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Glosarul Abrevierilor 

ABRM – Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova 

AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

ANCD – Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare 

ANSA – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 

ANSP – Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

APCSP – Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea 

Pieței 

ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova 

AȘM – Academia de Științe a Moldovei 

BAA –  Business și Administrarea Afacerilor 

CA – Consiliul Audiovizualului  

CC – Consiliul Concurenței 

CCI – Camera de Comerț și Industrie 

CMAC – Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare,  

CNA – Centrul Național Anticorupție 

CNPI – Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală 

CNVCPA - Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei 

Alcoolice 

CPVO – Oficiul Comunitar pentru Soiurile de Plante 

CSI  – Comunitatea Statelor Independente 

CSTSP – Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 

DCFTA – Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv 

 

DMI – desene și modele industriale 

DOP – denumire de origine protejată 

DPI – drepturi de proprietate intelectuală 

EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în 

Moldova şi Ucraina 

EUIPO – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală 

HG – Hotărârea Guvernului 

IGP –- Indicaţie Geografică Protejată  

IMM – întreprinderi mici și mijlociii 

INI al IGP – Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului 

General al Poliției 

INJ –  Institutul Naţional al Justiţiei 

MADRM – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

Observatorul RDPI – Observatorul Respectării Drepturilor de 

Proprietate Intelectuală 

OEAB –Oficiul Eurasiatic de Brevete 

OEB – Oficiul European de Brevete 

OGC – Organizație de Gestiune Colectiva 

OMPI – Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale  

ONVV – Oficiul Național al Viei și Vinului 
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OPI – obiect de proprietate intelectuală 

ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 

OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România  

PG – Procuratura Generală 

PI – proprietatea intelectuală 

Proiectul UE „SARDPI” – Proiectul de asistență tehnică al UE 

„Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală” în Republica Moldova 

RM – Republica Moldova 

STG – specialitate tradițională garantată 

SV – Serviciului Vamal 

UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

UE – Uniunea Europeană 

UPOV – Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de 

Plante 

USAID –Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională  

USM – Universitatea de Stat din Moldova 

USMF – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,N. 

Testemițanu 

UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei  

WoM – WINE OF Moldova 
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RAPORT DE MONITORIZARE CONSOLIDAT 

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.375 din 25.04.2018 

Perioada de raportare 2018 
 

Nr. 
Nr.  

crt. 
Denumirea acţiunii 

Termenele 

de 

realizare 

Autoritatea 

responsabilă 
Partenerii 

Indicatorii de 

monitorizare 
Rezultatul implementării acțiunii în anul 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

creşterii economice 

Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării 

1.  1.1.1. Promovarea şi implementarea 

mecanismului de susţinere a 

brevetării în străinătate a 

invenţiilor şi a soiurilor de 

plante create în Republica 

Moldova 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia de 

Investiţii; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii;  

Număr de 

invenţii şi soiuri 

de plante 

brevetate în 

străinătate 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Mecanismul de susținere a brevetării în străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de 

plante create în RM a fost elaborat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.805 din 

28.06.2016 (Regulamentul cu privire la susținerea brevetării în străinătate a 

invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova).  

Mecanismul a fost și este promovat în continuare în cadrul tuturor evenimentelor 

organizate de AGEPI și instituțiile partenere, titularii de drepturi și solicitanții fiind 

informați cu privire la posibilitatea obținerii finanțării în cazul brevetării în 

străinătate a invenţiilor şi a soiurilor de plante. Totodată, de către solicitanții 

autohtoni, nu au fost depuse cereri în vederea obținerii finanțării pentru brevetarea 

în străinătate a invenţiilor sau a soiurilor de plante create în Republica Moldova. 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare:  

Pe parcursul anului 2018 ANCD a informat despre mecanismul de brevetare în 

străinătate, prevăzut de Regulamentul menționat, inclusiv a îndrumat cercetătorii 

pentru înaintarea cererii respective la AGEPI. 

2.  1.1.2. Organizarea şi desfăşurarea 

Conferinţei inovaţionale 

internaţionale axate pe rolul 

inovaţiilor şi al proprietăţii 

intelectuale pentru dezvoltarea 

economică 

2019 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

Conferinţă 

desfăşurată 
În proces de realizare. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În perioada de raport, a fost coordonată, cu partenerii din țară și de peste hotare, 

perioada organizării evenimentului. Astfel, s-a stabilit că acesta va avea loc în 

cadrul celei de-a XVI-a ediții a Expoziției Internaționale Specializate (EIS) 

,,INFOINVENT”, pe 20 si 21 noiembrie 2019. 

Au fost purtate discuții și agreată participarea OMPI și OEB în calitate către de 

parteneri la organizarea Conferinţei inovaţionale internaţionale. 

 

3.  1.1.3. Elaborarea, testarea, brevetarea 2018-2020 Academia de Agenţia de Stat Număr de brevete Realizat (are caracter continuu).  



5 
 

şi implementarea în economia 

naţională a noilor materiale, 

echipamente inginereşti, 

tehnologii, soiuri de plante şi 

rase de animale 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

obţinute/ 

implementate în 

economia 

naţională 

Academia de Ştiinţe a Moldovei: 
În domeniul agrobiologic au fost obținute peste 100 de brevete de invenție privind 

soiuri, hibrizi, forme parentale, clone de plante agricole, rase, crosuri, linii, hibrizi 

de animale domestice, metode, procedee, secvențe tehnologice și tehnologii de 

cultivare a plantelor,de protecție a solului și a mediului ambiant. La AGEPI au fost 

depuse 90 de cereri de brevetare a proprietății intelectuale. 

Circa 60 de brevete de invenție sunt implementate sau se află în procesul de 

implementare în economia națională. Număr de brevete obţinute/ implementate în 

economia națională 100/60. 

Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești: 

În anul 2018 s-au obţinut 26 de brevete. Implementate nu sunt. 

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină 

și Farmacie „N. Testemițanu”: 

Pentru perfecționarea metodelor de diagnostic și tratament al pacienților: Număr de 

brevete obţinute – 24 /implementate în economia națională – 24. 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare: 

Pe parcursul anului 2018 prin intermediul proiectelor de inovare și transfer 

tehnologic, a avut loc valorificarea proprietății intelectuale prin implementarea în 

economia naţională a noilor materiale, echipamente inginereşti, tehnologii, soiuri 

de plante şi rase de animale. 

Au fost implementate 15 OPI (brevete de invenție (5) și soiuri de plante (10)) de 

către agenții economici în parteneriat cu astfel de instituții ca: Institutul de 

Matematică și Informatică; Gradina Botanică . 

Au fost implementate  brevete de semințe a soiurilor de plante furajere, precum 1) 

Galega orientalis; 2) Borgum almun; 3) Amaranthus; 4) Malva crispa; 5) Sida 

hermafrodita. 

Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare a 

implementat:-1) procedeul de fabricare a vinului roșu sec cu conținut avansat de 

substanțe biologic active; 2) procedeul de creștere a puilor broiler (elaborarea 

biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor 

proteice.  

Institutul de Nanotehnologii și Inginerie Electronică „D.Ghițu” a implementat: 

brevet-tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale. 

4.  1.1.4. Crearea premiselor necesare 

pentru stimularea implementării 

inovaţiilor prin modificarea şi 

completarea bazei normative în 

domeniile cercetare-dezvoltare, 

inovare şi transfer tehnologic 

2018 Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

Număr de acte 

normative 

modificate sau 

adoptate 

Realizat.  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

În anul 2018 a fost adoptat un act normativ –  Legea cu privire la parcurile 

ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 226 din 01.11.2018 

(Monitorul Oficial nr.448-460/725 din 07.12.2018). Obiectul acestei legi îl 

constituie crearea premiselor necesare pentru implementarea în practică a 

inovaţiilor şi a transferului de tehnologii din care rezultă produse şi servicii noi sau 

perfecţionate, competitive pe piaţă, prin crearea şi funcţionarea parcurilor 

ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare. 
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Ministerul Economiei şi Infrastructurii: 

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul de lege privind 

organismele de plasament colectiv alternative, care stabilește cadrul legal primar 

pentru crearea, funcționarea și administrarea altor tipuri de organisme de plasament 

colectiv, inclusiv cu capital de risc, racordat la acquis-ul comunitar în domeniu. 

Proiectul de lege a fost adoptat de către Parlament în I lectură la 22 noiembrie 

2018. 

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

5.  1.2.1. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale centrelor de 

cercetare din cadrul instituţiilor 

de învăţămînt superior din 

Republica Moldova (dotarea cu 

laboratoare, biblioteci ce ar 

asigura accesul la literatura 

străină etc.) 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

Instituţiile de 

învăţămînt 

superior 

Număr de 

laboratoare de 

cercetare create 

sau modernizate 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

În cadrul instituțiilor de învățământ superior funcționează structuri de cercetare 

modernizate, printre care: 

1) UASM: Cercetarea ştiinţifică în UASM este orientată pe 7 profiluri de cercetare 

acreditate: Agronomie, Horticultură şi silvicultură, Inginerie agrară, Zootehnie, 

Medicină veterinară, Economie şi management în sectorul agroalimentar, 

Cadastru, resurse funciare şi drept funciar și derulează în 8 Centre de Cercetare 

din cadrul facultăților Universităţii, un Parc inovațional, 16 laboratoare de 

cercetare specializate și alte unități sau structuri distincte de cercetare și instruire 

create la nivelul catedrelor, facultăților  sau universității. 

2) În cadrul USM activează 6 centre de cercetare ştiinţifică, care reunesc 23 de 

laboratoare de cercetare și cuprind o arie vastă de direcții de cercetare. 

3) USMF ,,N. Testemițanu”: În cadrul Universității activează Centrul Ştiinţific în 

Domeniul Medicamentului al USMF „N. Testemiţanu”, care include 4 laboratoare; 

Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale, 18 laboratoare științifice moderne. 

4) UTM: În cadrul universității activează 3 laboratoare științifice. 

La 9 facultăţi activează laboratoare științifice pe domenii de referință. De exemplu,  

la facultatea ,,Electronică și Telecomunicații” pentru desfăşurarea procesului de 

instruire a studenţilor şi a activităţii de cercetare se utilizează 37 de laboratoare 

dotate cu echipament, machete, instalaţii de training şi 8 săli de calculatoare pentru 

studierea: microprocesoarelor, tehnologiilor informaţionale, securitatea sistemelor 

informaţionale, sistemelor de transmisiuni multiplexe, comunicaţiilor optice, 

reţelelor de comunicaţii digitale, comunicaţiilor mobile, tehnologiilor moderne de 

telecomunicaţii, software-ului în electronică şi comunicaţii, reţelelor de 

calculatoare, televiziunii, audio şi videotehnicii, robototehnicii, proiectării asistate 

de calculator, etc.  

5) ASEM: În cadrul instituției activează Centrul „Tehnologii Informaționale și 

Mijloace Tehnice de Instruire, în cadrul căruia, activează 5 laboratoare 

performante. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

USMF „Nicolae Testemițanu” dispune de bibliotecă și laboratoare specializate 

performante, care asigură condiții propice pentru realizarea cercetărilor științifice 

în domeniul medicinei. Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de noi fonduri de 
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cărți. 

6.  1.2.2. Sistematizarea şi promovarea 

inovaţiilor autohtone prin 

intermediul paginilor web 

oficiale ale instituţiilor de 

învăţămînt superior 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului 

Instituţiile de 

învăţămînt 

superior 

Număr de 

inovaţii 

promovate 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Toate instituțiile de învățământ superior din republică dispun de pagini web oficiale 

care activează conform regulamentelor privind organizarea şi administrarea 

acestora și prin intermediul cărora se promovează inovațiile autohtone. 

De exemplu: 

1) Regulamentul privind organizarea şi administrarea paginii-web oficiale a UTM 

şi a paginilor-web ale subdiviziunilor universitare în care se stipulează privind 

conținuturile compartimentelor paginii. Astfel, Compartimentul „Cercetări 

ştiinţifice” conține informații despre centrele științifice, laboratoarele științifice şi 

direcţiile prioritare de cercetare în cadrul Universității. Informații despre domeniile 

și rezultatele activității științifice (de cercetare). Totodată pe paginile web a 

instituției sunt plasate, inclusiv și realizările inovaționale autohtone. Astfel, la 

02.05.2018, Incubatorul Inovațional „Politehnica” (IIP), în parteneriat cu Agenția 

pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), au organizat atelierul instructiv 

„Cum să obții investiții pentru implementarea rezultatelor cercetărilor științifice”. 

2) De asemenea, pe pagina web a USM a fost plasată informația că, în perioada 13-

15 iunie 2018 orașul Timișoara a găzduit Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații „TRAIAN VUIA”, ediția a IV-a. USM a prezentat 8 lucrări care au fost 

apreciate cu 9 medalii și o diplomă de excelență: 4 medalii de aur, 2 de argint, 2 de 

bronz, Diplomă de excelență oferită de către Universitatea Agrară „Regele Mihai I 

al României” și Medalia cu titlul Premiul Special din partea Universității de 

Medicina si Farmacie „Victor Babeș” Timișoara. 

3) Pagina web a ASEM oferă informații relevante privind activitățile inovaționale 

și rezultatele acestora. Astfel, au fost plasate pe site comunicări bine argumentate 

care prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi 

inovarea în economia cunoaşterii”. 

Consecventă cu misiunea sa, ASEM a reunit, în perioada 28-29 septembrie, 

studenți, masteranzi, cercetători, doctoranzi şi profesori, care și-au împărtăşit 

rezultatele cercetărilor ştiinţifice, ideile inovatoare şi experienţa practică în 

economia cunoaşterii cu plasarea materialelor informative pe site. 

4) Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” promovează informația privind 

inovațiile pe site-ul instituției, astfel materialele informaționale prezentate în cadrul 

meselor rotunde cu genericul Strategia de dezvoltare a proprietății intelectuale și 

inovații pentru competitivitate au fost plasate pe site. Studenții au fost familiarizați 

cu clasificarea OPI, modalitățile de protecție a invențiilor, mărcilor, DMI. S-a 

discutat despre dreptul de autor și drepturile conexe și servicii oferite de AGEPI în 

domeniul PI. 

Toți studenții au primit în dar broșuri „ABC-ul Proprietății Intelectuale” și „Cum 

se brevetează o invenție în Republica Moldova”, etc. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 
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Pe parcursul anului 2018 pe pagina web a UNSF „N. Testemițanu” nu au fost 

promovate careva inovații autohtone în domeniul medical. 
7.  1.2.3. Organizarea Expoziţiei 

internaţionale specializate în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale, creativităţii şi 

inovării „INFOINVENT” în 

scopul creării unei platforme de 

comunicare şi promovare a 

realizărilor ştiinţifice şi 

inovaţionale 

2019 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Centrul 

Internaţional de 

Expoziţii 

„Moldexpo” SA 

Expoziţie 

organizată; 

număr de lucrări 

prezentate;  

număr de 

expozanţi, 

inclusiv din 

străinătate 

În proces de realizare. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

A fost coordonată, cu partenerii din țară și de peste hotare, perioada organizării 

celei de-a XVI-a ediții a Expoziției Internaționale Specializate (EIS) 

,,INFOINVENT”.și au fost inițiate aranjamentele organizatorice.  

Astfel, s-a stabilit că evenimentul  va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019 în 

incinta Centrului Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S. A. din Chișinău. 

Au fost purtate discuții și agreată participarea OMPI și OEB în calitate către de 

parteneri la organizarea EIS ,,INFOINVENT”. 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 291/2000 cu privire la instituirea 

Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator, 

juriul EIS ,,INFOINVENT” selectează inventatorul - pretendent la Premiul 

menționat.  

Urmare reorganizării sferei cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic,  

AGEPI a elaborat și promovat amendamentele la Hotărîrea Guvernului nr. 

291/2000, proiectul de act normativ fiind avizat cu toate autoritățile și instituțiile 

interesate.  

Ulterior, conform procedurii regulamentare, proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 291 din 28 martie 

2000 a fost remis Guvernului spre examinare. Proiectul de act normativ menționat 

a fost restituit de către Guvern pentru examinare suplimentară în contextul 

amendamentelor la Codul cu privire la știință și inovare operate în redacția Legii 

nr. 190/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Proiectul 

umează a fi definitivat și promovat spre aprobare în anul 2019. 

8.  1.2.4. Informarea solicitanţilor/ 

titularilor obiectelor de 

proprietate intelectuală din 

Republica Moldova privind 

modalităţile de protecţie 

internaţională a acestora 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Serviciul Vamal 

 Număr de obiecte 

de proprietate 

intelectuală din 

Republica 

Moldova 

solicitate spre 

protecţie/ 

protejate peste 

hotare anual 

Realizat (are caracter permanent).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018, AGEPI, în scopul sporirii nivelului de cunoaștere a sistemelor 

internaționale de protecție a proprietății intelectuale, a continuat procesul de 

informare a potenţialilor solicitanţi şi a titularilor obiectelor de PI autohtoni privind 

modalităţile de protecţie internaţională a OPI. 

Promovarea cunoștințelor în domeniul protecției PI în plan internațional a avut loc 

în cadrul diverselor activități organizate de AGEPI (seminare, simpozioane, mese 

rotunde, conferințe specializate, etc.). 

Astfel, informația respectivă este plasată pe pagina web a AGEPI. De asemenea, 

informațiile cu tematica respectivă sunt distribuite în cadrul expozițiilor 

internaționale și naționale. Totodată, au fost acordate consultaţii cu privire la 

procedurile de protecţie internaţională a mărcilor prin sistemul  de la Madrid și a 

DMI prin Aranjamentul de la Haga și drept rezultat au fost depuse spre protecție 66 

de cereri mărci și 1 cerere DMI cu originea MD. 

Referitor la invenții au fost recepționate și transmise Biroului Internațional OMPI 5 
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cereri internaționale de solicitare a protecției pentru invenții conform Tratatului 

PCT. 

Academia de Științe a Moldovei: 

Responsabilii de protecția proprietății intelectuale din cadrul instituțiilor de 

cercetare și universităților, în anul de referință, au organizat circa 10 seminare  

privind modalităţile de protecţie internaţională a OPI pe numele titularilor din RM.  

În anul 2018 solicitanții din RM au cerut protecție peste hotare pentru 5 și au 

obținut protecție pentru 2 OPI.  

Serviciul Vamal: 

Pe parcursul anului 2018, concomitent cu examinarea cererilor de intervenție 

depuse la SV de către titularii de drept naționali cât și în cadrul ședințelor de lucru, 

aceștia frecvent sunt familiarizați cu modalităţile de protecţie a OPI peste hotare. 

Astfel, în baza celor 100 de cereri de intervenție acceptate (din numărul total de 

105 depuse) s-a acordat protecţie la frontieră pentru 652 de OPI (264 - naţionale și 

388 - internaţionale), iar informația relevantă a fost introdusă în Registrul 

obiectelor de proprietate intelectuală cărora li se aplică măsuri de protecție la 

frontieră, plasat pe pagina oficială web a SV http://customs.gov.md. 

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 

9.  1.3.1. Consolidarea şi perfecţionarea 

continuă a imaginii produselor 

moldoveneşti prin:  

– promovarea semnelor de 

origine şi calitate;  

– 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 Agenţia de 

Investiţii; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

misiunile 

diplomatice 

vizate; Oficiul 

Naţional al Viei 

şi Vinului 

Numărul de 

evenimente 

organizate în ţară 

şi peste hotare 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia de Investiţii: 

Au fost organizate 2 evenimente în țară: 

1. Conferința Globală a Turismului Vinicol ed. III, eveniment organizat în 

parteneriat cu Organizația Mondială a Turismului cu impact mondial care a avut 

drept scop promovarea imaginii de țară; 

2. Eveniment organizat în scop de promovare a imaginii de țară și a brandului 

„Invest Moldova”- Moldova Business Week. 

