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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2016  

referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea 
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 

 Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (în 
continuare - Strategie) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012 se află 
actualmente la etapa a doua de implementare ce vizează perioada 2015-2017. Obiectivele și 
acțiunile pentru etapa dată au fost transpuse în Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 
privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 
2020 (în continuare Plan de acţiuni), elaborat în cooperare cu instituțiile și structurile abilitate 
cu atribuții și responsabilități în domeniul proprietății intelectuale în scopul dezvoltării 
sistemului naţional de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală și aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015 (în continuare Hotărârea Guvernului 491/2015). 

Etapa actuală de implementare a Strategiei se caracterizează prin aplicarea mecanismelor 
și programelor elaborate la etapa precedentă (2012-2014), promovarea managementului 
proprietății intelectuale, asigurarea creșterii capacității de inovare a instituțiilor de cercetare, 
dezvoltarea continuă și eficientă a sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice și 
denumirilor de origine prin valorificarea modalităților practice de înregistrare și protecție a 
acestora, continuarea procesului de perfecționare și armonizare a legislației în domeniul 
proprietăţii intelectuale (PI) etc. 

Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 include 93 de acțiuni atribuite la 6 obiective 
generale, care la rândul lor se divizează în obiective specifice şi acţiuni concrete stabilite în 
vederea realizării Strategiei, cu diferite termene de executare a acestora: 2015; 2015-2016; 
2015-2017; 2016-2017; 2016; 2017; Permanent; Periodic; Anual, etc. 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este instituția cu funcții și 
abilități de bază în dezvoltarea și consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, 
stabilite prin lege. În acest context, menționăm că în 84 (90%) de acțiuni din Planul de acţiuni, 
AGEPI figurează în coloana „Autoritate responsabilă”; în 25 (27% din totalul de acțiuni) este 
unica instituție responsabilă de realizare iar în 35 (38%) - este prim raportor. Aceste date arată 
convingător contribuția extrem de importantă a AGEPI în dezvoltarea, fortificarea și 
consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală. 

Ponderea acţiunilor planificate pentru a II-a etapă a realizării Strategiei (anii 2015-2017) 
este reflectată în tabelul 1.   

Tabelul 1 
Ponderea acţiunilor planificate după termenele de executare 

 
Termene de executare 

utilizate în Plan 
Numărul acțiunilor 
conform Planului 

Ponderea acțiunilor din 
Plan, % 

2015; 2015-2016 12 12,9 
2015-2017; 2015, 2017 31 33,3 
2016, 2017 16 17,2 
Permanent 20 21,5 
Anual, Periodic 14 15,1 
Total acțiuni 93 100 

 
Cadrul instituțional al sistemului de proprietate intelectuală, stabilit deja, se regăsește în 

Planul de acțiuni prin autoritățile responsabile de realizarea obiectivelor stabilite. Una din cele 
mai importante componente ale Sistemului național de PI din sfera științei și inovării este 
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) care este implicată în realizarea a 20% de acțiuni 
(19); Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), cu atribuții referitoare la 
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soiurile de plante, indicațiile geografice, denumirile de origine și specialitățile tradiționale 
garantate - în 20 % de acțiuni (19); Ministerul Culturii  - în 18% de acțiuni (17); Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) – în 18% de acțiuni (17); Ministerul Educației - 
în 14% de acțiuni (13); Serviciul Vamal - în 12% de acțiuni (11); Ministerul Afacerilor Interne 
(MAI) - în 11% de acțiuni (10), etc.   

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2016 (în continuare Raport) a fost 
elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei și Hotărârii Guvernului 491/2015. La 
elaborarea Raportului au contribuit toate instituțiile vizate în Planul de acţiuni (31 de 
instituții), prezentând, la solicitare, informaţiile privind rezultatele executării acţiunilor incluse 
în Plan. 

Reieșind din complexitatea acțiunilor planificate, dar si din faptul că multe din ele au un 
caracter permanent, iar termenele de realizare stabilite în Planul de acțiuni sunt diferite, 
executarea acestora se extinde integral asupra etapei a doua de implementare a Strategiei și 
necesită eforturi considerabile.  

De asemenea, Raportul include acțiuni cu termenele de realizare 2015-2017, 2015-2016, 
2017, Permanent, Periodic și Anual, care au demarat în primul an al etapei a II de 
implementare a Strategiei, adică în 2015, iar  realizarea lor a continuat și în 2016. 

