
inovaţiilor 
autohtone 

Numărul 
expoziţiilor la 
care s-a participat 
- 9; Numărul de 
invenţii 
promovate: 
287 de invenții 
ale savanților 
autohtoni din 
cadrul a peste 10 
instituții, care au 
fost apreciate cu 
174 de distincții;  

100 lucrări/53 
medalii și 5 

premii speciale 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, AGEPI a continuat activitatea de promovare a realizărilor științifice și 
inovaționale din RM în spațiul european de cercetare și inovare prin acordarea 
suportului logistic și financiar inventatorilor de a participa la saloane internaționale de 
peste hotare.  
Astfel, în anul de raportare, AGEPI a participat cu stand expozițional la 9 saloane și 
expoziții internaționale de invenții, cercetare și noi tehnologii  și anume: din România 
(Iași, Cluj-Napoca, Timișoara), Elveția (Geneva), Cehia (Praga), Polonia (Varșovia), 
Serbia (Novi Sad), Germania (Nuremberg), Belgia (Brussels), în cadrul cărora 
promovat sistemul național de proprietate intelectuală și sistemul de validare a 
brevetelor europene pe teritoriul RM: 
1. Salonul International al Cercetării, Inovării și Inventicii ”PRO INVENT 2016”, Cluj Napoca, România, 22-25 martie 2016. Ordin DG nr. 57 din 18.03.2016. 
AGEPI a promovat 100 lucrări apreciate cu 53 medalii și 5 premii speciale. 
2.  Salonul Internațional de invenții, ediția a 44, Geneva, Elveția, 13-17 aprilie, 
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8 lucrări apreciate 

cu 5 distincții 
 

92 de lucrări 
apreciate cu 78 

medalii 
 

63 de lucrări 
apreciate cu 59 de 
medalii, 4 premii 
de excelență, 2 
premii speciale; 

5 lucrări apreciate 
cu  2 medalii 

 
 

8 invenții 
apreciate cu  6 

medalii 
 
 
 
 

10 invenții ale 
inventatorilor 

autohtoni 
apreciate cu 2 

medalii; 
6 invenții ale 
inventatorilor 

autohtoni 
apreciate cu 4 
distincții - 3 
medalii și– 

Meritul Regatului 
Belgiei în gradul 
de Mare ofițer și 
Meritul European 

Ordin nr.75 din 07.04.2016. 
AGEPI a promovat 8 lucrări apreciate 5 cu distincții. 
3. Expoziția Internațională „EUROINVENT”, Iași, România, 18-22 mai 2016. 
Ordin nr.107 din 13.05.2016. 
AGEPI a promovat 92 de lucrări apreciate cu 50 medalii de aur, 20 de argint și 8 
medalii de bronz. 
4. Salonul Internațional de invenții „Traian Vuia” de la Timișoara,  25-28 Mai 
2016. Ordin nr.111 din 19.05.2016. 
AGEPI a promovat 63 de lucrări, care au fost apreciate cu 28 de medalii de aur, 16 
medalii de argint, 15 medalii de bronz, 4 premii de excelență, 2 premii speciale. 
5. Expoziția Internaționala ”INVENT Arena” or. Trinec, Republica Cehă, 16-17 
iunie 2016. Ordin nr.128 din 13.06.2016. AGEPI a promovat 5 lucrări, apreciate cu   
1 medalie de aur și 1 medalie de bronz. 
6. Salonul Internațional de Invenții ”IWIS-2016”, or. Varșovia, Polonia, 10-12 
octombrie 2016. Ordin nr. 201 din 29.09.2016. 
AGEPI a promovat 8 invenții ale inventatorilor autohtoni, ce au fost apreciate cu 1 
medalie de aur, 2  - de argint și 3  - de bronz. 
7. Festivalul Internațional al Inovării, Cunoștinței și Creativității ”TESLA FEST 2016”, or. Novi Sad, Serbia. 12-15 octombrie 2016. Ordin nr. 205 din 
06.10.2016. 
8. Expoziția Internațională de Invenții ”iENA-2016”, or. Nurnberg, Germania, 27-30 octombrie 2016. Ordin nr. 219 din 27.10.2016. 
AGEPI a  promovat 10 invenții ale inventatorilor autohtoni apreciate cu 1 medalie de 
argint și 1 medalie de bronz. 
9. Expoziția Internațională de Invenții, Cercetare și Noi Tehnologii ”Brussels-Inova 2016”, Belgia. 17-19 noiembrie 2016. Ordin. nr. 221 din 26.10.2016. 
La standul AGEPI au fost prezentate 6 invenții ale inventatorilor autohtoni apreciate 
cu 1 medalie de aur și 1 de argint, precum și 2 distincții – Meritul Regatului Belgiei în 
gradul de Mare ofițer și Meritul European. 
În cadrul acestor expoziții, la standul AGEPI au fost prezentate în jur de 287 de 
invenții ale savanților autohtoni, care au fost apreciate cu 174 de distincții (medalii de 
aur, argint, bronz, premii speciale). Aceste activități au contribuit la crearea unei 
imagini pozitive a țării noastre peste hotare. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei: În perioada 19-21 mai 2016, la Iași, România, s-a desfășurat cea de-a VIII-a ediție a 
Expoziției Europene a Creativităţii şi Inovării „EUROINVENT”. Inventatorii din RM 
au fost prezenţi la această expoziţie cu circa 90 de lucrări ale instituţiilor academice şi 
28 universitare: cum ar fi, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, 
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul Grădina Botanică, precum și 
reprezentanți ai USMF „N. Testemițanu”, Centrului Național științifico-practic de 
Medicină de Urgență, Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, AITT etc. Invențiile 
cercetătorilor  din RM s-au bucurat de o înaltă apreciere a Juriului, fiind distinse cu 50 
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medalii de aur, 20 medalii de argint,  8 medalii de bronz și  2 premii speciale. 
Institutul De Microbiologie și Biotehnologie al AȘM: IMB a participat la 7 saloane internaționale (EuroInvent, Iași, 2016; ProInvent, Cluj-
Napoca, 2016; Inventica, Iași, 2016; РосБиоТех, Moscova, 2016; Geneva, 2016; 
IWIS, Varsaw, 2016; ”Traian VUIA”, Timișoara 2016; unde a obținut 14 medalii (12 
de aur și una de argint) și o diplomă de excelență. 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova: În vederea promovării sectorului de tehnologii, MIEPO a susţinut participarea 
companiilor autohtone la trei expoziţii specializate din sectorul automotive, după cum 
urmează: 
1. "Hannover Messe", 25 - 29 aprilie 2016, Hanovra, Germania - cel mai important 
eveniment din lume pentru tehnologia industrială şi de fabricare, produse industriale, 
tehnologii şi inovaţii, care a avut loc pe parcursul a 68 de ani şi reprezintă o platformă 
care reuneşte companii la nivel mondial. În 2016, MIEPO şi-a propus promovarea 
producătorilor de pompe şi atragerea investiţiilor în sub-sectorul respectiv. 
Participarea la expoziţie a avut drept scop sprijinul companiilor autohtone (ASPA SA, 
Cris Hermetic Pumps şi Hidroinpexţ pentru a stabili noi contacte şi identifica 
potenţiali parteneri pentru cooperare şi outsourcing. 
Au fost identificate 3 companii cu interes sporit faţă de RM - Grundfos (unul dintre cei 
mai mari producători de pompe şi sisteme de pompare), KBS (producător important de 
pompe şi sisteme integrate de pompare, Germania) şi SEP Pumps & Motors (pompe şi 
componente, Turcia). 2. ”Global Automotive Components and Suppliers - GACS 2016”, 31 mai - 2 iunie 
2016, Stuttgart, Germania - o expoziţie anuală ce întruneşte furnizori din domeniul 
automotive din diverse niveluri şi este dedicată componentelor din industria auto şi 
furnizorilor de componente. Scopul participării la expoziţie cu companiile autohtone a 
fost de a identifica companii cu potenţial de cooperare pentru outsourcing, companiilor 
cu potenţial de investiţii în RM şi suport companiilor autohtone participante, 
facilitarea contactelor şi dialogurilor. Stabilite circa 21 contacte cu companii străine cu 
interes pronunţat. 3. "IZB 2016", 18 - 20 octombrie 2016, Wolfsburg, Germania - IZB reprezintă 
lanţul valoric total al sectorului automotive, inclusiv: electronice, electrice, 
mecatronică; asamblare; construcţii metalice; materiale plastic; module; produse 
chimice; ansambluri; unităţi de control; dezvoltare; tehnologia informaţională; logistic; 
procese de producţie, etc. Stabilire a cca 50 contacte cu potenţiali cumpărători de 
componente. Printre companiile străine abordate cu potenţial de a prelungi explorarea 
oportunităţilor RM sunt: Gebauer & Griller (Austria), Sumitomo Electric Borntetze SE 
(Germania), Yezaki Europe Limited (Group Volkswagen), ODW Electric GmbH 
(cablaje), Auto-Kabel Management GmbH (inginerie, cercetare şi dezvoltare), CAAR 
(automotive cluster association), Continental Secure Data Germany GmbH (interes de 
colaborare cu companiile din Moldova Continental şi Arobs), Online Engineering 
GmbH (embedded software), LASE Group (IT sector), FOURIIM inc (Japanese 
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Automotive Research, interest in including Moldova in investment locations overview 
for automotive sector). 

17. 1.5.4. Perfecţionarea 
mecanismului de 
acumulare şi distribuire a 
remuneraţiei pentru 
valorificarea obiectelor 
dreptului de autor şi 
drepturilor conexe 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală, în 
colaborare cu 

organizaţiile de 
gestiune 
colectivă 

Asigurarea 
accesului la 
informaţia privind 
acumularea şi 
distribuirea 
remuneraţiei, 
inclusiv prin 
întocmirea şi 
prezentarea 
rapoartelor pentru 
fiecare titular 

Numărul  de 
contracte 

încheiate cu 
utilizatorii 
Creşterea 
volumului 
încasărilor 

remuneraţiei de 
autor. 

Distribuirea 
remuneraţiei de 

autor într-un mod 
transparent 

În proces de realizare. În vederea consolidării activității organizațiilor de gestiune colectivă, precum și 
perfecționării mecanismului de acumulare și distribuire a remunerației pentru 
valorificarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, a fost elaborat 
conceptul proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, ce are drept scop 
transpunerea parțială a Directivei 2014/26/CE din 26.02.2014 privind gestiunea 
colectivă a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.  
Proiectul de act legislativ menționat se află la etapa de consultări publice, fiind plasat 
pe pagina web-oficială a AGEPI. 

Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii  
18. 1.6.1. Prestarea serviciilor de 

prediagnoză a proprietăţii 
intelectuale, în vederea 
valorificării potenţialului 
intelectual 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Întreprinderile mici 
şi mijlocii 
familiarizate cu 
modalităţile optime 
de utilizare a 
potenţialului 
intelectual 

Numărul  de 
întreprinderi mici 
şi mijlocii care au 

beneficiat de 
servicii de 

prediagnoză 

Executat. În perioada de raport au fost prestate servicii de prediagnoză la doi din rezidenții 
Incubatorului de Afaceri Sângerei: ÎI ”Aliona Ivanenco” care prestează servicii de 
logopedie, pregătire  psihologică a copiilor pentru școală, consiliere psihologică pentru 
copii, adolescenți și adulți, terapie de cuplu și ”Constatforj” SRL, care are ca obiect de 
activitate producerea și comercializarea produselor din fier executate în baza unui 
design individual.  
Totodată, AGEPI a promovat Serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale în 
vederea valorificării potenţialului intelectual al întreprinderii, în rândul agenţilor 
economici, inclusiv din sectorul IMM, participanţi la expoziţiile naţionale şi 
internaţionale organizate atât la CIE ”Moldexpo” (mun. Chișinău) - 12 expoziții, cât şi 
în teritoriu (Bălţi) – 1 expoziţie. 
În cadrul expozițiilor menționate, AGEPI a diseminat 13 titluri/4725 ex. de materiale 
informative în domeniul proprietății intelectuale (pliante, broșuri).  

19. 1.6.2. Organizarea seminarelor 
tematice în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
destinate întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu 
participarea experţilor 
naţionali şi internaţionali 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei 

Aprofundarea 
nivelului de 
cunoaştere a 
domeniului 
proprietăţii 
intelectuale, de 
către agenţii 
economici din 
sectorul 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Numărul  de 
seminare 

organizate 
 Numărul  de 
participanţi 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 AGEPI a organizat 15 seminare tematice în domeniul proprietății 
intelectuale, cu participarea reprezentanților sectorului IMM, dintre care 5 - în mun. 
Chișinău și 10 - în teritoriu (Bălți, Edineț, Soroca, Ungheni, Hâncești, Cahul, Orhei, 
Comrat, Râbnița, Călărași, Căușeni etc.). 
În cadrul acestor seminare au fost școlarizate în domeniul PI -  1846 persoane și 
diseminate 3880 exemplare de publicații/materiale promoționale.   
AGEPI a participat la organizarea a 3 concursuri  cu participarea reprezentanților 
IMM (110 pers), în cadrul cărora au fost diseminate materiale informative (3 titluri/90 
exemplare de publicații). 
De asemenea, în anul 2016 ( 6-7 iunie), la Chișinău s-a desfășurat seminarul național 
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cu participarea experților OMPI și OSIM ”Rolul semnelor distinctive pentru 
dezvoltarea afacerilor”, dedicat întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor, organizat de 
către AGEPI cu suportul OMPI și cu participarea CCI a RM. 
La eveniment au participat în jur de 90 reprezentanți ai IMM-urilor din republică: 
Ordin nr. 119 din 2.06. 2016. 
Direcțiile AGEPI au participat cu diverse comunicări la seminarele organizate. 

20. 1.6.3. Identificarea şi 
participarea cu acţiuni în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale, în cadrul 
proiectelor internaţionale 
şi europene dedicate 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, implementate în 
Republica Moldova 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii; 
Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic 

Consolidarea 
capacităţilor 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii în 
domeniul adoptării 
strategiilor de 
management al 
proprietăţii 
intelectuale, create 
în cadrul 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii, al 
comercializării 
şi/sau utilizării 
acesteia 
Ameliorarea 
comunicării dintre 
titularii de drepturi 
şi reprezentanţii 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Numărul  de 
activităţi 

desfăşurate;  
Numărul  de 

reprezentanţi ai 
sectorului 

întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

instruiţi;  
Numărul  de 

cereri depuse şi 
de titluri de 
protecţie a 

obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
obţinute de 

întreprinderile 
mici şi mijlocii 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 a fost lansat Proiectul UE VIP4SMEs (Valoare PI pentru IMM-uri ) la 
care AGEPI și ODIMM sunt co-parteneri. Acest proiect are mai multe pachete 
dedicate IMM-urilor (seminare, traininguri). AGEPI a semnat la 30 noiembrie curent 
contractele cu liderii pachetelor de lucru WP1-$, WP2, WP 3. Proiectul va derula pana 
în anul 2018. În luna decembrie 2016 AGEPI a transmis Planul de actiuni pentru anul 
2017 privind implementarea pachetului de lucru WP2, care prevede 6 acțiuni: 1 zi de 
informare, 1 atelier de lucru și 5 vizite la IMM-uri. 
AGEPI a participat cu diseminare de informație la evenimentele organizate de Rețeaua 
Globală a Antreprenorialului din Moldova în luna noiembrie. Au fost diseminate 100 
de seturi de materiale câte 3 titluri în cadrul Săptămânii Globale a Antreprenorialului.  
De asemenea, AGEPI a participat cu lecții și diseminare de informați la trainingul 
organizat de Asociația ANTiM pentru tinerii antreprenori din republică. 
În anul 2016 244 de întreprinderi din sectorul ÎMM au solicitat protecție pentru 434 
de obiecte de proprietate intelectuală create /deținute  de întreprinderi, și anume:  
Cereri de înregistrare a mărcii – 425/ 236 de întreprinderi; 
Cereri de înregistrare a desenelor și modelelor industriale – 5/ 4 întreprinderi;  
Cereri de brevet de invenție– 3/ 3 întreprinderi; 
Cereri de brevet de invenție de scurtă durată – 1/ 1 întreprindere. 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Începând cu anul 2016, ODIMM împreună cu AGEPI fac parte dintr-un consorțiu 
format din 15 organizații internaționale care implementează proiectul ”VIP4SME- 
Value Intellectual Property for SMEs”. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului 
includ: 
- dezvoltarea unor servicii de PI mai calitative în urma analizei necesităților IMM-
urilor;  
- sporirea gradului de conștientizare și înțelegere a PI;  
- oferirea informațiilor publicului larg pe o pagină web destinată PI.  
Participarea la acest proiect va facilita accesul IMM-urilor din RM la informații și 
servicii de calitate referitor la aplicarea și comercializarea drepturilor de PI la nivel 
internațional. 
În 2016, ODIMM a aplicat un proiect la apelul ”Collaborative Bio-economy Business 
Models” al Programului Orizont 2020 în cadrul unui parteneriat cu 12 organizații 
internaționale din domeniul cercetării. Rezultatele așteptate ale proiectului presupun 
dezvoltarea a minim patru modele de afaceri destinate produselor și serviciilor 
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inovative din sectorul bio adaptate la cerințele pieței actuale; optimizarea utilizării 
capacităților de producție existente și sporirea stimulentelor pentru a investi în 
dezvoltarea capacităților companiilor din sectorul bioeconomiei. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În calitate de ambasador în cadrul reţelei europene IPR Helpdesk, în anul 2016 AITT a 
acordat consultanţă IMM din RM interesate în domeniul adoptării strategiilor de 
management al PI, al comercializării şi/sau utilizării acesteia. 
În anul 2016 a fost elaborată și depusă o propunere de proiect în cadrul programului 
Orizont 2020, destinat punctelor de contact EEN (Enterprise Europe Network) cu 
privire la amplificarea capacităților de management al inovațiilor și a procesului 
inovațional în câteva companii din RM. Ca una din acțiunile propunerii de proiect s-a 
inclus și inventarierea companiilor luându-se în considerare inclusiv caracteristica PI. 

21. 1.6.4. Promovarea informaţiei de 
brevet şi eficientizarea 
posibilităţilor de acces şi 
absorbţie a întreprinderilor 
mici şi mijlocii a 
informaţiei de brevet şi a 
inovaţiilor deschise 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii  

Crearea punctelor 
de informare în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale, în 
cadrul 
incubatoarelor de 
afaceri, parcurilor 
ştiinţifico-
tehnologice şi 
incubatoarelor de 
inovare din 
republică; Formarea 
aptitudinilor de 
selectare şi aplicare 
de către 
întreprinderile mici 
şi mijlocii a unor 
soluţii tehnice sau 
tehnologice noi 
pentru dezvoltarea 
produselor şi/sau 
serviciilor inovative 
în baza informaţiei 
de brevet; 
Sporirea numărului 
de activităţi de 
diseminare a 
informaţiilor din 
domeniul 

Numărul 
punctelor de 

informare create; 
Numărul  de 

activităţi 
întreprinse; 
Numărul  de 

agenţi economici 
instruiţi; Numărul 
de materiale din 

domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 
diseminate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 AGEPI a asigurat promovarea sistemului național de PI, în special a 
informației de brevet în cadrul expozițiilor și seminarelor organizate pe parcursul 
anului cu participarea IMM- urilor. 
Printre activitățile desfășurate vom menționa promovarea inovațiilor la standul 
informațional  al AGEPI, organizat la expozițiile internaționale, desfășurate la CIE 
”Moldexpo” S.A: ”Fabricat în Moldova”, ”Food&Drinks”, ”Farmer”, 
”MoldAgrotech”, ”Moldconstruct” etc. 
În perioada de raport a fost transmisă către ODIMM solicitarea despre reluarea 
activităților de instruire a  IMM-urilor în domeniul PI și a informației de brevete.  
A fost elaborată prezentarea PowerPoint care va fi transmisă la ODIMM pentru a fi 
inclusă în programele de instruire ale tinerilor antreprenori. 
În anul 2016 (sem. I), în comun cu Rețeaua Globală a Antreprenorialului GEN 
Moldova, a fost organizat un curs de instruire de scurtă durată în domeniul 
Proprietății Intelectuale în cadrul Maratonului creativ pentru IMM - urile 
participante la Cupa Businessului Creativ și Gala Antreprenorialului creativ, 
organizate în parteneriat cu AGEPI. Ordin nr. 116  din 31.05.2016. 
Direcția brevete a prezentat 7 comunicări, în cadrul cărora au fost instruite circa 70 de 
pers. 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii: În perioada de referință, ODIMM a elaborat un buletin informativ cu tematica 
”China & South-East Asia IPR SME Helpdesk” care explică serviciile oferite și 
procedura prin care antreprenorii și organizațiile de suport pot beneficia de Serviciul de Asistență în domeniul DPI pentru China și Asia de Sud-Est. Buletinul informativ menționat a fost publicat pe pagina web a ODIMM și diseminat pe rețelele de socializare gestionate de Organizație. 
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proprietăţii 
intelectuale, 
inclusiv a 
informaţiei de 
brevet, organizate 
în rândul 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii din 
republică 

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ naţional din domeniul proprietăţii  
intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia şi practica comunitară şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte 

Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale 
22. 2.1.2. Perfecţionarea continuă a 

legislaţiei naţionale în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale prin 
modificarea şi completarea 
unor acte normative: 
Regulamentul privind 
procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare a 
mărcilor; Regulamentul 
privind procedura de 
depunere, examinare şi 
înregistrare a indicaţiilor 
geografice, a denumirilor 
de origine şi a 
specialităţilor tradiţionale 
garantate; Regulamentul 
privind procedura de 
depunere, examinare şi 
înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale; 
Regulamentul privind 
procedura de depunere şi 
examinare a cererii de 
brevet de invenţie şi de 
eliberare a brevetului 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Sistemul naţional 
de protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
armonizat cu cel 
european, în baza 
celor mai bune 
practici europene 

Proiect aprobat Executat. Dat fiind faptul că modificările și completările la Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 
privind protecția invențiilor au fost operate prin Legea nr. 160 din 30.07.2015, iar cele 
la Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale; Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor; Legea 
nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante, au fost operate 
prin Legea nr.162 din 30.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, precum şi Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecția 
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate a 
fost modificată prin Legea nr.97 din 13.05.2016, având în vedere complexitatea 
acțiunii, s-a decis elaborarea a 3 proiecte separate de modificare şi anume: 
1. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce 
se operează în Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de 
brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.528 din 01.09.2009 (urmează a fi transmis Guvernului RM spre examinare şi 
aprobare); 
2. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce 
se operează în unele hotărâri ale Guvernului (HG nr.1496 din 29.12.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a 
desenelor şi modelelor industriale şi HG nr.295 din 16.04.2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi 
de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă) - urmează a fi transmis 
Guvernului RM spre examinare şi aprobare; 
3. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.610 din 5 iulie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a 
denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate (a fost transmis spre 
expertiză juridică Ministerului Justiţiei). 

23. 2.1.3. Elaborarea 
Regulamentului privind 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Eficientizarea 
gestiunii colective a 

Proiect aprobat În proces de realizare. În vederea consolidării activității organizațiilor de gestiune colectivă, precum și 
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gestiunea colectivă a 
dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe 

Proprietatea 
Intelectuală 

dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe 

perfecționării mecanismului de acumulare și distribuire a remunerației pentru 
valorificarea obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, a fost elaborat 
conceptul proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, ce are drept scop 
transpunerea parțială a Directivei 2014/26/CE din 26.02.2014 privind gestiunea 
colectivă a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile 
asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.  
Ulterior, adoptării proiectului legii se va determina necesitatea elaborării proiectului 
Regulamentului privind gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe. Proiectul de act legislativ menționat se află la etapa dezbaterilor publice, fiind 
plasat pe pagina web-oficială a AGEPI.  

24. 2.1.4. Crearea unui mecanism 
aplicabil pentru asigurarea 
respectării drepturilor, 
conform art.66 din Legea 
nr.139 din 2 iulie 2010 
privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, ţinând 
cont şi de posibilităţile 
tehnice, pentru a nu fi 
prejudiciate drepturile 
niciuneia dintre părţi 

2016 Ministerul 
Afacerilor 
Interne;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Capacitatea sporită 
de depistare şi 
prevenire a 
traficului ilicit de 
produse 
contrafăcute 

Mecanism creat În proces de realizare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 a fost iniţiată elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
în contextul căreia urmează a fi revăzut şi art. 66 . 
Art. 66 din Legea nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 
se aplică de către instanțele de judecată în varianta actuală.  
În urma întrevederilor cu experți europeni, s-a convenit la acordarea asistenței externe, 
privind crearea acestui mecanism. Se analizează practica judiciară în domeniu pentru a 
identifica acest mecanism.  
Acțiunea a fost transferată pentru anul 2017.  
Ministerul Afacerilor Interne: Reieșind din competența funcțională a Inspectoratului Național de Investigații al IGP 
al MAI, a fost inițiată o cauză penală pe faptul încălcării drepturilor de autor și conexe 
prevăzute de art.185/1 CP RM, în privința persoanelor necunoscute, care utilizând 
rețeaua globală Internet au retransmis operele marilor producători internaționali, 
cauzând un prejudiciu în proporții deosebit de mare.     
De menționat că în perioada de raport, și anume în luna octombrie 2016, activitatea 
privind investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor de autor și celor conexe a fost 
împiedicată de legea nr.18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de 
stat. 