Agenția de Investiții a participat la 12 evenimente organizate peste hotarele țării: 

- 6-evenimente de promovare a imaginii de țară și a potențialului investițional 

(Ungaria, Belarus, Romania, R.P. Chineză, etc.); 

- 6-expoziții sectoriale cu promovarea imaginii de țară și a brandului de țară: 

- WTF Istambul 2018, Istambul, Turcia; 

- Festivalul vinului moldovenesc în Belarus, Minsk; 

- CEE „Automotive Forum 2018" în Praga, Cehia; 

- SIAL 2018, Paris, Franța; 

- „Daejeon Food & Wine Fest" în Republica Coreea; 

- BIFE-SIM, București, România. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Oficiul Național al Viei și Vinului: 

În anul 2018 ONVV a participat la: 

I. Programele naționale și internaționale de promovare a vinului din RM și, 

în special, al vinurilor purtătoare de semne de calitate:  

http://customs.gov.md/
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1. Programul Wine Friendly „Armonia Gusturilor” (decembrie 2017-februarie 

2018). 

Acțiuni realizate: 8 evenimente în 7 restaurante din Chișinău și un eveniment la 

Bălți; 

 13 vinării participante, 320 de sticle de vin degustate; 

 8 bucătari iscusiți au făcut asocieri/pairing-uri de bucate cu vinul, 8 somelieri 

au prezentat vinurile;  

 Campanie complexă de comunicare în presa locală; 

 Eveniment dedicat presei „Jurnaliștii devin Wine Friendly” cu prezența a 15 

jurnaliști de la TV-urile și portalurile de top. 

Rezultate: 182 de participanți la degustări, 20 de persoane premiate la tombolă; 

3 comunicate realizate; 2 infografice; 25 de mențiuni în presa online; 22 de  știri 

online gratuite; 3 live-uri; campanie in social media.  

2. Expovin Moldova, BLACK SEA REGION WINES & SPIRITS CONTEST 

(1-23 februarie). 

 Acordare suport din partea ONVV pentru a asigura participarea în concurs a 

vinurilor cu IGP din cele 3 regiuni vitivinicole de producere a vinului cu IGP, câte 

21 de vinuri din fiecare regiune.  

3. Vernisajul Vinului, ediția a XIV-a (20 aprilie 2018). 

Acțiuni realizate: Eveniment emblemă pentru RM în formatul unui walk around 

tasting, ajuns la a XIV-a ediție;  

 49 de companii participante, dintre care 10  lansate recent pe piață; 

 280 de vinuri albe, spumante și rose prezente la eveniment; 

 128 de vinuri noi și 37 de vinuri prezente în premieră;  

 Campanie complexă de comunicare pe piața locală. 

Rezultate: 1400 de vizitatori; 390 de sticle vândute; 20 de persoane premiate la 

tombolă; 2 companii premiate – Vernisaj în Alb și Rose; Anunț despre Vernisajul 

Vinului: 33 de știri gratuite, dintre care 2 pe TV și 31 pe online; 32 de mențiuni 

gratuite ale ONVV; Post Vernisaj: 31 de știri, dintre care 1 live, 5 pe TV și 25 pe 

online. 25 de mențiuni ale ONVV. 

4. Festivalul regional oeno-gastronomic DeVin&DeGust, ediția a II-a, 

Ungheni (6 mai 2018). 

Acțiuni realizate: Promovarea regiunilor și vinurilor cu IGP „Codru”, „Ștefan 

Vodă”, „Valul lui Traian” și Regiunii Divin. 

 24 de companii participante, 233 SKU (Stock Keeping Unit) de vinuri albe, 

spumante și rose expuse spre vânzare la eveniment. 

 913 degustări în baza tichetului. 

 4 master class-uri organizate la POP -UP cu peste 80 invitați (Consiliul raional, 

agenți economici, administrația locală, oficiali). 

 Campanie complexă de comunicare pe piața locală. 

Rezultate: Circa 3000 de vizitatori, 1268 de sticle vândute; 500 de afișe și 1000 de  

broșuri generice distribuite în regiuni; 18 știri în presa națională și locală, dintre 
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care 3 la TV și 15 pe online. 

5. Evenimentul B2C „O seară Fetească” sub egida WoM (Chișinău, 20 iulie 

2018). 

Acțiuni realizate: Eveniment dedicat promovării soiurilor autohtone – soiul 

Feteasca din regiunile IGP „Codru”, „Ștefan Vodă”, „Valul lui Traian”. 

 17 producători participanți.  

 150 de persoane au învățat să deosebească gustul și aroma vinurilor din soiuri 

autohtone, în cadrul a 3 master-class-uri, dedicate vinurilor din Feteasca Albă, 

Feteasca Regală, Feteasca Neagră.  

 Campanie digitală de comunicare pe piața locală. 

Rezultate: Bilete (950); Bannere la eveniment (28); Materiale tipărite (1600), 

pliante (800); Comunicate de presă (5).  

6. Conferința Globală a Turismului Vitivinicol, (Chișinău, 5-7 septembrie 

2018) 

Acțiuni realizate: Press trip – 16 jurnaliști din Romania, China, Ucraina, Franța;  

 Organizarea Welcome Wine Dinner 05.09.18, Muzeul de Istorie - 10 companii 

participante la degustare; 

 Producerea Guid Oenoturistic RM; 

 Participarea la Prezentarea sectorului - speaker G. Arpentin, moderare sesiune; 

 Campanie complexă de comunicare pe piața locală și internațională. 

Rezultate: România: TV: Antena, TVR – reportaj despre Vinul Moldovei, Online: 

6 publicații (jurnaliști, bloggeri), Social Media (postări). Presa scrisă: Articol 

Avantaje; Ucraina: Presa scrisă: Articol Drinks +, Online: 2 publicații, Social 

Media (postări); China: Online: 7 publicații, Social Media (postări); Franța: 

Somelier International (decembrie). 

7. Evenimentului B2C „Ziua Națională a Vinului” (Chișinău, 6-7 octombrie 

2018).  

Acțiuni realizate: Eveniment dedicat promovării vinului ca produs național, prin 

desfășurarea unor activități cognitiv-culturale orientate spre educarea și susținerea 

unui consum sănătos și moderat de vin și promovarea regiunilor IGP „Codru”, 

„Ștefan Vodă”, „Valul lui Traian”;  

 60 de vinificatori din 4 regiuni IGP; 

 Oenoturism - rezultate: 9000 de turiști la vinării, 12 500 de sticle vândute la 

turiști; 600 de sticle degustate la vinării; 

 Rezultate PMAN: 70 000 de vizitatori; 10 000 de sticle de vn degustate, 400 

de persoane instruite la Școala Vinului; 600 de persoane au fost implicate în 

organizare, 900 de persoane au fost chestionate; 

 Campanie de comunicare pe piața locală, regiunea Iași și Odessa pe următoarele 

canale de comunicare: TV, radio, outdoor, digital. 

Rezultate: Acoperirea media a inclus: 13 TV-uri, 22 radio-uri, 5 led-uri outdoor, 3 

publicații în presa scrisă și 309 publicații online; Rezultate campania promo: 

11 880 de  afișări de video pe LED-uri; 22 de emisiuni televizate; 7 live-uri; 1 056 
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de inserții la radio (Chișinău); 400 de inserții la radio (regiunea Odessa);117 

inserții (Iași); 78 623 de vizualizări de video; 3 850 366 de vizualizări de bannere; 

187 323 de persoane unice atinse pe Facebook și Instagram; 10 comunicate lansate, 

postere în 400 de troleibuze și 5000 de flyere repartizate în cadrul Reuniunii 

Teatrelor. 

8. Evenimentul Ziua Vinului în Comrat (4 noiembrie 2018). 

Acțiuni realizate: Wine of Moldova a susținut organizarea evenimentului Ziua 

Vinului din Comrat în calitate de partener general. 

Rezultate: Prezența POP-UP Wine of Moldova; Participarea directorului ONVV în 

deschiderea oficială a evenimentului; Desfășurarea a 3 master-class-uri susținute de 

specialiști din cadrul ONVV; Peste 60 de vizitatori au participat la degustări. 

9. Evenimentul B2C „Vernisajul Vinului”, (14 decembrie 2018). 

Acțiuni realizate: Participarea a 65 de producători de vinuri și 12 producători de 

divinuri; 

 Noutățile ediției: participarea Divinului în cadrul unui salon aparte; 

 Implementarea unei platforme digitalizate pentru evaluarea vinurilor. 

Rezultate: Peste 1000 de bilete vândute; Campanie de comunicare pe piața locală 

pe următoarele canale de comunicare: radio, digital. 

II. Evenimente internaționale:  

1. Wine&Food pairing, Varșovia, Polonia (21 februarie 2018). 

Acțiuni realizate: Masterclass de pairing cu show-culinar realizat de un renumit 

LE CHEF din Polonia, R. Sowa care a prezentat publicului ce bucate poloneze se 

combină cu vinurile moldovenești & degustare ghidată în tandem cu renumitul 

Somelier T. Colecki. 

 45 de reprezentați mass-media, formatori de opinii au fost prezenți la 

eveniment; 

 7 vinării participante: 42 de sticle degustate. 

 Campanie de comunicare în presa națională. 

Rezultate: 2 comunicate de presă lansate; 8 articole publicate gratuit; 4 

advertoriale cu plată în cadrul campaniei de comunicare națională. 

2. VINEXPO, New York, SUA, (05-06 martie 2018). 

Acțiuni realizate: Participarea a 15 companii vitivinicole la un stand de 24 m
2
 

amenajat, 751 de vinuri livrate și distribuite. 

 Expoziția a întrunit 500 de expozanți din 23 de țări, cu 3446 de vizitatori în 2 

zile.  

 Campanie de comunicare în presă. 

Rezultate: Expedierea invitațiilor electronice la o bază de date a peste 12000 de 

contacte (focusate pe top-trade, somelieri, wine directori, retail buyesrs, jurnaliști 

de profil); Conform raportului – 14 jurnaliști și specialiști în vin, 8 buyeri și traderi 

au fost prezenți la stand; 3 articole în presa din SUA cu mențiunea participării 

Moldovei la expoziție; 500 de broșuri distribuite în timpul expoziției. 

3. PROWEIN, Düsseldorf, Germania (18-21 martie 2018). 
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Acțiuni realizate: Număr record de vinării participante – 39, la un stand amenajat 

inedit (pânză brodată în întregime manual, decorată cu ornamente tradiționale) cu o 

suprafață de 180 m
2
, 1900 de sticle livrate la stand. 

 Campanie complexa de comunicare la nivel internațional. 

Rezultate: Expedierea invitațiilor electronice la o baza de date a peste 7000 de 

contacte (top-trade, somelieri, wine directori, retail buyesrs, jurnaliști de profil); 

Campania internațională – 1 comunicat de presa distribuit, 5 preluări gratuite în 

reviste online de top, 2 testimoniale realizate; Pagina online dedicată, Campanie 

Google Ads, banere online cu un reach de 100000 de afișări; Campanie locală de 

comunicare cu 26 de apariții: 7 TV, 17 online și 1 blog; 700 de mostre (pungi, 

broșuri și vinuri 187 ml) distribuite în timpul expoziției. 

4. Expoziția „Arvinis 2018”, Montreaux, Elveția (21 martie 2018).  

Acțiuni realizate: RM a fost invitată drept țară de onoare, iar standul WoM a fost 

construit pe o suprafață de 162 m
2
; 

 La expoziție au fost înregistrați 200 de expozanți din 20 de țări. Republica 

Moldova a fost reprezentată de 13 producători.  

 1 discurs la deschiderea oficială din partea ONVV, 2 master class-uri 

organizate, 1220 de sticle de vin expediate. 

 Materiale turistice, Pungi WoM, ochelari VR 2 pentru vizite virtuale.  

Rezultate: 2 master class-uri organizate pentru oficiali, presă și profesioniști cu 70 

de invitați; 2200 de sticle vândute doar pe durata expo; Moldova în calitate de țară 

gazdă de onoare a beneficiat de 8 luni de promovare pe site-ul Arvinis, toate 

materialele de promovare a expoziției au fost logotipate cu WoM; 500 de broșuri 

repartizate la stand, 6 articole în presa locală cu mențiunea Moldovei și a brandului 

de țară; ARVINIS, Master class dedicat pentru Wine of Moldova.  

Acțiuni realizate: Conferința de presă cu ocazia participării Vinului Moldovei în 

calitate de oaspete de onoare la ARVINIS, Montreaux, Elveția. 

 Master class dedicat și tasting a 4 vinuri din cele 4 regiuni cu IGP, prezentarea 

Moldovei de către Directorul ONVV. 

 Campanie de comunicare în presa locală și internațională. 

Rezultate: Peste 20 de jurnaliști și lideri de opinie prezenți la eveniment; 

Distribuirea press kiturilor și materialelor de promovare; 7 articole publicate gratuit 

în presa elvețiană. 

5. CHINA FOOD&DRINKS FAIR, Chengdu, China (21-24 martie 2018). 

Acțiuni realizate: Participarea a 3-a oară, 26 de companii vinicole la un stand de 

124 m
2
. 

 Expediate la expoziție spre degustare 220 de tipuri de vin, cu o cantitate totală 

de 1060 de sticle. 

 Campanie complexă de comunicare la nivel local. 

Rezultate: Expedierea invitațiilor electronice de către partenerul Institutului de 

Fermentare din China (top-trade, somelieri, wine directori, retail buyesrs, jurnaliști 

de profil); 5 reprezentanți ai presei naționale au vizitat standul, 4 articole gratuite 
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publicate și 2 în curs de publicare; Campanie de promovare pe WeChat; 500 de 

broșuri repartizate la stand. 

6. VINEXPO Hong Kong, China, 29-31 Mai 2018. 

Acțiuni realizate: 

 Asigurarea prezenței Moldovei printre cele 33 de țări participante la una din 

cele mai mari expoziții din China, cu un flux de 17200 de vizitatori. 

 Participarea a 22 de vinării la un stand comun cu suprafața de 92 m
2
. 

 Au fost expediate 841 de sticle. 

 Distribuirea press kiturilor și a 1000 de broșuri generice. 

Rezultate: Peste 1000 de vizitatori la stand; 2 articole publicate gratuit; Campanie 

de comunicare online: pagina oficială pe rețele de socializare, campanie WeChat și 

comunicat emis in mass media.  

7. Lansarea Wine of Moldova Academy, Beijing, China, (27 mai 2018). 

Acțiuni realizate: Lansarea Wine of Moldova Academy în China (primul din cele 3 

evenimente) cu participarea oficialilor, profesioniștilor din domeniu, 

importatorilor, presei și liderilor de opinie. 

 Prezentarea Wine of Moldova, a Moldovei și a regiunilor IGP de către 

Profesorul Woung (Președintele „Wine in China”). 

 Recepționate 90 de sticle, 5 companii. 

Rezultate: 51 de participanți premiați cu diplome; 12 reprezentanți media prezenți 

la eveniment, 12 comunicate de presă preluate (gratuit), comunicare în rețele de 

socializare, campanie WeChat și comunicat emis mass media. 

8. Road show Baltic, Estonia, Letonia, Lituania (04-08 iunie 2018). 

Acțiuni realizate: Participarea la Road Show alături de Georgia, Macedonia și 

Armenia. 

 Participarea a 10 vinării, expediate 700 de sticle. 

 Participarea în 2 conferințe SeeWine și un program de 3 zile cu expunere în 

Estonia, Letonia, Lituania. 

 2 master class-uri moderate de ONVV. 

 2 prezentări ale Vinului Moldovei moderate de ONVV la conferințele SeeWine. 

Rezultate: Cină dedicată cu importatori și distribuitori organizată de ONVV; 

Invitații electronice expediate prin intermediul Ambasadelor (100 de invitați); 500 

de materiale promoționale distribuite, campanie în social media. 

9. Big Bang Vernisaj, București, România (07 Iunie 2018). 

Acțiuni realizate: Asigurarea prezenței brandului de țară și a vinurilor 

moldovenești în cadrul unui eveniment de cultură în București. 

 Oferirea a 100 de sticle de vin de la 3 producători. 

 Prezența unui bar mobil cu brandingul locației și materialelor. 

 Distribuirea videourilor WoM în cadrul evenimentului. 

Rezultate: Peste 300 de invitați au servit Vinul Moldovei; 18 menționări în presa 

(gratuit) Wine of Moldova în calitate de partener al evenimentului; 12 vedete au 

diseminat în rețele de socializare poze la barul mobil; 1 video de totalizare și o 
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campanie de comunicare în social media. 

10. „Republica Moldova prezintă”, Brașov, România (15-17 Iunie 2018). 

Acțiuni realizate: Prezența în cadrul evenimentului „Republica Moldova prezintă” 

organizat de CCI în colaborare cu CCI România cu pop-upul Wine of Moldova.  

 Organizare a 4 master class-uri la pop-up (pentru oficiali, reprezentanții 

Primăriei Brașov, Ambasada RM în România, CCI RM și RO, reprezentanții 

presei, dar și consumatori interesați).  

 Distribuirea a peste 1000 de invitații în cadrul Galei Oamenilor de afaceri 

organizată de CCI RO și Primăria Brașov.  

 Expedierea a 20 de press gifturi presei locale. 

Rezultate: Peste 300 de vizitatori la stand; 4 master class-uri organizate și 70 de 

participanți; 11 interviuri acordate presei, 1 live în cadrul buletinului de știri (Digi 

24 Brașov) a reprezentantului ONVV; Peste 32 de mențiuni în presă (gratuit), 1 

video final și campanie în rețele de socializare. 

11. Festivalul Vinului Moldovenesc, Minsk, Belarus (15 septembrie 2018).  

Acțiuni realizate: Colectarea și livrarea vinurilor și divinurilor.  

 11 companii participante, 1200 de sticle expuse spre vânzare la eveniment, 

1050 de sticle din partea Președinției pentru mitropolie. 

 Participarea Asociației Naționale pentru turism receptor cu prezentarea ofertei 

oenoturistice. 

Rezultate: Circa 10000 de vizitatori ai festivalului; B2B prezentarea Vinoteca 

Moldovei; Promovarea vinului îmbuteliat produs în Moldova sub brandul de țară 

Wine of Moldova, rularea spoturilor pe ecrane LED; Menționarea în presă și TV: 

Belarus 1, ONT, CTB, MIR, BTB, Radio 1. 

12. Festivalul Vinului Moldovei, Snagov, România (6-7 octombrie 2018). 

Acțiuni realizate: Promovarea producătorilor de vin din RM, 24 de vinării 

prezente la eveniment. 

 8500 de vizitatori, 60000 de degustări de vin din care 25000 înregistrate prin 

scanare. 

 7629 de sticle de vin, fie la degustări, fie vândute la wineshop – 4010 sticle 

vândute din 129 de sortimente de la toți producătorii prezenți la festival. 

 43 de persoane din domeniile HoReCa, Retail și din presă, plus reprezentanții 

producătorilor de vin, 21 de vinuri prezentate de către F. Smulders, Master of 

Wine. Campanie de comunicare pe piața României pe următoarele canale de 

comunicare: TV, radio, outdoor, digital. 

Rezultate: campania de promovare: 10 TV-uri care au transmis live-uri de la 

eveniment, o emisiune dedicată și reportaje la știri, 1642 de afișări outdoor pe 

Cocor (Piața Unirii), 19 panouri outdoor, difuzări promoționale pe LED-uri în 43 

de stații de metrou cu un trafic de 322800 de călători, 218 inserții radio, 187323 de 

persoane unice atinse pe Facebook și Instagram, 141 de materiale pe site-urile 

locale, publicații în reviste cu tiraj total de 25388 de exemplare. 

13. Suedia Food&Wine Expo, (9-11 octombrie 2018). 
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Acțiuni realizate: Promovarea producătorilor de vin din RM. 

Rezultate: Peste 3000 de vizitatori la stand; A fost stabilita o înțelegere de 

colaborare cu S. Cater, companie mare specializată în livrarea produselor către 

restaurant; A fost stabilită organizarea unei prezentări de vinuri pentru 12 

restauratori; Un restaurant (Restaurang nygatan57) a decis să includă vinurile 

moldovenești în asortiment: 

https://www.facebook.com/193193844033098/posts/2226786874007108/ . 

14. Somelier International. Nelson Chow MS, Bordeaux, Franța (13 octombrie 

2018). 

Acțiuni realizate: Întâlnire cu dl. N. Chow, Master Sommelier în China, 

organizată cu suportul revistei Sommelier International; 

 prezentarea a 4 vinuri dlui N. Chow, Master Sommelier din Hong Kong 

(https://www.vinonly.com/en/curator/1); 

 Dl Gh. Arpentin a oferit detalii referitor la activitatea ONVV în special pe piața 

Chinei, regiunile IGP, soiuri indigene, terroir-ul din Moldova, export etc. 

