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NOTĂ INFORMATIV Ă 
la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2015  

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 prevede 3 etape 
de implementare în baza planurilor de acțiuni elaborate și aprobate pentru fiecare etapă: prima – 
perioada anilor 2012-2014, finalizată cu succes; a doua – anii 2015-2017, realizarea căreia are loc 
în prezent și a treia - 2018-2020. Fiecare etapă de implementare are caracteristicile sale. Etapa a 
doua este axată pe implementarea mecanismelor și programelor elaborate la etapa precedentă, 
promovarea managementului proprietății intelectuale, creșterea capacității de inovare a instituțiilor 
de cercetare, sporirea eficienţei sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice și denumirilor de 
origine prin valorificarea modalităților practice de înregistrare și protecție a acestora, creșterea 
potențialului de inovare a întreprinderilor mici si mijlocii, continuarea procesului de perfecționare 
și armonizare a legislației în domeniul PI, etc. 

Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în 
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (în continuare Plan de acţiuni) a fost aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015 în scopul dezvoltării sistemului naţional de 
protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, cu sprijinul și conlucrarea ministerelor şi 
instituţiilor implicate în funcționarea sistemului național de proprietate intelectuala, pentru 
asigurarea continuității în implementarea Strategiei. 

Planul de acţiuni pentru a II etapă are aceiași structură ca și planul pentru I etapă de 
implementare a Strategiei și este axat pe 6 obiective generale divizate în obiective specifice, ce 
includ acțiuni în vederea realizării acestora. 

Planul conține 93 de acțiuni cu diferite termene de executare cum ar fi: 2015; 2015-2016; 
2015-2017; 2016-2017; 2016; 2017; Permanent; Periodic; Anual, etc..  

Menționăm faptul că AGEPI este prezentă în coloana „Autoritate responsabilă” în 84 de 
acțiuni (90%), în 25 (27%) din acestea AGEPI este unica instituție responsabilă ce execută 
acțiunea, în 35 (38%) - este autoritatea de bază (prim raportor). Aceste cifre arată convingător 
contribuția extrem de importantă a AGEPI în dezvoltarea, fortificarea și consolidarea sistemului 
naţional de proprietate intelectuală. 

În tabelul 1 este reflectată repartizarea şi ponderea acţiunilor planificate pentru  a II-a etapă a 
realizării Strategiei (anii 2015-2017).   

Tabelul 1 
Repartizarea şi ponderea acţiunilor planificate dup ă termenele de executare 

 
Termene de executare utilizate 

în Plan 
Numărul acțiunilor 
conform Planului 

Ponderea acțiunilor din 
Plan, % 

2015 10 10,7 

2015-2016 2 2,2 

2015-2017 27 29,0 

2015, 2017 4 4,3 

2016-2017 1 1,1 

2016 8 8,6 

2017 7 7,5 

Permanent 20 21,5 

Periodic 1 1,1 

Anual 13 14 

Total acțiuni 93 100 
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Referindu-ne la alte instituții, specificăm AȘM – una din componentele esențiale ale 
Sistemului național de PI din sfera științei și inovării, care este prezentă ca autoritate responsabilă 
în 19 acțiuni (20%), precum și MAIA – autoritate cu responsabilități în domeniul PI, ce deține un 
șir de atribuții referitoare la soiurile de plante, indicații geografice și denumiri de origine – 
prezentă în 19 acțiuni (20%); Ministerul Culturii – în 17 acțiuni (18%); AITT - menită să 
coordoneze și să încurajeze transferul tehnologic, valorificarea invențiilor – în 17 acțiuni (18%); 
Ministerul Educației, fără atribuții directe în domeniul PI, dar cu un rol extrem de important ce 
ține de edificarea societății bazate pe cunoaștere inclusă în 13 acțiuni (14%); Serviciul Vamal – 
componentă indispensabilă a sistemului de PI ce asigură aplicarea măsurilor de protecție a PI la 
frontieră – cu 11 acțiuni (12%); MAI, abilitată cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii 
delictelor din domeniul PI – în 10 acțiuni (11%)  etc.  

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2015 (în continuare Raport) a fost 
elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei și Hotărârii Guvernului nr. 491 din 11.08.2015 
prin care a fost aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2015-2017. La elaborarea prezentului Raport 
au colaborat activ şi au adus contribuţie semnificativă organele autorităţilor publice centrale, 
instituţiile şi structurile abilitate cu atribuţii şi responsabilități în domeniul proprietăţii intelectuale 
(în total 30 de instituții), prezentând, la solicitare, informaţiile privind rezultatele executării 
acţiunilor incluse în Plan:  

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerul Educaţiei, 
Ministerul Economiei, 
Ministerul Culturii, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 
Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 
Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Justiției, 
Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
Serviciul Vamal, 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, 
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, 
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,  
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, 
Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor 
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, 
Centrul naţional de conservare şi de promovare a patrimoniului cultural imaterial, 
Consiliul Concurenţei, 
Institutul Naţional al Justiţiei, 
Institutul de filologie al AȘM, 
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
Totodată, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; Ministerul Mediului și 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au informat despre lipsa activităților în domeniul 
proprietății intelectuale în anul 2015.  

Raportul pentru anul 2015 conține informația privind realizarea a 83 de acțiuni din 
totalitatea de 93 ale Planului de acțiuni. Termenele de raportare prevăzute în plan sunt foarte 



3 

 

diferite, ca urmare a faptului că multe din acțiuni au un caracter permanent, complex și executarea 
lor necesită eforturi și timp care ocupă toată etapa a II-a de implementare a Strategiei. În 
consecință, circa 82% din totalitatea acțiunilor incluse în Plan au demarat, sau au fost executate în 
anul 2015.   