25. 2.1.5. Crearea cadrului normativ 
privind facilitarea 
digitizării şi difuzării 
operelor şi a altor obiecte 
protejate de dreptul de 
autor şi drepturile conexe, 
intrate în domeniul public 
(colecţii ale bibliotecilor, 
instituţiilor de învăţământ, 
muzeelor, arhivelor, 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Tehnologiei 

Informaţiei şi 
Comunicaţiilor 

Asigurarea 
accesului la operele 
intrate în domeniul 
public 

Proiect aprobat În proces de realizare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Realizarea acțiunii în cauză se va efectua a odată cu modificarea/completarea 
legislației naționale în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. 
AGEPI a propus crearea unui Registru care să includă operele cu termenul de protecție 
care a expirat. În responsabilitatea AGEPI a fost stabilită crearea unei baze de date. 
Ministerul Culturii: Un cadru normativ specific acțiunii de către Ministerul Culturii nu a fost elaborat.  
Proiectul noii Legi a bibliotecilor conține prevederi în raport cu dreptul de autor. 
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organizaţiilor de 
difuziune) 

26. 2.1.6. Perfecţionarea cadrului 
legislativ pentru indicarea 
surselor sau a purtătorilor 
de patrimoniu cultural 
imaterial pe produsele care 
folosesc elemente de 
patrimoniu cultural 
imaterial 

2016 Ministerul 
Culturii; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Consolidarea 
cadrului legislativ 

Proiect aprobat Neexecutat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Realizarea acțiunii se va efectua odată cu modificarea/completarea legislației naționale 
în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. 
Ministerul Culturii: Nu au fost realizate acțiuni pentru perfecționarea/elaborarea cadrului legislativ, însă la 
nivel de politici și cadru normativ, trebuie să menționăm despre Programul de stat 
privind salvgardarea obiceiului Colindatul de ceată bărbătească, inclus în Lista 
reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității (2016-2020) 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1323 din 8 decembrie 2016, care prevede măsuri 
de protejare și valorificare a obiceiului, dar și a purtătorilor acestui element de 
patrimoniu imaterial.  

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 

27. 2.2.1. Reprezentarea intereselor 
naţionale în cadrul 
Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
a altor organisme 
internaţionale axate pe 
problematica protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

Prezentarea poziţiei 
Republicii Moldova 
pe marginea 
agendei 
Organizaţiei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale şi a 
altor organisme 
internaţionale 

Numărul  de 
propuneri 

prezentate; 
Numărul  de 
participări la 
evenimente 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În perioada de bilanț, specialiştii AGEPI au asigurat participarea și reprezentarea RM 
la 19 evenimente organizate de OMPI la Geneva, Elveția: dintre care 12 sesiuni de 
lucru a  7 comitete permanente ale OMPI, 2 sesiuni ale  UPOV şi 4 sesiuni a 2 grupuri de 
lucru ale organizaţiei și o rundă de reuniuni anuale ale statelor membre ale OMPI. 
Cheltuielile aferente deplasării au fost suportate parţial de către OMPI. 
Cu referire la activitatea în cadrul comitetelor permanente și grupurilor de lucru vezi 
pct. 6.5. 
Cu referire la runda de reuniuni anuale, delegaţia RM s-a aliniat declaraţiei Grupului 
Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS), menţionând, totodată, 
priorităţile ţării noastre în domeniul consolidării sistemului naţional de PI, dezvoltării 
inovaționale a țării, ultimele evoluții normative şi a mulțumit OMPI pentru suportul 
acordat. Declaraţia Republicii Moldova a fost prezentată audienţei în prima zi a 
reuniunii de către E.S. dl Ambasador T. Ulianovschi şi poate fi accesată la adresa:  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_56/a_56_r02.pdf. Pe parcursul aflării 
la Geneva, delegaţia RM a avut mai multe întrevederi cu reprezentanţii oficiilor de PI 
de peste hotare, inclusiv din statele membre ale Grupului CEBS, în cadrul cărora au 
fost discutate diverse aspecte ale colaborării bilaterale în domeniul PI, subiecte ce țin 
de protecția OPI, promovarea inovațiilor, dezvoltarea sistemului de indicații 
geografice, activitatea OGC-urilor etc.  
Menționăm că la 11 aprilie curent, DG AGEPI, dl O. Apostol, a semnat, din numele 
RM, la sediul OMPI, Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind 
înregistrarea internațională a DO și a IG, adoptat la 20 mai 2015. Semnarea acestui 
Act va facilita înregistrarea internațională a IG. AGEPI, în calitate de instituție publică 
responsabilă de promovarea intereselor RM în cadrul organizațiilor internaționale în 
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domeniu, are drept obiectiv prioritar integrarea sistemului național de proprietate 
intelectuală în cel internațional și european. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: Delegaţia RM, în componenţa DG al AGEPI, O. Apostol,  şef delegaţie, şi T. 
Ulianovschi, reprezentant permanent al RM pe lângă Oficiul ONU din Geneva, a 
participat la Conferinţa la Nivel Înalt privind Proprietatea Intelectuală pentru ţările 
aflate de-a lungul Drumului Mătăsii (22.07.2016). 
Totodată, pe parcursul perioadei de referinţă au fost prezentate 79 de discursuri, în 
comun, cu statele Grupului regional CEBS în cadrul comitetelor funcţionale ale OMPI 
în vederea promovării intereselor specifice. 

28. 2.2.2. Informarea titularilor din 
Republica Moldova 
privind modalităţile de 
protecţie internaţională a 
obiectelor de proprietate 
intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 

Serviciul Vamal 

Nivelul avansat de 
cunoaştere de către 
solicitanţii 
autohtoni a 
sistemelor 
internaţionale de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

protejate peste 
hotare 

 
Pe parcursul 
anului au fost 
depuse cereri 
internaționale de 
înregistrare: 

Invenții – 7 
(PST); 
Mărci – 60 
(Madrid); 
Desene și 
modele 
industriale 
(DMI) – 2(7) 
(Haga) 

 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Informarea titularilor autohtoni se efectuează în cadrul tuturor seminarelor și 
activităților organizate de AGEPI, unde se subliniază importanța protecției 
internaționale a OPI. Este oferită și informația cu privire la modalități în cadrul acestor 
evenimente prin diseminarea materialelor la tematica dată. Informația privind protecția 
OPI peste hotare a fost diseminată în cadrul a 12 expoziții internaționale de la CIE 
”Moldexpo” și 1 expoziție din teritoriu (Bălți), la care a participat AGEPI pe parcursul 
anului 2016. 
Totodată, pe pagina web a AGEPI este plasată informația respectivă în scopul 
familiarizării cu modalitățile de protecție internațională a OPI, sporirii nivelului de 
cunoașterea de către acestea a sistemelor internaționale de protecție. 
Solicitanţii naţionali au depus 60 de cereri internaţionale pentru înregistrarea mărcilor 
în alte state prin Sistemul de la Madrid, inclusiv 2 pentru reînnoirea mărcilor, cereri 
verificate şi expediate la Biroul Internaţional al OMPI de către AGEPI. 
Solicitanţii naţionali nu au depus cereri de înregistrare a DO prin Aranjamentul de la 
Lisabona. 
În perioada de raport, solicitanţii naţionali au depus 2 cereri de înregistrare a 7 DMI pe 
cale internaţională prin Aranjamentul de la Haga și o cerere de introducere a 
modificărilor pentru expediere la Biroul Internaţional OMPI de către AGEPI. 
Solicitanții naționali au depus 7 cereri de brevet de invenţie prin Sistemul Tratatului de 
cooperare a brevetelor (PCT).  
Academia de Ştiinţe a Moldovei: Modalităţile de protecţie a OPI au fost puse în discuţie în cadrul unui șir de 
evenimente organizate pe parcursul anului 2016. 
Institutul Naţional de Cercetări Economice a elaborat studiul în cadrul proiectul 
aplicativ de cercetare 15.817.06.05A  „Armonizarea politicii de dezvoltare A IMM-
urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa”.  
La 5 februarie 2016 AITT a organizat seminarul „Oportunităţi de dezvoltare şi 
promovare a afacerilor inovaţionale”, în cadrul celei de-a XV-a ediţii a Expoziţiei 
Naţionale ”Fabricat în Moldova” în scopul pregătirii mediului de afaceri în: 
comercializarea rezultatelor inovaţionale, informarea despre programele de finanţare, 
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şi despre serviciile prestate de către Institutele de Cercetare din RM în vederea 
promovării colaborării între ştiinţă şi business. 
În perioada 24-30 octombrie a fost organizată săptămâna Accesului deschis cu tema 
„Deschişi pentru acţiune” la care au participat cu programe separate 15 organizaţii din 
sfera cercetării dezvoltării  din RM. 
http://idsi.md/saptamana-internationala-a-accesului-deschis-2016 . 
Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale a prezentat Instrumentul Bibliometric 
Naţional în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, 
studenţilor, managerilor şi a colegiilor de redacţie.  
Promovarea pe plan european a realizărilor şi potenţialului cercetătorilor autohtoni în 
cadrul proiectelor Programului „Orizont 2020”şi informarea cu privire la modalităţile 
de protecţie internaţională a OPI.  
Serviciul Vamal: Pe parcursul anului 2016 SV a informat titularii de drepturi despre modalităţile de 
protecţie a OPI, astfel, protecţia la frontieră fiind acordată pentru 634 de OPI. 
Totodată, în vederea familiarizării solicitanţilor autohtoni cu sistemele internaţionale 
de protecţie a PI, SV a plasat informaţiile necesare pe pagina oficială – 
www.customs.gov.md. 
Suplimentar, în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ al SV din 2 noiembrie 2016, în 
calitate de membru a comitetului respectiv a fost acceptată Societatea Civilă de 
Avocaţi ”Turcu&Turcu” (partener al ”Asociaţiei Internaţionale Anticontrafacere 
REACT”). 

29. 2.2.3. Reprezentarea intereselor 
naţionale în cadrul 
Comitetului mixt instituit 
prin Acordul dintre 
Uniunea Europeană şi 
Republica Moldova 
privind protecţia 
indicaţiilor geografice 
pentru produsele agricole 
şi alimentare 

Permanent Ministerul 
Economiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 

Serviciul Vamal;  
Agenţia pentru 

Monitorizarea, 
punerea în aplicare 
a Acordului 
Intensificarea 
cooperării şi a 
dialogului în 
materie de indicaţii 
geografice 
Schimburi de 
informaţii cu privire 
la evoluţiile politice 
şi legislative în 
vederea analizării 
posibilităţii 
protejării 
indicaţiilor 
geografice 

Numărul  de 
acţiuni realizate; 

Numărul  de 
indicaţii 

geografice 
examinate şi 

acceptate spre 
protecţie 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: La 18 octombrie 2016, în or. Brussels, Belgia, a avut loc cea de-a 2-a Reuniune a 
Subcomitetului pentru IG, instituit în conformitate cu Articolul 306 al Acordului de 
Asociere. Reuniunea s-a desfășurat în cadrul lucrărilor Comitetului de Asociere RM-
UE în configurația comerț, cu prezentarea Raportului privind progresul înregistrat de 
către RM în implementarea Capitolului 9 referitor la drepturile de PI din Acordul de 
Asociere. 
UE a fost reprezentată de experții Comisiei Europene. Delegația RM compusă din 
reprezentanți ai AGEPI, Ministerului Economiei, MAEIE, etc.  
Menționăm că în conformitate cu Regulile de procedură ale Subcomitetului pentru IG, 
adoptate în cadrul primei reuniuni, președinția Subcomitetului este deținută, alternativ, 
de către UE și RM. În anul 2017 președinția Subcomitetului pentru IG va fi exercitată 
de către RM.  
Participanții la reuniune au trecut în revistă ultimele evoluții înregistrate în sistemul IG 
în RM și UE, focusându-se asupra modificărilor legislativ-instituționale în domeniu. 
Părțile au realizat, de asemenea, un schimb de opinii și informații privind asigurarea 
respectării drepturilor asupra IG, procedurile ex-oficiu pentru asigurarea protecției, 
mecanismele de control, dar și modalitatea de comunicare dintre părți în cazul unor 
încălcări a drepturilor asupra IG.  
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Protecţia 
Consumatorilor 

Concluziile reuniunii au fost trasate în Decizia nr. 1/2016 a Subcomitetului pentru 
indicații geografice din 18 octombrie 2016, de modificare a anexelor XXX-C şi XXX-
D la Acordul de asociere dintre UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi RM, pe de altă parte, care stabilește 
responsabilitatea părților de a notifica reciproc toată informația privind IG (noi 
înregistrate, anulate, modificate etc.), în vederea desfășurării procedurilor de opoziție 
în privința noilor IG și pentru orice alte proceduri necesare următoarei actualizări a 
Anexei XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere. 
În anul 2016 de către solicitanți naționali a fost depusă – 1 cerere de înregistrare a IG; 
de către solicitanții străini au fost depuse - 246 cereri, dintre care – 245 de cereri IG 
din UE și 1 cerere depusă pe cale națională. 
Au fost examinate 23 de cereri de înregistrare a IG din UE, toate fiind acceptate.  
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: Pe parcursul anului 2016 a fost asigurat suportul necesar pentru desfăşurarea celui de-
al doilea Subcomitet RM-UE pentru Indicaţii Geografice, care a avut loc la 18 
octombrie 2016. 
De asemenea, la 18 octombrie 2016, Subcomitetul pentru Indicaţii Geografice a 
aprobat Decizia nr. 1/2016 de modificare a anexelor XXX-C şi XXX-D la Acordul de 
asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte. 
Începând cu 18 noiembrie 2016 a fost obţinută protecţia pe teritoriul UE pentru 4 
Indicaţii Geografice noi ale Republicii Moldova. 

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate  
intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei 

30. 3.1. Preluarea celor mai bune 
practici europene din 
domeniul protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală în 
vederea modernizării 
continue a Sistemului 
naţional de proprietate 
intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Sistemul naţional 
de protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
armonizat cu cel 
european, în baza 
celor mai bune 
practici europene 

Numărul  de 
activităţi 

întreprinse 
Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Practicile statelor dezvoltate în domeniul PI sunt în permanență  identificate și analizate la AGEPI în procesul elaborării cadrului normativ relevant sistemului 
național de proprietate intelectuală. Astfel, în scopul modernizării sistemului de 
proprietate intelectuală, pe parcursul anului 2016 au fost elaborate şi adoptate:  Decretul nr.1997-VII din 25.03.2016 pentru aprobarea semnării Actului de la 
Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile 
geografice (semnat la data de 11.04.2016);  Legea nr.101 din 26.05.2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea 
nr.655/1999 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, Legea nr.38/2008 
privind protecția mărcilor; Legea nr.50/2008 privind protecția invențiilor, etc.);  Legea nr.212 din 29.07.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.139 din 
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;  Hotărârea Guvernului nr.1157 din 18.10.2016 pentru aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (nr.783 din 30 iunie 
2003 ”Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală”; nr.257 din 02 
aprilie 2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestaţii a 
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Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”; nr.541 din 18 iulie 2011 ”Cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea 
intelectuală”; nr.184 din 16 aprilie 2015 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale 
şi procedura de mediere”.);  Hotărârea Guvernului nr.805 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la procedura de susţinere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de 
plante create în RM;  Hotărârea Guvernului nr.1072 din 22.09.2016 cu privire la modificarea Hotărârii 
Guvernului nr.774 din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie 
juridică în domeniul protecţiei OPI. 
De asemenea, putem menționa faptul că la AGEPI a fost testată posibilitatea efectuării 
documentării în baza de date Design View (EUIPO) pentru următoarele ţări: RO, RU, 
HU, BG https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome.html?lang=ro . 
Serviciul Vamal: Pe parcursul anului 2016 au avut loc:  
- 5 întruniri cu reprezentanţii EUBAM, în vederea efectuării analizei comparative 
legislaţiei vamale în domeniul protecţiei PI cu legislaţia europeană; 
- 7 întruniri cu Misiunea EUBAM, în scopul stabilirii obiectivelor pentru anii 
2016-2017 şi monitorizarea implementării Regulamentului cu privire la asigurarea 
respectării de către organele vamale a DPI;   
- 1 atelier de lucru cu genericul ”Contrafacerea/falsificarea bunurilor”, în perioada 
01-03.03.2016, desfăşurat în or. Haga, Olanda, cu participarea a 1 colaborator vamal; 
- cursuri de instruire ”Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale” şi ”Formare 
profesională continuă”, organizate în cadrul Centrului de instruire al SV, cu 
participarea a 73 colaboratori vamali. 
Totodată, s-a participat la 4 seminare naţionale, organizate de AGEPI în colaborare cu 
OMPI. 
Concomitent, a fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului nr. 915 din 26.07.2016 
”Pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală de către organele vamale”, în acest proces fiind implicat și 
AGEPI. 
Adiţional, în vederea definitivării Programului de dezvoltare strategică al Serviciului 
Vamal, pe parcursul lunii noiembrie 2016 a fost efectuată analiza corespunderii 
bunelor practici în domeniul PI la orientările practice ale Comisiei Europene în 
domeniul vamal (EU Customs Blueprints), fiind formulate obiective şi indicatori de 
performanţă pentru anul 2017. 
Ministerul Afacerilor Interne: Dat fiind faptul că în IGP al MAI urmează a se desfășura procesul de reformare și 
reorganizare a subdiviziunilor din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, 
Centrul pentru combaterea crimelor informatice a intervenit cu propunerea de a fi 
creată o secție nouă specializată în investigarea infracțiunilor în domeniul PI și 
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pirateriei softului. 
31. 3.2. Acordarea asistenţei în 

crearea asociaţiilor de 
producători şi şcolarizarea 
acestora în domeniu 

Permanent Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 

Construcţiilor şi 
Dezvoltării 
Regionale; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Mediului; 
Ministerul 

Sănătăţii; Oficiul 
Naţional al Viei 

şi Vinului;  
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Eficientizarea 
procesului de 
constituire a 
asociaţiilor de 
producători şi 
sporirea gradului de 
cunoaştere de către 
aceştia a avantajelor 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice 

Numărul de 
asociaţii create; 

Numărul de 
acţiuni realizate 

(asistenţă 
/consultanţă); 
Numărul de 

persoane instruite 

Executat. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: A fost acordată asistenţă în crearea următoarelor asociaţiei patronale: 
- Asociaţiei producătorilor şi promotorilor de băuturi alcoolice tari de Nimoreni; 
- Uniunii Producătorilor şi Procesatorilor de Fructe şi Pomuşoare din Călăraşi; 
- Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine; 
- SRL „Biocămara”. 
Totodată a fost acordat suport în elaborarea caietelor de sarcini pentru:  
- indicaţia geografică „Rachiu de caise de Nimoreni”; 
- indicaţia geografică „Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi”; 
- obţinerea produsului cu denumire de origine protejată „Brânza de Popeasca”; 
- procesarea plantelor şi fructelor uscate şi amestecurilor din ele pentru infuzii cu IGP 
„Zăbriceni”. 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului: 1. Au fost organizate 6 seminare de instruire la care au participat 283 de 
reprezentanţi din sectorul vitivinicol cu următoarea tematică:  - Evaluarea comparativă (Franța vs Moldova) privind optimizarea costurilor la 
producerea vinurilor de calitate; (Expert străin - Frederic Julia, Expert Senior în 
Vinificaţie şi Viticultură, Franţa). A fost organizat la 13 iunie 2016 în parteneriat cu 
Asistenţa tehnică a Filierei Vinului cu participarea a 25 de reprezentaţi ai asociaţiilor 
de producători de vinuri cu IGP/unităţilor vinicole, MAIA, ISSPA.  - ”Îmbutelierea sterilă  la rece a produselor vitivinicole de calitate”; A fost organizat 
la 15 iunie 2016 cu participarea a 70 de reprezentanţi din sectorul vitivinicol; - Bunele practici privind înființarea şi exploatarea plantaţiilor viticole, destinate 
pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP. A fost organizat de către 
ONVV, Proiectul de Competitivitate USAID, Asistenţa tehnică a Filierei Vinului la 03 
august 2016 cu participarea a 60 de reprezentanţi din sectorul vitivinicol; - Trasabilitatea şi îndeplinirea documentelor tehnologice la toate etapele de 
producere a produselor vitivinicole. A fost organizat la 17 şi 18 noiembrie 2016 de 
către ONVV cu participarea a 103 de reprezentanţi din sectorul vitivinicol; - Diseminarea bunelor practici la producerea rachiului de vin cu indicaţie 
geografică protejată, în baza experienţei acumulate în cadrul vizitei de studiu în 
Cognac, Franţa". A fost organizat la  de către ONVV 16 decembrie 2016 cu 
participarea a 25 de reprezentanţi ai Asociaţiei Producătorilor de Divin şi Brandy de 
Moldova, MAIA, UTM; 
2. Au fost organizate 3 vizite de studiu (Italia, Franţa şi România), cu participarea a 
28 de reprezentanţi din sectorul vitivinicol: - Vizita de studiu în Piemonte, Italia cu tematica: Înfiinţarea şi exploatarea 
plantaţiilor viticole, destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP. 
Vizita a fost organizată de către ONVV şi Asistenţa tehnică a Filierei Vinului, cu 
participarea a 10 membrii ai asociaţiilor de produse vitivinicole cu IGP, ONVV 
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- Vizita de studiu în Romania (Jud. Iaşi, Vaslui, Galaţi) cu tematica: Înfiinţarea şi 
exploatarea plantaţiilor viticole, destinate pentru producerea produselor vitivinicole 
cu IGP/DOP, inclusiv cu statut BIO, organizată de ONVV şi Proiectul de 
Competitivitate USAID cu participarea a 12 membri ai asociaţiilor de produse 
vitivinicole cu IGP, ONVV, MAIA, ISPHTA; - Vizita de studiu în Cognac, Franţa (21-25 noiembrie 2016) cu tematica 
Preluarea bunelor practici la producerea produselor pe bază de vin cu IGP a fost 
organizată de ONVV cu participarea a 6 reprezentanţi ai Asociaţiei Producătorilor de 
Divin şi Brandy de Moldova, ONVV 
3. Au fost organizate 2 concursuri de autorizare a degustătorilor pentru evaluarea 
produselor vitivinicole cu IGP/DOP şi marca ”Wine of Moldova” (22 martie 2016, 21 
decembrie 2016). În total, au fost autorizaţi 47 de degustători. La evenimentele 
indicate au participat 75de  persoane. 
4. În anul 2016, au fost luaţi în evidenţă 55 de producători de produse vitivinicole cu 
IGP (dintre care 18 sunt producători de struguri) din cele 3 areale de producere a 
vinului cu IGP: 30 producători (IGP Valul lui Traian); 15 producători (IGP Codru); 10 
producători (IGP Ştefan Vodă). 
5. Au fost luate la evidenţă 405 de loturi de produse vitivinicole cu IGP, în volum de 
924236,5 l din cele 3 areale de producere a vinului cu IGP: 255 loturi (602764 l) – IGP 
Ştefan Vodă; 95 loturi (222479.3 l) – IGP Codru; 55 loturi (127914.8 l) – IGP Valul 
lui Traian. 
6. În anul 2016, ONVV a comunicat către sectorul vitivinicol despre disponibilitatea 
acestuia de a contribui cu suport tehnic şi financiar la crearea asociaţiilor de 
producători de vinuri cu DOP şi la elaborarea caietelor de sarcini. Până la moment, nu 
au parvenit reacţii la apel din sector.  
ONVV a preconizat pentru anul 2017 lansarea proiectului ”Terroir”, care va iniţia cu 
suportul tehnic la identificarea arealelor cu potenţial pentru DOP, până la înregistrarea 
la nivel naţional al DOP-urilor respective. 
Ministerul Sănătăţii: Conform competenţelor funcţionale, Ministerul Sănătăţii nu acordă asistenţă la crearea 
unor asociaţii de producători. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 (luna mai) s-a participat cu diseminare de informații și comunicare la 
lucrările seminarul internațional ”Standardizarea și plasarea produselor pe piața UE” 
pentru întreprinderile beneficiare ale Rețelei Europene a Întreprinderilor. Ordin nr.103 
din 13.05.2016 

32. 3.3. Consolidarea relaţiilor cu 
evaluatorii în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
perfecţionarea calificării 
acestora prin atragerea în 
activităţile organizate de 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
prestate de 
evaluatorii în 
domeniul 
proprietăţii 

Numărul  de 
evaluatori 

atestaţi/reatestaţi 
Numărul  de 
evenimente 
/evaluatori 

Executat. În scopul corelării și concretizării procedurilor de atestare/reatestare a evaluatorilor în 
domeniul proprietății intelectuale, prin Hotărârea Guvernului nr.1157 din 18.10.2016 
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale 
Guvernului, au fost adoptate amendamente și la Hotărârea Guvernului nr.783 din 30 
iunie 2003 ”Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală”. 
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Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

intelectuale din 
republică; preluarea 
celor mai bune 
practici europene în 
acest domeniu 

participanţi 

33. 3.4. Conjugarea eforturilor 
instituţiilor abilitate în 
vederea dezvoltării şi 
promovării Sistemului 
naţional de protecţie a 
indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale 
garantate 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Sănătăţii; 
Ministerul 
Culturii;  

Muzeul Naţional 
de Etnografie şi 
Istorie Naturală; 
Centrul pentru 
Conservarea şi 

Promovarea 
Patrimoniului 

Cultural 
Imaterial 

Promovarea şi 
dezvoltarea 
sistemului de 
protecţie a 
indicaţiilor 
geografice, 
denumirilor de 
origine şi 
specialităţilor 
tradiţionale 
garantate 