Rezultate: Reportaj video cu N. Chow unde dânsul caracterizează câteva din 

vinurile moldovenești, care a fost deja utilizat la expoziții internaționale; Stabilirea 

datei vizitei în Moldova în aprilie 2019 cu scop de a lua cunoștință cu vinurile și a 

promova WoM în China.  

15.  Salon Food, Wines and Spirits, Bordeaux, (15 octombrie 2018). 

Acțiuni realizate: Organizarea participării a 12 companii vitivinicole din RM. 

 Au fost prezentate publicului 21 de tipuri de vinuri roșii, albe și roze de la 21 de 

producători. Vinurile au fost prezentate de către 2 importatori și un expert al 

ONVV. 

 Au fost expediate 150 de sticle de vin și amenajat spațial expozițional cu toate 

accesoriile necesare. 

Rezultate: Expoziția a fost precedată de concursul Inside Spirits Competition unde 

13 producători din RM au obținut medalii de aur, argint și bronz. Rezultatele au 

fost publicate în revista Sommelier International; Sporirea notorietății brandului 

WoM printre consumatori și profesioniști în Franța. 

16. Concours Effervescents du Monde, Dijon, (14-16 noiembrie 2018). 

Acțiuni realizate: Un reprezentant al ONVV a fost membru la renumitul concurs 

Effervescents du Monde din Dijon. 

 Reprezentantul a fost format timp de o zi de către profesioniști în domeniul 

producerii și degustării spumantelor. 

 Au fost colectate și expediate mostrele pentru concurs. 

Rezultate: Moldova a obținut 12 medalii dintre care 2 de aur, iar un spumant a fost 

inclus în top 10 cele mai bune spumante din lume; Recunoașterea competențelor 

experților ONVV de către organizatorii concursurilor internaționale; S-au stabilit 

contacte cu alți jurați din alte țări cu care ONVV ar putea coopera pe viitor pe 

diferite domenii. 

17. Gala Gault & Millau, HoReCa Polonia (26 noiembrie 2018). 

https://www.facebook.com/193193844033098/posts/2226786874007108/
https://www.vinonly.com/en/curator/1
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Acțiuni realizate: 

 Organizarea participării a 8 producători din RM la evenimentul Gala Gault and 

Millau din Gdansk, Polonia.  

 Expedierea a 750 de sticle de vin, a bannerelor și a materialelor promo la 

eveniment prin Cargo diplomatic. 

 Coordonarea cu organizatorii a unui spațiu expozițional vizibil la eveniment și a 

asigurării companiilor vinicole cu accesoriile necesare. 

Rezultate: WoM a fost partener general la Gala Gault and Millau (Unul dintre cele 

mai populare ghiduri gastronomice mondiale); Asocierea preparatelor culinare la 

eveniment pentru 750 de persoane VIP (chefs, directori restaurante, lideri de opinie 

etc.) s-a făcut doar cu vinuri din RM; 4 pagini despre WoM și companii în Ghidul 

gastronomic care a fost tipărit în 20000 de exemplare; Vizibilitate bună la 

eveniment. 

18. Concursul International Wine Contest, București, (26-27 noiembrie 2018). 

Acțiuni realizate: Acoperirea costurilor de participare a 47 de probe de la 15 

vinării. 

 Un reprezentant al ONVV a fost membru al juriului. 

Rezultate: 37 de medalii de aur și 10 medalii de argint; Recunoașterea 

competențelor experților ONVV de către organizatorii concursurilor internaționale. 

19. World Bulk Wine Exhibition, Amsterdam (26-27 Noiembrie 2018). 

Acțiuni realizate: Au fost expediate 825 de sticle de vin. Participarea la conferințe 

organizate de către World Bulk Wine Exhibition (WBWE) și moderate de experți de 

talie mondială, în materie de vinuri și viță de vie. 

Rezultate: 17 companii au participat la a X-a ediție a celei mai mari expoziții de 

vin în vrac din lume, WBWE din Amsterdam; 2 medalii obținute la concursul de 

vinuri în vrac. 

III. Organizarea evenimentelor de instruire, destinate pentru acordarea 

suportului informațional la producerea produselor vitivinicole cu semne de 

calitate:  

1. Conferința națională „Rezultatele anului vitivinicol 2017”. 

Acțiuni realizate: Conferința națională cu participarea reprezentanților 

Parlamentului RM, MADRM, mediului academic, profesioniștilor, reprezentanților 

vinăriilor, presei locale. 

 Prezentarea unui raport și a unei analize complexe a potențialului de producere 

vitivinicol și a rezultatelor creșterii exporturilor vinurilor moldovenești în anul 

vitivinicol 2017. 

 Campanie complexă de comunicare în presa locală. 

Rezultate: 12 mass-media prezente la conferință, 8 știri și reportaje TV, 3 

comunicate lansate, 25 de mențiuni gratuite în presa locală; Conținut calitativ 

pentru diseminarea în presa internațională.  

2. Organizarea a 4 seminare regionale  pentru asociațiile cu IGP (3 - română; 1 

- rusă) cu tema „Tăierea și protecția viței de vie în condițiile anului 2018” (Fabio 

https://www.worldbulkwine.com/en/


18 
 

Sorgiacomo – expert Italia – seminar Stăuceni). Nr. participanți: 170 de 

reprezentanți ai sectorului vitivinicol 

3. Organizarea degustațiilor regionale în cele 3 regiuni vitivinicole de 

producere a vinului cu IGP (Codru, Ștefan Vodă și Valul lui Traian): 

Rezultate: 104 degustători antrenați după noul sistem de degustare; 288 de mostre 

evaluate de la 46 de producători; Identificarea particularităților organoleptice ale 

vinurilor produse în campania vitivinicolă a anului 2017, precum și diferențierea în 

funcție de regiunea vitivinicolă.  

4. Identificarea profilului organoleptic al vinurilor din soiul autohton 

Feteasca neagră. Moderator – R. Pfister, oenoparfumer, Elveția, 10-12 aprilie 

2018. 

Nr. participanți – 20. Locație: sala de analiză senzorială, UTM. 

5. Identificarea profilului organoleptic al vinurilor din soiurile autohtone 

Feteasca albă și Feteasca regală, 02-03 iulie 2018. Nr. participanți – 15. Locație: 

sala de analiză senzorială, UTM. 

6. Organizarea vizitei de studiu în Weinsberg, Germania.  

Scopul vizitei: „Bunele practici germane în domeniul producerii și certificării 

produselor vitivinicole,  cercetare și pregătirea specialiștilor pentru sectorul 

vitivinicol”. Nr. participanți – 12. 

7. Vizita de studiu în Alsace, Franța (13-15 mai 2018). 

Scopul vizitei: Familiarizarea cu Drumul Vinului din Alsace și cu oferta turistică 

din regiune.  

Rezultate: Peste 16 vizitatori instruiți și familiarizați cu practicile europene în 

domeniul oenoturistic; 2 articole în presa locală alsaciană despre vizita delegației 

din Moldova și 1 articol în presa locală.  

8. Organizarea seminarului cu tematica „Tratarea și stabilizarea vinurilor”, 

18 mai 2018. Expert străin – J. Delteil, consultant în vinificație, Delteil 

International Wine Consulting, Franța; El. Breahnă – expert coordonator, ONVV. 

Nr. de participanți - 75.  

9. Organizarea seminarului cu tematica „Utilizarea rațională a anhidridei 

sulfuroase în vinificație”. (1 - rusă și 1 - română). Raportori – I. Prida, dr. inginer 

oenolog, Oenoconsulting, Chișinău; El. Breahnă – expert coordonator, ONVV. Nr. 

de participanți – 76. 

10. Conferință - Recolta strugurilor 2018: bilanț, particularități și valorizare. 

Acțiuni: Evaluarea situației din sectorul vitivinicol pentru 2018; 

 Rezultate prealabile din cadrul proiectului Struguri de calitate; 

 Evaluare prețuri struguri și costuri de producere. 

Rezultate: Familiarizarea sectorului cu situația înainte de sezonul de recoltare 

2018;  Campania de comunicare: TV știri – 7, online postări – 7, Live – 

realitatea.md; Nr. de participanți – 92 de reprezentanți din sectoarele vitivinicol, 

didactic și de cercetare. 

11. Vizita de studiu în Rioja, Spania (11-16 noiembrie 2018). 
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Scopul vizitei: „Studierea și preluarea bunelor practici pentru identificarea, 

delimitarea și protecția denumirilor de origine protejate din sectorul vitivinicol”. 

Nr. de participanți – 10. 

Rezultate: Instruirea a 10 experți din sectorul vitivinicol cu privire la organizarea 

corectă a sistemului de origini, cu precădere a denumirilor de origine protejate; 

Diseminarea rezultatelor vizitei către sectorul vitivinicol, prin prezentarea realizată 

la data de 12 decembrie 2018 (în cadrul seminarului „Îmbutelierea corectă a 

produselor vitivinicole”); Un articol în presa locală și un articol în presa locală din 

Rioja. 

12. Vizita de studiu în Vallee du Rhone, Franța, 25-30 noiembrie 2018.  

Scopul vizitei: Studierea mecanismelor de promovare și comunicare asupra 

produselor vitivinicole cu semne de calitate (IGP/DOP), pentru a fi implementate 

în RM”. Nr. de participanți – 9. 

Rezultate: Instruire a 9 experți marketing cu privire la utilizarea sistemelor de 

calitate ca instrumente de promovare și comunicare asupra produselor vitivinicole; 

Diseminarea rezultatelor vizitei către sectorul vitivinicol, prin prezentarea realizată 

la data de 12 decembrie 2018 (în cadrul seminarului „Îmbutelierea corectă a 

produselor vitivinicole”). 

13. Seminar „Stejarul, vinul și divinul”, 07 decembrie 2018. 

Expert străin, A. Prida, Responsabil R&D, S. Moreau, Cognac, Franța. Nr. de 

participanți – 60.  

14. Seminar „Îmbutelierea corectă a vinului”, 12 decembrie 2018. Diseminarea 

bunelor practici preluate din vizitele din Rioja, Rhone. Prezentare „Tendințe în 

industria vitivinicolă mondială”, International Organization of Vine and Wine 

(OIV), Uruguay. Locație: Vinăria Asconi, IGP Codru. Nr. de participanți – 86.  

15. ONVV a organizat concursul de autorizare a degustătorilor la data de 21 

decembrie 2018. La concurs au participat 12 persoane, dintre care au fost autorizate 

2 persoane. În total sunt 49 de degustători autorizați.  

16. Proiect LD „Struguri de calitate” (anul II). 

Acțiuni: Scopul proiectului este de a realiza experimentări în cele 3 regiuni 

vitivinicole de producere a vinului cu IGP, pentru a fi diseminate cele mai bune 

practici către sectorul vitivinicol.  

 Procesarea și prelucrarea strugurilor, în campania de recoltare, anul 2018 de pe 

6 loturi demonstrative: Mircești, Speia, Purcari, Nisporeni, Leova, Bugeac. 

Rezultate: Total struguri prelucrați - 3090 kg de struguri. Soiuri albe – 622 kg. 

Soiuri roșii -  2468 kg; Total 15 variante de vin: Fetească neagră – 8, Rară neagră 

– 4, Fetească albă – 3; Monitorizare: dinamica coacerii strugurilor, procesare, 

prelucrare, limpezire, decantare, fermentarea alcoolică, batonaj la vinurile albe, 

fermentarea malo-lactică la vinurile roșii, efectuarea analizelor fizico – chimice. 

17. Proiect PQUP (anul III). 

Acțiuni: Scopul proiectului este de a acorda suport consultativ pentru vinăriile în 

tranziție pentru a iniția producerea vinurilor cu semne de calitate.  
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 Consultanță la tratarea, stabilizarea și îmbutelierea vinurilor produse din 

struguri din anul de recoltă 2017 pentru 16 vinării în tranziție și mici producători. 

Rezultat: Vinuri albe – 70642 de sticle; Vinuri rose – 92808 de sticle; Vinuri roșii 

– 138906 de sticle (dintre care 85% vinuri cu IGP). 

18. Proiect: Audit al sistemului de control din Republica Moldova (grant). 

Acțiuni realizate: Scopul proiectului: Evaluarea situației curente și emiterea 

recomandărilor de îmbunătățire a sistemului de control din sectorul vitivinicol, în 

special în contextul importanței controlului pentru sistemul de calitate IGP/DOP 

Rezultate: Prima misiune a experților cehi în Moldova (23-30 septembrie 2018); 

Auditul organelor de control - ANSA, APCSP, CNVCPA, CMAC, ANSP: 

chestionar și vizite. 

19. ONVV ține evidența permanentă a producătorilor de produse vitivinicole 

cu IGP, precum și a volumelor de produse vitivinicole cu IGP.  
  Evidența producători: în total, au fost luați în evidență 68 de producători din 

regiuni vitivinicole (RVV), dintre care 36 din RVV Valul lui Traian, 21 din RVV 

Codru și 8 din RVV Ștefan Vodă, precum și 3 producători de IGP Divin.  

 Evidența suprafețelor de struguri pentru producerea produselor vitivinicole cu 

IGP: 9067 ha, dintre care 3177 ha IGP Valul lui Traian, 2315 IGP Codru, 1065 ha 

IGP Ștefan Vodă, 2510 ha IGP Divin. 

Pentru realizarea acestor acțiuni de promovare pe piața locală și internațională au 

fost cheltuiți 30 682 744 lei; pentru acțiuni de asigurare a producerii produselor 

vitivinicole cu semne de calitate au fost alocați 1 559 194 lei. Sursele financiare au 

fost alocate din Fondul ONVV, surse externe, precum Proiectul de Competitivitate 

USAID și grantul oferit din partea Guvernului Cehiei. 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 

La solicitarea AGEPI, MAEIE a intervenit pe lângă Ambasada RM în Republica 

Populară Chineză în vederea sensibilizării autorităţilor competente chineze pe 

marginea acordării protecţiei semnului oficial al RM Agricultura ecologică – 

Republica Moldova. În acest sens, la 10.01.2018, Însărcinatul cu Afaceri a.i. al 

Ambasadei a avut o întrevedere cu dl C. Wentong, Vicedirector general al Oficiului 

Mărci din cadrul Administraţiei de Stat pentru Industrie şi Comerţ (SAIC) a 

Republicii Populare Chineze. Urmare acestei întrevederi a fost transmisă poziţia 

autorităţilor chineze la subiectul în cauză în adresa AGEPI. 

În vederea depășirii dificultăţilor legate de asigurarea protecţiei semnelor oficiale 

ale RM sub numele MD17, MD18, MD19 şi MD20 pe teritoriul SUA, la solicitarea 

AGEPI, MAEIE a intervenit pe lângă Ambasada RM în SUA în vederea 

transmiterii scrisorii adresate dnei S. Perlmutter, Director pentru Afaceri 

Internaţionale al Oficiului pentru Patente şi Mărci comerciale al SUA (OPM). 

Ulterior, AGEPI a fost notificată la direct de către OPM al SUA despre poziţia 

oficială la subiectul în cauză. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018 AGEPI a continuat să promoveze sistemul național și internațional de 
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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 acest context, au fost diseminate informații cu referire la sistemul 

național de protecție a IG în cadrul a 12 evenimente naționale și internaționale la 

care au participat 575 de persoane și au fost diseminate 1335 ex. de materiale 

promoționale. 

- În 2018 AGEPI cu suportul Proiectului UE „SARDPI” a lansat campania de 

promovare „Autentic Moldovenesc”, ce a avut drept scop promovarea produselor 

tradiționale moldovenești cu IG, tradițiilor și specificului local, dar și dezvăluirea 

potențialului țării în materie de vinuri, produse alimentare, de meșteșugărit, 

preparate culinare și alte produse specifice, și desfășurarea în cadrul acesteia a unei 

serii de evenimente, printre care Povești pe acoperiș „Autentic Moldovenesc”;  

- În cadrul Adunării Generale a statelor membre OMPI, or. Geneva, Elveția, 

AGEPI a participat cu un stand expozițional cu genericul „MOLDOVA – designing 

lifestyle” – Rolul designului în creșterea calității vieții din RM, în cadrul rundei a 

58-a de Adunări ale statelor membre ale OMPI cu participarea a peste 300 de 

delegați din 191 de țări. În cadrul standului au fost prezentate unele dintre cele mai 

bune realizări ale creatorilor autohtoni din domeniul design-ului de produs și al 

celui industrial, fashion design, arte plastice, mobilier, grafică, arhitectură, design 

interior etc., care excelează prin originalitate, creativitate și prin încadrarea acestora 

în tendințele internaționale. 

Industriile creative au un potenţial înalt de promovare a imaginii pozitive a RM în 

străinătate fiind un fenomen relativ nou pentru țara noastră și este important să 

susținem aceste domenii care creează valoare economică prin PI, contribuind 

substanțial la progresul societății în care trăim. 

Toți cei prezenți au fost invitați să guste din câteva produse tradiționale 

moldovenești cum ar fi cornulețe cu vișine, prune în vin, prune uscate umplute cu 

nuci, pistil de fructe și bomboane. Oaspeții s-au arătat încântaţi atât de lucrările 

prezentate la stand, apreciind creativitatea și talentul creatorilor de valori 

intelectuale din Republica Moldova, cât și de gustul produselor tradiționale 

moldovenești. 

10.  1.3.2. Identificarea potenţialelor 

produse ce pot fi comercializate 

sub o indicaţie geografică sau 

denumire de origine ori în 

calitate de specialităţi 

tradiţionale garantate, pe zone/ 

regiuni geografice 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei şi 

 Număr de 

produse cu 

potenţial de 

comercializare 

sub o indicaţie 

geografică sau 

denumire de 

origine ori în 

calitate de 

specialităţi 

tradiţionale 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018, AGEPI cu suportul Proiectului  UE „SARDPI”, a realizat 

o serie de acțiuni menite să consolideze și să promoveze sistemul IG.   

A fost elaborat un Ghid practic pentru identificarea potențialelor produse ce pot fi 

promovate sub Indicații Geografice Protejate, Denumiri de Origine Protejate sau 

recunoscute în calitate de Specialități Tradiționale Garantate în Republica 

Moldova. În baza Ghidului a fost realizat un Studiu privind identificarea 

produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit pasibile înregistrării 

în calitate de IG, DO și STG în RM. În rezultatul studiului au fost identificate 67 de 

produse cu potențial de comercializare sub o IG sau DO ori în calitate de STG. 
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Infrastructurii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

garantate 

identificate 

Rezultatele Studiului au fost publicate într-o broșură. Studiul este accesibil online 

la adresa: 

 http://agepi.gov.md/sites/default/files/ipr_project/Raport_Studiu_IG_Ro_final-

compressed.pdf . 

Totodată, au fost elaborate/coordonate și înaintate spre omologare 7 caiete de 

sarcini pentru 7 IG/DO. 

De asemenea, a fost elaborată harta produselor tradiționale cu potențial de a fi 

valorificate prin sistemul de IG și a produselor care beneficiază de IG protejate. 

Aceasta urmează a fi lansată în semestrul I al anului 2019. 

În prezent, pe teritoriul RM sunt protejate în baza înregistrării pe cale națională –  3 

DO și 7 IG autohtone, 8 dintre acestea (2 DO și 6 IG) au obținut protecție pe 

teritoriul UE, iar 2 (o DO și o IG) au fost înaintate spre protecție în baza Acordului 

de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Oficiul Național al Viei și Vinului: 

ONVV acordă suport la crearea și delimitarea primelor DOP. Pentru aceasta au fost 

realizate mai multe acțiuni:  

- A fost organizată prima misiune a Institutului Național de Origine și Calitate 

din Franță (INAO) pentru acordarea suportului metodologic de delimitare a 

primului DOP „Valea Nistrului”, 09-12 iulie 2018.  

- S-a inițiat colaborarea cu Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 

Solului „Nicolae Dimo”, Terra Clima (Bordeaux) pentru evaluarea precisă a 

terroir-ului din cele 3 regiuni vitivinicole de producere a vinului cu IGP, precum și 

identificarea arealelor cu parametri naturali unici care să fie bază la identificarea 

potențialelor DOP.  