Conform Raportului, în anul 2015 se constată că 82 (99 %) dintre acțiunile incluse în 
Raport au fost executate sau sunt în proces de executare, în corespundere cu termenele stabilite. 
Acțiunea 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, a fost realizată înainte de termenul 
planificat (2016), în cooperare cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ superior (USM, 
UASM, UTM și Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți), AITT.  

Acțiunile: 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 și 2.1.3. Elaborarea 
Regulamentului privind gestiunea colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe cu 
termenul de realizare 2015 sunt în proces de executare și au fost transferate pentru implementare 
în anul 2016. 

Doar o singură acțiune nu a fost executată din motive obiective: 5.3.4. Organizarea 
seminarelor de informare în domeniul proprietăţii intelectuale pentru reprezentanţii mass-medie. 
Necesitatea realizării acestei acțiuni a decăzut în legătură cu faptul că în rândurile reprezentanților 
mass media a sporit considerabil nivelul cunoașterii subiectului ce ține de domeniul PI. Totodată, 
pentru facilitarea conlucrării cu instituțiile mass – media, AGEPI, în 2015, a încheiat 15 contracte 
cu reprezentanții sferei antrenate în procesul de informare şi comunicare în domeniul PI și au 
realizat colaborări în vederea participării acestora ca parteneri la diferite evenimente organizate de 
către AGEPI. 

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

Executarea acțiunilor incluse în Plan 
(perioada de raportare 2015) 

 

Termene de 
executare  

utilizate în Plan 

Numărul 
acțiunilor 
conform 
Planului 

Numărul 
acțiunilor 
incluse în 

Raport 2015 

Numărul 
acțiunilor 
executate 

Numărul 
acțiunilor în 

proces de 
executare 

Numărul 
acțiunilor 
decăzute 

2015 10 10 3 7 
2015-2016 2 2 2 

2015-2017 27 26 18 8 
2015, 2017 4 4 3 1 

2016-2017 1 1 1 
2016 8 4 1 3 

2017 7 2 2 
Permanent 20 20 19 1 

Periodic 1 1 1 
Anual 13 13 13 

Total acțiuni 93 83 59 23 1 
Ponderea, % 100 71 28 1 
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Făcând o retrospectivă a rezultatelor înregistrate în anul 2015, remarcăm că a fost un an cu 
provocări majore, dar și cu succese și rezultate importante în domeniul PI. În acest sens putem 
menționa următoarele: 

• Intrarea în vigoare a Acordului de validare dintre Guvernul Republicii Moldova și 
Organizația Europeană de Brevete (OEB) (la 1 noiembrie 2015), care va permite solicitanților 
străini să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe teritoriul țării noastre, 
acestea beneficiind de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în 
Republica Moldova.   

• Desfășurarea Expoziției Internaționale Specializate „ INFOINVENT-2015 ”, ediția 
XIV, care a devenit un adevărat for al inovațiilor și creativității, platformă de comunicare dintre 
cercetători, inventatori, oamenii de creație cu mediul de afaceri din țară. 

• Organizarea cu suportul OMPI și desfășurarea Conferinței Internaționale Inovaționale 
cu genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Economică” . La eveniment a 
fost realizat un schimb de cele mai bune practici europene privind rolul proprietății intelectuale 
pentru dezvoltarea economică a țării, inclusiv transferul de cunoștințe de la cercetare la business, 
valorificarea inovațiilor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în scopul sporirii 
competitivității produselor și serviciilor pe piață. 

• Organizarea diferitor evenimente de conștientizare și sensibilizarea a publicului 
larg cu privire la avantajele protecţiei şi necesitatea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, precum seminare, ateliere, mese rotunde, trainiguri, participarea la expoziții pentru 
stimularea interesului societății față de domeniul proprietății intelectuale, organizarea 
concursurilor,  etc. 

• Continuarea consolidării eforturilor în vederea optimiz ării rela ţiilor de cooperare 
dintre autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi 
titularii de drepturi din domeniu, îmbunătăţirea comunicării între instituţii. 

• Informarea continuă şi şcolarizarea societăţii civile, formarea, instruirea şi perfecţionarea 
cadrelor în domeniul PI. Publicul-ţintă l-au constituit specialişti din domeniul PI, oameni de afaceri, 
mandatari autorizaţi, evaluatori OPI, judecători, reprezentanţi ai autorităţilor publice cu responsabilităţi 
în domeniul asigurării respectării drepturilor de PI, mediatori, procurori, vameşi, poliţişti, cercetători, 
cadre didactice, tânăra generaţie (studenţi, elevi), producători agricoli etc. 

• Marcarea anuală a Zilei Mondiale a Proprietăţii  Intelectuale prin diverse acţiuni 
menite să pună în valoare potenţialul şi rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea ţării noastre 
(concursuri, festivaluri, mese rotunde, simpozioane, seminare etc.); 

• Organizarea de către Camera de Comerț și Industrie în parteneriat cu AGEPI a  
Concursului naţional „Marca comercială a anului”  în scopul aprecierii celor mai reuşite proiecte 
privind crearea şi promovarea mărcilor comerciale autohtone pe piaţa internă şi cea externă. 

• Susținerea și promovarea creativității și inventivit ății tinerei generații , prin 
organizarea de diverse concursuri tematice, în comun cu diferite instituții publice și de învățământ 
universitar și preuniversitar din republică (Concursul National „Cel mai bun elev inovator”; 
Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”; Gala Ideilor de Afaceri etc.). 

Toate activitățile sunt descrise în Raportul pentru anul 2015 anexat la Nota informativă. 
Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2015 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 să fie 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 