Numărul  de 
activităţi 

întreprinse; 
Numărul  de 

indicaţii 
geografice, 
denumiri de 

origine şi 
specialităţi 
tradiţionale 
garantate 
potenţial 

identificate şi/sau 
înregistrate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În vederea executării acțiunii a fost inițiată o întrevedere între reprezentanții 
instituțiilor MAIA și AGEPI unde a fost discutată situația actuală privind IG, DO și 
STG, în contextul interesului manifestat de către producătorii autohtoni pentru 
valorificarea produselor regionale prin accesarea acestui sistem specific de calitate. A 
fost menționată importanța domeniilor pentru țara noastră, care dispune de o bază 
normativă modernă și armonizată cu legislația europeană privind protecţia IG și DO. 
A fost atrasă atenția asupra faptului că potenţialul competitiv şi avantajele economice 
multiple ale acestui sistem nu sunt utilizate pe măsură. 
Este stringent necesară o schimbare de atitudine în aceste sens: consolidarea 
capacităţilor instituţionale şi crearea mecanismelor practice în vederea dezvoltării 
sistemului de IG și DO, conjugarea eforturilor celor două instituții în scopul 
identificării unor mecanisme eficiente de susținere a producătorilor autohtoni, inclusiv 
a oportunităților care urmează a fi oferite acestora pentru a impulsiona procesul de 
înregistrare a IG, DO și STG. 
În cadrul ședinței, reprezentanții AGEPI și MAIA au făcut o trecere în revistă a 
stadiului actual privind proiectele normative comune și au discutat modalitățile de 
conlucrare pentru asigurarea realizării tuturor acțiunilor comune prevăzute de 
documentele de politici, inclusiv a celor ce țin de dezvoltarea și promovarea intensă a 
sistemului naţional de protecţie a IG, DO şi STG prin organizarea de seminare, mese 
rotunde, instruiri etc. 
Totodată, AGEPI și-a adus aportul considerabil la elaborarea şi adoptarea Legii nr.97 
din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 
privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților 
tradiționale garantate, a cărui autor este MAIA. 
Pe parcursul anului 2016 au fost depuse la AGEPI, 2 cereri pentru înregistrare: 1  
cerere pentru înregistrarea DO Brânză De Popeasca (pentru brânză de oi), 1  cerere 
pentru înregistrarea IG Zăbriceni (pentru plante, fructe uscate şi amestecuri din ele 
pentru infuzi. 
Urmare examinării de fond în 2016 au fost primite 2 decizii de înregistrare a IG și o 
decizie de înregistrare a DO pentru cererile depuse prin procedura națională. 
Concomitent, au fost acceptate 57 de DO și 23 de IG depuse prin procedura 
internațională  
Ministerul Sănătăţii: Conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr.491 din 11 august 2015 cu privire la 
aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015–2017 privind implementarea Strategiei 



45 
 

naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, prim responsabil 
pentru executarea acţiunii respective a fost desemnată AGEPI. 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală: Activitățile întreprinse au contribuit la protecția juridică a elementelor de patrimoniu 
cultural imaterial, la sporirea prestigiului său în țară și peste hotare.  
Numărul de activităţi întreprinse – 4:   fundamentarea științifică a dosarului ”Tehnici tradiționale de realizare a scoarței 
în România și Republica Moldova”, prin identificarea particularităților locale ale 
acestor creații. Elementul a fost înscris de UNESCO în Lista reprezentativă a 
patrimoniului cultural imaterial al umanității, la 1 decembrie 2016;  fundamentarea științifică și pregătirea dosarului de candidat a elementului 
”Tehnici tradiționale de realizare a cămășii cu altiță”, prin identificarea contribuțiilor 
comunităților locale la promovarea acestui brand, propus pentru înscriere în Lista 
reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității;  fundamentarea științifică și pregătirea dosarului ”Jocul Oina”, ca joc sportiv 
național, pentru eventuala sa înscriere în Lista reprezentativă UNESCO a 
patrimoniului cultural imaterial al umanității;  monitorizarea dosarului de candidat multinațional ”Practici culturale asociate 
zilei de 1 Martie” elaborat de către RM, România, Bulgaria și Macedonia și aflat în 
proces de expertizare UNESCO în vederea înscrierii în Lista reprezentativă UNESCO 
a patrimoniului cultural imaterial al umanității. 
Numărul de indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale 
garantate potenţial identificate și/sau înregistrate – 1. 
”Tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova”. 
Agenția pentru Protecția Consumatorului: Reprezentantul APC a participat la Ședințele Grupului de lucru, instituit prin ordinul 
nr.149 din 04.08.2015 al MAIA, în cadrul cărora s-au examinat mai multe cereri 
pentru omologarea caietelor de sarcini a produselor agroalimentare. 
La ședința Grupului de lucru din 18.05.2016 s-a decis omologarea Caietului de sarcini 
privind procesarea plantelor și fructelor uscate și amestecurilor din ele, pentru infuzii 
cu IG protejată (IGP) Zăbriceni. 

34. 3.5. Crearea cadrului normativ 
privind protecţia datelor 
testării şi asigurarea 
confidenţialităţii datelor în 
cadrul procedurilor de 
autorizare a 
medicamentelor de 
referinţă (originale), de 
omologare a produselor 
farmaceutice de uz 
veterinar, a produselor de 

2015 Ministerul 
Sănătăţii; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Agenţia 

Medicamentului 
şi Dispozitivelor 

Medicale; 
Agenţia 

Modernizarea 
sistemului de 
înregistrare, testare 
sau omologare a 
produselor 
farmaceutice, 
cercetare-testare-
experimentare, 
omologare şi 
înregistrare a 
produselor de uz 

 Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Întru realizarea acțiunii respective, a fost elaborat Proiectul legii pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (Legea nr.1453-XII din 25.05.1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică; Legea nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la 
medicamente; Legea nr.119-XV din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz 
fitosanitar și la fertilizanți), înregistrat în Parlament cu nr.217 din 10.06.2014, 
respectiv, la data de 16.07.2014 a fost adoptat în I-a lectură. 
Proiectul de lege a fost discutat în cadrul ședinței comune a Parlamentului şi a 
Guvernului care a avut loc în data de 11 martie 2016. 
Totodată, în perioada de raport, la data de 23.11.2016, de către Ministerul Economiei a 
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uz fitosanitar şi a 
fertilizanţilor ce conţin 
compuşi chimici noi 

Naţională pentru 
Siguranţa 

Alimentelor; 
Centrul de Stat 

pentru Atestarea 
şi Omologarea 

Produselor de Uz 
Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

fitosanitar şi a 
fertilizanţilor, şi a 
procedurii de 
înregistrare a 
produselor 
farmaceutice de uz 
veterinar cu 
conţinut de 
substanţe active noi. 
Ajustarea cadrului 
normativ în 
domeniu la 
standardele 
europene 

fost organizată o ședință de lucru, cu participarea autorităților  responsabile de 
implementarea în RM a regimului de protecție a datelor (ME, MS, Agenția 
Medicamentului, MAIA, MAEIE, MJ, Centrul de Armonizare a Legislaţiei și AGEPI), 
în cadrul căreia s-a discutat oportunitatea promovării proiectului de lege pentru 
adoptarea în lectura a II-a. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: MAIA a elaborat proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Proiectului de lege 
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.119 din 22 iunie 
2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi și Legea nr.228 din 23 
septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară). Acest 
proiect de lege este armonizat cu Regulamentul CE 1107/2009 în contextul protecției 
datelor în procesul de omologare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților. 
Proiectul citat a fost avizat de ministerele de resort inclusiv grupul de lucru pentru 
reglementarea activităţii de întreprinzător. 
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: AMDM, în activitatea sa, se bazează pe respectarea prevederilor Acordului privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), care 
presupune, în cazul procedurii de autorizare a medicamentelor, protejarea PI și 
nedivulgarea informației pentru un uz comercial ilegal.  
Totodată, acest lucru este confirmat și prin semnarea acordurilor de confidențialitate, 
inclusiv cu experții externi, care sunt contractați pentru evaluarea dosarelor. 
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor: Pe parcursul anului 2016 a fost inițiat și elaborat proiectul de Lege privind 
medicamentele de uz veterinar care reprezintă viitorul cadrul legal privind procedura 
înregistrării produselor farmaceutice de uz veterinar, procedura de import, fabricare și 
cerințe față de distribuția acestora pe piața din RM. Ca urmare a aprobării acestuia va 
fi asigurată modernizarea procedurii de înregistrare a produselor farmaceutice de uz 
veterinar și asigurare a confidențialității datelor din dosarele de înregistrare. 
Proiectul de lege este elaborat în conformitate cu actele de specialitate ale UE 
menționate în PNAAA RMUE în perioada 2014-2016 și, respectiv 2017-2019, 
transpunând: 
1. Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase 
veterinare; 
2. Directiva 2006/130/CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 de punere în aplicare a 
Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte 
stabilirea criteriilor privind derogarea de la cerinţa unei prescripţii veterinare pentru 
anumite produse medicamentoase veterinare destinate animalelor de la care se obţin 
produse alimentare; 
3. Reg. (CE) nr. 1662/95 de stabilire a anumitor dispoziții de punere în aplicare a 
procedurilor comunitare de elaborare a deciziei cu privire la autorizațiile de 
comercializare a produselor de uz uman sau veterinar; 
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4. Reg. (CE) NR. 540/95 de stabilire a procedurilor de comunicare a reacțiilor 
adverse neașteptate suspectate care nu sunt grave, care apar fie în Comunitate, fie într-
o țară terță, la produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar autorizate în 
conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CEE) nr.2309/93 al Consiliului. 
Este de menționat faptul că termenul limită de aprobare de către Parlament a 
proiectului de lege de armonizare a actelor europene menționate mai sus, este 
trimestrul IV 2017. 
Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor: A fost modificată și completată Legea nr.119 din 22 aprilie 2004 ”Cu privire la 
produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi”, ce țin de protecția datelor în procesul de 
omologare a  produselor de uz fitosanitar. 
Proiectul de Lege este elaborat și se află în proces de avizare. 
Modificările s-au făcut în scopul armonizării sistemului de cercetare –testare - 
experimentare, omologare și înregistrare a produselor de uz fitosanitar cu cerințele 
Regulamentului UE 1107/2009. 

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 piraterii 

Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţia  
drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri strategice 

35. 4.1 Evaluarea modului de 
realizare/implementare a 
hotărârilor/recomandărilor 
Comisiei Naţionale pentru 
Proprietatea Intelectuală 
de către autorităţile 
publice 

Permanent Comisia 
Naţională pentru 

proprietatea 
intelectuala; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Sporirea eficienţei 
sistemului de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul  de 
rapoarte de 

monitorizare şi 
evaluare 
elaborate 

Executat. 
Comisia Naţională pentru proprietatea intelectuală : În cadrul ședinței CNPI organizată la data de 19 aprilie 2016, membrii Comisiei au 
prezentat rapoartele autorităților de resort privind implicarea acestora în dezvoltarea 
sistemului de PI. În baza informațiilor prezentate, în cadrul ședinței a fost evaluată 
situația înregistrată pe parcursul anului de referință și au fost aprobate 6 hotărâri ale 
Comisiei cu scopul consolidării și sporirii eficienței sistemului respectiv. 
CNPI a luat un șir de decizii: 
1. A aprobat Raportul consolidat privind realizarea Planului de acțiuni pentru anii 
2015-2017, pentru implementarea SNPI până în anul 2020, cu perioada de raportare 
2015; 
2. A luat act de informaţia prezentată privind activitatea Observatorului respectării 
drepturilor de PI, precum şi de Raportul naţional privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pentru anul 2015, 
3. A luat act de informaţia prezentată de către MAI, SV şi PG cu privire la asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.  
4. A recomandat AGEPI, MAI, SV şi PG:  intensificarea colaborării interinstituţionale, inclusiv prin conjugarea eforturilor în 
vederea creării unui sistem informaţional unic în domeniul proprietăţii intelectuale;   continuarea instruirilor în domeniul respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală;   organizarea şi desfăşurarea campaniilor de educare şi sensibilizare a societăţii în 
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vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 
5. A luat act de informaţia cu privire la dezvoltarea sistemului de protecţie a IG, DO 
şi STG în RM prezentată MAIA, Ministerul Culturii şi AGEPI.  
6. A recomandat autorităţilor responsabile de omologarea caietelor de sarcini şi 
autorităţilor responsabile de controalele oficiale privind conformitatea produselor cu 
IG, DO şi a STG (Hotărârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010):  să asigure elaborarea şi implementarea mecanismelor simple şi transparente 
privind omologarea caietelor de sarcini şi realizarea controalelor oficiale privind 
conformitatea produselor cu IG, DO şi a STG;   să asigure plasarea/actualizarea pe paginile web a informaţiilor ce ţin de procedura 
de omologare a caietelor de sarcini, persoanele ce pot oferi consultaţii, adresa unde se 
depun caietele de sarcini;  să asigure inventarierea potenţialului de producere a produselor ce pot fi 
comercializate sub o IG sau DO, sau în calitate de  STG pe zonele/regiunile geografice 
şi să prezinte propunerile, concluziile la următoarea şedinţă a CNPI.  
7. A recomandat AGEPI:   să asigure suportul consultativ necesar atât producătorilor, cât şi autorităţilor 
pentru implementarea sistemului IG, DO şi a STG;  să sponsorizeze achitarea taxelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.774 din 
13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul 
protecţiei OPI pentru înregistrarea IG, DO şi a STG depuse spre înregistrare pe 
parcursul anului 2016. 
8. A luat act de concluziile şi recomandările formulate urmare realizării Studiului 
privind îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul PI în 
vederea încurajării activităţii inovaţionale și a recomandat autorităţilor responsabile 
de realizarea pct. 1.1.2. din Planul de acţiuni - AȘM (AITT), Ministerul Economiei, 
AGEPI;  să examineze concluziile şi recomandările formulate în studiul vizat în vederea 
stabilirii priorităţilor şi preluării celor mai bune practici internaţionale privind crearea 
unui Ecosistem Naţional de Inovare, orientat spre creştere economică. 
9. A luat act de propunerile prezentate de către MAI şi AGEPI privind includerea 
IGP şi a Ministerului Educaţiei în componenţa CNPI.  
10. A dispus AGEPI iniţierea elaborării şi promovării proiectului Hotărârii 
Guvernului de modificare a Hotărârii Guvernului nr.489 din 29.03.2008 cu privire la 
CNPI în vederea actualizării componenţei nominale a CNPI, inclusiv includerii IGP şi 
a Ministerului Educaţiei în noua componenţă. 

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi  
responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale 

36. 4.2.1. Implementarea cadrului 
legislativ privind Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală 

2015 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Stabilirea unui 
cadru normativ 
compatibil cu 
prevederile 

Proiect aprobat Executat.  Întru realizarea acțiunii respective au fost elaborate şi adoptate:  Legea nr.101 din 26.05.2016 pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 
655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate; 
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legislaţiei Anexa la Legea nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice; Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale; Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia 
mărcilor; Legea nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante; 
Legea nr.50-XVI din 07 martie 2008 privind protecţia invenţiilor; Legea nr.66–XVI 
din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate; Anexa din Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Anexa nr.1 la Legea nr.101 
din 12 iunie 2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor 
geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale 
garantate);  Hotărârea Guvernului nr.1157 din 18.10.2016 pentru aprobarea modificărilor şi 
completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului 
nr.783 din 30 iunie 2003 ”Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate 
intelectuală”; Hotărârea Guvernului nr.257 din 02 aprilie 2009 ”Cu privire la 
aprobarea Regulamentului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală”; Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în 
proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.541 din 18 iulie 2011; 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.184 din 16 aprilie 2015);  Hotărârea Guvernului nr.805 din 28.06.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la procedura de susţinere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor 
de plante create în RM. 

37. 4.2.2. Recertificarea Sistemului 
de Management al Calităţii 
ISO 9001:2008, 
implementat în 2013 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
prestate 
utilizatorilor 
Sistemului naţional 
al proprietăţii 
intelectuale, 
perfecţionarea 
imaginii  
Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală la nivel 
naţional şi 
internaţional 

Certificat 
reconfirmat Executat. În 2016 a fost efectuat auditul extern de evaluare a gradului de implementare a 

cerințelor Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul AGEPI în 
conformitate cu standardul ISO 9001:2008 în  anul 2013. Auditul de recertificare a 
fost efectuat de către Compania SRAC CERT S.R.L. din România, membră a Rețelei 
Internaționale de Certificare IQNet. 
Deținerea de către AGEPI a certificatului Sistemului de Management al Calității – ISO 
9001:2008 garantează că serviciile Agenției îndeplinesc condițiile de calitate, prescrise 
de documentație, elaborată în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, 
clienții pot fi siguri că beneficiază și vor beneficia în continuare de servicii de calitate. 
A fost obținut certificatul ISO 9001:2008 pentru următorii 3 ani (2016-2018), ce este 
un argument suplimentar de credibilitate, recunoscut la nivel internațional, care 
permite AGEPI să avanseze în activitatea zilnică și să ridice la un nivel înalt calitatea 
serviciilor prestate.  

38. 4.2.3. Instruirea, formarea 
continuă şi perfecţionarea 
cadrelor în domeniul 
proprietăţii intelectuale 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
specialiştilor 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Numărul de 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Experții AGEPI (41 de persoane) au beneficiat de instruire la distanță în cadrul a 9 
cursuri profesionale avansate administrate de Academia OMPI, care au fost finalizate 
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Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul 
Culturii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Ministerul 
Sănătăţii 

persoane instruite 
 
 

Numărul de 
evenimente– 8 
organizate de 

OEB   
Numărul  de 

persoane instruite 
- 12 

 
Numărul de 

cursuri la distanță  
a OMPI– 8  
Numărul de 

persoane instruite 
- 12 

cu succes, după cum urmează: 
1. DL-101: Curs General OMPI în domeniul proprietății intelectuale (10 persoane); 
2. DL-201: Curs OMPI în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe (2  
persoane); 
3. DL-301: Curs OMPI în domeniul invențiilor (1 persoană) 
4. DL-302: Curs general OMPI în domeniul mărcilor, desenelor, modelelor 
industriale şi indicaţiilor geografice (16 persoane); 
5. DL-305: Examinarea cererilor de brevet de soi de plantă (1 persoană); 
6. DL-318: Căutarea informației de brevet (2 persoane);  
7. DL-320: Bazele elaborării documentației de brevet (1 persoană);  
8. DL- 450: Managementul proprietății intelectuale (6 persoane); 
9. DL-101: Curs introductiv privind Tratatul în domeniul brevetelor (2 persoane). 
Conform Planului de acțiuni comune OEB-AGEPI, în anul 2016, Academia OEB a 
facilitat participarea gratuită a experților AGEPI la 2 cursuri de instruire (4 
persoane), organizate de Academia OEB, după cum urmează: 
1. Curs de instruire ”Brevetarea în domeniul tehnic particular al invenţiei cu 
ajutorul calculatorului” (30 mai – 1 iunie 2016, or. Munchen, Germania) – 2 
persoane; 
2. Curs de instruire PI04-2016 ”Cercetarea documentară în domeniul brevetelor” 
(11-14 aprilie, or. Viena, Austria) - 2 persoane. 
3. De asemenea, în perioada de raport, Academia OEB a facilitat participarea 
experților AGEPI la 2 cursuri de instruire la distanță (3 persoane) în domeniul 
brevetelor:  - Cursul OD05-2015 ”Abordarea sistematică a cercetării brevetelor” (1 februarie - 
15 aprilie 2016)  2 persoane; - Cursul OD38-2016 ”Evaluarea clarității și unității cererilor de brevete” (4 
aprilie - 27 mai 2016) - 1 persoană. 
În scopul realizării unui schimb de experiență în domeniul informației de brevet, 
experții AGEPI (8 persoane) au participat la lucrările următoarelor 6 foruri 
internaționale organizate de către OEB în cooperare cu Oficiile Naționale de PI, după 
cum urmează:  
1. Conferința PATLIB-2016 (03-04 mai 2016, or. Helsinki, Finlanda) – 1 persoană; 
2. Ediția I-a a Săptămânii de Proprietate Intelectuală din Casablanca, dedicată 
aniversării a 100 ani a proprietății industriale în Maroc (13-18 mai 2016, or. 
Casablanca, Maroc) - 1 persoană; 
3. Conferința OEB privind informația de brevet EPOPIC-2016 (08-10 noiembrie 
2016, or. Madrid, Spania) – 1 persoană; 
4. Workshopul ”Registrul Federal al Brevetelor Europene”, organizat de OEB şi 
oficiul naţional de PI din Irlanda (28 septembrie–30 septembrie 2016, or. Dublin, 
Irlanda) – 2 persoane; 
5. Seminar ”Implementarea sistemului brevetului european”, organizat de  OEB și 
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) (28 septembrie 2016, or. Bucureşti, 
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România) –1 persoană; 
6. Conferinţa ”Boards of Appeal and key decisions 2016” (23-24 noiembrie 2016, 
or. Munchen, Germania) - 2 pers. 
7. Seminarul ”Sistemul de la Haga privind înregistrările internaționale ale 
designului industrial” (24 iunie 2016, OMPI, Geneva, Elveția) -  1 pers. 
1. Participarea la video-conferinţa AGEPI-USPTO dedicată discutării cerinţelor 
specifice ale SUA faţă de cererile internaţionale -  8 pers. 
2. Seminarul de instruire ”Maximum Achievement” cu participarea lectorului Brian 
Tracy (100 pers ). 
3. Seminar de instruire ”Trainingul Planificare Strategică” -  32 pers. 
Ministerul Culturii: Specialiştii din cadrul ministerului nu au beneficiat de instruiri. 
La nivelul administraţiei publice locale, în cadrul instituţiilor de cultură, au fost 
organizate şi desfăşurate evenimente de instruire. 
Pentru anul 2017, Ministerul Culturii planifică organizarea unor sesiuni de instruire cu 
directorii instituțiilor teatral-concertistice din subordinea ministerului pe tema 
drepturilor de autor și drepturilor conexe. 
Ministerul Sănătăţii: Pe parcursul anului 2016, în cadrul a 2 instruiri interne au fost studiate în mod 
subsecvent unele recomandări ale OMPI și cele mai bune practici din statele–membre 
ale acesteia privind identificarea, înregistrarea și promovarea IG. 
În cadrul instruirilor au fost școlarizate 12 persoane de la Ministerului Sănătăţii şi 
instituţiilor în care acesta are calitatea de fondator. 

39. 4.2.4. Dezvoltarea sistemului de 
depunere on-line a 
cererilor de protecţie a 
obiectelor de proprietate 
intelectuală şi de achitare a 
taxelor, utilizând 
semnătura digitală, şi a 
sistemului de management 
al documentelor în cadrul 
Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Asigurarea 
accesului şi 
diminuarea 
cheltuielilor 
suportate de 
solicitanţi la 
depunerea cererilor 
de protecţie a 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
Controlul eficient al 
circuitului 
documentelor în 
format electronic 

Numărul  de 
cereri de protecţie 

a obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

depuse on-line; 
Numărul  de 

documente emise, 
expediate în 

variantă 
electronică 

Executat. Sistemul de depunere on-line a cererilor de protecţie a OPI (Serviciul Electronic (SE) 
e-agepi) a fost implementat și se dezvoltă cu succes. 
În anul 2016, la AGEPI a fost continuată activitatea de dezvoltare a sistemul de 
depunere online a cererilor de protecție a OPI, fiind înregistrate progrese vizibile la 
depunerea online a cererilor  OPI. În 2015, AGEPI a recepționat online 1521de cereri 
de solicitare a protecției OPI (inclusiv: cereri de înregistrare a mărcii - 977; cereri de 
reînnoire a înregistrării mărcii – 464; cereri de înregistrare a DMI – 20; cereri de 
reînnoire a certificatului de înregistrare a DMI – 16; CBI – 2; cereri de examinare de 
fond a cererii de brevet de invenție – 11; CBSD – 5; cereriPCT – 20; cereri de 
înregistrare a operelor - 6 ), practic, de două ori mai multe față de anul 2015. 
Această creștere spectaculoasă se datorează faptului ca tehnologiile informaționale 
modifică rapid multe domenii de activitate, avantajele fiind vizibile. Tot mai mulți 
solicitanți apelează la serviciul de depunere online a cererilor de înregistrare a OPI 
https://e-servicii.agepi.gov.md/, fapt ce permite administrarea eficientă a timpului şi 
reducerea cheltuielilor personale. 
În total, în perioada anilor 2014-2016 au fost  depuse online peste 2586 cereri de 
protecție a OPI. 
A fost modificată procedura de înregistrare a solicitanților, pentru modulul Mandatar 
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Autorizat.  
În cadrul SE e-agepi sunt utilizate cu succes: semnătura digitală, semnătura mobilă, 
semnătura electronică e-agepi, inclusiv Serviciul Guvernamental de semnare MSign, 
Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice Mpay (permite achitarea serviciilor 
AGEPI cu orice instrument de plată (card bancar, internet banking, terminale de plată, 
cont spre plată). 
Sistemul de management al documentelor este utilizat cu succes în cadrul agenției. În 
anul 2016 în sistem au fost înregistrate: intrări - 4190, inclusiv informative – 1128, 
ieșiri - 1431. 