- S-a inițiat un studiu multianual cu privire la identificarea microbiotelor 

strugurilor specifice pentru cele 3 regiuni vitivinicole de producere a vinului cu 

IGP. 

- S-a identificat și convocat grupul pluridisciplinar (experți în istorie, vegetație, 

climă și geografie, pedologie, viticultură, vinificație, marketing, economie) care să 

participe la delimitarea și descrierea potențialelor DOP. 

- De asemenea, în februarie 2018, ONVV a devenit membru OriGIn 

(Organizația Rețelei Internaționale a Indicațiilor Geografice), fiind în contact astfel 

cu circa 500 de asociații și organizații direct implicate în sistemul de IG. Pentru 

acțiunea dată au fost alocați 60000 de lei din Fondul Viei și Vinului. 

- Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

- A participat la Campania de promovare a produselor tradiționale 

moldovenești cu IG, DOP, STG „Autentic Moldovenesc”, realizată cu susținerea 

Proiectului UE „SARDPI”. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

Pe parcursul anului 2018 nu au fost identificate careva produse ce pot fi 

comercializate sub o indicaţie geografică sau denumire de origine ori în calitate de 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/ipr_project/Raport_Studiu_IG_Ro_final-compressed.pdf
http://agepi.gov.md/sites/default/files/ipr_project/Raport_Studiu_IG_Ro_final-compressed.pdf
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specialităţi tradiţionale garantate, pe zone/regiuni geografice. 

11.  1.3.3. Revizuirea mecanismului de 

control al produselor cu 

indicaţii geografice protejate şi 

denumiri de origine protejate şi 

al specialităţilor tradiţionale 

garantate prin modificarea 

Hotărîrii 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 

controalele oficiale privind 

conformitatea acestor produse” 

Semestrul 

II, 2018 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale 

Agenţia 

Naţională pentru 

Siguranţa 

Alimentelor; 

Centrul Naţional 

de Acreditare din 

Republica 

Moldova 

(MOLDAC) 

Act modificat În proces de realizare.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  

În scopul revizuirii mecanismului de control al produselor cu IGP şi DOP şi al STG 

stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.644 din 19 iulie 2010, AGEPI a elaborat 

proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional necesar 

și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu denumiri de 

origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a specialităţilor tradiţionale 

garantate.  

Proiectul a fost coordonat cu autoritățile de resort, a fost expertizat de către CNA și 

Ministerul Justiției, precum și a fost transmis Guvernului RM pentru examinare și 

aprobare (12.09.2018). Ulterior, proiectul a fost restituit pentru examinare 

suplimentară prin prisma art. 34 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative, în vederea remiterii spre expertiză Grupului de Lucru al Comisiei de 

Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, împreună cu analiza 

impactului de reglementare. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

Serviciul politici și reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol și 

băuturilor a examinat și avizat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și 

plasarea pe piață a produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicații 

geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate (nr. 21-82 din 

06.06.2018). Menționăm că prin aprobarea proiectului respectiv Hotărârea 

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 controalele oficiale privind 

conformitatea acestor produse va fi abrogată. 

12.  1.3.4. Crearea cadrului regulator 

intern pentru asigurarea 

protecţiei indicaţiilor 

geografice, denumirilor de 

origine sau specialităţilor 

tradiţionale garantate (sub 

formă de ghiduri, instrucţiuni, 

ordine etc.) 

2018-2020 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

 Număr de acte de 

reglementare 

adoptate 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

În 2018 MADRM a omologat 8 Caiete de sarcini  pentru IGP, DOP, STG. 

În perioada de raportare a fost inițiată modificarea actelor normative aferente 

sectorului băuturilor alcoolice: organizarea fabricării și comercializării băuturilor 

alcoolice cu IGP (HG 317/2012). 

În domeniul vitivinicol cadrul normativ a fost creat și armonizat în anul 2015. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Au fost elaborate, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, următoarele ghiduri:  

- Ghidul practic pentru identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub 

Indicații Geografice Protejate, Denumiri de Origine Protejate sau recunoscute în 

calitate de Specialități Tradiționale Garantate în Republica Moldova; 

- Ghidul privind controalele oficiale referitoare la DOP, IGP și STG pentru 

produsele agricole și agroalimentare în Uniunea Europeană” în vederea 

lex:HGHG20100719644
lex:HGHG20100719644
lex:HGHG20100719644
lex:HGHG20100719644
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Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; Agenţia 

de Stat pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

îmbunătățirii activității de control a instituțiilor  de certificare și control din RM. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

Ministerul elaborează cadrul regulator intern pentru asigurarea protecţiei 

indicaţiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităţilor tradiţionale 

garantate. 

13.  1.3.5. Promovarea sistemului naţional 

de protecţie a indicaţiilor 

geografice şi a denumirilor de 

origine de către fiecare 

autoritate competentă, inclusiv 

prin plasarea pe paginile web a 

informaţiilor utile 

2018-2020 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Agenţia de 

Investiţii; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale în 

comun cu 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

Număr de acţiuni 

realizate de către 

fiecare instituţie 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

1. La 07 august 2018, în cadrul Ministerului a avut loc ședința Consiliului pe 

filiera de produse „Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate” în 

cadrul căreia s-au stabilit prețurile recomandabile la achiziționarea strugurilor, fiind 

propus un preț mai avantajos strugurilor destinați fabricării vinurilor cu IG cu cel 

puțin 20% mai mare. Decizia Consiliului poate fi citită pe adresa 

http://madrm.gov.md/ro/content/nota-informativa-0.  

2. În ajunul Zilei Naționale a Vinului, Ministerul și ONVV, în comun cu 

Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP „Codru”, „Valul lui 

Traian”, „Ștefan Vodă” și „Divin”, Proiectul de Competitivitate din Moldova, 

finanțat de USAID și Guvernul Suediei, au organizat o conferință de presă privind 

programul sărbătorii dedicat în special produselor cu IG şi DO, informația fiind 

diseminată și pe pagina web a Ministerului. 

 (http://madrm.gov.md/ro/content/programul-zilei-na%C8%9Bionale-vinului-ne-

invit%C4%83-s%C4%83-savur%C4%83m-vin-din-sufletul-moldovei).  

În cadrul sărbătorii Ziua Națională a Vinului au fost înmânate un șir de premii, la 

selectarea premianților unul din indicatorii fiind înființarea plantațiilor noi destinate 

producerii vinurilor cu IGP, cât și producerea vinurilor cu IGP. Premiații pot fi 

citiți pe pagina web a Ministerului (http://madrm.gov.md/ro/content/de-ziua-

na%C8%9Bional%C4%83-vinului-vinificatorii-moldoveni-au-fost-

premia%C8%9Bi-pentru-rezultatele). 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Pe parcursul anului 2018, pe pagina web a MECC au fost mediatizate următoarele 

activități de promovare a evenimentelor naționale și internaționale:  

1. La 24.06.2018 a fost organizată Ziua Națională a Portului Popular. Astfel, în 

cca 45 de localități din 14 raioane ale țării, au fost desfășurate activități culturale 

care pun în valoare modelele zonale și locale ale portului popular, bogăția 

ornamentelor și stilurilor diverse de broderie, precum și târguri de artizanat și 

bucătărie tradițională. Evenimentul a fost organizat de MECC întru executarea 

Hotărârii Parlamentului nr. 194 din 19 noiembrie 2015, prin care ultima zi de 

duminică a lunii iunie este declarată „Ziua Portului Popular”. 

2. MECC organizat la 16 decembrie 2018, cea de-a V-a ediție a Târgului 

Național al Covorului, cu genericul „Covorul Dorului”, care s-a desfășurat, în 

premieră, în trei locații: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală; Muzeul 

Național de Istorie a Moldovei; Muzeul Național de Artă al Moldovei. 

http://madrm.gov.md/ro/content/nota-informativa-0
http://madrm.gov.md/ro/content/programul-zilei-na%C8%9Bionale-vinului-ne-invit%C4%83-s%C4%83-savur%C4%83m-vin-din-sufletul-moldovei
http://madrm.gov.md/ro/content/programul-zilei-na%C8%9Bionale-vinului-ne-invit%C4%83-s%C4%83-savur%C4%83m-vin-din-sufletul-moldovei
http://madrm.gov.md/ro/content/de-ziua-na%C8%9Bional%C4%83-vinului-vinificatorii-moldoveni-au-fost-premia%C8%9Bi-pentru-rezultatele
http://madrm.gov.md/ro/content/de-ziua-na%C8%9Bional%C4%83-vinului-vinificatorii-moldoveni-au-fost-premia%C8%9Bi-pentru-rezultatele
http://madrm.gov.md/ro/content/de-ziua-na%C8%9Bional%C4%83-vinului-vinificatorii-moldoveni-au-fost-premia%C8%9Bi-pentru-rezultatele
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Evenimentul a avut loc și în teritoriu, în 50 de localități din 21 de raioane ale 

republicii. 

3. În perioada 1-10 martie, MECC, în comun cu instituțiile concertistice din 

subordine, a organizat Festivalul Internațional de Muzică ,,Mărțișor – 2018”. În 

cadrul Festivalului au fost organizate 54 de spectacole muzicale, 26 de concerte au 

fost organizate în diferite raioane ale țării.  

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

Pe pagina web a Ministerului se regăsesc link–uri către sursele informaționale ce 

țin de sistemul naţional de protecţie a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de 

origine. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: vezi și 1.3.1 

În scopul promovării conceptului de IG, DO și STG în rândul autorităților publice 

și a producătorilor, în perioada anului 2018, AGEPI a organizat cu suportul 

Proiectului UE „SARDPI” o serie de seminarii și ateliere de instruire: 

- Seminar de instruire „Paşii, procedurile şi setul de documente necesare 

pentru produsele pasibile înregistrării în calitate de IG" (19 martie), destinat 

producătorilor identificați cu produse de origine animală şi specialităţi tradiţionale 

pasibile înregistrării în calitate de IG. 

- Seminar de instruire privind controlul, verificarea conformităţii produselor 

agricole şi agroalimentare înregistrate cu DO, IG sau STG (29 martie). La 

eveniment au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor implicate în 

sistemul național de IG din RM, precum MADRM, CMAC, ANSA, Inspectoratul 

de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice și APCSP. Participanții au fost 

familiarizați cu cerințele reglementărilor UE, rolul controlului (verificarea 

respectării prevederilor caietului de sarcini și ex officio) în schemele de calitate a 

alimentelor.  

- Atelier de lucru cu genericul „Rolul produselor tradiționale cu Indicație 

Geografică în dezvoltarea afacerilor în RM și UE” (10 mai), destinat 

producătorilor identificați cu produse de origine animală şi specialităţi tradiţionale 

pasibile înregistrării în calitate de indicații geografice. La eveniment au participat 

reprezentanți de la AGEPI, MADRM, MEI, ANSA, CMAC, CCI, experți ai 

Proiectului UE „SARDPI” și aproximativ 20 de producători autohtoni. 

- Seminar cu privire la instruirea în domeniul IG destinat organelor de 

verificare şi control oficial. La eveniment au participat reprezentanții unităților 

teritoriale ale ANSA, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției 

Alcoolice, Centrului de Certificare a Produselor, MADRM, APCSP (23 mai). 

Evenimentul s-a desfășurat la sediul ANSA. Seminarul a avut drept scop sporirea 

cunoștințelor specialiștilor autorităților implicate în sistemul de control al 

produselor agroalimentare, inclusiv a celor cu denumiri de origine protejate 

(DOP), indicații geografice protejate (IGP) și specialități tradiționale garantate 

(STG). 

AGEPI a depus și va depune eforturi susținute pentru acordarea asistenței 
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consultative persoanelor și instituțiilor interesate pentru crearea în RM a unui 

sistem consolidat de protecție și promovare a IG, DO și a STG. 

În scopul informării și promovării IG, DO și STG, pe pagina web AGEPI există o 

rubrică dedicată IG care se actualizează și poate fi accesată la 

http://agepi.gov.md/ro/gi-ao-tsg/despre . Sistemul național de protecție a IG a fost 

promovat în cadrul a 12 evenimente naționale și internaționale la care au participat 

575 de persoane. 

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

14.  1.4.1. Promovarea dialogului şi a 

cooperării dintre organizaţiile 

de gestiune colectivă avizate şi 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, 

precum şi 

asociaţiile/organizaţiile 

internaţionale din domeniu 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Organizaţiile de 

gestiune 

colectivă; 

asociaţiile/ 

organizaţiile 

internaţionale din 

domeniul 

dreptului de 

autor şi al 

drepturilor 

conexe 

Număr de 

activităţi 

întreprinse 

Realizat (are caracter permanent).  

În anul 2018 au fost realizate următoarele acțiuni cu participarea OGC–urilor și a 

altor asociații naționale și internaționale: 

1. Dezbaterile publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

(16.01.2018). 

2. Atelierul de lucru privind evaluarea activității de gestiune colectivă pentru 

reprezentanții OGC-urilor din Moldova și specialiștii AGEPI (12.02.2018).  

3. Ședința de lucru privind elaborarea unui sistem informațional (soft) de 

monitorizare a valorificării operelor și obiectelor drepturilor conexe și repartizare a 

remunerației (30.03.2018). 

4. Reuniunea utilizatorilor și OGC cu tema: „Protecția și gestionarea colectivă a 

dreptului de autor și a drepturilor conexe”, desfășurată cu suportul Proiectului UE 

„SARDPI” (24.05.2018). 

5. Seminarul național „Cooperarea între titularii de drepturi, organizațiile de 

gestiune colectivă și utilizatori: Experiența și practica UE și a RM” desfășurat cu 

suportul Proiectului UE „SARDPI” (12.06.2018). 

15.  1.4.2. Acordarea asistenţei 

organizaţiilor de gestiune 

colectivă în vederea creării şi 

actualizării în permanenţă a 

bazelor de date cu privire la 

lista de membri şi repertoriu 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Organizaţiile de 

gestiune 

colectivă 

Număr de 

consultaţii 

acordate în 

vederea 

perfecţionării 

sistemului 

Realizat (are caracter permanent).   

AGEPI a acordat asistența necesară OGC-urilor în cadrul  mai multor acțiuni, fiind 

supus discuțiilor subiectul privind importanța și necesitatea existenței și actualizării 

permanente a bazelor de date: o dezbatere publică, un atelier de lucru, o ședință de 

lucru, un seminar (cu participarea experților din România), 2 controale a activității 

OGC (în cadrul cărora au fost înaintate recomandări). 

De asemenea, în cadrul controalelor anuale efectuate asupra OGC-urilor, Comisia 

de control a înaintat recomandări privind crearea unei noi posibilități tehnice pentru 

membrii OGC-urilor de a-și declara repertoriul. 

16.  1.4.3. Dezvoltarea colaborării 

Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală cu 

organele de drept în vederea 

consolidării continue a 

sistemului de gestiune colectivă 

din Republica Moldova 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Procuratura 

Generală 

Număr de acţiuni 

întreprinse, 

demersuri/ 

solicitări 

înaintate/ 

soluţionate 

Realizat (are caracter permanent).   

Pe parcursul anului 2018, AGEPI a înaintat două sesizări în adresa CNA în vederea 

stabilirii caracterului infracțional al acțiunilor organelor de conducere ale OGC-

urilor avizate din RM: nr. 1138 din 24.05.2018 și nr. 1139 din 24.05.2018. 

Totodată, prin scrisoarea nr. 1460 din 19.07.2018, AGEPI a răspuns la o solicitare 

a Direcției Generale de Urmărire penală a CNA privind activitatea unei OGC din 

RM. 

http://agepi.gov.md/ro/gi-ao-tsg/despre
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17.  1.4.4. Promovarea cunoştinţelor în 

domeniul dreptului de autor şi 

al drepturilor conexe în rîndul 

bibliotecarilor din Republica 

Moldova 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Asociaţia 

Bibliotecarilor 

din Republica 

Moldova 

Număr de 

seminare 

organizate;  

număr de 

participanţi 

Realizat (are caracter permanent).    

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Pe 9 octombrie 2018, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, a fost organizat 

Seminarul național cu genericul „Digitizarea patrimoniului cultural și protejarea 

dreptului de autor. Dezvoltarea bibliotecilor digitale și protejarea dreptului de 

autor în UE și RM” la care au participat peste 70 de persoane, fiind diseminate 350 

de materiale promoționale. 

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

18.  1.5.1. Monitorizarea tendinţelor pieţei 

obiectelor de proprietate 

industrială 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Rapoarte de 

monitorizare a 

pieţei proprietăţii 

intelectuale 

elaborate 

Realizat.  

În anul 2018 AGEPI a elaborat Raportul de monitorizare a tendinţelor pieţei OPI 

pentru 2017, care a fost plasat pe pagina web a instituției la adresa electronică: 

http://agepi.gov.md/ro/transparency/programmes 

19.  1.5.2. 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 

 Cadru normativ 

actualizat; 

număr de 

contracte 

încheiate cu 

utilizatorii 

În proces de realizare.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  

La nivel de cadru normativ, în scopul perfecționării mecanismului de acumulare și 

distribuire a remunerației pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor și 

drepturilor conexe a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative prin care au fost propuse amendamente la Legea nr. 139/2010 

privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr. 114/2014 cu privire la 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Proiectul legii a fost aprobat prin 

HG nr. 671/2018 şi transmis Parlamentului RM spre examinare şi adoptare, fiind 

înregistrat în Parlament cu nr. 257 din 13.07.2018. 

De la data înregistrării în Parlament, proiectul legii a fost examinat în cadrul 

următoarelor Comisii: agricultură și industrie alimentară; drepturile omului și 

relații interetnice; mediu și dezvoltare regională; politică externă și integrare 

europeană (la data de 25.07.2018); protecție socială, sănătate și familie (la data de 

26.09.2018);  administrație publică (la data de 17.10.2018).  

Proiectul legii urma să fie examinat în cadrul următoarele Comisii: juridică, numiri 

și imunități;  buget, economie și finanțe;  securitate națională, apărare și ordine 

publică;  cultură, educație, cercetare tineret, sport și mass-media, cea din urmă, 

fiind și Comisia sesizată în fond. 

Totodată, urmare a acțiunilor AGEPI (efectuarea controlului anual al activității 

OGC-urilor, atenționarea acestora cu privire la neconformitățile identificate în 

activitatea lor, obligarea OGC-urilor, prin Decizie a Comisiei de avizare, să achite 

remuneraţia de autor şi să implementeze recomandările Comisiei de control) și a 

OGC-urilor (creșterea numărului de licențe eliberate utilizatorilor), remunerația 

acumulată și distribuită a crescut considerabil (în anul 2016: s-au acumulat – 4 884 

633,08 lei și s-au distribuit – 1 884 520,53 lei; în anul 2017: s-au acumulat – 10 

031 181,50 lei, s-au distribuit – 2 398 737,60 lei). Menționăm că indicii pentru anul 

http://agepi.gov.md/ro/transparency/programmes
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2018 urmează a fi stabiliți în cadrul controlului anual al activității OGC-urilor ce 

urmează a fi efectuat pe parcursul anului 2019. 

20.  1.5.3. Promovarea în mass-media 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 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

Instituţiile mass-

media 

Număr de 

instituţii mass-

media implicate 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Concursurile „Cel mai bun elev inovator” și „Topul inovaţiilor” nu au avut loc în 

2018, iar Expoziţia internaţională specializată „INFOINVENT” se organizează o 

dată la 2 ani și urmează a fi desfășurată în anul 2019. 

Totodată, rezultatele EIS „INFOINVENT”, 2017, au fost mediatizate prin 

intermediul Revistei de PI „Intellectus”, precum și prin intermediul site-ului 

http://infoinvent.md/ , unde orice persoană interesată poate să se informeze 

referitor la toate edițiile acestei expoziții, inclusiv cu materialele foto-video, 

cataloagele expoziției, comunicate de presă etc., iar pe site-ul AGEPI la adresa 

http://agepi.gov.md/ro/publication/52 sunt publicate edițiile „AGEPI Expo" - 

supliment al revistei „Intellectus”. Publicaţia este consacrată rezultatelor fiecărei 

ediţii a EIS „INFOINVENT”. Aceasta înserează mai multe interviuri cu 

participanţii din ţară şi de peste hotare la acest forum al inventicii, relevă 

mecanismul exploatării OPI, pune la dispoziţia oamenilor de afaceri informaţii utile 

pentru încheierea contractelor de cesiune şi licenţă, în vederea implementării 

realizărilor tehnico-ştiinţifice de ultimă oră în producţie.  

