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Notă informativă 

la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2019 referitor la realizarea 

Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei 

naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 

Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei 

naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 a fost aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 375/2018 și ține de etapa a III-a a implementării a Strategiei 

naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (în continuare - 

Strategie), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 880/2012. 

Etapa a III (2018-2020) a implementării Strategiei întruneşte sarcinile ce ţin de 

constituirea unei pieţe mature a OPI, integrarea acestora în circuitul economic, crearea 

condiţiilor de tranziţie la calea inovaţională a creşterii economice şi de adoptare a 

valorilor societăţii bazate pe cunoaştere, elaborarea şi implementarea unui mecanism 

eficient de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum și alte 

obiective majore.  

Planul de acţiuni pentru anii 2018-2020 (în continuare Plan) are aceiași structură 

conceptuală ca și planurile pentru etapele anterioare și include 6 obiective generale, 

detaliate în 14 obiective specifice, care urmează a fi implementate prin realizarea 

acţiunilor concrete (98 de acțiuni). Este un document amplu, complex și multifuncțional, 

care are aceiași structură ca și planurile pentru etapele precedente de implementare a 

Strategiei.  

Monitorizarea implementării și realizării Planului de acţiuni pentru anii 2018-

2020 s-a efectuat în baza rapoartelor de progres recepționate de la autoritățile vizate în 

procesul de implementare a Strategiei (de la 22 de autorități și instituții). Autoritățile cu 

rol important în atingerea obiectivelor sunt: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

care este implicat în realizarea a 30 de acțiuni; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului (19 acțiuni), Ministerul Economiei şi Infrastructurii (16 acțiuni), 

Academia de Științe a Moldovei (15 acțiuni), Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare 

(câte 10 acțiuni), etc. 

Contribuția majoră și extrem de importantă a AGEPI în dezvoltarea, fortificarea și 

consolidarea unui sistem naţional de proprietate intelectuală, eficient și echitabil, a rolului 

plenar în organizarea, consolidarea, gestionarea și asigurarea funcţionării eficiente 

sistemului naţional de proprietate intelectuală se exprimă prin ponderea implicării AGEPI 

în realizarea acțiunilor din Plan. Astfel, din 98 de acțiuni incluse în Plan, AGEPI se 

regăsește la rubricile „Autoritatea responsabilă” (ca executor sau coexecutor) sau 

”Partener” în 86 de acțiuni (88%). Și doar în 12 (12%) acțiuni nu este implicată. 

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2019 (în continuare - Raport) a 

fost elaborat în conformitate cu prevederile Strategiei, Hotărârii Guvernului nr. 375/2018 

și cu contribuția instituțiilor vizate în Planul de acțiuni. 

Stadiul de realizare a acțiunilor din Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020, 

precum și din planurile precedente, în scopul asigurării unei continuități, a fost evaluat în 

baza a trei criterii: Acțiuni realizate, Acțiuni în proces de realizare și Acțiuni 

nerealizate. 

Urmare generalizării, cumulării și analizei rapoartelor de progres prezentate de 

autorități, inclusiv de AGEPI, realizarea acțiunilor a fost divizată conform criteriilor 
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enumerate supra (stadiului de realizare a acțiunilor) și conform termenelor de executare 

clasificate potrivit perioadelor de implementare şi reflectate în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 

Termenele de 

realizare a 

acțiunilor din 

Planul 2018-

2020 

Numărul 

acțiunilor 

conform 

Planului 

Din ele 

Realizate 
În proces de 

realizare 
Nerealizate 

1.  2018 8 3 (în 2018: 1.1.4.; 

2.1.3.; 5.2.5.) 

5 (1.3.3.; 2.1.1.; 

2.1.2.; 4.1.2.; 4.1.3.) 
 

2.  2019 4 4   

3.  2020 1 0 1 (4.3.1.)  

4.  2018-2019 3 2 1 (6.15.)  

5.  2018-2020 36 35 (2.2.3. realizată 

în 2018) 

1 (3.3.)  

6.  2019-2020 1 1   

7.  Permanent 28 27 1(1.5.2)  

8.  Anual 17 16  1 (5.1.6, CCI) 

 Total  98 88 9 1 

 

Ponderea 

realizării 

acțiunilor în 

baza 

criteriilor, % 

100% 90% 9% 1% 

 

Astfel, examinând datele din tabel constatăm că din 98 de acțiuni planificate au fost 

realizate sau sunt în proces de realizare 97 de acțiuni, ceia ce constituie 99 de puncte 

procentuale, dintre care 4 acțiuni au fost finalizate în anul 2018. Numai o singură 

acțiune a rămas nerealizată (5.1.6.). 

Cu referire la acțiunea nerealizată, 5.1.6. - Desfăşurarea modulului de training în 

domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale la nivel internaţional în cadrul 

„Academiei exportatorului”, termenul de realizare fiind stabilit ”Anual”, comunicăm că 

în anul 2018, stadiul de realizare a acesteia a fost evaluat în baza criteriului Acțiune în 

proces de realizare. În anul 2019 acțiunea a fost calificată drept ”Nerealizată”. Astfel, 

Camera de Comerţ şi Industrie, responsabilul de bază pentru realizarea acțiunii, a 

comentat în cadrul Raportului pentru anul 2019 privitor la această acțiune, că modulul de 

instruire în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale la nivel internațional în 

cadrul „Academiei exportatorului” a fost replanificat pentru anul 2020. 

Referitor la acțiunile evaluate în baza criteriului ”In proces de realizare”, ținem să 

menționăm ca ele vor fi realizate integral pînă la finele implementării Strategiei. 