40. 4.2.5. Automatizarea proceselor 
de gestionare a cererilor 
obiectelor de proprietate 
intelectuală prin 
digitizarea fluxului 
informaţional şi a 
dosarelor electronice 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
prestate, reducerea 
termenelor de 
procesare a 
informaţiei şi celor 
de examinare 

Numărul de 
documente 
digitizate; 

Numărul de 
dosare electronice 

gestionate 

Executat. În perioada de raport, s-a asigurat modernizarea tuturor procedurilor de depunere și 
examinare a cererilor de solicitare a protecției OPI, implementarea sistemului de 
depunere online, crearea modulelor pentru ”Depunerea online a Formularelor”, 
”Cabinetul personal de lucru”, ”Achitarea taxelor online”, ”Formarea dosarului 
electronic”, ”Automatizarea procedurii de expertiză a obiectelor de PI” etc. A fost 
implementat Serviciul Guvernamental de achitare a taxelor online MPay și Serviciul 
Guvernamental de semnare MSign, utilizând Semnătura Digitală și Mobilă.  
S-a asigurat transparența în procedura de examinare și înregistrare a OPI, 
perfecționarea Bazelor de date accesibile online cu titlu gratuit pe pagina web a 
AGEPI și s-a completat Baza de Date Mărci cu informația privind deciziile emise în 
procesul de examinare http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/DeciziiEmise.aspx 
În anul 2016 prin sistemul de depunere online au fost  recepționate în total  1761 de 
cereri, ceea ce a depășit de 2,2 ori numărul de cereri recepționate în 2015 (813): Asta 
vorbește despre faptul că tehnologiile informaționale pătrund tot mai adânc în toate 
domeniile vieții. 

41. 4.2.6. Achiziţionarea sau 
obţinerea accesului la 
bazele de date comerciale 
în domeniul brevetelor de 
invenţie cu instrumente 
analitice efective şi la 
bazele de date cu literatură 
non-brevet 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Asigurarea unui 
nivel calitativ 
consistent al 
procedurii de 
examinare a 
cererilor de brevet 
de invenţie 

Numărul de baze 
de date 

comerciale 
accesate - 1 

Executat. În trim. I/2016 au fost organizate întrevederi cu reprezentantul campaniei ”Ambercite” 
care a oferit experților AGEPI 3 produse analitice cu titlu gratuit pentru 2 luni (Ordin 
nr.36 din 23.02.2016).Pe parcursul anului a fost semnat contractul și achiziționat 
accesul la baza de date de documente de brevet ”Ambercite”. 
Totodată, la stadia de negociere a contractului se află achiziționarea BD comerciale de 
documente de brevete ”PateBase” de la compania Minesoft. 

42. 4.2.7. Modernizarea serviciilor 
în domeniul proprietăţii 
intelectuale, ajustarea 
calităţii şi a termenelor de 
prestare a acestora la 
standardele internaţionale 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Spectrul larg de 
servicii şi 
consultaţii în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale pentru 
care se doreşte 
atingerea 
standardelor 

Numărul de 
servicii ajustate, 

al căror termen de 
examinare s-a 

redus 

Executat. Serviciile în domeniul PI sunt supuse unui proces de modernizare și perfecționare 
continuă în scopul atingerii unui nivel înalt de satisfacere a clienților cu aplicarea 
standardelor internaţionale de calitate. 
În acest sens, în 2016 AGEPI a efectuat auditul extern al proceselor și a recertificat 
Sistemului de Management al Calității – ISO 9001:2008 până în anul 2018.Certificatul 
obținut garantează că serviciile Agenției îndeplinesc condițiile de calitate prescrise de 
documentație, elaborată în conformitate cu standardele internaționale. Totodată, în 
permanentă se studiază și analizează experiența țărilor dezvoltate în domeniul PI și se 
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internaţionale 
Reducerea 
termenului de 
prestare a 
serviciilor 

armonizează cu legislația națională în domeniu.  
Au fost elaborate și implementate sisteme automatizate de monitorizare a respectării 
termenelor de procedură pentru Mărci și Invenții.  
Cu referire la perfecționarea BD modernizările care permit efectuarea unor procese de 
lucru în termeni mai restrânși. - Implementarea modulului privind termenul de valabilitate a procurii la mărci și 
DMI; - Implementarea atenţionării cu privire la necesitatea introducerii tuturor 
modificărilor necesare în BD DMI naţională; 
Crearea în BD DMI naţională a posibilităţii de introducere a informaţiei cu privire la 
depunerea mai multor cereri de reînnoire şi reflectarea informaţiei cu privire la cererile 
de reînnoire respinse; 
Crearea în BD DMI naţională a sistemului de atenţionare cu privire la anumite 
întrebări; - Elaborarea în BD IG a modulului cu denumirea ”Deţinătorii dreptului de utilizare”; - Elaborarea în BD Mărci Naționale a procedurii ce permite evidențierea termenelor 
ce se dublează în lista produselor și serviciilor. - Introducerea informaţiei în BD Mărci Naționale privind deciziile de introducere a 
modificărilor la cod.540  (Reproducerea mărcii); - Elaborarea în BD Mărci Naționale a aplicaţiei de avertizare pentru examinator care 
nu permite generarea fișei de examinare până nu se împlinesc 6 luni din data de 
depozit (6 luni de prioritate); - Elaborarea în Mărci Naționale a unei noi aplicaţii privind monitorizarea termenelor; - Generarea automată a fișierelor pentru publicare în BOPI; Generarea automată a 
numărului de ordine a dosarului în BD DO Lisabona. 

43. 4.2.8. Consolidarea cooperării 
autorităţilor naţionale 
învestite cu 
responsabilităţi în 
domeniul protecţiei, 
valorificării şi asigurării 
respectării drepturilor de 
proprietatea intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Culturii; 

Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Justiţiei; 

Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Afacerilor 

Amplificarea 
colaborării 
autorităţilor în 
vederea valorificării 
şi respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul de 
acţiuni comune Executat. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Consolidarea cooperării cu autoritățile naționale se efectuează prin coordonarea 
activităților de creștere a gradului de protecție și valorificare a OPI. 
Au fost identificate activitățile care au fost organizate în parteneriat cu diferite 
instituții privind instruirea și promovarea sistemului național de protecție a PI, a 
creativității și inovării, inclusiv cu: 
1. Camera de Comerț și Industrie: concursul Marca comercială a anului 2015 și 
Campania de informare și instruire a agenților economici din teritoriu în domeniul PI, 
a mărcilor și DMI/10 seminare/10 raioane -  Râbnița, Edineț, Bălți, Cahul, Hâncești, 
Ungheni, Orhei, Căușeni, Soroca, Comrat (210 pers. școlarizate); 
2. AȘM, AITT, Universitatea AȘM și în parteneriat cu Ministerul Educației: 
Concursul republican ”Cel mai bun elev inovator”, ediția a IX-a, pe parcursul lunilor 
februarie – mai 2016. La ediția curentă a concursului  au participat 116 concurenți din 
32 de instituții de învățământ din țară , care au prezentat 114 de lucrări. 
3. Ministerul Educației: Concursul Național de Științe și Inginerie ”Mold SEF”, 
ediţia a III-a a organizat în perioada 25-27 februarie 2015.  
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Interne; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei 

(Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic); 
Organizaţia 

pentru 
Dezvoltarea 
Sectorului 

Întreprinderilor 
Mici şi Mijlocii 

4. ASEM în cooperare cu AGEPI, ODIMM, Centrul de Studii în Integrare 
Europeană (CSIE), Centrul de instruire și consultanță în afaceri: Concursul economic 
studențesc ”Azi student, mâine antreprenor”, ediția a VIII-a, la 19 aprilie 2016. La 
concurs au participat în jur de 90 de studenți - 16 echipe, formate a câte 4-5 studenți. 
Tema actualei ediții a fost: ”Ideii de afaceri utilizând spațiul virtual”, cuprinzând toate 
formele de activități și servicii inovatoare prin utilizarea spațiului digital al 
Internetului. La 22 aprilie a fost organizată conferința studențească dedicată 
creativității și rolului PI pentru dezvoltarea economică. 
5. Universitatea Liberă Internațională din Moldova: Au fost organizate cursuri de 
instruire în domeniul PI pentru masteranzi (februarie - martie 2016/32 ore); 
6. Universitatea de Medicină și Farmacie N. Testemiteanu: Organizarea 
cursurilor de instruire privind protecția PI pentru masteranzi; 
7. Universitatea Tehnică a Moldovei: Expoziția lucrărilor de creație ale studenților 
UTM și elevilor Colegiului Tehnic al UTM ”Creația deschide Universul”, organizate 
la 22 aprilie 2016 în incinta UTM. Lucrările prezentate la expoziție au fost apreciate 
cu diverse diplome și premii de către Comisia de jurizare, în componenta căreia au 
intrat reprezentanți ai cadrelor didactice de la UTM, experți din cadrul AGEPI și 
membri ai organizației studențești de creativitate BEST/UTM.  
8. Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a MAIA: Organizarea 
Seminarului privind protecția și valorificarea soiurilor de plante, organizat la 15 
noiembrie 2016/53 de participanți.  
9. Universitatea Agrară de Stat din Moldova: 
Organizarea a 2 cursuri de instruire a studenților și masteranzilor în domeniul PI, 
precum și transmiterea a 2 programe de instruire în domeniul protecției IG, DO și STG 
și a soiurilor de plante. 
10. Institutul Național al Justiției: organizarea a 3 seminare de instruire a 
judecătorilor;  
11. IREX/Novateca: organizarea a 2 seminare pentru formatorii bibliotecilor publice, 
precum și participarea la Forul Partenerilor de Bibliotecă cu stand informațional și 
promovarea produselor cu IG; 
12. GEN Moldova – concursul Cupa Businessului Creativ și Gala Antreprenorialului 
Creativ: 
13. Junior Achievement AO– olimpiada elevilor în domeniul economiei și activității 
antreprenoriale. 
Serviciul Vamal: În vederea consolidării cooperării autorităţilor naţionale în domeniul PI, la data de 09 
decembrie 2016 SV a participat la şedinţa de lucru cu privire la implementarea 
proiectului ENPI/2016/379461 – ”Suport pentru Aplicarea Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală”, organizată de AGEPI, în cadrul acestei şedinţe de lucru au fost discutate 
aspecte tehnice privind lansarea proiectului de asistenţă financiară în vederea creării 
unui sistem informaţional (soft) între organele de stat responsabile în domeniul PI 
(AGEPI, SV, PG, MAI). 
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Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: AȘM, AITT, AGEPI, Universitatea AȘM, Liceul AȘM, în colaborare cu Ministerul 
Educaţiei au organizat în 2016 Concursul Naţional ”Cel mai bun elev inovator 
”GENIUS”, ediţia a IX-a.  
AITT a colaborat cu autorităţile responsabile prin consultarea acestora în vederea 
valorificării şi respectării DPI. AITT a participat la discuţii la subiectul de PI în cadrul 
evenimentelor organizate de autorităţile responsabile. 
De asemenea, în anul 2016 AITT a organizat 5 seminare împreună cu CCI și ODIMM. 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii: Pe parcursul anului 2016, ODIMM a identificat necesitățile de instruire, în special a 
rezidenților incubatoarelor de afaceri în domeniul OPI. 
ODIMM, în parteneriat cu AGEPI, a elaborat 2 module de instruire pentru rezidenții 
incubatoarelor de afaceri și întreprinzătorii, beneficiari ai Programului de instruire 
”Gestiunea Eficiență a Afacerii”, implementat de ODIMM. 
ODIMM a diseminat antreprenorilor buletinele informative ale AGEPI și a promovat 
serviciile oferite de Agenție, beneficiile protejării și comercializării Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală în cadrul evenimentelor organizate de ODIMM (cel puțin 5 
evenimente pe parcursul anului). 

44. 4.2.9. Modernizarea bazei 
tehnico-materiale de 
testare a soiurilor noi de 
plante 

Permanent Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante 

Perfecţionarea 
metodelor de 
apreciere a 
conformităţii 
soiurilor noi de 
plante condiţiilor de 
brevetabilitate la 
distinctivitate, 
uniformitate şi 
stabilitate 

Numărul 
metodelor de 

testare 
perfecţionate 

Numărul de soiuri 
protejate 

Executat. - Programul de testare la DUS în anul de referință n-a prevăzut modernizarea sau 
elaborarea Ghidului de testare la DUS pentru specii pentru care nu există un Ghid 
promovat de UPOV sau o altă autoritate membră a comunității UPOV; - Cheltuieli financiare privind modernizarea bazei tehnico-materiale în testarea 
DUS în anul de referință nu au fost necesare; - La condițiile de brevetabilitate, în total au fost examinate 104 de soiuri, printre 
care 56 de soiuri candidate. 

45. Instruirea angajaţilor 
Comisiei de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de 
Plante şi a amelioratorilor 
din republică privind cele 
mai bune practici în 
domeniul asigurării 
respectării drepturilor 
asupra soiurilor noi de 
plante 

Periodic, 
conform 

unor 
planuri 
speciale 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 

Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
examinatorilor 

Numărul de 
persoane instruite Executat. 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: Un angajat al CSTSP a obținut certificatul de calificare în cadrul cursului la distanță 
DL-205: Introduction of the UPOV System of Plant Variety Protection under UPOV 
Convention. 
2 angajați au fost instruiți în cadrul programului "Plant Variety Protection and DUS 
testing", organizat de KOICA și CIAT (Korea), în perioada 16 mai-5 iunie 2016, 
Seongnam@Gimcheon, KOREA. 
Angajații CSTSP au participat în lucrările: - Seminarului în domeniul proprietății intelectuale și promovării afacerilor, 
organizat de AGEPI în colaborare cu OMPI. Chișinău, 6-7 iunie 2016. - Mesei rotunde cu genericul ”Aspecte practice privind funcționarea sistemului 
național de protecție și valorificare a soiurilor noi de plante" organizată de AGEPI și 
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CSTSP, 15 decembrie, 2016. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: La 15 noiembrie 2016, AGEPI în cooperare cu CSTSP și participarea MAIA au 
organizat Masa rotundă privind protecția și valorificarea soiurilor de plante, cu 
participarea autorităților publice responsabile (MAIA, ANSA), instituțiilor de 
cercetare și a amelioratorilor/53 de participanți. 

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi  
responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

46. 4.3.1. Crearea unui sistem 
informaţional pentru 
asigurarea schimburilor de 
date privind protecţia şi 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală cu 
participarea autorităţilor 
abilitate cu responsabilităţi 
în domeniu 

2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Operativitatea 
schimbului de date 
între autorităţi 

Sistem 
informaţional 

funcţional 
În proces de realizare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În luna noiembrie 2016 a avut loc lansarea proiectului de asistență tehnică al UE 
Suport pentru respectarea DPI, implementat de compania ”Archidata” SRL. În 
perioada anilor 2016-2019 AGEPI este beneficiarul principal al proiectului. 
A fost acordată asistența echipei de experți în organizarea întrevederilor cu partenerii 
proiectului: MAI, SV, PG, APC, Consiliul Concurenței etc. 
Serviciul Vamal: Vezi informația la pct. 4.2.8. 

47. 4.3.2. Consolidarea activităţii 
Observatorului respectării 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne 

Acumularea, 
analiza şi furnizarea 
datelor privind 
respectarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 
Facilitarea 
cooperării dintre 
autorităţile publice 
şi titularii de 
drepturi 

Numărul de 
instruiri;  

Numărul  de 
rapoarte naţionale 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: AGEPI a participat activ la ajustarea cadrului normativ în domeniul asigurării 
drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră. 
Astfel, la 26.06.2016 curent prin Hotărârea Guvernului Nr. 915 din 26.07.2016 a fost 
aprobat Regulamentul privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală de 
către organele vamale, elaborat de către SV cu participarea AGEPI. Acest Regulament 
stabileşte condiţiile de intervenţie a organelor vamale în cazul mărfurilor susceptibile 
de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală. 
De asemenea, în perioada de raport subiectul sporirii eficacităţii de detectare la 
frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute se află permanent în vizorul 
Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală de pe lângă AGEPI. 
La 4 martie curent, a avut loc vizita de lucru la AGEPI a reprezentanților Misiunii 
Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi în Ucraina (Misiunea 
EUBAM): a dlui R. Budeanu, șef birou operațiuni Misiunea EUBAM și a dlui A. 
Costache, șef birou teritorial Chișinău, șef adjunct al oficiului de legătură în RM. În 
cadrul întrevederii cu DG AGEPI dl O. Apostol, au fost abordate prioritățile 
colaborării dintre AGEPI și EUBAM în domeniul asigurării respectării drepturilor de 
PI la frontieră și aspectele tehnice privind editarea ediției a 4-a Raportului național 
privind respectarea drepturilor de PI în Republica Moldova - 2015. 
Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru 
anul 2015 a fost elaborat și transmis Misiunii EUBAM spre editare în luna mai curent. 
De asemenea, în sem. I, reprezentantul AGEPI a participat la şedinţa Grupului de lucru 
III pentru protecţia DPI, organizat la 15 aprilie curent, la Odessa, Ucraina, de către 
Misiunea EUBAM în conformitate cu Planul de acţiuni al misiunii. La lucrările 
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Grupului de lucru au participat reprezentanţi ai Misiunii EUBAM, SV, AGEPI, 
Serviciului Fiscal de Stat al Ucrainei, Institutului de cercetare ştiinţifică al Afacerilor 
Vamale al Ucrainei, Serviciului de Stat al Proprietăţii Intelectule al Ucrainei, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri  -  Turcu&Turcu Law Firm, Pakarenco&Partners 
Law Office.  
În cadrul ședinței menționate au fost abordate subiecte ce țin de protecția DPI în 
Ucraina și Moldova și progresele înregistrate în implementarea SNPI. Participanții au 
prezentat date statistice cu privire la numărul OPI care beneficiază de protecția la 
frontieră la data de 31.12.2015. 
Participanţii şedinţei au solicitat EUBAM asistenţa experţilor internaţională în 2 
subiecte primordiale şi stringente atât pentru SV cât şi colegilor din Ucraina, şi anume 
– acordarea protecţiei la frontieră indicaţiilor geografice şi mecanismul 
procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute. AGEPI DPI este direct 
interesată de soluţionarea pozitivă a subiectelor de interes identificate.  
Ședinţa grupului de lucru III a Misiunii EUBAM, precum şi platforma de discuţii ce a 
avut loc în cadrul prezentării rapoartelor a fost de o importanţă şi utilitate deosebită 
pentru toţi subiecţii implicaţi, iar obiectivele colaborării de viitor se referă la 
asigurarea unui sistem legislativ performant, întărirea capacităţilor instituţionale, 
obţinerea în plan procedural a unei reacţii eficiente din partea titularilor de drepturi, 
informarea societăţii cu privire la fenomenele contrafacerii şi pirateriei, consolidarea 
cooperării autorităţilor naţionale învestite cu responsabilităţi în domeniul protecţiei, 
valorificării şi asigurării respectării DPI.  
Serviciul Vamal:  Referitor la noile prevederi ale legislaţiei, în particular aspectele ce ţin de gestiunea, 
prevenirea, depistarea şi cercetarea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală 
prin Legea nr. 138 din 17.06.2016, cu privire la modificarea și completarea unor acte 
legislative, MO184-192/01.07.2016 art.401, în vigoare din 01.07.2016, în Codul 
vamal al Republicii Moldova aprobat prin Legea  nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 a 
fost:  - introdus art. 231 pct.61);  - modificate art. 305 alin.(1) privind măsurile aplicabile mărfurilor care aduc 
atingere unui drept de proprietate  intelectuală și art. 3051 , care descrie procedura 
pentru distrugerea mărfurilor care fac obiectul unor livrări mici; - a fost elaborat Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 915 din 26.07.2016. 
Ministerul Afacerilor Interne: MAI a participat la seminarul organizat de AGEPI în colaborare cu OMPI cu tematica 
”Seminar național de instruire a formatorilor din cadrul autorităților publice în 
domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.  

48. 4.3.3. Consolidarea relaţiilor de 
cooperare dintre 

2015-2017 Serviciul Vamal; 
Ministerul 

Colaborarea 
eficientă cu titularii 

Numărul de 
memorandumuri Executat. 

Serviciul Vamal: 
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autorităţile responsabile de 
asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate 
intelectuală şi titularii de 
drepturi din domeniu, 
inclusiv prin intermediul 
schimbului de date 

Afacerilor 
Interne;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

în vederea 
amplificării 
eforturilor de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale la 
frontieră 

de înţelegere cu 
titularii de 

drepturi semnate 
Numărul de 

activităţi realizate 

Pe parcursul anului 2016 SV a continuat implementarea Memorandumurilor de 
Înţelegere semnate cu cei mai importanţi producători internaţionali de tutun: Japan 
Tobacco International, Philip Morris, British American Tobacco Inc., Imperial 
Tobacco, precum şi cu Louis Vuitton. 
Suplimentar, în cadrul şedinţei Comitetului Consultativ al SV din 2 noiembrie 2016, în 
calitate de membru a comitetului respectiv a fost acceptată Societatea Civilă de 
Avocaţi ”Turcu & Turcu” (partener al ”Asociaţiei Internaţionale Anticontrafacere 
REACT”). 
S-a participat, în comun cu IGP al MAI, la operațiunea internațională ”KNOW-HOW 
II”, având ca scop combaterea traficului ilicit de mărfuri/bunuri și produse 
farmaceutice contrafăcute. 
Ministerul Afacerilor Interne: În rezultatul efectuării măsurilor de combatere a încălcărilor de PI întreprinse în anul 
2016 de către Direcția nr.3 (Investigarea fraudelor economice) a IGP al Inspectoratul 
National de Investigații. - Au fost depuse de către reprezentanții titularilor de drepturi 47 de cereri dintre 
care 43 de cereri pentru protecția mărcilor; 1 cerere pentru protecţia IG şi DO și 3 
cereri depuse pentru protecţia obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe.  - Au fost efectuate 75 de controale (dintre care 61 utilizând procedura ex officio și 
14 utilizând procedura în baza cererii depuse); 
Au fost deschise: - 15 dosare în baza art.96 al Codului Contravențional ”Încălcarea drepturilor de 
autor și conexe” (cuantumul amenzii - 36800 lei); - 31 de dosare în baza art.97 al Codului Contravențional ”Utilizarea ilegală a 
mărcii” (cuantumul total al amenzii – 30000 lei; - 4 dosare în baza art. 971 al Codului Contravențional ”Utilizarea ilegală a IG 
produsului și DO”(amenda – 4000 lei ); - 1 dosar  în baza art.103 al Codului Contravențional ”Încălcarea drepturilor de 
autor asupra invenţiei, topografiei circuitului integrat sau DMI” (amenda 1800 lei); - 1 dosar în baza art.283 al Codului Contravențional ”Фальсификация и 
контрафакция продукции” (amenda -  2600 lei ); - 2 dosare în baza art. 1851 al Codului penal ”Încălcarea DAC”; - 1 dosar în baza art. 1852 al Codului penal ”Încălcarea drepturilor asupra OPI”. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: La 10.11.2016 a demarat Proiectul EuropeAid/137467/DH/SER/MD ”Suport pentru 
Aplicarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală” și se va implementa doi ani 
începând cu anul 2017 cu asistența  UE.  
Obiectivele majore ale  acestuia sunt: Îmbunătățirea modului de aplicare a legii privind 
drepturile de proprietate intelectuală în RM, eficientizarea comunicării și coordonării 
între instituțiile implicate în implementarea reglementărilor în domeniu, dezvoltarea 
unui sistem informatic care va facilita schimbul rapid de informații. 
Principalele aspecte ale proiectului au fost discutate pe 9.12.2017, în cadrul unei 
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întrevederi întreținute de către DG AGEPI, O. Apostol, și DG al SV, V. Vrabie, la care 
au fost prezenți și un grup de experți din Austria, Grecia și Ucraina, responsabili de 
implementarea proiectului. La întrunire au participat și înaltul Consilier UE în sectorul 
Vamal, Rosario de Blasio, expertul în vamă și comunicare al Misiunii EUBAM, I. 
Privantu, reprezentanți ai Serviciului Vamal și AGEPI, care vor fi implicați în 
realizarea proiectului.   
Beneficiar al proiectului este AGEPI, având drept parteneri co-beneficiari SV, MAI, 
IGP, PG, APC și alte instituții cu responsabilități în domeniu. 

49. 4.3.4. Sporirea eficacităţii de 
detectare la frontieră a 
mărfurilor susceptibile de 
a fi contrafăcute şi crearea 
unei baze de date a 
drepturilor de proprietate 
intelectuală în sistemul 
informaţional vamal 
ASYCUDA 

2016 Serviciul Vamal; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Economiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Capacitatea sporită 
de depistare şi 
prevenire a 
traficului ilicit de 
produse 
contrafăcute 

Baza de date 
funcţională Executat. 