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare: 

ANCD a publicat informații cu referire la inovații și cercetare-dezvoltare în ziarul 

„Făclia”, pe pagina web proprie și  pe facebook.  

Academia de Ştiinţe a Moldovei: 

Companiile din ţară şi din străinătate au fost informate de către AȘM despre 

soluţiile propuse referitor la promovarea PI în cadrul diverselor emisiuni la 20 de 

companii televizate din RM. 

21.  1.5.4. Promovarea invenţiilor 

autohtone brevetate şi a 

rezultatelor ştiinţifice la 

saloanele şi expoziţiile 

internaţionale şi naţionale de 

invenţii şi noi tehnologii 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

instituţiile de 

învăţămînt 

superior 

Număr de 

evenimente 

organizate; 

număr de invenţii 

promovate 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

AGEPI a susţinut participarea inventatorilor din ţară la 6 expoziţii internaţionale de 

invenţii, produse și tehnologii noi din România, Turcia, Elveția, China, unde 

aceștia au prezentat circa 80 de lucrări din diverse domenii ale ştiinţei și tehnicii. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei: 

Invenţiile  autohtone brevetate şi rezultatele ştiinţifice în număr de 29 au fost 

promovate în cadrul a 15 saloane internaționale, precum: EURO INVENT, 10, 

Iasi, România; Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice INVENT-INVEST, 

Chișinău; „Cadet INOVA, 18” – The International Student Innovation and 

Scientific Research Exhibition, Sibiu, România; Salonul Internaţional de Invenţii 

Inovaţii „Traian Vuia” Timişoara, România; Salonul Internaţional al Cercetării 

Științifice, Inovării și Inventicii „PROINVENT 2018”, Cluj Napoca, România; 

Expoziţia Internaţională Specializată „Moldagroteh – 2018” (2 ediții primăvară și 

toamnă); Expoziţia Naţională  „Fabricat în Moldova”; târguri specializate 

„Agroteh” ; „Alimentar- expo”; Expoziţia internaţională specializată de produse şi 

http://infoinvent.md/
http://agepi.gov.md/ro/publication/52
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servicii pentru afaceri, Moscova; Festivalul Național al Prunei, or. Nisporeni; 

Expoziția Internațională Specializată „Indagra”, București, România; Expoziția 

Internațională Specializată «IUGAGRO», or. Krasnodar, Federația Rusă; Salonul 

Internațional de noutăți tehnice „Inventa”, București, România, Salonul 

Internaţional de Invenţii de la Geneva, Elveția. Au fost obținute medalii de aur, 

argint, bronz. 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare: 

ANCD a promovat 10 realizări inovaționale în cadrul expoziției internaționale 

„EuroInvent” de la Iași, în mai 2018 și în cadrul expoziției internaționale „Invent-

Invest” de la Chișinău, în noiembrie 2018. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

În anul 2018 au avut loc următoarele activități privind promovarea invenţiilor 

autohtone brevetate şi a rezultatelor ştiinţifice: 

1) Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”: 

Participarea la evenimente de promovare a brevetelor de invenții – 3 cu obținerea 

de medalii de aur, argint și bronz.  

Brevete obţinute, adeverinţe pentru soi de plantă (eliberate de către Comisia de 

Stat, ce confirmă paternitatea amelioratorului sau calitatea lui de autor al noului 

soi), documentaţie, tehnologii, regulamente tehnice, standarde înregistrate – 7; 

2) Institutul de fizică aplicată: 

In anul 2018, institutul a depus o cerere de brevet în Romania. De asemenea, toate 

invențiile brevetate în tara și peste hotare sunt promovate la diferite târguri, saloane 

de invenții din țara și de peste hotare. Pe parcursul anului 2018 s-a participat la 

Salonul de invenții „Euro-Invest” de la Iași și Târgul International de invenții și de 

idei practice „Invent-Invest” de la Chișinău, în cadrul cărora am obținut o medalie 

de aur, două de argint și 4 diplome. 

3) Institutul de zoologie: 

A participat la 3 saloane internaționale cu 5 invenții, menționate cu 5 Medalii de 

Aur, 1 Medalie de Argint, precum şi 2 Diplome de Onoare. 

În 2018 au fost obținute 5 brevete și 17 acte de implementare a 6 brevete. 

4) Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie: 

În anul 2018 a promovat inovațiile obținute la: 

- Expoziția Europeană de Creativitate și Inovații „EUROINVENT-2018”, ediția a 

10-a, Iași, România. Indicatori de performanță: 1 invenție promovată, 1 diplomă de 

excelență obținută, 1 teză publicată în Proceedings of the 10th Edition of 

EUROINVENT 2018.  
- Expoziția Internațională de Cercetare, Inovație și Transfer Tehnologic – 

„INVENTICA 2018”, Iași, România. Indicatori de performanță: 4 invenții 

promovate, 4 medalii de aur obținute, 4 diplome de excelență acordate și 4 teze 

publicate în Catalogue of the 22nd International Exhibition of Research, Innovation 

and Technological Transfer „INVENTICA-2018”. 

5) Institutul de Chimie: 
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Rezultatele științifice, noile tehnologii, implementările și invențiile brevetate de 

către Institutul de Chimie în anul 2018 au fost promovate la diferite saloane și 

expoziții internaționale și naționale cu 24 de postere cu mostre, unde s-au obținut în 

total 24 de medalii și diplome de excelență, din care 10 medalii de aur, 5 medalii de 

argint, 4 de alte medalii și 5 diplome speciale. Promovarea rezultatelor și 

distincțiile  se repartizează după saloane și expoziții după cum urmează: 

1. Salonul al 10-lea European „EUROINVENT-2018” (or. Iași, România). 

Au fost prezentate 9 postere, care au fost apreciate cu 4 medalii de aur, 2 medalii 

de argint și 2 diplome de excelență. 

2. Salonul de Inventică și Inovații „Traian Vuia” (or. Timișoara, România). 

Au fost prezentate 5 postere, care au fost apreciate cu 4 medalii de aur, o medalie 

de argint și o diplomă de excelență. 

3. Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice „INVENT-INVEST” (or. 

Chișinău). 

Au fost prezentate 10 postere, care au fost apreciate cu 2 medalii de aur, 2 medalii 

de argint, 4 medalii ale Târgului și 2 diplome de excelență. 

De asemenea, orașul Timișoara a găzduit Salonul Internațional de Invenții și 

Inovații „TRAIAN VUIA”, ediția a IV-a.  

USM a prezentat 8 lucrări care au fost apreciate cu 8 medalii (4 - de aur, 2 - de 

argint, 2 - de bronz) și cu Medalia ,,Premiul Special” din partea Universității de 

Medicina si Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și Diplomă de excelență oferită de 

către Universitatea Agrară „Regele Mihai I al României”.  

Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii 

22.  1.6.1. Prestarea serviciilor de 

prediagnoză a proprietăţii 

intelectuale în vederea sporirii 

capacităţilor instituţiilor/ 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

în domeniul valorificării 

potenţialului intelectual 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

instituţii/ 

întreprinderi mici 

şi mijlocii care au 

beneficiat de 

servicii de 

prediagnoză;  

număr de 

rapoarte 

elaborate 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018 au fost  desfășurate 10 vizite de informare la IMM-uri din diverse 

domenii de activitate. Urmare a vizitelor efectuate, agenții economici au depus 3 

cereri de înregistrare a mărcilor, iar specialiștii AGEPI au perfectat 3 rapoarte de 

prediagnoză detaliată în domeniul PI și 10 rapoarte de prediagnoză preliminară. 

 

23.  1.6.2. Organizarea cursurilor de 

instruire/ traningurilor 

/seminarelor/atelierelor de lucru 

cu privire la rolul şi importanţa 

proprietăţii intelectuale în 

dezvoltarea economică a 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

din diferite domenii de 

2018-2019 Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Număr de 

seminare 

organizate; 

număr de 

participanţi 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii: 

Beneficiarii programului „PARE 1+1” sunt informați în cadrul cursurilor de 

instruire  cu referire la necesitatea înregistrării OPI, în special a mărcilor 

comerciale și importanța proprietății intelectuale în dezvoltarea economică a IMM. 

Astfel, prin intermediul Programului „PARE 1+1”, în anul 2018, au fost  instruiți 

313 migranți și rude de gradul I ale acestora. 
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activitate, precum şi pentru 

instituţiile de suport al 

antreprenoriatului din 

Republica Moldova 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018 AGEPI a organizat 22 de seminare tematice în domeniul PI, cu 

participarea reprezentanților sectorului IMM, dintre care 11- în mun. Chișinău și 11 

- în teritoriu (Râbnița, Edineți, Bălți, Cahul, Hâncești, Ungheni, Orhei, Tighina, 

Soroca, Ceadâr Lunga ) în cadrul cărora au fost informate 927 de persoane și 

distribuite 4323 ex. de materiale informative. 

24.  1.6.3. Identificarea şi participarea, 

prin acţiuni în domeniul 

proprietăţii intelectuale, în 

cadrul proiectelor internaţionale 

şi europene dedicate 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

implementate în Republica 

Moldova 

2018-2020 Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare; 

Organizaţia 

pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

activităţi 

desfăşurate; 

număr de 

reprezentanţi ai 

sectorului 

întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

instruiţi; 

Număr de cereri 

depuse şi de 

titluri de protecţie 

a obiectelor de 

proprietate 

intelectuală 

obţinute de 

întreprinderile 

mici şi mijlocii 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare: 

În vederea obținerii rezultatelor menționate, în iulie 2018, ANCD în calitate de 

partener, a început implementarea proiectului internațional „KnowING IPR” din 

cadrul Programului Transfrontalier din regiunea Dunării. 

În anul 2018 s-a început elaborarea protocolului de colectare a datelor cu privire la 

proprietatea intelectuală din RM de către ANCD împreună cu AGEPI. După 

colectarea datelor, acestea vor fi procesate și în baza rezultatelor obținute vor fi 

organizate ateliere de lucru pentru antreprenori. 

Număr de activităţi desfăşurate-1. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  

În anul 2018, AGEPI a realizat 10 activități destinate IMM-urilor în cadrul 

Proiectului VIP4SME (ca urmare au fost depuse 3 cereri OPI). 

În cadrul proiectului VIP4SME a fost efectuată o vizită de consultanță la „Danistel 

Prim” SRL. 

25.  1.6.4. Crearea grupurilor de 

producători agricoli (Gpa) în 

regiunile rurale, inclusiv a celor 

specializate pe producerea 

produselor cu indicaţii 

geografice, denumiri de origine 

şi a specialităţilor tradiţionale 

garantate 

2018-2020 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului 

Proiectul 

„Agricultura 

Competitivă” 

(Banca 

Mondială); 

Agenţia de 

Intervenţie şi 

Plăţi pentru 

Agricultură 

Număr de grupuri 

de producători 

agricoli create, 

inclusiv cele 

specializate în 

producerea 

produselor cu 

indicaţii 

geografice, 

denumiri de 

origine şi a 

specialităţilor 

tradiţionale 

garantate 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

În anul 2018 au fost create şi înregistrate 3 grupuri de producători. A fost depus un 

dosar de aplicare în cadrul apelului de granturi nr. 7. Au fost aprobate spre 

finanţare 4 grupuri de producători, 2 dintre acestea au accesat granturi 

nerambursabile în valoare de 422 mii dolari SUA. Pe parcursul anului 2018, 8 

grupuri de producători şi-au finalizat investiţiile, fiind date în exploatare depozite 

frigorifice cu capacitate de 7 930 t, o uscătorie şi 2 linii de sortate pentru mere.   

Obiectivul general al granturilor acordate în cadrul Proiectului MAC-P, finanțat de 

către Banca Mondială vizează finanțarea activităților ce vor contribui la sporirea 

competitivității și integrării produselor moldovenești cu valoare adăugată înaltă pe 

piața locală și internațională. Granturile sunt acordate Grupurilor de producători 

pentru realizarea investițiilor în infrastructura post-recoltare; producerea produselor 

cu indicații geografice, denumiri de origine și a specialităților tradiționale garantate 

nu este vizată de Proiect.  

În perioada 2014-2018 au fost create și înregistrate 50 de grupuri de producători, 

dintre care 34 au primit granturi în valoare de 9 168 787 dolari SUA pentru 

construcția a 32 de frigidere cu capacitate de peste 24 mii tone, achiziționarea a 11 
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linii de sortare, 4 uscătorii, o linie pentru confecționarea lăzilor din carton, 21 de 

stivuitoare și echipament pentru prelucrarea nucilor, alunelor și migdalelor. De 

menționat că din numărul total de Gpa finanțate, 31 de Gpa s-au asociat pentru 

producerea fructelor (mere, struguri și prune), 2 Gpa – pentru cultivarea legumelor 

și un Gpa - producător de alune și migdale. 10 Gpa sunt amplasate în Centrul 

republicii, iar câte 12 Gpa se află în Zona de Nord și cea de Sud. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, s-a acordat asistență la crearea a 5 grupuri 

de producători ai produselor cu potențial de a fi înregistrate ca IG, DO și STG.   

26.  1.6.5. Susţinerea tinerilor producători 

agricoli prin finanţarea 

proiectelor startup, inclusiv a 

celor inovative 

2018-2020 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului 

Agenţia de 

Intervenţie şi 

Plăţi pentru 

Agricultură 

Număr de afaceri 

finanţate din 

bugetul de stat 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

Tinerii producători agricoli au fost finanțați din Programul de subvenții în avans 

pentru proiectele strat-up-urilor în anul 2018. Beneficiari: 

- 27 de tineri și femei fermieri au beneficiat de subvenții în avans, cu valoare 

de peste 13,1 mil. lei pentru finanțarea proiectelor star-up.  

- Valoarea investiției totale fiind de peste 21,0 mil. lei. 

- Vor genera crearea a 75 de locuri noi de muncă. 

Total solicitanți în cadrul Programului: 66 solicitanți de subvenții în avans, cu 

planificarea investiților în sectorul agricol de cca 69,0 mil. lei. 

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia Uniunii Europene şi 

implementarea tratatelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte 

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

27.  2.1.1. Perfecţionarea continuă a 

legislaţiei naţionale în domeniul 

mărcilor prin modificarea şi 

completarea Regulamentului 

privind procedura de depunere, 

examinare şi înregistrare a 

mărcilor 

2018 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Proiect aprobat În proces de realizare.  
Reieşind din faptul că procesul de perfecţionare  a cadrului juridic privind protecţia 

mărcilor este în desfăşurare (proiectul Legii privind modificarea unor acte 

legislative (Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor și Legea 

nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale) 

urmează a fi expediat Guvernului RM spre aprobare), elaborarea şi promovarea 

proiectului Hotărârii Guvernului de modificare a Regulamentului privind procedura 

de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor a fost stopată şi va fi reluată după 

aprobarea modificărilor la lege, pentru a fi asigurată transpunerea normelor 

legislative şi coerența în ansamblu a cadrului normativ privind protecţia mărcilor. 

28.  2.1.2. Modificarea Legii nr.139 din 2 

iulie 2010 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe în 

vederea transpunerii parţiale a 

Directivei 2014/26/UE din 26 

februarie 2014 privind 

gestiunea colectivă a drepturilor 

de autor şi a drepturilor conexe 

şi acordarea de licenţe 

2018 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Proiect adoptat În proces de realizare.  

În vederea instituirii unui sistem eficient de gestiune colectivă a dreptului de autor 

şi drepturilor conexe a fost elaborat proiectul legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative prin care au fost propuse amendamente la Legea 

nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea nr. 114/2014 cu 

privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Proiectul legii a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671 din 11.07.2018, 

fiind înregistrat în Parlament cu nr. 257 din 13.07.2018. 

Din data înregistrării în Parlament, proiectul legii a fost examinat în cadrul 

lex:LPLP20100702139
lex:LPLP20100702139
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multiteritoriale pentru 

drepturile asupra operelor 

muzicale pentru utilizare online 

pe piaţa internă 

următoarelor Comisii: agricultură și industrie alimentară; drepturile omului și 

relații interetnice; mediu și dezvoltare regională; politică externă și integrare 

europeană (la data de 25.07.2018); protecție socială, sănătate și familie (la data de 

26.09.2018); administrație publică (la data de 17.10.2018). Proiectul legii urma să 

fie examinat în cadrul Comisiilor: juridică, numiri și imunități; buget, economie și 

finanțe; securitate națională, apărare și ordine publică; cultură, educație, cercetare 

tineret, sport și mass-media, cea din urmă, fiind și Comisia sesizată în fond. 

29.  2.1.3. Elaborarea proiectului hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea 

Codului de etică şi conduită a 

mandatarilor autorizaţi în 

proprietatea intelectuală din 

Republica Moldova 

2018 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Proiect aprobat Realizat.  

În scopul eficientizării activităţii profesionale a mandatarilor autorizaţi în 

proprietatea intelectuală a fost aprobat Codul de etică şi conduită al mandatarilor 

autorizaţi în proprietatea intelectuală, prin Hotărârea Guvernului nr. 714 din 

18.07.2018, în vigoare din 27.07.2018. 

 

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 

30.  2.2.1. Reprezentarea intereselor 

naţionale în cadrul Organizaţiei 

Mondiale a Proprietăţii 

Intelectuale, în cadrul 

Consiliului Interstatal pentru 

problemele protecţiei juridice şi 

apărării proprietăţii intelectuale 

şi altor organisme internaţionale 

specializate în problematica 

protecţiei şi respectării 

drepturilor de proprietate 

intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

 Număr de 

propuneri 

înaintate; 

număr de 

participări la 

evenimente 

Realizat (are caracter permanent).    

Număr de poziții prezentate: 10; Număr de participări la evenimente: 8. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
Pe parcursul anului 2018, AGEPI a asigurat reprezentarea intereselor țării la cadrul 

reuniunilor Comitetelor permanente şi ale Grupurilor de lucru ale statelor membre 

ale OMPI, participând activ la dezbateri și prezentând poziția RM în cadrul 

evenimentelor, inclusiv: - runda 58-a a Adunărilor anuale ale statelor membre ale 

OMPI; - Comitetul permanent al OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor 

industriale şi indicaţiilor geografice, sesiunea a 39-a (aprilie); - Grupul de lucru 

privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea 

internaţională a mărcilor, sesiunea a 16-a (iulie); - Comitetul permanent al OMPI 

pentru dezvoltare şi proprietate intelectuală, sesiunea a 22-a (noiembrie); - 

Comitetul privind dreptul brevetelor (octombrie). 

Cu referire la CSI: AGEPI a participat la cea de-a VIII-a şedinţă a Consiliului 

Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării PI, desfășurate la 

Moscova, în cadrul căreia a fost prezentată poziția RM vizavi de subiectele de pe 

agenda Consiliului și rezultatele obținute de RM în realizarea acțiunilor incluse în 

etapa a treia de implementare a Strategiei de dezvoltare economică a Comunității 

Statelor Independente până în anul 2020.  

AGEPI a examinat, avizat și prezentat poziția pe subiectele ce țin de DPI abordate 

în cadrul Reuniunii ordinare a Consiliului Economic CSI (02.03.2018, 14.06.2018) 

și ședinței Consiliului Șefilor de Guvern al CSI (02.11.2018).  

Totodată, AGEPI a participat la ședința Consiliul Coordonator al Proiectului de 

producere industrială а produsului regional.informativ privind brevetele țărilor CSI 

pe CD-ROM (CISPATENT).  

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
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În contextul extinderii bazei juridice dintre statele membre GUAM, la 06 

decembrie 2018 la Kiev, a avut loc şedinţa experţilor pe marginea definitivării 

textului proiectului Acordului între Guvernele statelor membre ale Organizaţiei 

pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM privind unele aspecte ale 

protecţiei DPI. Acordul respectiv, are drept scop cooperarea reciprocă a statelor-

membre GUAM pentru a elimina încălcările DPI, care derivă din comerţul 

internaţional, inclusiv, facilitarea schimbului de informaţii pe marginea mărfurilor 

identificate cu mărci înregistrate şi cu IG utilizate ilegal. 