Despre lipsa activităților în domeniul proprietății intelectuale în anul 2016 au comunicat 
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale și Ministerul Mediului, acestea fiind 
implicate în acțiunile ce țin de dezvoltarea sistemului de indicații geografice, denumiri de 
origine și specialități tradiționale garantate (1.3.2).  

Informația despre executarea acțiunilor din Plan este reflectată în tabelul 2. 
Tabelul 2 

Executarea acțiunilor incluse în Plan (perioada de raportare 2016) 
 

Termene de 
executare  

utilizate în Plan 

Numărul 
acțiunilor 
conform 
Planului 

Numărul 
acțiunilor 
incluse în 

Raport 2016 

Numărul 
acțiunilor 
executate 

Numărul 
acțiunilor 
în proces 

de 
executare 

Notă 

2015; 2015-2016; 12 9 4 4 
1 acțiune cu termenul 

2015 neexecutată 
(5.1.1) 

2015-2017; 2016-
2017 27 27 23 4  

2015, 2017 4 1 1  
3 acțiuni realizate în 
2015; În 2016 a fost 
executată act. 5.3.4 

2016; 2015, 2016, 
2017; 2017 16 12 7 4 1 acțiune cu termenul 

2016 neexecutată(2.1.6) 
Permanent 20 20 19 1  Anual,  periodic 

(1) 14 14 14   
Total acțiuni 93 83 68 13 2 acțiuni nerealizate 

(2.1.6) 
Ponderea, %  100 82 16 2% nerealizate (2.1.6; 

5.1.1) 
 
Raportul pentru anul 2016 include raportarea privind realizarea a 83 de acțiuni din 

totalitatea de 93 ale Planului de acțiuni. Acesta include și acțiunile cu termenul de realizare 
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”2015” care nu s-au executat pe deplin din diferite motive obiective, fiind în proces de 
realizare și urmând a fi finalizate în anul 2016 (1.3.2; 2.1.2; 2.1.3; 3,5; 4.2.1; 5.1.1; 5.2.2, 
5.3.4). Dintre aceste acțiuni în anul 2016 au fost realizate 4, si anume: 2.1.2; 3.5; 4.2.1; 5.3.4., 
în proces de executare rămânând acțiunile: 1.3.2; 2.1.3; 5.2.2. O singură acțiune dintre cele 
planificate pentru 2015 a rămas neexecutată (5.1.1), despre care vom comunica mai jos, în 
context. 

În consecință, conform prezentului Raport, se constată că în anul 2016, 81 (98%) dintre 
acțiunile incluse în Raport au fost executate sau sunt în proces de realizare, în corespundere cu 
termenele stabilite. Doar 2 acțiuni (2.1.6, 5.1.1) au rămas neexecutate, din motive obiective: 

Acțiunea 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, cu termenul de realizare 2016, autoritatea responsabilă de 
realizarea acestei acțiuni fiind Ministerul Culturii. În contextul realizării acțiunii comunicăm 
că aceasta se va efectua odată cu modificarea/completarea legislației naționale în domeniul 
dreptului de autor și drepturilor conexe. 

Acțiunea 5.1.1.: Crearea platformei electronice de colaborare între universităţi şi 
întreprinderi cu scopul promovării înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală, 
intensificării colaborării şi comercializării obiectelor de proprietate intelectuală prin transfer 
de tehnologii; cu termenul de realizare 2015, instituția responsabila de implementarea acțiunii 
este Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, a informat AGEPI că nerealizarea acțiunii 
este motivată prin lipsa alocației mijloacelor financiare. 

De menționat rolul AGEPI în implementarea acțiunilor planificate. Prin implicarea 
activă în realizarea obiectivelor Strategiei și colaborarea fructuoasă cu diverse autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, AGEPI a 
făcut cu succes față provocărilor, transformându-le în oportunități.  

În acest context, printre cele mai însemnate realizări ale instituției în 2016, se numără: 
- Recertificarea conform ISO 9001:2008 și obținerea unui nou certificat în domeniul 

managementului calității, ceea ce asigură calitatea serviciilor prestate de către AGEPI 
solicitanților (pct. 4.2.2.);  

- Consolidarea sistemului de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe în RM, în acest scop AGEPI a inițiat proiectul de modificare și completare a Legii 
139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care vizează reformarea activității 
organizațiilor de gestiune colectivă și urmează să asigure transpunerea parțială a 
reglementărilor comunitare în domeniu (pct. 1.5.4.).  