Serviciul Vamal: Au fost executate următoarele măsuri de prevenire și combatere a încălcărilor în 
domeniul PI:  au fost organizate și realizate 4 măsuri de instruire la nivel național, privind rolul 
PI, la care au participat 23 de colaboratori vamali, responsabili de supravegherea 
activităților în domeniul proprietății intelectuale;  au avut loc 4 mese rotunde de comun cu reprezentanții AGEPI, EUBAM și OMPI, 
referitor la procedura de distrugere a mărfurilor contrafăcute, precum și combaterea 
fenomenului contrafacerii;  au fost examinate și acceptate 85 de cereri de intervenție cu privire la acordarea 
protecției la frontieră;  se acordă protecție la frontieră pentru 444 de OPI, conform registrului OPI;  au fost depuse 2 rapoarte în scopul instituirii criteriilor pentru 36 categorii de 
mărfuri;  au fost înregistrat 34 de rapoarte (sesizări) pe faptul introducerii frauduloase pe 
teritoriul vamal al RM a mărfurilor susceptibile să aducă atingere DPI;  au fost modificate unele acte normative ce  țin de aspectele privind gestiunea, 
prevenirea, depistarea şi cercetarea încălcărilor DPI. 
Întru sporirea eficacităţii de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a fi 
contrafăcute au fost revizuite criteriile de selectivitate din sistemul informaţional 
vamal ASYCUDA World, care atenţionează colaboratorii vamali asupra  mărfurilor de 
risc de contrafacere sau piraterie.  
Totodată au fost: 
- create 2 rapoarte pentru formarea criteriilor a 36 categorii de mărfuri; 
- emise 84 de dispoziţii cu privire la intervenţia vamală în vederea protecţiei 
proprietăţii intelectuale; 
- înregistrate 34 rapoarte privind introducerea frauduloasă pe teritoriul vamal al RM 
a mărfurilor susceptibile care pot avea un impact asupra DPI. 

50. 4.3.5. Cooperarea cu instituţiile 
internaţionale de profil în 
vederea prevenirii şi 
combaterii încălcărilor din 
domeniul proprietăţii 

permanent Ministerul 
Afacerilor 

Interne 
Schimbul de 
experienţă cu 
privire la 
fenomenul 
criminalităţii 

Numărul 
acţiunilor comune 

desfăşurate 
Executat. Angajații IGP al MAI, la 15 februarie 2016, au participat la întrevederea cu autoritățile 
implicate în procesul elaborării SNPI la care a participat un expert din cadrul OMPI, 
dl. G. H. Sibanda. 
În următoarele trimestre ale anului 2016, alte participări nu au avut loc. 
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intelectuale împotriva 
proprietăţii 
intelectuale 

 

51. 4.3.6. Instruirea continuă a 
cadrelor cu 
responsabilitatea asigurării 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală din 
cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, 
Procuraturii, Serviciului 
Vamal, Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorului 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Serviciul Vamal; 
Ministerul 
Afacerilor 
Interne;  

Agenţia pentru 
Protecţia 

Consumatorului 

Nivelul calitativ de 
pregătire 
profesională a 
specialiştilor în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul de 
persoane instruite 

(107) 
Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, AGEPI a continuat activitatea de instruire și perfecționare a 
cunoștințelor în domeniul PI.  
În perioada 11-13 mai a avut loc seminarul pentru angajații Agenției de Protecție a 
Consumatorilor ”Protecția PI în RM”, iar începând cu 6 iunie curent – 12 colaboratori 
ai APC au fost instruiți în cadrul cursurilor de Consilier în PI. Ordin nr. 98 din 11 mai 
2016. 
În perioada 03-04.11.2016 a avut loc Seminarul Regional pentru Reprezentanții 
Sistemul Judecătoresc privind dezvoltarea respectului pentru proprietatea 
intelectuală, organizat de către AGEPI în cooperare cu INJ și OEB, cu suportul 
OMPI, în perioada 3 4 noiembrie 2016, la Chişinău.  
Obiectivul major al evenimentului a fost sporirea cunoștințelor judecătorilor privind 
respectarea PI într-un context mai vast, soluționarea litigiilor în domeniul PI și 
preluarea experienței altor sisteme de drept privind examinarea litigiilor complexe, în 
particular din cadrul statelor membre ale UE. La eveniment au participat experți 
OMPI, judecători din Belgia, Letonia, Franța, România, Lituania, Polonia, Germania, 
formatori INJ, judecători din RM va care investighează dosare relevante PI precum și 
alte categorii de beneficiari (procurori, consilieri, etc.) Ordin nr. 224 din 
26.10.2016/60 pers. 
Pe 2 noiembrie 2016, la Chișinău, s-a desfășurat Seminarul de instruire în domeniul 
asigurării drepturilor de proprietate intelectuală dedicat pregătirii formatorilor în 
cadrul instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu. Evenimentul a fost organizat 
de către AGEPI și OMPI, cu scopul de a spori competențele și cunoștințele 
specialiștilor din cadrul instituțiilor și autorităților publice responsabile de asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, precum și pregătirea formatorilor în 
acest domeniu. La seminar au participat reprezentanți ai SV, IGP, PG, APC, INJ, 
CSM, CC, precum și experți OMPI și specialiști AGEPI. Au fost instruite 35 persoane. 
Serviciul Vamal: Pe parcursul anului 2016 au avut loc:  3 activităţi de instruire naţională, organizate de către AGEPI şi OMPI, cu 
participarea a 3 colaboratori vamali implicaţi în domeniul PI;  2 seminare în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
organizate de AGEPI, cu participarea a 7 persoane;  4 activităţi de instruire internă la Centrul de Instruire al SV dintre care:  
a) 2 activităţi de instruire cu tematica ”Procedura de identificare a mărfurilor 
contrafăcute”, cu participarea a 23 de persoane; 
b) cursuri de instruire cu tematica ”Studiul desfăşurat al legislaţiei vamale”şi 
”Formarea profesională continuă”, cuprinzând 4 ore destinate domeniului de PI, cu 
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participarea a 73 de colaboratori vamali. 
  - 2 activităţi de instruire externă, dintre care:  

a) ”Contrafacerea /falsificarea bunurilor”, în or. Haga, Olanda, la care a participat 1 
persoană; 
b) ”Recunoaşterea ţigaretelor contrafăcute”, organizată de Japan Tobacco 
International în or. Trier, Germania, la care a participat 1 persoană. 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului: Agenția a participat la:  cursul de instruire cu tematica ”Protecția indicațiilor geografice”,   din 
14.03.2016;  seminarul ”Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova. Aspecte 
practice”, în perioada  11-13.05.2016;     cursul de instruire ”Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor” în 
perioada 06.06.- 07.06.2016;  cursul de instruire cu tematica ”Consilier în proprietatea intelectuală”, în 
perioada 06.06-07.07.2016 ;  seminarul național de instruire ”Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 
pentru autoritățile de aplicare a legii”, din 02.11.2016, organizat de OMPI în 
cooperare cu AGEPI;  ”Seminarul subregional pentru instanțele de judecată privind dezvoltarea 
respectului pentru proprietatea intelectuală”, în perioada 03-04.11.2016. 
Procuratura Generală: Pe parcursul anului 2016, angajații PG în număr de 39 de procurori au participat la: - cursurile de instruire continuă cu tematica ”Protecția dreptului de autor și 
drepturilor conexe. Aspecte practice privind aplicarea legislației în domeniul PI”;  - Lucrările seminarului regional pentru instanțele de judecată privind dezvoltarea 
respectului pentru PI. - Seminarul Aspecte teoretice și practice la soluționarea litigiilor din domeniul PI. 

52. 4.3.7. Organizarea şi 
desfăşurarea cursurilor de 
instruire a judecătorilor şi 
a altor actori ai sistemului 
de justiţie în domeniul 
proprietăţii intelectuale, 
inclusiv în cadrul 
programului de formare 
continuă al Institutului 
Naţional al Justiţiei 

Anual, 
conform 

unor 
planuri 
speciale 

Ministerul 
Justiţiei; 
Institutul 

Naţional al 
Justiţiei; Agenţia 

de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Eficientizarea 
capacităţilor 
sistemului de 
justiţie; Nivelul 
înalt de pregătire 
profesională în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Nrumărul 
acţiunilor de 

instruire  
-2 

Numărul 
persoanelor 

instruite – 65 
  

Numărul de 
cursuri organizate 

– 2  
 

Programe de 
instruire elaborate 

Executat. 
Institutul Naţional al Justiţiei: 1. În perioada 14-17 noiembrie, la Vadul lui Vodă, a avut loc prima ediție a Școlii de 
toamnă pentru judecători și procurori – ”Drepturile omului, libertățile fundamentale 
și internetul”, organizată de către INJ și Consiliul Europei. 
Evenimentul s-a înscris în cadrul Proiectului comun al UE și CoE ”Consolidarea 
respectării drepturilor omului în contextul implementării Agendei Digitale a 
Republicii Moldova”. 
Proiectul are drept scop creșterea gradului de conștientizare și de respectare a 
drepturilor omului, în special a libertății de exprimare și a vieții private, în contextul 
dezvoltării societății informaționale în RM, precum și îmbunătățirea aplicării 
instrumentelor juridice europene în domeniu. 
Pe parcursul a patru zile, judecători și procurori din RM au luat cunoștință de 
standardele privind drepturile omului și Internetul, rolul statului de drept în era digitală 
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şi aprobate –  
1 

și sistemul CoE de protecție a drepturilor omului în spațiul Internet, viața privată, 
protecția datelor cu caracter personal etc. și cele mai bune practice de implementare a 
acestor standarde în practică, 
2. De asemenea, în anul 2016 a fost elaborat programul și Curriculum modulului 
de PI inclus în planul de instruire a judecătorilor, care a fost aprobat de INJ și CSM. 
3. În anul 2016, INJ a organizat 3 activități  de formare în domeniul proprietăţii 
intelectuale , la care au participat 32+96  persoane, inclusiv: 20 de judecători, 12 
procurori:  Seminar: Aspecte practice privind aplicarea legislaţiei în domeniul proprietăţii  intelectuale  (24 martie),  la care au fost instruite 32 de persoane,  dintre care  20 
judecători, 12 procurori.  Atelier de lucru internaţional în domeniul proprietăţii intelectuale ;  (3-4 
noiembrie, 16 ore). Atelier organizat de către INJ, AGEPI, OMPI. Au fost instruiți 18 
judecători, 2 procurori, 14 reprezentanţi AGEPI, 16 persoane din alte categorii.  Atelier de lucru: ”Aspecte teoretice şi practice la soluţionarea litigiilor din domeniul proprietăţii intelectuale” (06 decembrie, 8 ore). participanţi: 9 judecători, 
21 procurori, 14 reprezentanţi ai AGEPI, 2 persoane din alte categorii. Organizatori: 
INJ, AGEPI. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 au avut loc 3 evenimente de instruire în domeniul PI a autorităților 
publice responsabile de respectarea drepturilor de PI:  
1. Seminarul Național de Instruire ”Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru autoritățile de aplicare a legii”, organizat de către OMPI în 
cooperare cu AGEPI, la data de 2 noiembrie 2016, la Chișinău. Scopul major al 
seminarului a constat în sporirea competențelor și cunoștințelor specialiștilor din 
cadrul instituțiilor și autorităților publice responsabile de asigurarea respectării DPI, 
inclusiv SV, IGP, PG, APC, INJ, precum și pregătirea formatorilor în acest domeniu.  
Evenimentul s-a desfășurat în prezența experților internaționali din cadrul OMPI: dl X. 
Vermandele, Consilier juridic principal, Secția dezvoltarea respectului pentru PI, dl 
Samer Al Tarawneh, Consilier juridic, aceeași Secție, dl S. Betti, Expert principal, 
Sancțiuni penale în domeniul PI, ex-expert ONU și Interpol. În cadrul seminarului au 
fost abordate cele mai stringente probleme ce țin de asigurarea respectării DPI la nivel 
regional și național, au fost prezentate cele mai bune practici și instrumente utilizate 
pentru consolidarea capacității instituționale ale instituțiilor și autorităților  (Ordin nr. 
224 din 26.10.2016)/35 pers. 
2. Atelierul de lucru Aspecte teoretice şi practice la soluţionarea litigiilor din domeniul proprietăţii intelectuale (organizat de AGEPI în cooperare cu INJ) ce a avut 
loc la 6 decembrie 2016. Au fost prezentate comunicările:  ”Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în RM. Contextul 
operaţional”;  ”Rolul titularilor de drepturi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală”. Scopul atelierului de lucru a fost sporirea competențelor judecătorilor și 
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procurorilor din RM în soluționarea litigiilor din domeniul PI și realizării unui schimb 
de cele mai bune practici în domeniul PI.  
3. Seminarul subregional pentru reprezentanţii sistemului judecătoresc privind dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală (organizat de OMPI în 
cooperare cu AGEPI, INJ şi OEB), ce a avut loc în perioada 03-04 noiembrie 2016 cu 
instruire a 72 persoane. 

53. 4.3.8. Depistarea şi contracararea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale şi de 
concurenţă neloială ce 
implică exercitarea 
drepturilor proprietăţii 
intelectuale 

2015-2017 Consiliul 
Concurenţei 

Asigurarea 
protecţiei 
concurenţei prin 
combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale şi 
de concurenţă 
neloială ce implică 
exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul 
acţiunilor 
întreprinse 

Executat. 
Consiliul Concurenţei: Au fost depistate 4 cazuri de constatare a încălcării pe următoarele OPI: 2 mărci; 1 
denumire de firmă; 1 DMI;  
A fost stabilită o amendă în  cuantum de 1120960, 55 lei. Acțiunea deține un caracter 
permanent. 
Scopul măsurilor constă în combaterea acțiunilor anticoncurentiale prin depistarea și 
contracararea lor. 

54. 4.3.9. Promovarea politicii 
concurenţiale aferente 
exercitării drepturilor de 
proprietate intelectuală 
prin asigurarea unui dialog 
continuu cu societatea 
(prin intermediul 
trainingurilor, 
conferinţelor de presă, 
meselor rotunde etc.) 

2015-2017 Consiliul 
Concurenţei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Creşterea gradului 
de informare a 
societăţii cu referire 
la politica 
promovată de stat în 
combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale şi 
de concurenţă 
neloială ce implică 
exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul 
acţiunilor 

desfăşurate 
Executat. 
Consiliul Concurenţei: În scopul promovării politicii concurențiale și creșterii gradului de informare a 
societății cu referire la politica promovată de stat în combaterea acţiunilor 
anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială ce implică exercitarea DPI a fost organizat 
un seminar  Cu tematica ”Fenomenul ”squatting (29 de participanți)”.  
Colaboratorii CC au realizat 2 publicații cu tematica PI:  ”Problematica protecției proprietății industriale prin prisma legislației  
concurenței neloiale ” (studiul comparativ al legislației Republicii Moldova, României 
și Federației Ruse) publicată în revista ”Studii și cercetări juridice europene”.  ”Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății 
intelectuale”, publicată în revista ”Intellectus”,  2/2016. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: AGEPI este membru în Comisia de experți în domeniul aplicării legislației cu privire 
la publicitate care activează în cadrul Consiliului Concurenței. În anul 2016 nu a fost 
solicitată participarea la lucrările Comisiei nominalizate. Totodată, AGEPI a prezentat 
informația solicitată de către CC cu privire la barierele anticoncurențiale în domeniul 
PI. 

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 
55. 5.1.1. Crearea platformei 

electronice de colaborare 
2015 Agenţia pentru 

Inovare şi 
Platforma 
electronică creată 

Numărul de 
utilizatori şi Neexecutat. 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: 
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între universităţi şi 
întreprinderi cu scopul 
promovării înregistrării 
obiectelor de proprietate 
intelectuală, intensificării 
colaborării şi 
comercializării obiectelor 
de proprietate intelectuală 
prin transfer de tehnologii 

Transfer 
Tehnologic; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

vizitatori ai 
platformei; 
Numărul de 
parteneriate 

create; Numărul 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
înregistrate 

Platforma electronică nu a fost creată din lipsa de resurse financiare. 

56. 5.1.2. Organizarea auditului 
tehnologic al 
întreprinderilor 
inovaţionale 

2017 Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Identificarea 
inovaţiilor, 
implementarea lor, 
încurajarea 
brevetării de către 
întreprinderile mici 

Numărul de 
întreprinderi 

supuse auditului 
tehnologic 

În proces de realizare. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:  În anul 2016, au fost supuse auditului tehnologic 10 întreprinderi de către AITT. 
Activitatea este planificată pentru anul 2017 în parteneriat cu AGEPI 
 

57. 5.1.3. Implementarea reformei 
sistemului bibliotecar prin 
transformarea bibliotecilor 
în centre infodocumentare, 
inclusiv în domeniul 
proprietăţii intelectuale 

2017 Ministerul 
Culturii;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Crearea 
oportunităţilor de 
informare a 
populaţiei prin 
intermediul 
serviciilor centrelor 
Info documentare 

Centre Info 
documentare 
funcţionale 

În proces de realizare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, AGEPI a continuat activitatea de dotare a bibliotecilor publice cu  
literatură în domeniul PI și instruire a bibliotecarilor în domeniu.  
Astfel, în perioada de raport au fost organizate 2 seminare/mese rotunde de instruire a 
bibliotecarilor și cititorilor bibliotecii în domeniul protecției OPI, inclusiv în comun cu 
programul NOVATECA. 
A fost lansată etapa a II-a a Campaniei de instruire a bibliotecarilor în domeniul PI 
care se va desfășura pe parcursul anului 2017 și va cuprinde 13 biblioteci. 
În sem. I/2016, luna aprilie, s-a desfășurat ediția a V-a a Concursului Biblioteca – 
Partener în promovarea PI, lansat în anul 2015 în cooperare cu Asociația 
Bibliotecarilor din RM. Concursul a cuprins 7 biblioteci. Au fost acordate premii celor 
mai activi bibliotecari. Ordin nr. 79 din 11.04.2016. 
Premierea laureaților concursului avut loc la 22 aprilie 2016, conform Ordinului  nr. 
88 din 21.04.2016. 
De asemenea, în perioada de raport au fost organizate 24 de expoziții de carte în cadrul 
bibliotecii AGEPI pentru vizitatorii bibliotecii. 

58. 5.1.4. Elaborarea, imprimarea şi 
distribuirea materialelor 
promoţionale şi 
informative în domeniul 
proprietăţii intelectuale 
pentru diferite categorii de 
utilizatori 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Propagarea intensă 
şi informarea 
completă a 
populaţiei referitor 
la proprietatea 
intelectuală, 
formarea unei 
atitudini adecvate 

Numărul de 
materiale 

elaborate şi 
distribuite 

Executat. În anul 2016 au fost elaborate, machetate și editate conform Planului editorial, aprobat 
prin ordinul nr. 05 din 15.01.2016: - Ediții machetate – 50 titluri; - Titluri editoriale imprimate la AGEPI - 11496 ex., dintre care: - publicații oficiale  – 700 ex.; - materiale promoționale –10796ex. - Titluri editoriale imprimate în exterior  - 25570 ex. 
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privind impactul 
negativ al pirateriei 
şi contrafacerii 

În anul 2016 a fost modernizat designul publicațiilor promoționale ale AGEPI (pliante, 
broșuri, postere), în total au fost realizate 790 de pagini cu elemente de design, precum 
și machetate în InDesin, CorellDraw, Photoshop - 7933 de pagini ale publicațiilor 
AGEPI. Activitatea redacțională a cumulat 21642 pagini supuse redactării de fond, 
colaționării, lecturilor de control etc. 
În cadrul evenimentelor de promovare organizate de AGEPI au fost diseminate gratuit 
13972 ex. de publicații (broșuri, pliante), dintre cele 17790 de exemplare editate: la 
expoziții: 7709 ex./18611 ex.; la seminare: 6263 ex./7240 ex.  

Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului  
de învăţămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar 

59. 5.2.1. Introducerea în curricula şi 
în programele de 
învăţământ de nivel liceal, 
profesional, universitar şi 
postuniversitar a unor 
cursuri de instruire în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale şi acordarea 
asistenţei în vederea 
elaborării programelor de 
studiu în domeniu 

2015-2017 Ministerul 
Educaţiei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Sporirea nivelului 
de pregătire a 
tineretului studios 
în domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 
Perfecţionarea 
sistemului de 
instruire în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul  
instituţiilor care 
au introdus în 
curricula şi în 
programele de 
studii cursul 

introductiv de 
proprietate 
intelectuală 

Executat. 
Ministerul Educaţiei: 
3 instituții de învățământ superior.  La Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi, Specialitatea Ştiinţe economice 
au fost incluse următoarele cursuri: Instrumente software pentru afaceri, Drept 
economic, Management social, Management inovaţional, Managementul ÎMM, 
Metodologia şi Etica cercetărilor economice; Mediul legal al întreprinderii, 
Managementul proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare, Comportamentul 
consumatorului, Contracte şi modalităţi de plată internaţionale, Contabilitatea 
operaţiunilor de import-export. 
La ASEM Specialitatea Managementul proprietăţii intelectuale, în cadrul  
programului de studii este inclusă studierea următoarelor cursuri obligatorii: Bazele 
proprietăţii intelectuale (120 de ore), Dreptul proprietăţii intelectuale (150 de ore), 
Protecţia semnelor distinctive în activitatea comercială  (120 de ore), Evaluarea şi 
comercializarea OPI (150 de ore). În programul de studii la specialitatea menţionată 
au fost incluse şi următoarele cursuri opţionale: Dreptul de autor şi drepturi conexe 
(120 de ore), Protecţia juridică a desenelor şi metodelor industriale (120 de ore), 
Protecţia mărcilor şi denumirea de origine a produselor, Drepturile proprietăţii 
industriale în relaţii externe şi disciplina la libera alegere din domeniul Protecţiei 
proprietăţii intelectuale. De asemenea, cursul Dreptul proprietății intelectuale a fost 
inclus ca disciplină obligatorie în programul de studii al Specialității de Drept și ca 
disciplină la libera alegere pentru specialitățile Achiziții, Business și Administrare, 
Marketing și Logistică, Merceologie și Comerț. 
La USM, Facultatea de Drept, în programele de studiu sunt prevăzute următoarele 
cursuri: Dreptul proprietății intelectuale (90 ore), Dreptul afacerilor (150 ore), 
Dreptul concurenței  (60 ore), Drept civil, contracte translative de proprietate și 
prestări servicii (150 ore), Dreptul protecției consumatorilor (120 ore). Programul de 
masterat Dreptul în afaceri cuprinde următoarele cursuri: Dreptul proprietății 
intelectuale, Protecția juridică a obiectelor proprietății intelectuale în domeniul 
tehnologiilor informaționale (150 ore); Protecția juridică a mijloacelor de 
individualizare a produselor și serviciilor (150 ore); Dreptul protecției concurenței, 
dreptul protecției consumatorilor (150 ore). În cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, 
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în planurile de studii ale celor 12 specialități este inclus modulul Managementul 
inovațiilor și proprietatea intelectuală  constituit din 2 cursuri: Management 
inovațional în spațiul european și Protecția proprietății intelectuale. Alte modificări 
nu s-au făcut. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 s-au consolidat relațiile de colaborare cu Ministerul Educației în vederea 
includerii unui curs de PI în programele școlare. 
Astfel, la 27 aprilie 2016 a fost semnat Acordul de colaborare dintre Ministerul 
Educației și AGEPI privind instruirea elevilor în domeniul PI și sensibilizarea acestora 
cu privire la efectele negative ale contrafacerii și pirateriei. 
În vederea implementării Acordului, printr-un ordin comun al AGEPI și Ministerul 
Educației din 13 iunie 2016 a fost instituit Grupul de lucru comun. 
Grupul de lucru menționat a elaborat un Plan de acțiuni comune pentru anii 2016-2017 
pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Ministerul Educației și AGEPI, care a 
fost semnat de ambele părți la 13 septembrie 2016.   

60. 5.2.2. Introducerea în programul 
de învăţământ al facultăţii 
de Horticultură a 
Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova, în 
cadrul disciplinei “Bazele 
statului şi dreptului”, a 
unor cursuri în domeniul 
proprietăţii intelectuale, în 
special ce ţin de 
denumirile de origine, 
indicaţiile geografice şi 
specialităţile tradiţionale 
garantate 

2015 Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Ministerul 
Educaţiei 

Sporirea nivelului 
de pregătire a 
studenţilor în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 
Perfecţionarea 
sistemului de 
instruire în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Cursuri de 
proprietate 
intelectuală 
integrate în 

programele de 
studii 

În proces de realizare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, la recomandarea AGEPI de a include în programele de studii a 
studenților și masteranzilor UASM module de instruire cu privire la IG, DO și STG, 
precum și în domeniul soiurilor de plante, UASM a inclus în programele de instruire a 
masteranzilor Facultății de Horticultură la specialitățile 612.1, 616.1 și 617. cursul de 
protecție juridică a soiurilor noi de plante care va fi citit de experții AGEPI.  
 

61. 5.2.3. Elaborarea şi 
implementarea 
programelor educaţionale 
aferente procesului 
inovaţional la facultăţile 
de management şi 
inginerie: dreptul şi 
economia proprietăţii 
intelectuale, 
managementul inovării, 
marketingul produselor 
noi, evaluarea şi 
comercializarea obiectelor 

2017 Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 

Intelectuală, în 
parteneriat cu 

Ministerul 
Educaţiei 

Optimizarea 
calităţii de pregătire 
a tineretului în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Module de 
instruire elaborate 
şi implementate 

În proces de realizare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală În anul 2016 au fost organizate activități de instruire a studenților, nivel masterat, în 
domeniul PI la UTM, ULIM, UASM etc. 
Astfel, AGEPI a ținut prelegeri (32 de ore) pentru masteranzii Facultății de  Științe 
Economice din cadrul ULIM /30 pers. (sem. I, aprilie-mai) - Ordin nr.85  din 
15.04.2016. 
De asemenea, experții AGEPI au ținut 2 prelegeri publice (2 ore) pentru studenții 
Facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM/70 pers. (sem. I, 22 
februarie) - Ordin nr.35 din 22.02.2016. 
Totodată, AGEPI a ținut prelegeri privind protecția PI pentru studenții și masteranzii 
UASM, an. III, Facultatea de Horticultură:  - sem. I, februarie /35 pers. (4 ore), 
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de proprietate intelectuală - sem. II, decembrie /35 pers. (4 ore). 
În sem. II. a fost organizat un seminar de instruire în domeniul PI, în special privind 
protecția dreptului de autor, la solicitarea profesorilor și studenților din cadrul 
Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți – 28 octombrie/50 pers. 