31.  2.2.2. Cooperarea cu Uniunea 

Europeană în cadrul 

Subcomitetului pentru indicaţii 

geografice, instituit prin 

Acordul de Asociere între 

Republica Moldova, pe de o 

parte, şi Uniunea Europeană şi 

Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice şi statele 

membre ale acestora, pe de altă 

parte, semnat la Bruxelles la 27 

iunie 2014 (Acordul de 

Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană) 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Serviciul 

Vamal; Agenţia 

pentru Protecţia 

Consumatorilor 

şi 

Supravegherea 

Pieţei; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

 Număr de acţiuni 

realizate; număr 

de indicaţii 

geografice 

examinate, 

propuse şi 

acceptate pentru 

protecţie 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

AGEPI a asigurat activitatea de secretariat în cadrul Subcomitetului RM-UE pentru 

Indicații Geografice (în continuare - Subcomitet) și a realizat următoarele acțiuni:  

1. A participat la reuniunea Subcomitetului, care a avut loc la Bruxelles, în data de 

18 octombrie 2018, unde a prezentat raportul privind îndeplinirea angajamentelor 

asumate de către RM în virtutea prevederilor Acordului de Asociere ce țin de 

protecția IG.   

2. A coordonat cu UE și a asigurat pregătirea și semnarea proiectului Deciziei 

nr.1/2018 a Subcomitetului privind modificarea Anexelor XXX-C şi XXX-D la 

Acordul de Asociere RM-UE (în continuare - Decizia), care a intrat în vigoare 

începând cu 28 august 2018. Urmare semnării și intrării în vigoare a Deciziei, 2 IG 

noi, și anume IGP Rachiu de caise de Nimoreni și IGP Dulceață din petale de 

trandafir Călărași, au obținut protecție pe teritoriul UE, iar 222 de IG din UE au 

obținut protecție pe teritoriul Republicii Moldova (aceste IG au fost examinate de 

AGEPI și au fost acceptate spre protecție în 2017).  

3. A asigurat traducerea documentelor unice pentru două noi IG ale RM (DOP 

Brânză de Popeasca și IGP Zăbriceni) care la data de 19 octombrie au fost 

notificate Subcomitetului pentru a fi protejate în virtutea Acordului de Asociere 

RM-UE, pentru care urmează să fie lansată procedura de consultări publice în UE.   

La data de 19 octombrie 2018, în orașul Bruxelles, a avut loc reuniunea 

Comitetului de Asociere RM-UE în Configurația Comerț, unde a fost raportată 

activitatea Subcomitetului RM-UE pentru IG.  

Număr de acţiuni realizate -3; Număr de IG examinate, propuse şi acceptate pentru 

protecţie: 2 IG ale RM protejate în UE; 222 de IG din UE protejate în RM. 

În baza Acordului de Asociere RM-UE pe teritoriul RM la 31.12.2018 erau 

protejate 3739 de IG. În perioada de referință, nu au fost notificare IG din UE 

pentru care ar fi fost solicitată protecția pe teritoriul RM. 

Ministerul Economiei şi Infrastructurii: 
A fost asigurată organizarea Subcomitetului pentru Indicații Geografice, care a avut 

loc în anul 2018 la Bruxelles.  

Serviciul Vamal: 

La data de 18.10.2018, la Bruxelles s-a desfășurat cea de-a IV-a reuniune a 

Subcomitetului RM-UE pentru IG, în cadrul căreia s-a pus în discuție stadiul de 
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implementare a prevederilor Acordului de Asociere RM-UE la capitolul Drepturile 

de Proprietate Intelectuală, secțiunea Indicații Geografice. Drept urmare, SV a 

prezentat Secretarului părții moldovenești - AGEPI în cadrul Subcomitetului, 

informații actualizate referitor la protecția IG la frontieră. 

Conform Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

RM-UE în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1472 din 

30.12.2016 a fost emis Ordinul SV nr.137-o din 28.03.2018 cu privire la crearea 

mecanismului de protecție la frontieră a IG din UE. 

În perioada de raportare titularul de drept C. di Tutela della Denominazione 

d’Origine Controllata Prosecco a depus la SV cerere de intervenție pentru protecția 

la frontieră a denumirii de origine a UE ,,Prosecco”, care a fost examinată și 

acceptată de organul vamal. 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței: 

APCSP a avizat pozitiv proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea cadrului 

instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a 

produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a 

specialităţilor tradiţionale garantate. 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 

MAEIE a facilitat, prin intermediul Misiunii RM pe lângă UE, coordonarea 

organizării celei de-a 4 reuniune a Subcomitetului pentru IG RM-UE, care s-a 

desfăşurat la 18 octombrie 2018, la Bruxelles, Regatul Belgiei.  

Urmare a implicării MAEIE, la 24.08.2018 a fost adoptată Decizia nr.1/2018 a 

Subcomitetului pentru indicaţii geografice privind modificarea Anexelor XXX-C şi 

XXX-D la Acordul de Asociere între RM, pe de o parte, şi UE şi Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. 

Această modificare a intrat în vigoare de la data adoptării.   

32.  2.2.3. Promovarea şi aprobarea 

Decretului Preşedintelui 

Republicii Moldova privind 

decizia Subcomitetului pentru 

indicaţii geografice cu referire 

la actualizarea/modificarea 

anexelor XXX-C şi XXX-D la 

Acordul de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană 

2018-2020  Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Decret aprobat Realizat.  

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În vederea asigurării implementării deciziei Subcomitetului pentru IG cu referire la 

actualizarea/ modificarea anexelor XXX-C şi XXX-D la Acordul de Asociere RM 

–UE, a fost semnat Decretul Președintelui nr. 709-VIII din 07.05.2018 privind 

iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Deciziilor Comitetului de Asociere RM 

– UE reunit în configuraţia comerţ cu privire la actualizarea Anexelor XXVIII-A, 

XXVIII-B, XXVIII-D, precum şi Deciziei Subcomitetului vamal RM – UE cu 

privire la actualizarea Anexei XXVI şi a Deciziei Subcomitetului pentru indicaţii 

geografice privind modificarea Anexelor XXX-C şi XXX-D la Acordul de 

Asociere între RM, pe de o parte, şi UE şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 

iunie 2014.  

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, 

sporirea transparenţei şi coerenţei sale 



36 
 

33.  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; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Număr de 

activităţi 

întreprinse 

Realizat (are caracter pemanent).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

1. Practicile statelor dezvoltate în domeniul PI sunt în permanență identificate și 

analizate în procesul elaborării cadrului normativ relevant sistemului național de 

PI.  

- Astfel, anul 2018 a fost marcat de elaborarea și aprobarea Planului de acţiuni 

pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul 

proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (Hotărârea Guvernului nr.375 din 

25.04.2018), fiind identificat și trasat un număr important de acțiuni cu caracter 

normativ, care au drept scop preluarea și implementarea practicilor de referință.  

- De asemenea, în același context, în anul 2018, a fost aprobat Codul de etică şi 

conduită al mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (Hotărârea 

Guvernului nr. 714 din 18.07.2018).  

2. Totodată, activitatea normativă a continuat în anul de bilanț cu elaborarea și 

promovarea următoarelor proiecte de acte normative: 

- Proiectul Legii de modificare a unor acte legislative (Legea nr. 38-XVI din 

29.02.2008 privind protecția mărcilor și Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind 

protecția desenelor și modelelor industriale); 

- Proiectul Legii de modificare a Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind 

protecția invențiilor; 

- Proiectul Hotărârii Guvernului pentru iniţierea negocierilor și aprobarea 

semnării proiectului Protocolului de încetare a acțiunii Acordului privind 

asigurarea reciprocă a integrității secretelor interstatale în domeniul protecției 

juridice a invențiilor; 

- Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea cadrului instituțional 

necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu 

DOP, cu IGP şi a STG; 

- Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la  aprobarea modificărilor ce se 

operează în unele hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.1425 din 2 

decembrie 2003 și Hotărârea Guvernului nr.489 din 29 martie 2008  „Cu privire la 

Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală”); 

- Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la nomenclatorul serviciilor cu 

semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale.  

În anul 2018, AGEPI, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, OEB și EUIPO a 

organizat peste 50 de evenimente (misiuni de lucru, seminarii, videoconferințe, 

mese rotunde, etc.) pentru preluarea celor mai bune practici europene în domeniul 

PI. 

Ministerul Afacerilor Interne: 

Pe parcursul perioadei de raport, angajații Inspectoratului Național de Investigații a 

Inspectoratului General al Poliției (INI a IGP), au participat în cadrul unor 

evenimente și activități de instruire, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde 

organizate de AGEPI (9 la număr, dintre care trei practice), în vederea 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/2018/06/4-proiect.pdf
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îmbunătățirii aplicării DPI. 

Totodată au avut loc seminare de instruire și ateliere de lucru cu deplasări în alte 

state precum: Olanda, România (2 deplasări), Ungaria, Ucraina, Emiratele Arabe 

Unite, în total (6 deplasări). 

Concomitent în perioada 08-10.05.2018, în or. București, România, un angajat al 

poliției de frontieră a participat în cadrul atelierului de lucru privind DPI, organizat 

de către Departamentul de Justiție al SUA prin ambasada SUA în RM. 

Totodată, cadrul profesoral-didactic al Academiei „Ștefan cel Mare” a participat la 

următoarele foruri ştiinţifice: 

– dna S. Pilat, lector univ. al catedrei „Procedură penală criminalistică” a 

participat la data de 25 aprilie 2018 la simpozionul ştiinţifico-practic internaţional 

anual de proprietate intelectuală „Lecturi AGEPI-2018”, Ediţia a XX-a, (AGEPI), 

cu raportul ştiinţific „Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor”; 

 –masa rotundă „Tendinţe actuale în predarea proprietăţii intelectuale în cadrul 

instituţiilor de învățământ superior din RM”, organizată de AGEPI cu suportul 

Proiectului UE „SARDPI”.  

34.  3.2. Conjugarea eforturilor 

instituţiilor abilitate în vederea 

dezvoltării şi promovării 

sistemului naţional de protecţie 

a indicaţiilor geografice, 

denumirilor de origine, 

specialităţilor tradiţionale 

garantate şi sporirea rolului 

acestora în dezvoltarea 

regională, păstrarea tradiţiilor şi 

promovarea turismului rural 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

Muzeul Naţional 

de Etnografie şi 

Istorie Naturală; 

Centrul naţional 

de conservare şi 

promovare a 

patrimoniului 

cultural imaterial 

Număr de 

activităţi 

întreprinse; 

număr de 

indicaţii 

geografice, 

denumiri de 

origine şi 

specialităţi 

tradiţionale 

garantate 

identificate cu 

potenţial de 

înregistrare şi/sau 

înregistrate 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018, AGEPI, cu suportul Proiectului  UE „SARDPI”, a 

realizat o serie de acțiuni menite să consolideze capacitățile instituționale ale 

instituțiilor abilitate cu dreptul de control privind respectarea pe piață a drepturilor 

asupra IG: APCSP și ANSA etc., inclusiv:   

1) Întâlnirea la nivel înalt axată pe situația actuală în domeniul IG în RM, barierele 

de promovare a produselor cu IG și soluțiile recomandate pentru dezvoltarea 

acestui sistem, 6 februarie (25 de persoane); 

2) Seminarul de instruire privind controlul, verificarea conformității produselor 

agricole și agroalimentare înregistrate ca IGP, 29 martie (40 de persoane instruite); 

3) Seminarul de instruire privind sistemele de control referitoare la IGP, DOP și 

STG pentru produsele agricole şi agroalimentare: Efectuarea verificării respectării 

prevederilor caietului de sarcini şi controlului ex-officio, 23 mai (50 de persoane 

instruite); 

4) 2 seminare de instruire privind asigurarea respectării DPI pentru specialiștii 

APCSP, 22-23 mai (31 de persoane instruite) și 2-3 octombrie 2018 (20 de 

persoane instruite); 

5) 2 seminare de instruire privind asigurarea respectării DPI pentru specialiștii 

APCSP din teritoriu, 24-25 mai (26 de persoane instruite) și 4-5 octombrie 2018 

(24 de persoane instruite); 

Au fost elaborate Recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de IG din RM.  

Pentru identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub IGP, DOP sau 

recunoscute în calitate de STG în RM a fost elaborat un Ghid practic, în baza 

căruia a fost realizat un Studiu. Urmare a elaborării studiului au fost identificate 67 

de produse pasibile de înregistrare în calitate de IG, DO și STG în RM (vezi și pct. 
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1.3.2.). 

Număr de activități desfășurate - 7; Număr de produse cu potenţial de înregistrare 

cu IG identificate – 67.   

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

În 2018 au fost omologate 8 Caiete de sarcini pentru: 

1. DOP Agriş de Marinici; 

2. DOP Brânza de Măgura; 

3. IGP Mousse de miere de Dolna;  

4. IGP Prune deosebite de Lalova;  

5. IGP Pistil de Valea Răutului; 

6. IGP Kaurma de Bugeac; 

7. IGP Miere din Codrii Moldovei;  

8. STG Prune împlute cu nuci. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

Ministerul în comun cu autoritățile responsabile contribuie la crearea condiţiilor 

necesare pentru implementarea legislaţiei naţionale cu privire la protecţia 

indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale 

garantate. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Centrul Național pentru Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural 

Imaterial în colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2 precum şi cu 

Muzeele Naţionale au organizat 77 de activităţi în scopul promovării şi dezvoltării 

tradițiilor și turismului rural. 

35.  3.3. Crearea unui sistem 

informaţional coerent pentru 

asigurarea schimburilor de date 

privind protecţia şi respectarea 

drepturilor de proprietate 

intelectuală între autorităţile 

abilitate cu responsabilităţi în 

domeniu 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Serviciul 

Vamal; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Ministerul 

Justiţiei 

(Agenţia de 

administrare a 

instanţelor 

judecătoreşti); 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor 

şi 

Procuratura 

Generală 

Sistem 

informaţional 

funcţional 

În proces de realizare.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018, cu suportul Proiectului UE ”SARDPI”, a fost finalizată 

elaborarea sistemului informațional care are drept scop îmbunătăţirea comunicării 

şi coordonării interinstituționale prin automatizarea procesului de colectare și 

transmitere a datelor relevante procesului de aplicare a mecanismelor de protecție a 

DPI de către autorităţile naționale implicate în implementarea legilor și actelor 

normative guvernamentale privind DPI (AGEPI, MAI și IGP, Ministerul Finanțelor 

și SV, Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, 

PG, APCSP), precum şi crearea unor platforme/sisteme electronice pentru 

asigurarea comunicării interinstituționale, precum și dintre autorități și titularii de 

drepturi.  

Pentru punerea în aplicare a acestor platforme/sisteme automatizate, a fost elaborat 

proiectul HG cu privire la Platforma informațională în domeniul protecției 

drepturilor de proprietate intelectuală, formată din: 

- Sistemul informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate 

intelectuală (SI e-OPI); 

- Sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție” (SI e-RCI). 

Totodată, prin proiectul menţionat urmează a fi aprobate Conceptele tehnice ale 
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Supravegherea 

Pieţei 

acestor Sisteme și Regulamentele privind organizarea și funcționarea lor. 

Sub aspect tehnic, în prezent platforma este în proces de migrare pe platforma 

MCloud, unde va fi lansată în producție și poate fi îmbunătățită și dezvoltate alte 

module. Totodată,a fost realizată testarea sistemelor informaționale și instruirea 

viitorilor utilizatori, precum şi elaborată documentația tehnică.  

Serviciul Vamal: 

În comun cu autorităţile abilitate, SV a participat la crearea Sistemului 

informaţional pentru asigurarea schimburilor de date privind protecţia şi 

respectarea DPI, în cadrul Proiectului UE ,,SARDPI”. 

Sistemul informațional a fost creat și testat, iar AGEPI ca beneficiar principal 

elaborează și promovează proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la platforma 

informațională în domeniul protecției DPI. 

Ministerul Afacerilor Interne: 

Angajații INI al IGP au participat în cadrul tuturor ședințelor și atelierelor de lucru, 

9 la număr, întru elaborarea unui sistem informatic (o bază de date) pentru 

facilitarea schimbului de informații între instituțiile statului implicate în asigurarea 

protecției și respectării drepturilor de PI. Responsabil de crearea sistemului  

informațional a fost AGEPI. 

Totodată au avut loc trei ședințe practice, ce au avut ca scop aplicarea corectă a 

sistemului IT elaborat în cadrul Proiectului UE „SARDPI”. 

Agenția pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei: 

APCSP a participat la crearea sistemului informațional, însă la moment nu are 

acces la baza de date. 

Procuratura Generală: 

În baza Ordinului Procurorului General nr.40 din 31.05.2012, de comun cu SV, 

MAI și AGEPI, s-a dispus inițierea proiectului de creare a Sistemului informațional 

unic în domeniul PI. Reprezentanții Secției tehnologii informaționale și combaterea 

crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică au 

participat la ședințele de lucru ale Proiectului UE „SARDPI” cu sprijinul căruia a 

fost creat sistemului informatic e-IPR. 

36.  3.4. Asigurarea transparenţei în 

domeniul protecţiei proprietăţii 

intelectuale prin furnizarea 

informaţiilor privind obiectele 

de proprietate intelectuală 

publicate în bazele de date 

publice, elaborarea rapoartelor 

statistice dinamice 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de obiecte 

de proprietate 

intelectuală 

publicate; 

număr de 

rapoarte statistice 

plasate 

Realizat (are caracter permanent).   

În scopul asigurării transparenței în domeniul protecției PI activitatea AGEPI este 

axată pe actualizarea permanentă a bazelor de date publice cu referire la toate OPI, 

plasarea pe pag web AGEPI a informațiilor referitoare la OPI (actualizarea 

statisticii, actualizarea legislației), mediatizarea tuturor activităților și 

evenimentelor ce se desfășoară. 

Totodată, a fost elaborat și aprobat Ghidul de examinare a cererilor de 

înregistrare a mărcilor care este o continuitate a acţiunilor AGEPI orientate spre 

asigurarea transparenţei şi garantarea accesului la informaţiile deţinute. Ghidul va 

fi util atât angajaţilor AGEPI, implicaţi în procedurile de examinare a mărcilor, cât 

şi solicitanţilor, titularilor şi tuturor persoanelor interesate;  

A fost elaborat modulul care permite vizualizarea în Baza de date „Desene modele 
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industriale” de pe pagina AGEPI a axei timpului cu evenimentele și data 

evenimentelor;  

Pentru a face sistemul naţional de PI şi mai vizibil, informaţia din BD „Desene şi 

modele industriale” (depuse prin procedura naţională) a fost integrată în BD 

„Global Designs Database” a OMPI, a fost implementat modulul cu privire la 

afişarea hotărârilor referitoare la DMI la rubrica “Transparenţa”: 

http://agepi.gov.md/ro/transparency/decisions .  

37.  3.5. Sporirea gradului de 

transparenţă privind activitatea 

organizaţiilor de gestiune 

colectivă 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

organizaţiile de 

gestiune 

colectivă 

 Număr de 

informaţii plasate 

pe site;  

număr de măsuri 

întreprinse 

Realizat (are caracter permanent).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Acțiunile AGEPI în domeniul monitorizării activității OGC au fost mediatizate pe 

pagina web a AGEPI prin plasarea informaţiilor relevante privind dreptul de autor 

și drepturile conexe/activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă, precum: 8 

comunicate, 7 anunțuri, 4 decizii ale Comisiei de avizare, 2 acte de control ale 

Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă. 

De asemenea, în perioada de referinţă, pe pagina web AGEPI 

(http://agepi.gov.md/ro/decisions/copyright) au fost publicate 31 de 

încheieri/decizii/hotărâri ale instanţelor de judecată emise în cadrul examinării 

dosarelor ce ţin de activitatea OGC-urilor, încasarea remuneraţiei, anularea 

certificatelor de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și a drepturilor conexe 

etc. 