Urmare celor constatate putem considera activitatea instituțiilor și autorităților în 

vederea implementării Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pentru 

perioada anului 2019 și dezvoltării sistemului național de proprietate intelectuală, ca una 

eficientă.  
Prin colaborarea fructuoasă în domeniul proprietății intelectuale cu diverse autorități 

ale administrației publice, cu organismele internaționale în domeniul proprietății 

intelectuale, anul 2019 a fost marcat de realizări importante. Printre ele: 

 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în domeniul 

proprietăţii intelectuale (PI) în vederea sporirii gradului de protecţie a obiectelor de 

proprietate intelectuală (OPI), perfecţionării procedurilor de înregistrare a acestora, 
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precum şi reducerii termenelor de înregistrare a mărcilor şi desenelor/modelelor 

industriale a titlurilor de protecție a OPI (obținerea în regim accelerat a titlurilor de 

protecție a OPI în termen de 15 zile lucrătoare (comparativ cu 12 luni conform sistemului 

actual); 

 Consolidarea colaborării internaționale, regionale și bilaterale în domeniul PI cu 

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Oficiul European de Brevete 

(OEB), Oficiul UE pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO), Oficiul Eurasiatic de 

Brevete (OEAB), oficiile de specialitate din țări străine; 

 Lansarea aplicației web E-learning, platformă de cursuri la distanţă în domeniul 

proprietăţii intelectuale, care permite oricărei persoane interesate să se familiarizeze cu 

domeniul PI; 

 Lansarea platformei informaționale „Harta interactivă a indicațiilor geografice 

din RM”, care are drept scop promovarea produselor cu Indicație Geografică sau cu 

potențial de a fi valorificate prin acest sistem; 

 Implementarea în economia națională a 7 proiecte de inovare și transfer 

tehnologic (noi materiale, echipamente inginerești, tehnologii, soiuri de plante și rase de 

animale).  

 Inaugurarea și modernizarea a 10 laboratoare în cadrul MECC și MADRM în 

scopul realizării cercetărilor științifice;  

 Elaborarea Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor și 

modelelor industriale (în vigoare din 1 ianuarie 2020); 

 Îmbunătăţirea modului de documentare şi de afişare a datelor bibliografice 

pentru Brevetele europene validate pe teritoriul Republicii Moldova şi a schimbului de 

date cu OEB referitor la procedura de validare a brevetelor europene; Implementarea 

Portalului e-PCT (OMPI), care acceptă depunerea electronică a cererilor PCT, şi a 

Formularului de cerere electronic UPOV PRISMA pentru depunerea on-line a cererilor 

de protecţie a soiurilor noi de plante pe cale internaţională; 
 Monitorizarea şi supravegherea activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a 

drepturilor de autor şi a drepturilor conexe (OGC), acordarea asistenței acestora în scopul 

consolidării sistemului prin transparentizarea activităţii OGC, promovarea dialogului și a 

cooperării între OGC-urile avizate și AGEPI, precum și asociațiile/organizațiile 

internaționale din domeniu şi garantarea unui tratament egal titularilor de drepturi, etc.; 

 Implicarea activă a diferitor autorități (Agenţia de Investiţii, Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, 

AGEPI etc.) în acțiuni de promovare a imaginii produselor moldoveneşti, a produselor cu 

IG, în special a vinurilor, la diverse concursuri și evenimente organizate în ţară şi peste 

hotare (organizarea și participare ala circa 75 evenimente naționale și internaționale);  

 Promovarea sistemului de proprietate intelectuală prin organizarea și 

participarea la multiplele activităţi de informare în comun cu diverse autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi 

universităţi, precum şi în baza acordurilor de colaborare (seminare, mese rotunde, 

ateliere, expoziţii, campanii de informare, concursuri etc.) a societăţii cu privire la rolul 

proprietății intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi 

importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală; 

 Organizarea Expoziţiei internaţionale specializate în domeniul proprietăţii 

intelectuale, creativităţii şi inovării ”INFOINVENT-2019” cu participarea a peste 80 de 

instituții și întreprinderi, tineri creatori și inventatori din circa 10 ţări (fiind expuse în 

total peste 450 de lucrări); 
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 Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei inovaţionale internaţionale axate pe 

rolul inovaţiilor şi al proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea economică cu 

participarea reprezentanților OMPI, OEB, Oficiului Eurasiatic de Brevete (OEAB), 

oficiilor de PI din România, Estonia, Polonia şi Ungaria, instituțiilor și organizaţiilor ce 

activează în sfera de cercetare, inovare și învățământ superior din Republica Moldova, 

rezidenţi ai parcurilor ştiinţifico-tehnologice și incubatoarelor inovaţionale, experți în 

domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi reprezentanți ai mediului de afaceri; 

 Organizarea ediției a III-a a Concursului în domeniul proprietății intelectuale 

pentru tineri, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu Oficiul de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM) şi Oficiul Român pentru Drepturile de 

Autor (ORDA), și multe altele.  

Modalitățile de realizare a acțiunilor sunt descrise detaliat în Raportul pentru anul 

2019 anexat la prezenta Nota informativă. 

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2019 a fost elaborat în conformitate 

cu punctul 3 al Hotărârii Guvernului nr. 375/2018 pentru a fi prezentat spre aprobare 

Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală, iar ulterior urmează a fi prezentat 

Guvernului.  

AGEPI va publica Raportul de monitorizare consolidat pe pagina web oficială, după 

aprobarea acestuia de către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală. 

 

Viorel IUSTIN,  

Director General  

al Agenţiei de Stat pentru  

Proprietatea Intelectuală 
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