62. 5.2.4. Implementarea 
Programului de master 
“Managementul 
inovaţional şi transferul 
tehnologic”, şi a altor 
acţiuni de instruire în 
cadrul proiectului 
TEMPUS no. 544197-
2013-IT-JPHES 
Technological Transfer 
Network” - TecTNet 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 

Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Ministerul 
Educaţiei 

Modernizarea şi 
reformarea 
învăţământului 
superior în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale, 
inclusiv a 
masteratului de 
profesionalizare 

Cursul de master 
implementat; 
Numărul  de 

acţiuni 
desfăşurate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Pe parcursul anului 2016 s-a asigurat realizarea angajamentelor AGEPI în 
conformitate cu prevederile proiectului TecTNet "Reţeaua de Transfer Tehnologic"  
(Nr. Proiect 5441 97-TEMPlJS-1-201 3-11T-TEMPUS-JPHES), și anume:  Au fost mediatizate activitățile desfășurate în cadrul proiectului  pagina web 
AGEPI;  Au fost elaborate materiale promoționale, care vor fi diseminate în rândul 
partenerilor proiectului din RM (broșuri, pliante, materiale didactice, rechizite);   Administrația AGEPI a participat la evenimentul de semnare a Acordului de 
colaborare dintre partenerii proiectului din RM și Italia, privind diseminarea 
rezultatelor desfășurate în proiect, în special a programului de Master în domeniul 
”Managementului Inovațional și Transferul Tehnologic”.   S-a participat la 3 seminare  organizate de către partenerii proiectului:  - la Chișinău /AITT și RTTM;  - la Bălți/Universitatea de Stat A. Russo din Bălți;  - la Iași, România/ Universitatea Tehnică din Iași.  La 18 noiembrie 2016, la sediul AGEPI a fost organizat un Seminar de totalizare a 
activităților din proiect cu participarea partenerilor din RM și România: USM, UASM, 
UTM și Universitatea de Stat A. Russo din Bălți, Universitatea tehnică din Iași, AITT, 
RTTM la Iași precum și a altor instituții interesate. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: A fost elaborat şi implementat în perioada octombrie 2014 – februarie 2016 Programul 
de Masterat ”Management Inovaţional şi Transfer Tehnologic”, care cuprinde 12 
module obligatorii şi 4 facultative, inclusiv modulele: Inovare şi Transfer 
Tehnologic (dezvoltat de AITT în cooperare cu USM); Managementul şi Dreptul 
Proprietăţii Intelectuale (dezvoltat de AGEPI împreună cu USARB). 
Programul a fost implementat în cadrul proiectului TEMPUS TECTNET în 4 
universităţi din Moldova: USM, UTM, UASM, USARB.  Este preconizat ca 
Programul de Masterat să fie implementat şi după încheierea proiectului. 

63. 5.2.5. Susţinerea activităţii de 
cercetare şi inovare în 
rândul elevilor şi 
studenţilor, promovarea 
continuă a concursurilor 
anuale “Cel mai bun elev 
inovator”, “Cel mai bun 
student inovator, „Azi 

Anual Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 
Agenţia pentru 

Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic, 
Ministerul 

Stimularea 
motivaţiei şi 
creşterea interesului 
tineretului studios 
pentru activitatea de 
inovare 

Numărul  de 
participanţi la 

concurs;  
Numărul  de 

lucrări prezentate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 au fost întreprinse următoarele acţiuni pentru organizarea următoarelor 5 
concursuri de promovare a elevilor și studenților: 
1. A fost coordonat cu AITT contribuţia AGEPI la organizarea şi desfăşurarea în 
comun cu AŞM şi Universitatea AŞM în parteneriat cu Ministerul Educaţiei a 
concursului anual ”Cel mai bun elev inovator”, care a avut loc în perioada februarie-
mai. Totalurile au avut loc la 23 mai 2015, 105 part., 110 lucrări, 40 licee, Ordin nr. 
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student – mâine 
antreprenor” 

Educaţiei; 
Agenţia de Stat 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

100 din 19.05.2015; (Vezi raportul la acțiunea 1.5.2 descrierea detaliată a 
concursului). 
2. A fost coordonat cu UTM contribuţia AGEPI la organizarea Concursului ”Cel 
mai bun student inovator”, care a avut loc la 8 mai 2015, Ordin nr. 80 din 05.05.2015; 
3. A fost coordonat cu ASEM programul concursului ”Azi student – mâine 
antreprenor”, organizat la 24 aprilie 2015, lista experţilor AGEPI participanţi la 
jurizare, numărul participanților şi lista materialelor promoționale (100 part.), Ordin 
nr.70 din 15.04.2015; 
Cea de-a VIII-a ediție a Concursului economic studențesc ”Azi student, mâine 
antreprenor”, organizat de ASEM în cooperare cu AGEPI, ODIMM, Centrul de 
Studii în Integrare Europeană (CSIE), Centrul de instruire și consultanță în afaceri 
(MACIP), TRIMETRICA SRL. La concurs au participat în jur de 90 de studenți - 16 
echipe, formate a câte 4-5 studenți. Tema actualei ediții a fost: ”Ideii de afaceri 
utilizând spațiul virtual”, cuprinzând toate formele de activități și servicii inovatoare 
prin utilizarea spațiului digital al Internetului. Echipele câștigătoare au fost declarate 
cele ale căror idei de afaceri au fost inovatoare, originale și cu perspectiva de 
implementare, iar prezentările cele mai convingătoare și interesante. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În vederea susţinerii activităţii de cercetare şi inovare în rândul elevilor şi studenţilor, 
AITT a organizat concursul Cel mai bun elev inovator Genius. În cadrul 
evenimentului au fost premiaţi 49 de câștigători, din cei 118 care sau înscris la 
concurs, reprezentând 32 de instituţii de învățământ din ţară. Participanţii au expus 
116 lucrări din diverse domenii, inclusiv: tehnologii informaţionale, agricultură, 
sănătate, mecanică, electromecanică, energie regenerabilă, robotică, ecologie, ştiinţe 
exacte şi creativitate. 
AITT a oferit suport pentru Concursul ”Cel mai bun student inovator”,”Azi student 
mâine antreprenor”, prin difuzarea apelului de participare la concurs şi promovarea 
rezultatelor concursului prin diferite surse mass-media, pe site-ul AITT. 
A fost demarat procesul de organizare a concursului ”Cea mai bună idee 
inovaţională”, concurs care se va desfăşura în perioada ianuarie-februarie 2017. 
Ministerul Educaţiei: FIRST LEGO League Moldova, ediţia locală a celei mai importante competiţii 
internaționale în domeniul tehnologiei și roboticii, s-a desfăşurat la data de 20 
februarie, 2016 în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO. În 
cadrul ediţiei au participat 13 echipe din 10 instituţii educaţionale din RM. Cei peste 
80 de participanţi și-au propus să contribuie la creşterea interesului tinerilor pentru 
știință, tehnologie, inginerie și matematică. La concursul internațional, care s-a 
desfășurat la Tallin, Estonia, RM a fost reprezentată de echipa LT ”Ion Creangă”, 
mun. Chișinău, învingătoarea concursului republican. 
Concursul Național de Științe și Inginerie ”Mo” ”Mihai Marinciuc”, mun. 
Chişinău. La concurs au fost înaintate 53 de proiecte prezentate de 86 elevi, dintre care 
62 de elevi din învățământul liceal, 3 din colegii şi 20 din învățământul gimnazial. Au 
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reprezentat 32 de instituţii de învățământ din raioanele Soroca, Râșcani, Criuleni, 
Ialoveni, Fălești, Orhei, Căușeni, Rezina, Florești, Cahul, mun. Chișinău și Bălți. Din 
numărul total de proiecte, 20 au fost la categoria Științe şi Matematică, 17 la categoria 
Științe Aplicate şi 16 proiecte la categoria Tehnologia Informației. Au fost înaintate 33 
de proiecte de grup și 20 proiecte individuale. Deținătorii locurilor I, II, III și 
proiectele care au obținut mențiune – au primit premii bănești și cadouri oferite de 
Ministerul Educației, AGEPI și compania ”StarNet”. De asemenea, Compania Intel a 
oferit diplome şi certificate speciale de la diverse universităţi din SUA. 
Concursul Internațional Intel ISEF 2016 s-a desfășurat în perioada 8-13 mai, 2016, 
în SUA, Phoenix, Arizona. Ediția din acest an a concursului a adunat peste 1700 de 
elevi din peste 75 de țări. Proiectul întitulat ”ByMySelf(BMS) Encryption Algorithm” 
al elevelor D. Marusic (18 ani) și E. Savva (16 ani) a fost premiat cu un premiu special 
în valoare de 1500 $ de, oferit de compania GoDaddy, cel mai mare furnizor de 
tehnologie dedicată micului business 
În luna martie, 2016 a avut loc ediția a IX a Târgului Național al Firmelor de 
Exercițiu din Republica Moldova în incinta Colegiului Național de Viticultură și 
Vinificație din Stăuceni, mun. Chișinău. La Târg au participat 47 de Firme de 
Exercițiu din diferite instituții de învățământ profesional tehnic. 8 Firme de Exercițiu a 
prezentat Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii; 10 – Colegiul Financiar – 
Bancar din Chișinău; 4 – Colegiul Național de Comerț; câte 3 – Colegiul Agricol din 
Ungheni, Colegiul Agroindustrial din Râșcani, Școala Profesională nr.2 din Chișinău; 
câte 2 Firme de Exercițiu – Centrul de Excelență în Industrie, Colegiul Politehnic din 
Chișinău, Instituția Publică Centru de Excelență în Transporturi, Colegiul Tehnic 
Agricol din Svetlîi, Colegiul de Zootehnie și Medicină Veterinară din Brătușeni și câte 
o Firmă de Exercițiu – Școala Profesională din Nisporeni, Colegiul Agricol din Țaul, 
Școala Profesională din Leova, Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” din 
Grinăuți, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și Colegiul Național de Viticultură și 
Vinificație din Stăuceni.  
În lunile mai - iunie, 2016 s-a desfășurat concursul ”Cel mai bun plan de afaceri” la 
care au fost prezentate circa 70 de planuri de afaceri elaborate de către elevii 
absolvenți a 30 de școli profesionale și 2 Centre de Excelență. La etapa finală au 
participat 15 absolvenți cu 15 planuri de afaceri.   
În cadrul Academiei de Studii Economice s-a desfășurat la 23 aprilie concursul 
economic ”Azi student, mâine antreprenor”, ediția a VIII-a. 

64. 5.2.6. Celebrarea Zilei Mondiale 
a Proprietăţii Intelectuale 
în gimnazii, licee şi 
universităţi 

Anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei 

Informarea 
completă, corectă şi 
detaliată a elevilor 
şi studenţilor 
privind proprietatea 
intelectuală 

Numărul  de elevi 
şi studenţi 

participanţi la 
eveniment 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Planul de măsuri de sărbătorire a Zilei Mondiale a PI, a fost aprobat prin ordinul nr. 45 
din 03.03.2016 și ordinul nr.80 din 12.04.2016. 
La 26 aprilie, la AGEPI a avut loc ședința solemnă de sărbătorire a Zilei Mondiale de 
PI, în cadrul căreia au fost înmânate trofeul AGEPI  celui mai activ mandatar autorizat 
și medaliile obținute de inventatorii din RM la Saloanele internaționale de inventică de 
la Cluj, România și Geneva, Elveția. 
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Tematica Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din acest an a fost ”Creativitatea în 
mediul digital. Redefinirea Culturii”, prin care s-a dorit să se ia în dezbatere subiecte 
ce ţin de activitatea sectoarelor culturale și creative în era digitală. 
În conformitate cu Planul de acțiuni aprobat au fost organizate 3 concursuri:  Joc on-line interactiv în domeniul PI/ Ordin nr.41 din 29.02.2013;  Interviu interactiv despre PI/ordin nr.43 din 25.02.2016;  Imaginea PI/ordin nr.42 din 25.02.2016. 
Prin ordinele DG menționate mai sus au fost aprobate Regulamentele de organizare a 
acestor concursuri.  
Evenimentele de premiere a laureaților au fost desfășurate conform ordinelor: nr.92 
din 25.04.2016, nr.93 din 25.04.2016 și nr.91 din 25.04.2016. 
În anul 2016 a fost organizat Simpozionul ştiinţifico-practic anual ”Lecturi AGEPI”, 
ediţia a XVII-a. 
La lucrările simpozionului (21-22 aprilie 2016) au participat în jur de 70 de 
reprezentanți ai instituțiilor academice și universitare, specialiști în domeniul PI din 
republică și din România. Ordin nr. 67 din 03.2016. 
Ministerul Educaţiei: Programul dedicat Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale – 2016 s-a desfășurat sub 
egida ”Idei de afaceri valorificând spațiul virtual”. În cadrul simpozionului, tinerilor 
cercetători și-a desfășurat lucrările conferința”Creativitate. Inovație și protecția 
proprietății intelectuale”.  

65. 5.2.7. Organizarea Conferinţei 
Ştiinţifice a studenţilor în 
domeniul protecţiei şi 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală  
(3 ediţii) 

2015; 
2016; 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei 

Antrenarea 
tineretului studios 
în dezbateri axate 
pe problemele 
actuale ale 
domeniului 
proprietăţii 
intelectuale 

Conferinţe 
desfăşurate Executat. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În luna aprilie (19 și 23) AGEPI în comun cu Facultatea Business și Administrarea 
Afacerilor (BAA)  a ASEM au fost organizate evenimentele dedicate Zilei Mondiale a 
Proprietarii Intelectuale pentru studenții ASEM:   Conferința științifică studențească ”Rolul PI în dezvoltarea economică” (70 
studenți);   Concursul ”Azi student, mâine antreprenor” (120 part.), Ordin nr.80 din 
12.04.2016. 

66. 5.2.8. Promovarea utilizării 
instrumentelor 
informaţionale în vederea 
reducerii fenomenului de 
plagiat în cadrul 
instituţiilor de cercetare şi 
de învăţământ superior 

2015-2017 Ministerul 
Educaţiei 

Asigurarea 
respectării 
drepturilor de autor 
şi drepturilor 
conexe 

Sisteme 
informaţionale 

instalate 
În proces de realizare. 
Ministerul Educaţiei: În cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, Universității de Stat din 
Moldova, Universității Libere Internaționale din Moldova și Universității Tehnice a 
Moldovei au fost instalate și funcționează instrumente informaționale în vederea 
reducerii fenomenului de plagiat. 

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate 
67. 5.3.1. Promovarea sistemului de 

proprietate intelectuală la 
nivel local şi regional 

Permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Modul contemporan 
de percepere de 
către societate a 

Numărul  de 
evenimente 
organizate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Sistemul de PI se promovează prin organizarea diferitori activități și evenimente. 
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Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 

Interne; Serviciul 
Vamal; 

Ministerul 
Agriculturii şi 

Industriei 
Alimentare; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 
Ministerul 

Educaţiei în 
comun cu 

instituţiile de 
învăţământ; 
Ministerul 

Culturii 

rolului proprietăţii 
intelectuale în 
dezvoltarea unei 
economii bazate pe 
cunoaştere, privind 
necesitatea 
protecţiei şi 
respectării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

În anul 2016 au fost organizate 73 de activități de promovare a sistemului național de 
PI, în cadrul cărora au fost școlarizate 2816 pers. și diseminate 27501 ex. de materiale 
(20161 ex. la expoziții și 7340 ex. – la seminare): 
a) Seminare naționale – 29; 
b) Seminare internaționale - 6; 
c) Concursuri – 14; 
d) Participare la expoziții naționale-15; 
e) Participare la expoziții internaționale naționale-9.  
În anul 2016, AGEPI a diseminat  2640 ex. de publicații în domeniul PI (6 titluri), 
inclusiv pliante cu referire la efectele negative ale contrafacerii și pirateriei, în rândul 
elevilor și studenților participanți la concursurile, organizate de către Ministerul 
Educației, UTM, ASEM, AO Junior Achievement în parteneriat cu AGEPI. 
De asemenea, în scopul sporirii rolului PI și promovării sistemului în societatea 
contemporană au fost organizate 15 concursuri cu participarea a 665 persoane. 
1. Participarea AGEPI la Olimpiada Zonală la Economie; 
2. Concursul ”Deca Idea Challenge Global”; 
3. Concursul Național de Științe și Inginerie ”Mold SEF”, ediția a IV; 
4. Competiția europeană inginerească (EBEC), ediția a VIII-a, etapa locală; 
5. Olimpiada Republicană de Economie; 
6. Concursul republican ”Biblioteca-partener în promovarea proprietății 
intelectuale"; 
7. Expoziția lucrărilor de creație tehnică ale studenților UTM și concursul 
”Creația deschide Universul”; 
8. Concursul pentru crearea imaginii cu tema: ”Creativitatea digitală. Redefinirea 
culturii"; 
9. Concursul Interviu Interactiv : ”Cu ce se asociază Proprietatea Intelectuala?”; 
10. Concursul național pentru tineri ”Joc online in domeniul Proprietății 
Intelectuale”; 
Concursul republican ”Cel mai Bun Elev Inovator ”GENIUS”cu participarea AGEPI 
în calitate de co-organizator al ediţiei a IX-a ; 
Concursul ”Cupa Businessului Creativ” în cadrul Galei Antreprenorialului Creativ în 
Moldova ; 
Concursul ”Cel mai bun raționalizator” și ”Cel mai tânăr raționalizator” în cadrul 
Zilei Inventatorului și Rationalizatorului-2016; 
Concursul pentru elevi ”Turismul și respectarea proprietății intelectuale”; 
Concursul național ”Topul Inovațiilor”, ediția a VI-a. 
Ministerul Afacerilor Intern: Centrul pentru combaterea crimelor informatice are rolul de a acorda suport AGEPI. 
În perioada menționată angajații Centrului nu au participat la careva evenimente. 
Serviciul Vamal: Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 7 şedinţe ale Comitetului Consultativ în 
cadrul birourilor vamale, unde au fost discutate aspecte ce ţin de cooperarea vamă-
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business.  
Academia de Științe a Moldovei: 
Sistemul de PI este promovat prin intermediul Parcurilor științifico-tehnologice şi 
Incubatoarelor de Inovare. Monitorizarea activității parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi 
incubatoarelor de inovare se efectuează de către AITT în baza indicatorilor, unul din 
indicatori fiind numărul OPI implementate. 
Ministerul Culturii: Ca și în anul precedent, sistemul de proprietate intelectuală a fost promovat în cadrul 
manifestărilor ştiinţifice anuale şi publicaţiile ştiinţifice ale instituţiilor subordonate: 
MNIM - 4 publicaţii ştiinţifice editate, 83 comunicări ştiinţifice şi 7 manifestări 
ştiinţifice; MNEIN - 5 manifestări ştiinţifice, 49 lucrări științifice editate,  80 
comunicări ştiinţifice editate; MNAM - 1 manifestare științifică, 2 lucrări științifice 
editate. BNM – 6 activităţi științifice (în total activităţi cultural-științifice -360), 29 
titluri editate (36 ediții) de publicații. 

68. 5.3.2. Promovarea şi diseminarea 
informaţiei cu privire la 
drepturile de proprietate 
intelectuală prin 
intermediul mass-mediei 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Conştientizarea 
beneficiilor oferite 
de gestionarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală de către 
întreprinderile mici 
şi mijlocii, 
universităţi, 
instituţii din sfera 
ştiinţei şi inovării şi 
de publicul larg;  
Formarea unei 
atitudini negative a 
populaţiei faţă de 
fenomenele de 
piraterie şi 
contrafacere 

Numărul de 
evenimente 
organizate  

Numărul de 
spoturi 

publicitare 
lansate 

Executat. Una din activitățile de bază în domeniul PI conform Legii AGEPI este promovarea și 
diseminarea informației. AGEPI în permanență desfășoară asemenea activități în 
scopul sensibilizării și sporirii nivelului de conștientizarea a beneficiarilor sistemului 
național de PI și a societății civile privind rolul PI în dezvoltarea economică, socială și 
culturală a țării. 
Promovarea se realizează prin intermediul noutăților plasate pe site-ul AGEPI și pe 
pagina Facebook AGEPI, acordarea interviurilor tematice diferitor surse mass – 
media, precum posturile de radio, TV, reviste, site-uri de știri etc. 
Posturi radio: Radio Moldova, Vocea Basarabiei, Jurnal FM etc.; 
TV: TVR, Moldova 1; Agro TV etc. 
Reviste: Business clas; 
Surse online: Tribuna, Poliexpert, Infotag, Agora, Diez etc. 
În anul 2016 au fost elaborate și diseminate în mass media  1287 informații în diverse 
surse mass media: 
- despre activitatea AGEPI ( 358);  
- despre PI în general (26); 
- pe pagina Facebook AGEPI (702); 
- pa pagina web AGEPI (201). 
În anul 2016 a fost organizată o conferință de presă (8 septembrie), 62 de emisiuni 
radio/TV, inclusiv 30 emisiuni radio (Vocea Basarabiei, Radio Evrica) și 32 emisiuni 
TV. 
Are loc monitorizarea permanentă a informațiilor apărute  lunar în mass-media audio, 
TV și presa scrisă. 
Au fost elaborate și diseminate 7 filme grafice promoționale de promovare a 
necesității protecției obiectelor de PI. 

69. 5.3.4. Organizarea seminarelor 
de informare în domeniul 

2015, 
2017 

Agenţia de Stat 
pentru 

Formarea unui grup 
de jurnalişti bine 

Numărul de 
jurnalişti Executat. În anul 2016, 10-11 iunie, AGEPI a organizat un seminar de instruire în domeniul 
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proprietăţii intelectuale 
pentru reprezentanţii 
mass-mediei 

Proprietatea 
Intelectuală 

informaţi în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

informaţi proprietății intelectuale pentru jurnaliștii de la instituțiile media de prestigiu din RM. 
Scopul desfășurării evenimentului a fost informarea jurnaliștilor cu privire la ultimele 
realizări din domeniul protecției și respectării DPI, consolidarea competențelor 
acestora în vederea reflectării anumitor subiecte din domeniul dat și promovarea 
importanței rolului OPI în dezvoltarea economico-socială a RM.  Lectorii seminarului 
au prezentat aspecte teoretice şi practice privind protecția OPI. 
Au participat jurnaliști de la Pro TV, Europa Liberă, Unimedia, Radio Moldova, Diez, 
Expresul de Ungheni, Observatorul de Nord, Curentul, Tribuna, Ziarul Național, 
Jurnal FM, Infotag, Deschide.md și Vocea Basarabiei TV în număr de 20 de persoane. 

OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european 

70. 6.2. Dezvoltarea relaţiilor de 
colaborare cu Comisia 
Economică a Naţiunilor 
Unite pentru Europa 
(UNECE) şi Organizaţia 
Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO) 

permanent Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 
Culturii;  

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Participarea 
Republicii Moldova 
la dezbateri cu 
referire la rolul 
proprietăţii 
intelectuale în 
dezvoltarea 
economică a ţării în 
cadrul sesiunilor 
Comisiei 
Economice a 
Naţiunilor Unite 
pentru Europa; 
Participarea 
Republicii Moldova 
la reuniunile 
Organizaţiei 
Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO); 
Promovarea 
patrimoniului 
cultural naţional 

Numărul de 
participări la 

sesiunile 
Comisiei 

Economice a 
Naţiunilor Unite 
pentru Europa 
(UNECE) şi 
Organizaţiei 

Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură 

(UNESCO) 

Executat. 
Ministerul Culturii: Promovarea patrimoniului cultural naţional în Listele UNESCO: 
- A fost înscris în Lista reprezentativă a patrimoniului imaterial UNESCO Dosarul 
Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei, prin decizia Comitetului 
Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial pe 
data de 1 decembrie 2016, Addis Abeba, Etiopia. 
- A fost organizată și desfășurată misiunea ICOMOS în RM pentru evaluarea 
dosarului ”Peisajul Arheologic Orheiul Vechi” care este propus în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO. 
- În primul trimestru al anului 2016, s-a inițiat procesul de elaborare a dosarului 
UNESCO în comun cu România ”Cămașa femeiască cu altiță/încrețită la gât”. 
Totodată, a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea dosarului. 
- A fost reconceptualizat dosarul „Practicile culturale asociate Zilei de 1 martie” şi 
depus din nou la Biroul UNESCO de la Paris în luna martie 2016. Evaluarea dosarului 
este preconizată pentru ciclul anului 2017. 
Reprezentanții ministerului și instituțiilor subordonate au participat la seminare şi 
reuniuni tematice organizate de UNESCO: - conferința regională ”Implementarea Indicatorilor Cultura pentru Dezvoltare în 
Sud - Estul Europei: rezultate, provocări și oportunități”, Belgrad, Serbia (20-21 
aprilie 2016); - lucrările Comitetului Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea 
Patrimoniului Cultural Imaterial desfăşurat în perioada 28 noiembrie 2 decembrie 
2016 la Addis Ababa, Etiopia; - a doua reuniune a Consiliului Miniștrilor Culturii din Europa de Sud-Est 
(CoMoCoSEE) privind protejarea și managementul patrimoniului cultural (24-25 
februarie 2016); - Adunarea Generală a Centrului pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial în sud-estul Europei, Acceptarea RM ca membru a Centrului (Sofia, 
Bulgaria,18-20 aprilie 2016)  (cu participarea reprezentanților Muzeului Național de 
Etnografie și Istorie Naturală); 
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- a 6-a reuniune a Comisiilor pentru UNESCO ale statelor membre TURKSOY 
(Istanbul, Turcia, 8-10 iulie 2016) (participarea reprezentanților Muzeului Național de 
Etnografie și Istorie Naturală). 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, AGEPI nu a participat la evenimentele  UNESCO și UNECE, dar 
 documentele discutate în cadrul acestor foruri au fost monitorizate și examinate. 