38.  3.6. Acordarea asistenţei în vederea 

perfecţionării activităţii 

corpului de mandatari autorizaţi 

şi a evaluatorilor în domeniul 

proprietăţii intelectuale 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

activităţi 

întreprinse;  

număr de 

mandatari 

autorizaţi şi 

evaluatori atestaţi 

Realizat (are caracter permanent).   

În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate şi eficientizării activităţii 

corpului de mandatari autorizaţi şi a evaluatorilor în domeniul proprietăţii 

intelectuale: 

1. La 8 februarie 2018 a fost organizat Seminarului naţional cu genericul 

„Consolidarea sistemului de mandatari autorizaţi în RM. Cele mai bune practici 

ale statelor membre ale UE”, în cadrul căruia au fost prezentate şi discutate 

următoarele subiecte: 

- Dezvoltarea sistemului de mandatari autorizaţi. Avantajele calităţii de 

membru al unei asociaţii/unui sistem de mandatari şi cerinţele faţă de aceasta; 

- Prezentarea comparativă a caracteristicilor sistemului de mandatari autorizaţi 

din Germania, Marea Britanie şi OEB; Sistemul mandatarilor autorizaţi în RM: 

situaţia actuală şi evoluţiile ulterioare; Codul deontologic al mandatarilor 

autorizaţi; Particularităţile Codului deontologic al mandatarilor autorizaţi din 

Germania şi al celor europeni; Particularităţile elaborării Codului deontologic al 

mandatarilor autorizaţi în RM. 

2. La 11 decembrie 2018 a fost organizată şedinţa Adunării mandatarilor 

autorizaţi, în cadrul căreia au fost prezentate şi discutate următoarele subiecte: 

activitatea mandatarilor autorizaţi pe parcursul anului 2018, precum şi informaţia 

privind aprobarea Codului de etică şi conduită al mandatarilor autorizaţi în 

proprietatea intelectuală;  proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor; Ghidul de examinare a cererilor de 

http://agepi.gov.md/ro/transparency/decisions
http://agepi.gov.md/ro/decisions/copyright


41 
 

înregistrare a mărcilor; informaţia privind procedura de examinare a listei de 

produse, pentru care se solicită înregistrarea mărcilor, ce includ IGP; informaţia 

privind modificările la Regulamentul comun de executare a Aranjamentului de la 

Madrid. 

Totodată, în anul 2018, au fost atestați 6 mandatari autorizați, iar alte 2 cereri de 

atestare ulterior depuse urmează a fi examinate. 

3. În anul 2018 a fost eliberat un Certificat de calificare în calitate de evaluator 

al proprietății intelectuale, de asemenea, a fost publicată în BOPI informația cu 

privire la lista evaluatorilor OPI. 

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 pirateriei 

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

39.  4.1.1. Evaluarea modului de realizare/ 

implementare a hotărîrilor/ 

recomandărilor Comisiei 

naţionale pentru proprietatea 

intelectuală de către autorităţile 

publice 

Anual Comisia 

naţională pentru 

proprietatea 

intelectuală; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de hotărîri 

emise;  

număr de 

recomandări 

implementate 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală din data de 

26.04.2018, autoritățile participante la ședință, au prezentat informații privind 

acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2017, orientate spre dezvoltarea şi 

consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală în contextul 

recomandărilor Comisiei din data de 02.05.2017. În cadrul ședinței au fost adoptate 

6 hotărâri, fiind formulate 13 recomandări. Informația referitoare la ședință poate 

fi accesată pe adresa  http://agepi.gov.md/ro/content/ședințe-ale-comisiei-naționale-

pentru-pi . 

40.  4.1.2. Intensificarea activităţii 

Comisiei naţionale pentru 

proprietatea intelectuală şi 

actualizarea componenţei 

nominale a acestei comisii prin 

modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.489 din 29 

martie 2008 

2018 Comisia 

naţională pentru 

proprietatea 

intelectuală; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Act adoptat În proces de realizare.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În scopul eficientizării activității CNPI a fost elaborat proiectul Hotărârii 

Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri 

ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 și Hotărârea 

Guvernului nr.489 din 29 martie 2008  „Cu privire la Comisia naţională pentru 

proprietatea intelectuală”). Proiectul respectiv a fost coordonat cu autoritățile de 

resort, inclusiv a fost suspus expertizei anticorupție efectuată de către CNA, fiind 

transmis Ministerului Justiției pentru expertiză juridică la data de 10.12.2018. 

41.  4.1.3. Cooperarea şi schimbul de 

informaţii între Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală 

şi Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, precum şi alte 

autorităţi interesate, în vederea 

creării unui sistem de 

identificare şi monitorizare a 

titularilor de drepturi ai 

operelor audiovizuale difuzate 

2018 Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Sistem creat; 

număr de 

contracte 

verificate;  

număr de opere 

audiovizuale 

identificate şi 

monitorizate 

Nerealizat.  

Consiliul Audiovizualului (CA): 

Acțiunea respectivă urmează a fi realizată începând cu perioada anului 2019 prin 

încheierea unui acord interinstituțional între CA și AGEPI, în temeiul art. 86 al 

Codului serviciilor media audiovizuale, votat în Parlament în lectură finală la 

18.10.2018, potrivit căruia CA urmează să coopereze cu AGEPI, precum și cu alte 

entități, în scopul asigurării protecției drepturilor de autor și a drepturilor conexe în 

domeniul audiovizualului. 

 

http://agepi.gov.md/ro/content/ședințe-ale-comisiei-naționale-pentru-pi
http://agepi.gov.md/ro/content/ședințe-ale-comisiei-naționale-pentru-pi
lex:HGHG20080329489
lex:HGHG20080329489
lex:HGHG20080329489
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de către radiodifuzori şi 

distribuitori de servicii în baza 

contractelor de autor 

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi 

responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale 

42.  4.2.1. Recertificarea Sistemului de 

management al calităţii ISO 

9001:2015, implementat în 

cadrul Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală 

2019 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Certificat 

reconfirmat 
În proces de realizare.  

S-au realizat auditul intern și auditul extern al Sistemului de management al 

calităţii (SMC) implementat în cadrul AGEPI în corespundere cu cerințele 

standardului ISO 9001:2015, în urma cărora a fost menținută valabilitatea 

Certificatului obținut în anul 2016. 

Conform recomandărilor auditorilor, s-a efectuat actualizarea procedurilor de 

sistem, documentelor interne și eliminate neconformitățile, pentru a asigura 

corespunderea SMC cu cerințele standardului ISO 9001:2015. 

43.  4.2.2. Modernizarea continuă a 

tehnologiilor informaţionale ale 

Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală şi 

ajustarea acestora la 

tehnologiile utilizate în oficiile 

de proprietate intelectuală din 

statele Uniunii Europene 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

activităţi 

întreprinse 

Realizat (are caracter permanent).   

În scopul oferirii serviciilor de calitate solicitanţilor şi mediului de afaceri din RM 

şi străinătate prin utilizarea tehnologiilor informaționale, AGEPI a continuat 

activitatea de modernizare continua a tehnologiilor informaționale și ajustarea 

acestora la tehnologiile utilizate în oficiile de PI din statele UE: 

- A fost modernizat sistemul de depunere online a cererilor de protecție a OPI; 

- A crescut calitatea serviciilor prestate și a fost redus timpul de procesare a 

informaţiei şi examinare prin automatizarea proceselor de gestionare a cererilor de 

acordare a protecţiei OPI prin digitizarea fluxului informaţional şi a dosarelor 

electronice; 

- Se perfecţionează şi se modernizează constant procedurile de examinare şi 

brevetare/ înregistrare a OPI (vezi pct. 4.2.3.; 4.2.4.; 4.2.5.; 4.2.6.; 4.2.7.); 

- S-a îmbunătățit schimbul de date cu OEB referitor la procedura de validare a 

brevetelor europene; 

- Au fost implementate recomandările OEB cu privire la calitatea informațiilor 

de brevet livrate (Quality at source); 

- A fost integrată baza de date DMI națională în WIPO Global Design Database. 

44.  4.2.3. Modernizarea sistemului de 

depunere online a cererilor de 

protecţie a obiectelor de 

proprietate intelectuală şi de 

achitare a taxelor în cadrul 

Agenţiei de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de cereri 

de protecţie a 

obiectelor de 

proprietate 

intelectuală 

depuse online 

Realizat (are caracter permanent).   

Sistemul de depunere online a cererilor se modernizează în permanență. 

Pe parcursul anului 2018 a fost modernizat modulul de achitare a tarifelor online și 

modulul de generare a conturilor spre plata. 

Au fost efectuate modificări pentru a îmbunătăți lucrul cu sistemul la solicitarea 

mandatarilor autorizați și a solicitanților: filtrarea cererilor după diferite criterii de 

căutare; sortarea după nume în lista de solicitanți. 

Pe parcursul anului 2018, prin procedura națională, au fost depuse în total 6192 de 

cereri de protecție a OPI, dintre care 1601 - online. 

45.  4.2.4. Implementarea sistemului 

UPOV (Uniunea Internaţională 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

 Proiect testat şi 

implementat 

Realizat (are caracter continuu).   

Pe parcursul anului AGEPI a participat la proiectul privind Formularul de cerere 
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pentru Protecţia Noilor Soiuri 

de Plante) de depunere online a 

cererilor de protecţie a soiurilor 

noi de plante pe cale 

internaţională 

Proprietatea 

Intelectuală 

electronic UPOV, în vederea elaborării formularului UPOV de solicitare a 

brevetului pentru soi de plantă în RM în limba română. 

În cadrul proiectului au fost expediate Oficiului UPOV date și informații pentru 

elaborarea formularului de cerere electronic UPOV în limba română pentru alte 10 

specii de plante. La sfârșitul anului 2018, cantitatea totală de formulare UPOV 

electronice în limba română a atins numărul de 15. 

46.  4.2.5. Perfecţionarea şi modernizarea 

continuă a procedurilor de 

examinare şi brevetare/ 

înregistrare a obiectelor de 

proprietate intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Acte interne 

adoptate/ 

revizuite 

Realizat (are caracter permanent).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Procedurile de examinare și brevetare / înregistrare a OPI se afla într-un proces de 

continua modernizare și perfecționare. 

Cu referire la brevete au fost elaborate 3 formulare de procedură noi, iar 35 de 

formulare de procedură au fost revizuite. 

Cu referire la mărci s-au efectuat următoarele: 

- Excluderea din baza de date „Indicaţii Geografice” a informaţiei referitoare la 

termenele de valabilitate a certificatelor privind dreptul de utilizare a DOP; 

- Modificarea formularului-tip al cererii referitoare la prelungirea termenului şi a 

formularului-tip al cererii de examinare a contestaţiei la avizul de refuz provizoriu  

a cererii de înregistrare a mărcii (Ordinul nr.116 din 13.06.2018); 

- Perfecționarea Bazei de date Mărci Naționale: crearea unei noi stări 

(Recepţionarea cererii de examinare) conform ghidurilor şi schemelor de 

procedură; 

- Renunțarea la decizia intermediară (procedura internațională mărci); 

- Revizuirea procedurii de examinare a opozițiilor (mărci - procedura 

internațională); 

- Perfecționarea formulării argumentărilor în deciziile emise – expunerea 

motivelor de refuz în scrisorile de însoțire a deciziilor (mărci - procedura 

internațională); 

- Examinarea limitărilor în listele de produse/servicii în mărcile parvenite prin 

Sistemul de la Madrid. 

Totodată, a fost elaborat Ghidul de examinare cererilor de înregistrare a mărcilor 

(în vigoare din 01 octombrie 2018), au fost actualizate ghidurile plasate pe pagina 

web AGEPI (Ghid de completare a formularului cererii de înregistrare a mărcii; 

Ghid de completare a cererii de înregistrare a desenului sau modelului Industrial), 

precum și Ghidul de completare a fișei de examinare (procedura internă). 

47.  4.2.6. Modernizarea şi extinderea 

sistemelor informaţionale 

pentru asigurarea schimburilor 

de date referitoare la obiectele 

de proprietate intelectuală cu 

oficiile şi organizaţiile 

internaţionale 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de oficii 

şi organizaţii 

internaţionale cu 

care are loc 

schimbul de date 

Realizat (are caracter continuu).    

Procesul de modernizare şi extindere a sistemelor informaţionale în cadrul AGEPI 

pentru asigurarea schimburilor de date referitoare la OPI cu oficiile şi organizaţiile 

internaţionale este unul continuu. 

A fost extins schimbul de date privind menținerea în vigoare a brevetelor europene 

validate cu noi categorii de date, precum: - lista brevetelor pentru care s-a solicitat 

protecție pe teritoriul RM; - lista brevetelor acordate de OEB pentru care nu s-a 

solicitat protecție pe teritoriul RM; - lista brevetelor pentru care nu s-a achitat 
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menținerea in vigoare. 

În anul 2018 s-au efectuat schimburi de date cu 5 oficii internaționale și regionale 

de PI (OMPI, OEB, EUIPO, OEAB, Institutul Federal al Proprietății Industriale 

(FIPS - în cadrul CSI), și cu 2 organizații comerciale  (Clarivate, Minesoft). 

48.  4.2.7. Automatizarea proceselor de 

gestionare a cererilor de 

acordare a protecţiei obiectelor 

de proprietate intelectuală prin 

digitizarea fluxului 

informaţional şi a dosarelor 

electronice 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

documente 

digitizate;  

număr de dosare 

electronice 

gestionate 

Realizat (are caracter continuu).     

În perioada anului 2018 a fost asigurată modernizarea tuturor procedurilor de 

depunere și examinare a cererilor de solicitare a protecției OPI. Concomitent, au 

fost realizate pregătiri și efectuate testări pentru implementarea dosarelor 

electronice, care au fost lansate integral pentru Direcția brevete (registre 

electronice, scanarea, completarea dosarului electronic și expedierea notificărilor). 

A fost creat și lansat în producție modulul „Expedierea notificărilor de ieșire”.  

Număr de dosare electronice gestionate – 5; Notificări expediate – 40; Documente 

digitizate – 31. 

49.  4.2.8. Consolidarea cooperării 

autorităţilor învestite cu 

responsabilităţi în domeniul 

protecţiei, valorificării şi 

asigurării respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Justiţiei; 

Serviciul 

Vamal; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie; 

Agenţia Servicii 

Publice; Centrul 

Internaţional de 

Expoziţii 

„Moldexpo” SA; 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Procuratura 

Generală 

Număr de acţiuni 

comune realizate 

Realizat (are caracter permanent).     

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

Autorităţile naţionale investite cu responsabilităţi în domeniul protecției, 

valorificării și asigurării respectării DPI (AGEPI, MAI și IGP, Ministerul 

Finanțelor și SV, Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești, PG, APCSP) au colaborat pe parcursul anului 2018 în cadrul 

Proiectului UE „SARDPI”și Observatorului RDPI. 

Pe parcursul anului în cadrul Proiectului UE au avut loc mai multe ședințe și s-a 

activat în bază unui plan elaborat. Cooperarea instituțiilor în vederea îmbunătățirii 

modului de aplicare a cadrului legal și de reglementare în domeniul protecției și 

asigurării respectării DPI în RM s-a soldat cu:  

- Dezvoltarea unor platforme/sisteme electronice pentru asigurarea comunicării 

interinstituționale (schimburilor de date privind protecţia şi respectarea DPI), 

precum și dintre autorități și titularii de drepturi (vezi pct. 3.3.). 

- Instruirea viitorilor utilizatori și testarea sistemelor informaționale;  

- Perfectarea documentației tehnice.  

Totodată, a fost elaborat și publicat Raportul Naţional privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2017 

(ediţia VI), cu suportul financiar al Proiectului  UE „SARDPI” și cu suportul 

informaţional al autorităţilor publice responsabile de asigurarea respectării DPI sus 

enumerate. 

Reprezentanții autorităților au participat la o videoconferință cu Observatorul UE, 

organizată de AGEPI, pentru preluarea experienței Observatorului în elaborarea și 

administrarea bazelor de date ale UE: EBD, ACIST etc.  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Pe 18 septembrie, AGEPI, în comun cu Proiectul UE „SARDPI”, au organizat un 

Briefing internațional cu genericul „Asigurarea drepturilor de proprietate 

intelectuală în Republica Moldova”. Evenimentul a fost destinat reprezentanților 

comunității internaționale din țara noastră – ambasade, proiecte străine, asociații de 
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Dezvoltare business internaționale, autorități publice etc. 

De asemenea, evenimentul a servit drept platformă pentru dialog și consolidarea 

cooperării cu instituțiile străine din țara noastră pentru a valorifica oportunitățile de 

înregistrare și protecție a OPI în RM. 

Serviciul Vamal: 

Pe parcursul anului 2018 au avut loc 3 ședințe de lucru cu reprezentanții 

autorităților investite cu responsabilități în domeniu precum: AGEPI, APCSP 

(tematica - crearea mecanismului de lucru referitor la constatarea și examinarea 

contravențiilor prevăzute la art.97 (Utilizarea ilegală a mărcii) din Codul 

contravențional al RM; procedura aplicabilă mărfurilor confiscate pe cauze 

contravenționale și concomitent confirmate ca contrafăcute, care, conform 

Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972 din 11.09.2001, urmează 

a fi transmise către serviciile fiscale etc.). 

Măsuri de cooperare realizate în vederea consolidării sistemului de protecție a 

indicațiilor geografice în cadrul Proiectului UE ,SARDPI”, între beneficiarul 

principal (AGEPI) și co-beneficiari (MAI, Ministerul Justiției, PG, SV și APCSP).  

Ministerul Afacerilor Interne: 

Pe parcursul perioadei menționate, în proces continuu a fost efectuat schimbul 

eficient de informații și practici între subdiviziunile vizate supra căci doar 

parteneriatele de succes cu organizațiile vamale și de aplicare a legii la nivel 

mondial ajută la stoparea fluxului de produse contrafăcute care intră în fluxul de 

comerț, colaborarea fiind un element-cheie al abordării strategice întru atenuarea 

fenomenului de combaterea a crimei organizate. 

În anul 2018 de către angajații Poliției au fost constatate și relevate 80 de încălcări  

contravenționale în domeniul proprietății intelectuale, totodată au fost pornite 7 

cauze penale. 

Procuratura Generală: 

Reprezentantul PG a participat în contextul Proiectului  UE „SARDPI” la ședințele 

Grupului de lucru nr. 1 pentru Programul de conștientizare al DPI, a Grupului de 

lucru nr.3 privind IG și la ședințele Comitetului de conducere al Proiectului UE 

„SARDPI”, organizate de AGEPI. 

De asemenea, a participat la lucrările CNPI. Totodată, PG a contribuit la elaborarea 

Raportului anual privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în 

Republica Moldova. 

50.  4.2.9. Instruirea, formarea şi 

perfecţionarea continuă a 

cadrelor naţionale în domeniul 

proprietăţii intelectuale 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

 Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de 

persoane 

instruite;  

număr de 

participări la 

Realizat (are caracter permanent).     

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În vederea asigurării unui nivel înalt de pregătire profesională a cadrelor naţionale 

în domeniul proprietăţii intelectuale specialiștii AGEPI au beneficiat de 

perfecționarea calificării în cadrul următoarelor cursuri: 

- Cursuri de instruire la distanță OMPI: 13 cursuri / 37 de persoane; 

- Cursuri de instruire profesională organizate de Academia OMPI în comun cu 

oficiile naționale de PI (Coreea, Israel): 3 cursuri/ 3 persoane; 
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Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Comisia de Stat 

pentru Testarea 

Soiurilor de 

Plante în comun 

cu instituţiile de 

învăţămînt 

traininguri şi 

seminare 

naţionale/ 

internaţionale 

- Seminare de instruire organizate de OMPI în statele membre: 8 evenimente /9 

persoane; 

- Seminare OMPI organizate la Chișinău: 1 eveniment / 38 de persoane;  

- Seminare de instruire organizate de Academia OEB: 7 evenimente/13 

persoane; 

- Seminare de instruire organizate de OEB la Chișinău: 1 eveniment/18 

persoane; 

- Seminare de instruire EUIPO - 3 evenimente /4 persoane; 

- Cursuri de consilier în domeniul PI (total - 18 pers, inclusiv 5 specialiști 

AGEPI); 

- Un specialist AGEPI a beneficiat de programul I de stagiere al OMPI în cadrul 

Madrid Fellowship Program.  