- Asigurarea transparenţei privind gestiunea colectivă prin furnizarea informaţiilor pe 
pagina www.agepi.gov.md (pct. 1 4 2.). 

- Dezvoltarea și promovarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice  și 
denumirilor de origine atât în rândul producătorilor autohtoni, cât și a consumatorilor de pe 
piața europeană (pct. 1.3.2.). Astfel, în prezent, în temeiul Acordului de Asociere RM-UE, 6 
indicații geografice din RM se bucură de protecție pe teritoriul UE fără ca persoanele din 
Moldova să achite careva taxe pentru procedurile de înregistrare (Ciumai/Чумай, Romăneşti, 
Codru, Ştefan Vodă, Valul lui Traian, Divin). 

- Implementarea sistemului de validare, urmare intrării în vigoare la 1 noiembrie 2015 a 
Acordului de validare a brevetelor europene, extinderea și consolidarea relaţiilor cu Oficiul 
European de Brevete şi cu statele-membre ale Oficiului European de Brevete. (p. 6.12, 6.13). 
Astfel, solicitanții străini pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene 
pe teritoriul Republicii Moldova, acestea beneficiind de aceleași drepturi și protecție legală ca 
și brevetele naționale eliberate în țară. 

- Implementarea mecanismului de susţinere a brevetării în străinătate în scopul sporirii 
capacităților de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului 
de afaceri (pct. 1.1.3.), instituit prin Hotărârea Guvernului nr.805 din 28.06.2016 pentru 
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aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invenţiilor şi 
soiurilor de plante create în Republica Moldova; 

- Susţinerea participării inventatorilor din Republica Moldova la expoziţiile 
internaţionale, în cadrul cărora au fost promovate 287 de realizări științifice și inovaționale la 
9 expoziții internaționale de inventică (România, Elveția, Germania, Belgia, Polonia, Cehia, 
Serbia) (pct. 1.5.3.).  

- Finalizarea cu succes a două proiecte de asistență tehnică la care AGEPI a participat 
în calitate de beneficiar sau partener: Studiul privind impactul economic al Industriilor 
Creative in Republica Moldova, elaborat cu suportul OMPI (beneficiar) (pct. 1.4.1.) și 
Proiectul TEMPUS TecTNet „Rețeaua de Transfer Tehnologic” (partener) (pct. 5.2.4., 6.9.). 

- Lansarea a 2 proiecte de asistență ale UE care vor contribui la consolidarea sistemului 
național de proprietate intelectuală: Proiectul VIP4SME “Valoarea PI pentru IMM”, din cadrul 
Programului Orizont 2020, la care RM este parte și Proiectul  de asistență tehnică al UE 
“Suport pentru respectarea drepturilor de PI în RM” care urmează a fi implementate în 
următorii 2 ani (pct. 1.6.3., 4.3.1.). 

- Informarea şi şcolarizarea continuă a societăţii civile, formarea, instruirea şi 
perfecţionarea cadrelor în domeniu, fiind organizate peste 100 de evenimente (conferinţe, 
seminare, mese rotunde, cursuri de instruire) pentru oameni de afaceri, judecători, 
reprezentanţi ai autorităţilor publice, cercetători, amelioratori, studenţi, elevi, jurnaliști etc. 
(pct. 1.1.2., 1.2.1., 1.6.2., 1.6.3., 4.2.8., 4.3.6. etc.). 

- Promovarea și susținerea creativității și inventivității tinerei generații, prin 
organizarea și participarea în calitate de partener la concursurile tematice printre care: „Cel 
mai bun elev inovator”, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, Gala Ideilor 
de Afaceri, Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, Concursul „Cupa 
Businessului Creativ Moldova” etc. (pct. 5.2.5., 5.3.1.). 

- Consolidarea colaborării cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală de peste 
hotare (România, Israel, Serbia, China, Georgia, Turcia, Federația Rusă) (pct. 6.4.) etc. 

Modalitățile de realizare a acțiunilor sunt descrise detaliat în Raportul pentru anul 2016 
anexat la Nota informativă. 

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2016 a fost elaborat în conformitate cu 
p. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 491 din 11.08.2015 pentru a fi prezentat Comisiei Naţionale de 
Proprietate Intelectuală, spre aprobare, ulterior urmând a fi prezentat Guvernului.  

AGEPI va publica Raportul de monitorizare consolidat pe pagina web oficiala, după 
aprobarea acestuia de către Comisia Naţională de Proprietate Intelectuală. 

 
 
 

 
 

Octavian APOSTOL, 
Director General AGEPI 