71. 6.3. Extinderea cooperării cu 
asociaţiile titularilor de 
drepturi în domeniul 
proprietăţii intelectuale din 
străinătate. Organizarea 
unor ateliere de lucru (cu 
frecvenţă anuală) cu 
reprezentanţii asociaţiilor 
titularilor de drepturi 
pentru promovarea 
sistemului naţional de 
proprietate intelectuală şi 
identificarea căilor de 
îmbunătăţire a colaborării 
dintre autorităţi şi titularii 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Stimularea 
interesului 
titularilor 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală din 
străinătate pentru 
piaţa internă a 
Republicii Moldova 
Atragerea 
investiţiilor 

Numărul  de 
evenimente 

organizate cu 
participarea 
titularilor de 
drepturi din 
străinătate 

Executat. În anul 2016 s-a negociat cu asociațiile titularilor de drepturi de autor Credidam, 
România și SCAPR, organizarea la Chișinău a unui seminar privind drepturile 
interpreților în contextul legislației UE în domeniu.  
Seminarul s-a desfășurat la 14 iunie curent la Chișinău cu participarea reprezentanților 
organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți din România, 
Ungaria, Slovenia (11 experți străini) și RM, precum şi reprezentanți ai autorităților 
publice naționale cu responsabilități în domeniu din România, Slovenia și Ungaria. 
Genericul seminarului ”Gestiunea colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi în 
Uniunea Europeană şi Republica Moldova”. Scopul seminarului a fost preluarea celor 
mai bune practici europene în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor și a 
drepturilor conexe şi în domeniul cooperării dintre autoritățile publice cu organizațiile 
de gestiune colectivă în domeniu. 
Obiectivul primordial al AGEPI în acest domeniu este de a asigura transparența în 
procesul de colectare și repartizare în termen a remunerațiilor tuturor  titularilor de 
drepturi 
În anul 2016 a fost elaborat un proiect de Acord de colaborare cu Business Software 
Alliance (BSA) și MAI în vederea protecției dreptului de autor asupra programelor de 
calculator. Proiectul de Acord este în proces de examinare la BSA. 
În scopul preluării celor mai bune practici europene în domeniul PI, în special a IG, 
AGEPI a participat în perioada 17–28 octombrie 2016, în or. Sète, Franța, în cadrul 
celei de-a 13-a ediții a trainingului internaţional InterGI 2016, organizat în comun de 
Organizația franceză pentru cercetare agricolă şi cooperare internaţională pentru 
dezvoltare durabilă în regiunile tropicale şi regiunile din Marea Mediterană (CIRAD) 
și Organizația elvețiană pentru schimbul de cunoştinţe pentru alimente etice şi 
gustoase (REDD) cu suportul Ministerului francez al Agriculturii și Pădurilor și al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimente (FAO). În cadrul 
evenimentului dat, reprezentantul AGEPI a prezentat sistemul național de protecție și 
promovare a IG, DO și STG și a preluat experiența altor state participante (Brazilia, 
Côte d'Ivoire, Kenya, La Réunion (Franța), Zimbabwe, Lesotho, Turcia, Sri Lanka). 

72. 6.4. Consolidarea colaborării 
cu oficiile naţionale de 
proprietate intelectuală de 
peste hotare. Negocierea şi 
semnarea Planului de 
acţiuni comune cu Oficiul 

Permanent 
2016 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Consolidarea 
sistemului naţional 
de protecţie a 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală în baza 

Plan de acţiuni 
comun semnat 

 
Numărul de 
activități (3) 

 

Executat. În anul 2016 au avut loc mai multe activități bilaterale cu oficiile de PI din România, 
Israel, Serbia, China, Georgia, Turcia, Federația Rusă 
1. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România; În luna ianuarie 2016 au avut loc 2 întrevederi bilaterale: 
- Reuniunea trilaterală AGEPI-OSIM-ORDA la sediul AGEPI în cadrul căreia au 
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de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci din România 

schimburilor 
bilaterale de 
experienţă şi a 
preluării celei mai 
bune practici 
existente la nivel 
naţional, regional şi 
internaţional 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul de 
activități (3) 

                
Numărul de 
activități (3)              

fost abordate aspecte ale consolidării sistemelor naționale de protecție a PI; stabilite 
prioritățile de colaborare bilaterală;  
- în perioada 25-27 mai, a avut loc vizita de schimb de experiență a reprezentanților 
Direcției drept de autor la Oficiul Român pentru Dreptul de Autor, România /Ordin 
nr.09 din 26.01.2016. 
În anul 2016, la solicitarea AGEPI, ORDA a transmis spre informare Curriculumul 
național în domeniul PI pentru licee, implementat în România în anul 2015. 
2. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM); În anul 2016 au avut loc mai multe activități bilateral, inclusiv: 
- În ianuarie a avut loc vizita conducerii OSIM la AGEPI și participarea la 
întrevederea trilaterală. Au fost identificate acțiunile prioritare de cooperare care au 
fost incluse în Planul de acţiuni comune cu OSIM-AGEPI pentru 2016-2017, semnat 
în luna iulie 2016. 
- În perioada 27-30 septembrie 2016, delegația AGEPI a participat în or. București, 
România, la ”Seminarul privind pregătirea pentru implementarea sistemului 
brevetului unitar”, precum și la întâlnirea bilaterală AGEPI-OSIM. Seminarul a fost 
organizat de către OSIM în colaborare cu OEB. La seminar au participat reprezentanți 
ai OEB, oficiilor de PI din Slovenia și Bulgaria, ai Ministerului Economiei și 
Ministerului Justiției din România, ai mediului de afaceri şi ai mediului academic, 
avocaţi şi numeroşi consilieri în PI din România. În cadrul seminarului au fost 
prezentate informații privind evoluțiile de după Brexit a cadrului de implementare a 
Brevetului unitar și a Curții unice de brevet, precum și experiența Sloveniei și 
Bulgariei în procesul de implementare a brevetului unitar. 
- La 28 septembrie, delegația AGEPI a participat la Întrevederea Bilaterală AGEPI-
OSIM, care a avut loc la București, la sediul OSIM. 
3. Centrul Național de PI (Sakpatenti) din Georgia; În anul 2016 au avut loc mai multe întrevederi bilaterale dintre oficii.  
- În perioada 21–22 martie 2016, a avut loc vizita de documentare la Sakpatenti a 
delegației AGEPI, conduse de DG al AGEPI, dl O. Apostol. În cadrul întâlnirii, 
ambele delegații au menționat necesitatea intensificării colaborării dintre părți, 
inclusiv a schimburilor de experiență pe direcțiile principale de activitate. 
- În același context, la 1–2 august 2016, reprezentantul AGEPI a participat la 
Conferința internațională cu genericul ”Georgia împotriva contrafacerii și pirateriei”, 
organizată de către Centrul Național de Proprietate Intelectuală din Georgia 
(Sakpatenti) și Camera de Comerț și Industrie din Georgia împreună cu EU Founded 
Project - DGFTA și SME Development (Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii 
în Georgia), în or. Batumi, Georgia. 
- Un generic similar l-a avut ediția a XVIII-a a Simpozionului ”Contrafacerea și 
pirateria în domeniul proprietății intelectuale”, care s-a desfășurat în or. Brașov, 
România, în perioada 19 21 octombrie 2016.  
4. Oficiul de Brevete din Israel; În luna februarie 2016 la AGEPI a fost în vizită o delegație a oficiului din Israel 
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condusă de DG al Oficiului. 
A fost elaborat și coordonat un Memorandum de Înțelegere cu  Oficiul de Brevete din 
Israel, care este pregătit pentru semnare; 
5. Oficiul de PI din Serbia; În perioada de raport a fost elaborat și coordonat un Acord de colaborare cu Oficiul de 
PI din Serbia, care este pregătit pentru semnare; 
6. Oficiul de PI din China; În anul 2016, AGEPI a participat la 3 evenimente importante organizate de către 
Oficiul de Proprietate Intelectuală din China (SIPO): 
- Participarea delegației RM la Conferința la Nivel Înalt privind Proprietatea 
Intelectuală a țărilor aflate de-a lungul Centurii și Drumului Mătăsii, organizată de 
către OMPI și Oficiul de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Populare 
Chineze (SIPO), cu suportul Ministerului pentru comerț și altor autorități publice din 
China, în perioada 21–22 iulie 2016, la Beijing.  
La lucrările conferinței au participat peste 300 de reprezentanți, dintre care 120 de 
invitați de onoare din cadrul autorităților responsabile de protecția DPI din 50 de țări și 
regiuni situate de-a lungul Centurii și Drumului Mătăsii, 18 ambasadori acreditați în R. 
P. Chineză, reprezentanții ai 6 agenții specializate ONU cu sediul în China, precum și 
180 de reprezentanți ai instituțiilor și autorităților locale chineze 
- Delegația RM, reprezentată la eveniment de către dl O. Apostol, DG al AGEPI și 
E.S. Ambasadorul T. Ulianovschi, Reprezentant Permanent al RM la Oficiul ONU cu 
sediul la Geneva, a avut o întrevedere bilaterală la 21 iulie 2016, la sediul SIPO, cu dl 
S. Changyu, Comisarul SIPO, în cadrul căreia părțile s-au asigurat reciproc de deplina 
deschidere pentru continuarea şi consolidarea relaţiilor bilaterale, precum și pentru 
realizarea unor programe comune, în contextul Acordului de colaborare în domeniul 
protecției proprietății intelectuale, semnat de SIPO și AGEPI la 3 octombrie 2012, la 
Geneva. 
- Seminarul privind Strategia și Politica de PI, organizat în perioada 14–16 
decembrie 2016, în or. Beijing, China, în cadrul căruia delegația AGEPI a prezentat 
experiența AGEPI și RM în elaborarea și implementarea SNPI și a planului de acțiuni 
pentru implementarea SNPI. 
7. Oficiul de Brevete din Turcia: În anul 2016, reprezentantul AGEPI a participat la Seminarul Internațional ”Indicațiile 
geografice în Turcia și alte state mediteraneene: tendințe, provocări și perspective 
pentru viitor”, organizat de către Rețeaua de cercetare a produselor locale și IG din 
Turcia (YUcita), în cooperare cu Organizația pentru o rețea internațională a indicațiilor 
geografice (oriGIn) și Institutul Agronomic Mediteranean din Montpellier (CIHEAM- 
IAMM), în perioada 27–28 octombrie 2016, în or. Antalya, Turcia.  
În cadrul sesiunii ”Indicații geografice: Acorduri bilaterale: Proceduri și realizări”, 
reprezentantul AGEPI a prezentat Raportul de țară ”Accords bilatéraux: Processus et 
réalisations. Accord entre l’UE et la République de Moldova”, în care a relatat despre 
Sistemul național de protecție a IG (cadrul normativ și cel instituțional), despre 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul de 
activități (1) 

 

procedurile și etapele de negociere și prevederile acordului bilateral între Guvernul 
RM și UE cu privire la protecția IG, prevederile Acordului de Asociere între UE și 
RM, asigurarea protecției IG, ședințele subcomitetului pe IG, măsuri de promovare a 
sistemului de IG, întreprinse de AGEPI, beneficiile și avantajele acordurilor bilaterale 
menționate mai sus pentru producătorii autohtoni și pentru promovarea imaginii țării 
în spațiul european.  
8. Serviciul Federal de PI din Federația Rusă În perioada 19–20 octombrie 2016, reprezentantul AGEPI a participat cu prezentarea 
unui Raport, la Conferința științifico-practică ”Dezvoltarea sistemului de 
proprietate intelectuală în Rusia”, organizată de către Serviciul Federal de Proprietate 
Intelectuală din Federația Rusă (ROSPATENT) în or. Moscova.  La lucrările 
conferinței au fost prezente peste 120 de persoane, printre care mandatari autorizați, 
consilieri în PI din diferite regiuni ale Rusiei, precum și reprezentanți ai administrației 
de stat și mediului de afaceri rus. Din cadrul altor state și organizații au fost prezenți 
reprezentanți din China, Japonia, Coreea, Azerbaidjan, Kazahstan, OEB și OEAB. 
Principalele subiecte de discuții au fost reducerea termenilor de înregistrare, fiind 
examinată practica oficiilor de PI din China și Japonia, cadrul probatoriu în cazurile 
constatării lipsei de distinctivitate și inducerea în eroare, cercetarea documentară a 
invențiilor, propunerea de excludere din examinare a motivelor relative și introducerea 
în procedură a opoziției, dreptul de autor și drepturile conexe. 
9. Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB). Realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul RM şi OEAB privind protecţia 
juridică a invenţiilor pe teritoriul RM, precum şi a Acordului de colaborare AGEPI-
OEAB în domeniul PI. 
În trim. II  2016 (9–10 iunie) a fost asigurată organizarea vizitei de lucru AGEPI la 
OEAB pentru examinarea stadiului de implementare a Acordului dintre Guvernul RM 
și OEAB privind protecția juridică a invențiilor pe teritoriul RM după denunțarea de 
către RM a Convenției Eurasiatice de Brevete, semnat la Chișinău la 12 aprilie 2012 ( 
4 pers). 
În luna decembrie a fost creat Grupul de lucru cu privire la relațiile cu OEAB. Ordinul 
nr. 255 din 26.12.2016.   
În cadrul Grupului de lucru s-a examinat  solicitarea OEAB de negociere a unor noi 
taxe de menținere în vigoare a brevetelor eurasiatice. 
AGEPI a informat MAEIE despre intenția OEAB de a micșora cota taxelor repartizate 
AGEPI. A fost elaborat și coordonat cu ministerele de resort proiectul de HG cu 
referire la inițierea negocierilor pentru modificarea Acordului de colaborare RM-
OEAB. 

73. 6.5. Participarea Republicii 
Moldova la lucrările 
adunărilor anuale ale 
statelor-membre ale 
Organizaţiei Mondiale a 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Promovarea 
intereselor 
Republicii Moldova 
în domeniul 
proprietăţii 

Numărul de 
evenimente la 

care s-a participat 
-21 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În perioada de bilanț, specialiştii AGEPI au asigurat participarea și reprezentarea RM 
la 19 evenimente organizate de OMPI la Geneva, Elveția (12 sesiuni de lucru a  7 
comitete permanente OMPI, 2 sesiuni ale  UPOV şi 4 sesiuni a 2 grupuri de lucru ale 
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Proprietăţii Intelectuale, la 
sesiunile comitetelor 
permanente, ale grupurilor 
de experţi şi grupurilor de 
lucru ale Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale. Participarea 
Republicii Moldova la 
Conferinţa Diplomatică 
pentru Adoptarea Noului 
Act al Aranjamentului de 
la Lisabona privind 
protecţia indicaţiilor 
locului de origine a 
produselor şi înregistrarea 
lor internaţională 

Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene 

intelectuale în plan 
internaţional organizaţiei  și o rundă de reuniuni anuale ale statelor membre ale OMPI) (cheltuielile 

aferente deplasării au fost suportate parţial de către OMPI): 
1. Sesiunile Consiliului, Comitetului Consultativ, Comitetului administrativ juridic 
și Comitetului tehnic ale UPOV (14–18 martie 2016); 
2. Sesiunea a 17-a a Comitetului OMPI pentru dezvoltare și proprietatea 
intelectuală (CDIP) (11–15 aprilie 2016); 
3. Sesiunea a 35-a a Comitetului permanent OMPI privind dreptul mărcilor, 
desenelor industriale și indicațiilor geografice (SCT); Comitetul preparatoriu al 
Conferinței Diplomatice pentru Noul Tratat privind dreptul designului  (25–29 aprilie 
2016); 
4. Sesiunea a 32-a a Comitetului pentru dreptul de autor și drepturile conexe (9 – 
13 mai 2016); 
5. Sesiunea a 9-a a Grupului de lucru privind Tratatul de Cooperare în domeniul 
Brevetelor (PCT) (17–20 mai 2016); 
6. Sesiunea a 30-a a Comitetului interguvernamental OMPI privind PI și resursele 
genetice, cunoștințele tradiționale și folclorul (dedicat subiectului: resurse genetice) 
(30 mai–3 iunie 2016); 
7. Grupul de lucru pentru elaborarea regulamentelor comune la Aranjamentul de la 
Lisabona și Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona (7–9 iunie 2016); 
8. Sesiunea a 14-a a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de 
la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor (13–17 iunie 2016); 
9. Sesiunea a 6-a a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de 
la Haga pentru înregistrarea internațională a designului industrial (20–22 iunie 
2016); 
10. Sesiunea a 24-a a Comitetului permanent privind dreptul brevetelor (27–30 iunie 
2016); 
11. Sesiunea a 25-a a Comitetului OMPI pentru Program și Buget (29 august–2 
septembrie 2016); 
12. Sesiunea a 11-a a Comitetului Consultativ privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală (5–7 septembrie 2016); 
13. Sesiunea a 31-a a Comitetului interguvernamental OMPI privind PI și resursele 
genetice, cunoștințele tradiționale și folclor (dedicat subiectului: cunoștințe 
tradiționale) (19–23 septembrie 2016); 
14. Runda 56-a de Adunări a Statelor Membre ale  OMPI (3–11 octombrie 2016); 
15. Sesiunea a 36-a a Comitetului permanent OMPI privind dreptul mărilor, 
desenelor industriale și indicațiilor geografice (SCT) (17–19 octombrie 2016); 
16. Sesiunile Consiliului, Comitetului Consultativ, Comitetului administrativ și juridic 
și Comitetului tehnic ale UPOV (24–28 octombrie 2016); 
17. Sesiunea a 18-a a Comitetului OMPI pentru dezvoltare și proprietatea 
intelectuală (CDIP) (31 octombrie–4 noiembrie 2016); 
18. Sesiunea a 33-a a Comitetului pentru dreptul de autor și drepturile conexe (14–18 
noiembrie 2016); 
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19. Sesiunea a 25-a a Comitetului permanent privind dreptul brevetelor (12–15 
decembrie 2016). 
În cadrul rundei de reuniuni anuale, delegaţia RM s-a aliniat declaraţiei Grupului 
Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS), menţionând, totodată, 
priorităţile ţării noastre în domeniul consolidării sistemului naţional de PI, dezvoltării 
inovaționale a țării, ultimele evoluții normative, şi a mulțumit OMPI pentru suportul 
acordat. Declaraţia Republicii Moldova a fost prezentată audienţei în prima zi a 
reuniunii de către E.S. dl Ambasador T. Ulianovschi şi poate fi accesată la adresa:  
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_56/a_56_r02.pdf.  
Pe parcursul aflării la Geneva, delegaţia RM a avut mai multe întrevederi cu 
reprezentanţii oficiilor de PI de peste hotare, inclusiv din statele membre ale Grupului 
CEBS, în cadrul cărora au fost discutate diverse aspecte ale colaborării bilaterale în 
domeniul PI, subiecte ce țin de protecția OPI, promovarea inovațiilor, dezvoltarea 
sistemului de IG, activitatea OGC- urilor etc.  
Menționăm că la 11 aprilie curent, DG AGEPI, dl O. Apostol, a semnat, din numele 
RM, la sediul OMPI, Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind 
înregistrarea internațională a DO și a IG, adoptat la 20 mai 2015. Semnarea acestui 
Act va facilita înregistrarea internațională a IG. AGEPI, în calitate de instituție publică 
responsabilă de promovarea intereselor RM în cadrul organizațiilor internaționale în 
domeniu, are drept obiectiv prioritar integrarea sistemului național de PI în cel 
internațional și european. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: MAEIE a eliberat la 31.03.2016 depline puteri pe numele DG al AGEPI, dlui O. 
Apostol pentru semnarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona 
privind protecţia indicaţiilor locului de origine a produselor şi înregistrarea lor 
internaţională. Acesta a fost semnat la 11.04.2016. 
Pe parcursul perioadei de referinţă a fost prezentat 1a discurs în cadrul sesiunii a 59-a 
a Adunării Generale a OMPI şi a fost asigurată participarea la 15 sesiuni ale 
comitetelor funcţionale ale OMPI. 

74. 6.6. Preluarea experienţei 
Centrului de Arbitraj şi 
Mediere al Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale în organizarea 
activităţilor de mediere şi 
arbitraj în domeniul 
proprietăţii intelectuale; 
identificarea mecanismului 
de mediere, care poate fi 
implementat în Republica 
Moldova 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Crearea şi 
implementarea 
mecanismului de 
mediere şi arbitraj 
în domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul  de 
activităţi 

organizate 
În proces de realizare. Experiența Centrului de Arbitraj şi Mediere al OMPI a fost preluată în procesul 
elaborării proiectului Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de 
mediere în domeniul proprietății intelectuale și procedura de mediere, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.184 din 16.04.2015 și proiectului Hotărârii Guvernului cu 
privire la aprobarea Regulamentului Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii 
intelectuale, care se află în proces de definitivare în baza avizelor instituțiilor 
interesate, urmând a fi transmis spre expertiză juridică Ministerului Justiţiei. 
 

75. 6.7. Implementarea 2015-2017 Agenţia de Stat Atragerea asistenţei Numărul de Executat. 
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Memorandumului de 
Înţelegere dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi 
Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale 
privind cooperarea în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale, în baza unor 
planuri de acţiuni comune 
anuale agreate de către 
Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale şi 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

Organizaţiei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale în 
cadrul programelor 
destinate ţărilor cu 
economie în 
tranziţie pentru 
organizarea 
activităţilor de 
promovare şi 
instruire în 
domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

evenimente 
organizate 

(13)  
 
 
 

Vizite la Chișinău 
3 (5 pers.) 

 
Participări la 

seminare/ 
foruri - 9  
 (10 pers.)  

 
Cursuri  

la distanță la 
Academia OMPI 

– 9  
(41 pers.) 

 

Pe parcursul anului 2016 au fost desfășurate un șir de activități întru implementarea 
prevederilor Memorandumului de colaborare dintre OMPI și Guvernul RM în 
domeniul PI, semnat la 22 noiembrie 2012, în baza Planului de acțiuni comune 
AGEPI-OMPI pentru anul 2016. 
Astfel, în perioada de raport s-a asigurat organizarea la Chișinău a următoarelor 
evenimente cu participare internațională: 
1. Vizita de studiu a expertului internațional OMPI, dl Gift Huggins Sibanda, 
pentru evaluarea asistenței OMPI întru dezvoltarea și implementarea SNPI în 
contextul Proiectului OMPI de dezvoltare nr.10/05 privind îmbunătățirea capacității 
instituționale la nivel național, subregional și regional, în perioada 15–17 februarie 
2016. 
2. Vizita experților OMPI, Mihaly Ficsor, evaluator extern OMPI și Anita Huss, consilier, Secția drept de autor OMPI, aflați într-o misiune de documentare și 
evaluare a cadrului juridic și instituțional în domeniul gestiunii colective a dreptului de 
autor, care a avut loc în perioada 7–10 iunie 2016. În cadrul vizitei de lucru au 
participat specialiștii AGEPI, reprezentați ai organizațiilor de gestiune colectivă 
(OGC-urilor), ai Uniunilor de creație și ai utilizatorilor. Obiectivul vizitei l-a constituit 
evaluarea situației în domeniul gestiunii colective a dreptului de autor și drepturilor 
conexe în RM și prezentarea propunerilor de perfecționare a cadrului juridic și 
infrastructurii în domeniu.  
3. Vizita experților internaționali, Gregor Štibernik, Director general, Institutul 
autorilor, interpreților și a producătorilor de opere audiovizuale (AIPA), 
Slovenia și Pal Tomori, Director, Biroul pentru Protecția Drepturilor Interpreților (EJI), Ungaria pentru participare la Seminarul AGEPI-CREDIDAM-
SCAPR cu genericul ”Gestiunea colectivă a artiștilor interpreți în Uniunea 
Europeană și Republica Moldova” din 14 iunie 2016. 
De asemenea, în anul 2016 specialiştii AGEPI (10 persoane) au reprezentat RM la 9 
foruri internaţionale organizate cu asistența și suportul OMPI (cheltuielile aferente 
deplasărilor au fost suportate integral sau parţial de către OMPI), inclusiv: 
1. Atelierul de lucru și Conferința Internațională cu genericul ”Licențierea colectivă extinsă” , evenimente organizate de către OMPI în cooperare cu Ministerul 
Culturii și Colecției Naționale al Poloniei (15–17 martie 2016, or. Varșovia, Polonia); 
2. Conferința Internațională pentru Proprietate Intelectuală și Dezvoltare ”Rolul 
proprietății intelectuale în dezvoltarea națională, regională și internațională – experiențe și perspective”, organizată de către OMPI (7–8 aprilie 2016, or. Geneva, 
Elveția). În cadrul Conferinței, DG al AGEPI a prezentat o comunicare axată pe rolul 
PI asupra dezvoltării economice și sociale prin prisma unui studiu de caz, și anume 
”Din Inimă - Branduri de Moldova” – un proiect de succes implementat în RM în 
scopul promovării brandurilor autohtone.  
3. Conferința Regională OMPI privind proprietatea intelectuală în economia 
digitală pentru IMM-uri, organizată de către OMPI în cooperare cu Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul Român pentru Invenții și Mărci (OSIM) 



81 
 

și Universitatea Româno-americană (URA), (18–19 aprilie 2016, or. București, 
România); 
4. Cea de-a 5-a Ceremonie de decernare a premiului pentru brevetul turcesc, 
organizată de către OMPI (20 aprilie 2016, or. Ankara, Turcia); 
5. Conferința Sub-regională privind strategiile PI, organizată de către OMPI (15 – 
16 septembrie 2016, or. Kvareli, Elveția); 
6. Conferința la Nivel Înalt privind Proprietatea Intelectuală a țărilor aflate de-a lungul Centurii și Drumului Mătăsii, organizată de către OMPI și Oficiul de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Populare Chineze (SIPO), cu suportul 
Ministerului pentru comerț și altor autorități publice din China (21–22 iulie 2016, la 
Beijing, China 
7. Conferința Regională ”Branding Strategies”, organizată de către Centrul 
Național de Proprietate Intelectuală din Georgia (SAKPATENTI) în cooperare cu 
OMPI (27–28 octombrie 2016, or. Nuremberg, Germania); 
8. Conferința Regională axată pe indicațiile geografice, organizată de către OMPI 
în cooperare cu Oficiul de Brevete din Republica Bulgaria (24–25 noiembrie 2016, or. 
Sofia, Bulgaria); 
9. Seminarul sub-regional privind indicaţiile geografice şi Seminarul sub-regional 
privind sistemul de la Haga pentru înregistrarea internaţională a desenelor industriale, evenimente organizate de către OMPI în cooperare cu Ministerul Justiţiei 
al Republicii Kazahstan (8 decembrie 2016, or. Astana, Kazahstan); 
Experții AGEPI (41 persoane) au beneficiat de instruire la distanță în cadrul a 9 
cursuri profesionale avansate administrate de Academia OMPI, care au fost finalizate 
cu succes (vezi pct. 4.2.3 – denumirea cursurilor la distanță). 

76. 6.8. Organizarea la Chişinău a 
seminarelor naţionale, cu 
participarea experţilor de 
peste hotare, cu tematica 
axată pe protecţia şi 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Preluarea celor mai 
bune practici de 
organizare şi 
dezvoltare a 
sistemului de 
protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul de 
seminare 

organizate 
(3) 

Numărul de 
participanţi 

(185) 

Executat. Pe parcursul anului 2016, OMPI a contribuit la organizarea a 3 evenimente în RM, și 
anume:  
1. Seminarul Național ”Rolul semnelor distinctive pentru dezvoltarea afacerilor”, 
organizat de către AGEPI cu suportul OMPI și în cooperare cu CCI a RM, în perioada 
6–7 iunie 2016. Seminarul a fost adresat agenților economici, reprezentanților 
instituțiilor și autorităților publice din republică, specialiștilor în domeniul PI și a avut 
scopul de a spori gradul de informare și de a consolida capacitățile companiilor din 
RM, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, în domeniul utilizării activelor de PI, 
cum ar fi mărcile comerciale, IG, alte semne distinctive, în calitate de instrumente 
pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea competitivității produselor și serviciilor atât 
pe piața internă, cât și în țările terțe. Experții OMPI și OSIM, au prezentat cele mai 
bune practici internaționale și europene ce țin de înregistrarea și valorificarea DPI/90 
pers.  
2. Seminarul Regional pentru Reprezentanții Sistemul Judecătoresc privind dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală, organizat de către AGEPI în 
cooperare cu INJ și OEB, cu suportul OMPI, în perioada 3–4 noiembrie 2016, la 
Chişinău. Obiectivul major al evenimentului a fost sporirea cunoștințelor judecătorilor 
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privind respectarea PI într-un context mai vast, soluționarea litigiilor în domeniul PI, și 
preluarea experienței altor sisteme de drept privind examinarea litigiilor complexe, în 
particular din cadrul statelor membre ale UE. La eveniment au participat experții 
OMPI, judecători din Belgia, Letonia, Franța, România, Lituania, Polonia, Germania, 
formatori INJ, judecători din RM care investighează dosare relevante PI, precum și 
alte categorii de beneficiari (procurori, consilieri etc.)/60 pers. 
3. Seminarul Național de Instruire ”Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru autoritățile de aplicare a legii”, organizat de către OMPI în 
cooperare cu AGEPI, la data de 2 noiembrie 2016, la Chișinău. Scopul major al 
seminarului a constat în sporirea competențelor și cunoștințelor specialiștilor din 
cadrul instituțiilor și autorităților publice responsabile de asigurarea respectării DPI, 
inclusiv SV, IGP, PG, APC, INJ, precum și pregătirea formatorilor în acest domeniu. 
Evenimentul s-a desfășurat cu participarea experților internaționali din cadrul OMPI: 
dl X. Vermandele, Consilier juridic principal, Secția dezvoltarea respectului pentru 
proprietatea intelectuală, dl S. Al. Tarawneh, Consilier juridic, aceeași Secție, dl S. 
Betti, Expert principal , Sancțiuni penale în domeniul PI, ex-expert ONU și Interpol. 
În cadrul seminarului au fost abordate cele mai stringente probleme ce țin de 
asigurarea respectării DPI la nivel regional și național, au fost prezentate cele mai 
bune practici și instrumente utilizate pentru consolidarea capacității instituționale ale 
instituțiilor și autorităților naționale vizate, și sensibilizarea publicului larg cu privire 
la rolul şi necesitatea respectării drepturilor de PI. /35 pers. 

77. 6.9. Atragerea asistenţei 
externe în consolidarea 
centrelor de proprietate 
intelectuală şi transfer 
tehnologic din cadrul 
instituţiilor de învăţământ 
superior din Republica 
Moldova 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Educaţiei 

Promovarea rolului 
proprietăţii 
intelectuale şi al 
transferului 
tehnologic în 
dezvoltarea 
economică a 
instituţiilor şi 
organizaţiilor, în 
vederea instituirii 
unei economii 
bazate pe 
cunoaştere 

Numărul de 
centre susținute -

4  
 

Numărul de 
evenimente 

organizate de 
aceste centre (2) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: Unul din obiectivele principale ale proiectului TEMPUS ”Technological Transfer 
Network” – TecTNet, care s-a desfășurat pe parcursul anilor 2014-2016, a fost crearea 
și consolidarea oficiilor/ centrelor de transfer tehnologic în cadrul Universităților din 
RM, partenere ale Proiectului: USM, UTM, UASM și Universitatea A. Russo din 
mun. Bălți. 
Astfel, în cadrul acestor 4 universități au fost create centrele menționate, elaborate 
strategiile în domeniul protecției PI create la universități, în baza Regulamentului-tip 
al serviciului de PI la instituție/întreprindere, elaborat și transmis Universităților de 
către AGEPI. 
AGEPI a elaborat și va disemina în cadrul acestor oficii de transfer tehnologici 
materiale didactice și promoționale în domeniul PI, editate cu suportul proiectului 
Tempus TecTNet. 

78. 6.10. Participarea Republicii 
Moldova la lucrările 
sesiunilor anuale 
planificate de Uniunea 
Internaţională pentru 
Protecţia Soiurilor Noi de 
Plante (UPOV) 

anual Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Elaborarea şi 
aprobarea la nivel 
local a 
recomandărilor 
Uniunii 
Internaţionale 
pentru Protecţia 

Numărul de 
evenimente la 

care s-a participat 
(2) 

Numărul de 
poziţii de ţară 
prezentate (2) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016, AGEPI a participat la acţiunile planificate de UPOV, inclusiv la 
sesiunile Consiliului, Comitetelor şi Grupurilor de lucru tehnice ale UPOV, din luna 
martie și octombrie 2016, or Geneva, Elveția (1 pers.). 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: CSTSP a participat la lucrările: 
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Alimentare; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante 

Soiurilor Noi de 
Plante (UPOV) în 
domeniul protecţiei 
sui generis a 
soiurilor noi de 
plante 

Eveniment 
organizat 

- două sesiuni ale Consiliului Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor Noi 
de Plante; 
- Comitetul Consultativ al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor Noi de 
Plante; 
- Comitetul administrativ și juridic al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia 
Soiurilor Noi de Plante; 
 Comitetul tehnic al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Soiurilor Noi de Plante. 

79. 6.11. Consolidarea colaborării 
cu instituţiile Uniunii 
Europene în domeniul 
proprietăţii intelectuale:  
- Stabilirea relaţiilor de 
colaborare şi schimb de 
informaţii dintre 
Observatorul Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală pentru 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală şi 
Observatorul European al 
Încălcărilor Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală;  
- Organizarea unui 
seminar naţional în 
domeniul protecţiei 
plantelor, cu participarea 
Oficiului Comunitar 
pentru Soiurile de Plante 

permanent Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Afacerilor 
Externe şi 
Integrării 
Europene; 
Ministerul 
Economiei 

Promovarea 
informaţiei privind 
sistemul de 
protecţie a mărcilor, 
a desenelor şi 
modelelor 
industriale, a 
soiurilor de plante 
în Uniunea 
Europeană 
Preluarea celor mai 
bune practici 
europene de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale 

Numărul de 
activităţi 

organizate;  
Numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi; 

seminar 
organizat. 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: A fost expediată solicitarea către EUIPO de a include BD mărci Naționale în BD 
TMWiew a EU IPO- scris. nr.1030 din 24.05.16. 
S-a recepționat răspuns: va fi posibil doar la momentul deschiderii colaborării cu oficii 
din tarile terțe scris. nr. 2789 din 16.09.2016. 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: Menţionăm monitorizarea  pe parcursul anului 2016 a evoluţiilor pe marginea cazului 
indicaţiei geografice protejate Prosecco.  
La fel, a fost asigurat şi menţinut dialogul cu partenerii din UE în vederea efectuării 
schimbului de informaţii privind modificările listelor de Indicaţii Geografice protejate 
conform Acordului de Asociere, ale UE şi ale RM. 
 

80. 6.12. Extinderea şi consolidarea 
relaţiilor cu Oficiul 
European de Brevete şi cu 
statele-membre ale 
Oficiului European de 
Brevete. Negocierea, 
semnarea şi 
implementarea 
Programului de acţiuni 
comune a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală – Oficiul 
European de Brevete 
pentru anii 2016-2017 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Consolidarea 
sistemului naţional 
de protecţie a 
invenţiilor şi 
ajustarea acestuia la 
prevederile 
sistemului european 
în domeniu 
Implementarea 
celor mai bune 
practici europene în 
domeniul protecţiei 
brevetelor de 
invenţie 

Numărul de 
activităţi 

organizate (13) 
Numărul de 
specialişti 

şcolarizaţi (20) 
Plan de acţiuni 

semnat la 
12.07.2016 

Executat. În perioada de raport, AGEPI a continuat să depună eforturi orientate spre realizarea 
activităţilor de cooperare cu OEB, în scopul implementării sistemului de validare în 
RM, care a intrat în vigoare la data de 1 noiembrie 2015, în baza Acordului dintre 
Guvernul RM și OEB privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), dar și 
spre identificarea direcțiilor prioritare de colaborare bilaterală de perspectivă pentru 
următoarea bienală în vederea ajustării sistemului național de protecție a invențiilor la 
standardele europene în domeniu.  
1. În perioada 10–16 iulie 2016, delegația AGEPI a participat la Reuniunea anuală 
”Săptămâna proprietății intelectuale pentru managerii Oficiilor de Proprietate Intelectuală”, organizată de către OEB în cooperare cu Oficiul Uniunii Europene de 
Proprietate Intelectuală (EUIPO), la München, Germania. 
Evenimentul a convocat responsabili de rang înalt din cadrul a 38 de oficii de PI ale 
statelor membre ale OEB și statelor partenere și s-a axat pe abordarea unor subiecte 
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Perfecţionarea 
cadrelor naţionale 
în domeniu 

actuale din domeniul protecției și respectării DPI.   
Delegația AGEPI a avut o serie de întrevederi bilaterale cu reprezentanții OEB, 
EUIPO și a altor instituții, printre care menționăm întâlnirea la data de 12 iulie 2016, 
a DG al AGEPI, dl O. Apostol, cu Vice-președintele OEB, dl Raimund Lutz, în cadrul 
căreia a fost abordat stadiul actual de colaborare dintre cele două oficii și a fost 
semnat Programul comun de acțiuni AGEPI-OEB pentru anii 2016-2017. 
Documentul vine să completeze și să contribuie la implementarea prevederilor 
Acordului dintre Guvernul RM și OEB privind validarea brevetelor europene, intrat în 
vigoare la 1 noiembrie 2015. 
2. De asemenea, în lumina fortificării relațiilor AGEPI-OEB, în perioada 13–18 mai 
2016, a avut loc participarea unui reprezentant AGEPI la I-a ediție ”Casablanca IP 
Week”, organizată de către Oficiul de Proprietate Industrială și Comercială din Maroc 
(OMPIC) în contextul celebrării a 100 de ani a proprietății intelectuale în Maroc.  
3. În perioada 27–30 septembrie 2016, delegația AGEPI a participat în or. 
București, România, la ”Seminarul privind pregătirea către implementarea 
sistemului brevetului unitar”, precum și la întâlnirea bilaterală AGEPI-OSIM. 
Seminarul a fost organizat de către OSIM în colaborare cu OEB, la care au participat 
reprezentanți ai OEB, oficiilor de PI din Slovenia și Bulgaria, ai Ministerului 
Economiei și Ministerului Justiției din România, ai mediului de afaceri şi ai mediului 
academic, avocaţi şi numeroşi consilieri în proprietate industrială din România.  
Conform Planului de acțiuni comune OEB-AGEPI, în anul 2016, Academia OEB a 
facilitat participarea gratuită a experților AGEPI la 2 cursuri de instruire (4 
persoane), organizate de Academia OEB, după cum urmează:  Curs de instruire ”Brevetarea în domeniul tehnic particular al invenţiei cu 
ajutorul calculatorului” (30 mai–1 iunie 2016, or. München, Germania) – 2 persoane;  Curs de instruire PI04-2016 ”Cercetarea documentară în domeniul brevetelor” 
(11–14 aprilie, or. Viena, Austria) - 2 persoane. 
De asemenea, în perioada de raport, Academia OEB a facilitat participarea experților 
AGEPI la 2 cursuri de instruire la distanță (3 persoane) în domeniul brevetelor:   Cursul OD05-2015 ”Abordarea sistematică a cercetării brevetelor” (1 februarie -  
15 aprilie 2016) – 2 persoane;  Cursul OD38-2016 ”Evaluarea clarității și unității cererilor de brevete” (4 
aprilie – 27 mai 2016) – 1 persoană. 
În scopul realizării unui schimb de experiență în domeniul informației de brevet, 
experții AGEPI (8 persoane) au participat la lucrările următoarelor 6 foruri 
internaționale organizate de către OEB în cooperare cu Oficiile Naționale de PI, după 
cum urmează:  
1. Conferința PATLIB-2016 (03–04 mai 2016, or. Helsinki, Finlanda) – 1 
persoană; 
2. Ediția I-a a Săptămânii de Proprietate Intelectuală din Casablanca, dedicată 
aniversării a de 100 ani ai proprietății industriale în Maroc (13–18 mai 2016, or. 
Casablanca, Maroc) -  1 persoană; 
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3. Conferința OEB privind informația de brevet EPOPIC-2016 (08–10 noiembrie 
2016, or. Madrid, Spania) – 1 persoană;  
4. Workshop-ul ”Registrul Federal al Brevetelor Europene”, organizat de OEB şi 
oficiul naţional de PI din Irlanda (28 s–30 septembrie 2016, or. Dublin, Irlanda) – 2 
persoane; 
5. Seminarul ”Implementarea sistemului brevetului european”, organizat de OEB 
și OSIM (28 septembrie 2016, or. Bucureşti, România) – 1 persoană; 
6. Conferinţa ”Boards of Appeal and key decisions 2016” (23–24 noiembrie 2016, 
or. München, Germania) - 2 persoane. 

81. 6.13. Crearea mecanismului de 
informare dintre Oficiul 
European de Brevete şi 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
cu referire la validarea 
brevetelor europene în 
Republica Moldova 

2016 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Aplicarea 
Sistemului de 
validare a 
brevetelor europene 
în Republica 
Moldova şi 
informarea 
titularilor de 
drepturi, 
examinatorilor şi 
mandatarilor 
autorizaţi despre 
acesta 

Mecanism creat; 
Numărul de 
specialişti 

şcolarizaţi (2) 

Executat. A avut loc schimb de informații referitor la aspectele tehnice de aplicare a sistemului 
de validare. 
Astfel, 2 specialiști ai AGEPI au participat la Workshop-ul ”Registrul Federal al 
Brevetelor Europene”, organizat de OEB şi oficiul naţional de PI din Irlanda (28 –30 
septembrie 2016, or. Dublin, Irlanda). 
La solicitarea AGEPI, OEB a imprimat și expediat în adresa AGEPI - 2000 ex. a 
Pliantului informativ privind validarea brevetelor europene în RM, în limbile română 
și engleză. 
În luna mai 2016, au fost expediate în adresa secțiilor de științe ale AȘM scrisori 
despre importanța Acordului de validare și pliante informative pentru diseminare în 
cadrul instituțiilor academice și universitare, câte 100 pliante fiecare. 
Au fost propuse modificări în Regulamentul BOPI, și anume includerea 
compartimentului cereri și Brevete europene validate. 
A fost publicată în Jurnalul oficial al OEB informația privind legislația națională în 
domeniul brevetelor. 
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/10/a84.html 
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/10/a85.html 

82. 6.14. Implementarea, 
monitorizarea şi raportarea 
realizării acţiunilor 
referitoare la proprietatea 
intelectuală incluse în 
Planul Naţional de Acţiuni 
pentru Implementarea 
Acordului de Asociere 
Republica Moldova-
Uniunea Europeană pentru 
anii 2014-2016 (PNAAA) 

2015-2017 Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală; 
Ministerul 
Economiei; 
Ministerul 

Agriculturii şi 
Industriei 

Alimentare; 
Ministerul 
Culturii; 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ajustarea 
sistemului naţional 
de protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale la cel 
european 

Numărul de 
rapoarte 

prezentate 
4 rapoarte 

trimestriale 
1 raport de 

progres anual,  
2 prezentări 
PowerPoint 

 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 au fost desfășurate următoarele activități:  
- A fost prezentat Raportul de progres privind acțiunile din PNAAA realizate  în anul 
2015 și cele planificate pentru anul 2016 privind implementarea angajamentelor RM 
asumate în contextul implementării prevederilor Acordului de Asociere, Titlul V, la 
capitolul ”Drepturile de proprietate intelectuală”. 
- Au fost elaborate, monitorizată implementarea și raportarea pe marginea PNAAA 
(aprobat prin HG 808 din 7.10.2014) –  4 rapoarte: 
(I raport – 1 ianuarie - 30 martie; II raport – 1 aprilie–30 iunie 2016; III raport – 1 iulie 
– 30 septembrie 2016; IV- 1 octombrie – 28 decembrie  2016), inclusiv în format 
electronic pe Platforma Pro; 
- Au fost prezentate propuneri pentru Planul de acțiuni pentru ani 2017-2019 privind 
implementarea capitolului 9 ”Drepturile de Proprietate Intelectuală” din Titlul V al 
Planului de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE (PNAAA), 
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Agenţia de Stat 
pentru Inovare şi 

Transfer 
Tehnologic; 
Ministerul 
Educaţiei; 
Ministerul 
Finanţelor; 
Ministerul 

Muncii, 
Protecţiei 
Sociale şi 
Familiei; 

Serviciul Vamal;  
Agenţia pentru 

Protecţia 
Consumatorilor; 
Comisia de Stat 
pentru Testarea 

Soiurilor de 
Plante 

aprobat prin HG. 
La 18 octombrie 2016, în or. Brussels, Belgia, a avut loc cea de-a 2-a Reuniune a 
Subcomitetului pentru IG, instituit în conformitate cu Art. 306 al Acordului de 
Asociere.  Informație mai detaliată vezi la pct. 2.2.3. 
De asemenea, reprezentantul AGEPI a participat cu raport în limba engleză la cea de-a 
II Reuniune a Comitetului de Asociere RM-UE în Configurația Comerț, care a avut loc 
la Brussels, Belgia la 19 octombrie 2016.  
În cadrul reuniunii au fost evaluate capacitățile instituționale ale RM în vederea 
realizării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere, dar și examinate 
necesitățile de asistență/proiecte în domeniile de acoperire ale componentei economice 
a documentului. Delegația RM, condusă de viceprim-ministrul, ministrul economiei, 
dl O. Calmîc, a prezentat raportul de progres privind acțiunile întreprinse pe 
principalele domenii prevăzute la Titlul V al Acordului de Asociere. În cadrul 
reuniunii, au fost semnate mai multe decizii importante privind actualizarea unor 
anexe parte componentă a Acordului de Asociere RM-UE.  
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: Ca autoritate responsabilă de Implementarea Acordului de Asociere a RM la UE 
pentru anii 2014-2016 (p.317 alin. 1) a achitat taxa de membru UPOV în mărime de 
10728 franci elvețieni. 
Implementează: recomandările UPOV privind testarea la VCU și testarea la DUS; 
Au fost  recunoscute ca distincte, uniforme și stabile 28 de soiuri, pentru care la 
AGEPI au fost remise 28 de rapoarte tehnice și descrieri de soi;  
- 165 de soiuri noi de plante au fost înregistrate în Catalogul soiurilor de plante. 
Ministerul Culturii: 
Raportarea se efectuează conform termenelor de prezentare.  
Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În 2016, AITT a prezentat 4 rapoarte trimestriale, respectiv pentru fiecare trimestru în 
parte, la toate acţiunile incluse în PNAAA  RM-UE pentru anii 2014-2016 de care este 
responsabilă instituția. Monitorizarea volumului de comercializare a producţiei 
inovaţionale rezultate din proiectele de inovare şi transfer tehnologic implementate se 
efectuează anual, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre AȘM 
şi Guvern şi cu prevederile Contractelor de finanţare a proiectelor de inovare şi 
transfer tehnologic. La moment, fişele de monitorizare au fost transmise beneficiarilor 
proiectelor pentru completare. Termenul limită de completare a fişelor a fost 15 
ianuarie 2016. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate şi prezentate Ministerului Economiei şi 
MAEIE:  
- 4 rapoarte trimestriale privind ZLSAC (tr. I–IV 2016); 
- 3 rapoarte trimestriale privind implementarea PNAAA RM–UE (tr. I – III 2016); 
- 1 raport consolidat privind implementarea PNAAA RM–UE pentru anii 2014-2015. 
Totodată, SV a prezentat raportul de progres în PI în cadrul şedinţei Subcomitetului 
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UE-RM pe domeniul vamal din data de 06 octombrie 2016, Bruxelles. 
83. 6.15. Intensificarea colaborării 

internaţionale referitor la 
schimbul de experienţă cu 
privire la transferul 
tehnologic şi obiectele de 
proprietate intelectuală, 
aplicarea la proiecte 
internaţionale, 
perfecţionarea cadrelor în 
domeniul respectiv 

2015-2017 Agenţia pentru 
Inovare şi 
Transfer 

Tehnologic; 
Academia de 

Ştiinţe a 
Moldovei; 

Agenţia de Stat 
pentru 

Proprietatea 
Intelectuală 

Experienţa 
internaţională 
obţinută în 
domeniul 
transferului 
tehnologic şi 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

Numărul  
proiectelor 

internaţionale 
realizate; 
Numărul  

stagiilor peste 
hotare 

Executat. 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic: În anul 2016, AITT a coordonat 8 proiecte internaţionale şi a susţinut circa 10 stagii 
peste hotare. 
Proiectele internaţionale coordonate:  ”Energie pentru Inovare - Consolidarea cooperării cu ţările PEV privind reducerea 
decalajului dintre cercetare şi inovare în domeniul energiei” - Ener2i (PC7)  ”Stimularea activităţilor de inovare pentru IMM-uri din Republica Moldova în 
domeniul eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile” CEI - ener2i-MD  ”Înlăturarea lacunelor dintre cercetare şi inovare în vederea eficientizării surselor 
şi materiei prime” -  RERAM (PC7)  "Promovarea triunghiului cunoașterii în Belarus, Ucraina şi Republica Moldova" – 
FKTBUM (Tempus)  ”Reţeaua de Transfer Tehnologic” – TecTNet (Tempus)  ”Formarea reţelei de infrastructură inovaţională în cadrul instituţiilor din regiunea 
transfrontalieră” (2013-2016) (Cross border RO-UA-MD).  ”Dezvoltare prin planificarea utilizării terenului”- DETLUP   ”Business-INN-Moldova” 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: În anul 2016 (iunie) a fost lansat Proiectul VIP4SMEs (Valoarea PI pentru IMM-uri) 
implementat de compania ”FRAUNHOFER ”cu suportul financiar al Agenției 
Executive pentru IMM a UE (EASME) – Acordul de Grant nr.641012 în cadrul 
Orizont 2020, la care AGEPI, a aplicat și a fost acceptat în proiect în calitate de 
partener asociat, împreună cu ODIMM. 
La 30 noiembrie 2016, AGEPI a semnat contractele cu liderii celor 4 pachete de lucru 
ale proiectului WP1,WP4, WP2 și WP3. 

 