În total, 128 de specialiști AGEPI au fost instruiți în cadrul a 38 de activități de 

instruire și formare continuă în domeniul PI.  

Totodată, ținem să menționăm ca a fost elaborată o platformă de cursuri la distanţă 

(e-learning) în domeniul PI, care va permite oricărei persoane interesate să se 

familiarizeze cu domeniul PI. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Până în prezent, 12 instituții superioare de învățământ (universități) au semnat cu 

AGEPI acorduri de colaborare în domeniul PI: USMF „Nicolae Testemițanu”; 

USM; UTM, ULIM, Universitatea AȘM; Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul; ASEM; UASM; Institutul de Stat de Relații Internaționale din 

Moldova; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea de Stat „A. Russo” din 

Bălți; Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații. 

Actualmente în RM predarea disciplinelor din domeniul PI se desfășoară după cum 

urmează: 

Dreptul proprietății intelectuale – 12 universități; 

Managementul inovațional – 8 universități; 

Economia proprietății intelectuale - 3 universități; 

Marketingul produselor noi - 3 universități; 

Protecția proprietății intelectuale -1 universitate. 

De asemenea menționăm că: 

1) Proiectul UE „SARDPI”, pe durata sa, a participat la elaborarea cursului de 

formare în domeniul PI pentru profesorii din școli și a inițiat pregătirea lecțiilor 

model cu privire la importanța protecției DPI în școli pentru încurajarea 

creativității, a științei, a afacerilor și pentru stimularea interesului în domeniul DPI. 

2) Instruirea, formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor naționale în domeniul 

PI se realizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior, de exemplu, în cadrul 

Clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE şi organizaţiilor din sfera 

ştiinţei şi inovării. Obiectivul general al clusterului constă în pregătirea 

profesională fundamentală şi specială a unor cercetători competitivi, cu aptitudini 

de management şi marketing în transferul inovaţional, prin dezvoltarea activităţilor 
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didactice, ştiinţifice şi a managementului instituţional, de marketing al cercetărilor 

şi pieţei muncii, de integrare a cercetării cu procesul educaţional. În cadrul 

Clusterului este asigurată o bază tehnico-materială performantă pentru pregătirea şi 

iniţierea elevilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetări, inclusiv în 

domeniul PI. 

3) În vederea dezvoltării competenţelor viitorilor specialişti în domeniul PI, la 

recomandarea AGEPI, MECC a solicitat instituţiilor de învățământ superior, în 

baza circularei expediate, examinarea posibilităţii includerii, cu titlu de opţiune în 

planurile de învățământ, a unităţii de curs Bazele proprietăţii intelectuale.  

Începând cu anii  2013-2014, tematica PI a fost studiată şi la USM, Universitatea 

de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” 

din Cahul. Astfel: 

a) La Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi, Specialitatea Ştiinţe 

economice sînt incluse următoarele cursuri, ce vizează domeniul PI: 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. 

b) La Specialitatea Managementul PI, ASEM, 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 sunt incluse şi 

cursuri opţionale din domeniul proprietăţii intelectuale: Dreptul de autor şi 

drepturi conexe (120 de ore), Protecţia juridică a desenelor şi modelelor 

industriale (120 de ore), Protecţia mărcilor şi denumirilor de origine a produselor, 

Drepturile proprietăţii industriale în relaţii externe şi disciplina la libera alegere 

Protecţia proprietăţii intelectuale. 

De asemenea, cursul Dreptul proprietății intelectuale este 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 ciclul II, masterat, programul Management informaţional, disciplina 

Antreprenoriat, include tema privind Protecţia proprietăţii intelectuale. 

c) La USM, Facultatea de Drept, instruirea specialiștilor în domeniul PI se 

realizează prin teme prevăzute în programele de studiu  

În cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, 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. 

d) În cadrul UTM, la toate facultățile Universității se asigură cursuri/discipline 
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avînd ca tematică PI și protecția dreptului de autor. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

Pe parcursul anului 2018, în cadrul a 2 instruiri interne au fost studiate cele mai 

bune practici privind identificarea, înregistrarea și promovarea IG, DO şi STG. În 

cadrul acestora au fost instruite 15 persoane din cadrul Ministerului şi instituţiilor 

în care acesta deține calitatea de fondator. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 

Pe parcursul anului, 2 cercetători din oficiu au instruit 10 examinatori, antrenați în 

testarea soiurilor de plante la determinarea caracterelor relevante pentru  

distinctivitate, uniformitate și stabilitate (DUS). Totodată, menționăm că 2 

cercetători au fost instruiți în cadrul trainingului „Plant Variety Protection and 

DUS Testing”, organizat de KOICA, CIAT and Korea Seed&Variety; Seongnam, 

Gimcheon, Korea de Sud. 

51.  4.2.10. Modernizarea bazei tehnico-

materiale de testare a soiurilor 

noi de plante 

2019 Comisia de Stat 

pentru Testarea 

Soiurilor de 

Plante 

 Număr de 

depozite 

construite;  

Număr de unităţi 

de tehnică şi 

utilaj agricol 

procurate 

(nominal) 

Realizat.  

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 

În 2018 au fost finalizate lucrările de proiectare a devizului de cheltuieli la 

construcția depozitului cu climă reglabilă. Cheltuielile de proiectare au constituit 

159,4 mii lei. 

Au fost achiziționate: 1) Tractor MIZ-821 – 319,0 mii lei; 2) Dispozitiv pentru 

erbicidare – 18,0 mii lei; 3) Cultivator CPS-4 – 38,0 mii lei; 4) Cultivator KRNV-

4,2 – 52,0 mii lei; 5) Freza livezi FA-0,9 – 93,8 mii lei; 6) Motor pentru combină – 

226,159 mii lei; Alt utilaj agricol în sumă totală - 1067,3 mii lei. 

52.  4.2.11. Consolidarea sistemului sui 

generis de protecţie juridică a 

soiurilor noi de plante 

Permanent Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Comisia de Stat 

pentru Testarea 

Soiurilor de 

Plante, cu 

participarea 

instituţiilor 

abilitate în 

domeniul 

proprietăţii 

intelectuale 

 Preluarea 

ghidurilor 

Uniunii 

Internaţionale 

pentru Protecţia 

Noilor Soiuri de 

Plante pentru 

testarea la 

distinctivitate, 

uniformitate şi 

stabilitate (DUS) 

Realizat (are caracter permanent).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În conformitate cu ghidurile UPOV, au fost elaborate și revizuite 25 de formulare 

de procedură utilizate în efectuarea testării la DUS a soiurilor de plante în 

conformitate cu ghidurile de testare UPOV. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 

Testarea soiurilor la DUS din 13 specii de plante a fost efectuată în baza ghidurilor 

recomandate de UPOV, iar din 4 specii (goji, menta calului, miscant gigant și sorg 

peren) - în baza ghidurilor naționale. 

Au fost preluate ghidurile Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de 

Plante pentru testarea la distinctivitate, uniformitate și stabilitate (DUS). 
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53.  4.2.12. Menţinerea şi dezvoltarea 

colecţiilor de referinţă în 

domeniul protecţiei soiurilor de 

plante 

2018-2020 Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Comisia de Stat 

pentru Testarea 

Soiurilor de 

Plante 

Instituţiile 

ştiinţifice de 

profil, 

companiile 

implicate în 

procesul de 

testare 

Număr de colecţii 

de culturi 

agricole 

menţinute şi 

dezvoltate 

Realizat (are caracter continuu).   

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 

Odată cu încheierea lucrărilor de testare a soiurilor la DUS, 7 colecții de referință 

(grâu comun, mazăre, porumb, roiniță, tomate, triticale, nuc) au fost completate cu 

22 de soiuri noi. 

54.  4.2.13. Dezvoltarea abilităţilor 

doctoranzilor, cercetătorilor cu 

privire la documentarea 

tematică referitoare la 

informaţia de brevet 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei 

 Număr de 

seminare 

organizate;  

număr de 

persoane instruite 

Realizat (are caracter continuu).       

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  

Academia de Ştiinţe a Moldovei: 

Au fost organizate 3 seminare de informare în domeniul documentării informației 

de brevet pentru doctoranzii USMF „N.Testemițanu”, în cadrul cărora au fost  

instruite 72 de persoane. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

La momentul actual se examinează posibilitatea instituirii unor cursuri de 

proprietate intelectuală în cadrul Școlii de management în sănătate publică care 

activează pe lângă USMF „N. Testemițanu”. 

 

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi 

responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

55.  4.3.1. Dezvoltarea în cadrul 

Serviciului Vamal a sistemului 

de depunere de către titularii de 

drepturi a cererilor în format 

electronic de intervenţie a 

organului vamal 

2020 Serviciul Vamal  Număr de cereri 

recepţionate în 

format electronic 

În proces de realizare. 

Sistemul informaţional creat în cadrul Proiectului UE ,,SARDPI”, deține 

posibilitățile tehnice necesare depunerii cererii de intervenție a organului vamal în 

format electronic. 

Sistemul informațional va recepționa cererile de intervenție în format electronic 

numai după aprobarea reglementărilor ce se vor impune prin Hotărârea Guvernului 

cu privire la platforma informațională în domeniul protecției DPI. 

56.  4.3.2. Consolidarea relaţiilor de 

cooperare între autorităţile 

responsabile de asigurarea 

respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală şi 

titularii de drepturi 

2018-2020 Serviciul 

Vamal; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; Agenţia 

de Stat pentru 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

activităţi realizate 

Realizat (are caracter continuu).      

Serviciul Vamal: 

S-a organizat ședința de lucru cu reprezentanții titularilor de drept asupra mărcilor 

protejate pe teritoriul RM (ex: LACOSTE, GUCCI, PHILIPP PLEIN, COCA 

COLA, etc.) referitor la procedurile aplicate în privința mărfurilor contrafăcute și 

necesitatea simplificării acestora. 
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Proprietatea 

Intelectuală 

Titularii de drept și reprezentanţii acestora au beneficiat de 35 de consultații cu 

referire la modul de aplicare a reglementărilor privind DPI în RM. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Autorităţile implicate în implementarea legilor și actelor normative guvernamentale 

privind DPI din RM (AGEPI, MAI și IGP, Ministerul Finanțelor și SV, Ministerul 

Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, PG, APCSP)  au 

cooperat, în cadrul Proiectului UE „SARDPI” în vederea creării platformelor 

electronice pentru asigurarea comunicării dintre autorități și titularii de drepturi  

(vezi pct. 3.3.). 

Ministerul Afacerilor Interne: 

În anul 2018 de către angajații Poliției au fost constatate și relevate 80 de încălcări  

contravenționale în domeniul PI, fiind pornite 7 cauze penale. 

Totodată, a fost desfășurat un complex de măsuri cu caracter special de prevenire și 

combatere a fenomenului contrafacerii în RM și întreprinse acțiuni de rigoare în 

vederea neadmiterii comercializării mărfurilor contrafăcute, folosirii ilicite a mărcii 

sau denumirii de origine a produselor, depistării, investigării cazurilor de încălcare 

a dreptului asupra OPI. 

Urmare a activării Proiectului UE „SARDPI” în cadrul Poliției și Procuraturii au 

fost distribuite 365 de Ghiduri pe proprietate intelectuală (versiunea lungă și de 

buzunar) pentru subdiviziunile teritoriale.  

Procuratura Generală: 

PG a participat la ședințele organizate în cadrul Proiectului UE „SARDPI”. 

57.  4.3.3. Instruirea continuă a cadrelor 

cu responsabilităţi în asigurarea 

respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală din 

cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, Procuraturii Generale, 

Serviciului Vamal, Agenţiei 

pentru Protecţia Consumatorilor 

şi Supravegherea Pieţei 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

persoane 

instruite;  

număr de acţiuni 

de instruire 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018, AGEPI cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, a 

organizat 13 seminare de instruire destinate autorităților cu responsabilități în 

domeniul PI (MAI, PG, SV, APCSP, CC), în cadrul cărora au fost instruire 417 

persoane, și anume:    

1) Seminarul în domeniul DPI pentru colaboratorii din punctele vamale, (16 ore, 20 

de persoane instruite); 

2) Seminarul privind asigurarea respectării drepturilor în cadrul procedurilor de 

vămuire a coletelor poștale și a loturilor mici (16 ore, 33 de persoane); 

3) Seminarul de instruire privind crimele cibernetice și respectarea DPI în mediul 

online (internet), (16 ore, 30 de persoane);  

4) Seminarul de instruire privind respectarea drepturilor de PI pentru poliție și 

procuratură, (16 ore, 32 de persoane); 

5) Seminarele de instruire privind asigurarea respectării DPI, destinate APCSP, (16 

ore, 31 de persoane); 

6) Seminarul de instruire, destinat APCSP, (16 ore de instruire, 32 de persoane);  

7) Seminarul practic pe procedurilor de vămuire a coletelor poștale și a loturilor 

mici, (8 ore, 11 persoane); 

8) Seminarul regional cu genericul „Asigurarea respectării DPI intelectuală”, (16 
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ore, 89 de persoane) ; 

9) Briefing-ul internațional cu genericul „Asigurarea drepturilor de proprietate 

intelectuală în Republica Moldova”, (4 ore, 30 de persoane); 

10) Atelierul de lucru cu genericul „Infracțiunile de proprietate intelectuală în 

mediul online: realități și practici de combatere a fenomenului”, (8 ore, 25 de  

persoane);  

11) Seminarul național cu genericul „Proprietatea intelectuală și concurența” 

destinat Consiliului Concurenței, (8 ore, 25 de persoane);   

12) Seminarul în domeniul PI pentru vameși, (16 ore, 27 de persoane); 

13) Seminarul referitor la asigurarea respectării DPI în cadrul procedurilor de 

vămuire a coletelor poștale și a loturilor mici, (16 ore, 32 de persoane);  

Număr seminare de instruire – 13; Număr ore de instruire – 172; Număr de 

persoane instruite – 417. 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei: 

Au fost instruiți inspectorii din cadrul direcțiilor cu funcții de control, în număr de 

30 de persoane. Au avut loc 9 instruiri pentru asigurarea respectării drepturilor de 

proprietate intelectuală. 

Ministerului Afacerilor Interne: 

Angajații poliției au beneficiat de pregătire profesională în vederea dezvoltării 

cunoştinţelor profesionale în domeniul PI și obținerea unor rezultate remarcabile. 

În cadrul atelierelor de lucru și seminarelor la naționale (9 evenimente) și 

internaționale (6 evenimente) au fost instruiți 16 angajați ai INI a IGP. 

Totodată, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a avut loc instruirea continuă a 

lucrătorilor organelor de drept ce ţin de depistarea, investigarea, urmărirea penală şi 

judecarea infracţiunilor contra PI, precum şi legătura cu alte categorii de 

infracţiuni. 

La capitolul depistarea, investigarea, urmărirea penală şi judecarea infracţiunilor 

contra PI, precum şi legătura cu alte categorii de infracţiuni au fost desfăşurate în 

cadrul disciplinei „Tactica şi metodica prevenirii şi descoperirii infracţiunilor” 4 

ore de curs la temele: 

- Organele cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii infracţiunilor privind 

protecţia PI (serviciul investigaţia fraudelor-organ specializat de prevenire şi 

combaterea infracţiunilor privind proprietatea intelectuală, alte organe cu atribuţii 

în domeniul dat). 

- Activităţi organizatorice privind depistarea şi investigarea fraudelor în 

domeniul DPI (relevarea semnelor infracţiunii şi a participanţilor la săvârşirea 

acestor infracţiuni, reacţionarea subdiviziunilor specializate şi a organului de 

urmărire penală referitor la săvârşirea infracţiunilor din domeniul PI, documentarea 

acţiunilor ilicite a persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor din domeniul 

PI). 

La disciplina „Protecţia juridică a drepturilor omului” au fost desfăşurate 2 ore de 

curs cu următoarele teme:  
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- Consideraţiuni generale cu privire la DPI şi drepturile de autor; 

- Protecţia juridică a mărcilor şi modelelor industriale. 

La disciplina „Managementul în domeniul tehnologiilor informaţionale” au fost 

desfăşurate 2 ore de curs cu tematica: 

- Dreptul de proprietate aferent domeniului tehnologii informaţionale şi 

comunicaţiilor; 

- Aplicaţii informatice utilizate drept instrumente de protecţie a datelor digitale. 

Aceste ore au fost citite în cadrul cursurilor de specializare/perfecţionare  

„Activitatea de urmărire penală”, „Activitatea de investigaţii”, „Protecţia juridică a 

drepturilor omului” – astfel fiind instruiţi 291 de funcţionari publici cu statut 

special din cadrul MAI.  

Ministerul Economiei și Infrastructurii: 

Pe parcursul anului 2018 au fost instruiți inspectorii din cadrul direcțiilor cu funcții 

de control ai APCSP în număr de 30 persoane. Au fost efectuate 9 instruiri 

pentru asigurarea respectării DPI. 

58.  4.3.4. Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale pentru judecători/ 

procurori şi a alţi actori ai 

sistemului de justiţie, inclusiv 

în cadrul programului de 

formare continuă al Institutului 

Naţional al Justiţie 

Anual, 

conform 

unor 

planuri 

speciale 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii; 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

activităţi de 

instruire 

realizate;  

număr de 

persoane instruite 

Realizat.  

Institutul Naţional al Justiţiei: 

Pe parcursul anului 2018, INJ în comun cu AGEPI a realizat 13 activităţi de 

formare în domeniul PI, fiind instruiţi un număr total de 319 beneficiari, după cum 

urmează: 

- Două cursuri de instruire: „Protecţia proprietăţii intelectuale: limita 

drepturilor exclusive” (19-20 februarie, 8-9 octombrie); 

Persoane instruite 33: 19 judecători, 14 procurori. 

- Două seminare: „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

în instanţele de judecată” (21 februarie, 10 octombrie);  

Persoane instruite 33: 22 de judecători, 11 procurori. 

- Două seminare: „Sursele informaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale” 

(22 februarie, 11 octombrie); 

Persoane instruite 23: 11 judecători, 12 procurori. 

- Două seminare: „Soluţionarea extra-judiciară a conflictelor în domeniul 

proprietăţii intelectuale” (23 februarie, 12 octombrie); 

Persoane instruite 45: 35 de judecători, 10 procurori. 

- Două cursuri de instruire: „Protecţia proprietăţii intelectuale: limita 

drepturilor exclusive” (14-15 februarie, 3-4 octombrie); 

Persoane instruite 35: 25 de asistenţi judiciari, 10 grefieri. 

- Două seminare: „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

în instanţele de judecată” (16 februarie, 5 octombrie). 

Persoane instruite 42: 21 de asistenţi judiciari, 18 grefieri, 2 şefi secretariat, 1 

specialist. 

- Seminar: „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 

Acţiunile ce pot fi iniţiate în instanţele de judecată” (14 decembrie). 

Persoane instruite 108: 22 de judecători, 63 de asistenţi judiciari, 23 de angajați ai 
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Curții Supreme de Justiție. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018, AGEPI în comun cu INJ a organizat cursuri de instruire a 

în domeniul PI pentru judecători/ procurori şi a alţi actori ai sistemului de justiţie, 

inclusiv în cadrul programului de formare continuă al Institutului Naţional al 

Justiţie. 

Procuratura Generală: 

În perioada anului 2018, în cadrul INJ, în comun cu AGEPI, au fost organizate 

seminare cu următoarele tematici: „Protecția proprietății intelectuale, limita 

drepturilor exclusive”, „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuale în instanțele de judecată”, „Sursele informaționale în domeniul PI”, 

„Soluționarea extra-judiciară a conflictelor în domeniul PI”, „Suport pentru 

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală DPI”, „Asigurarea 

respectării DPI”, „Proprietatea intelectuală și concurența”. Pe parcursul anului 

2018 au fost instruiți 30 de procurori. 

59.  4.3.5. Sporirea eficacităţii de detectare 

a mărfurilor susceptibile de a fi 

contrafăcute prin utilizarea 

sistemului informaţional vamal 

ASYCUDA World 

Permanent Serviciul Vamal  Număr de cazuri 

depistate 

Realizat (are caracter permanent).      

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 funcționarii vamali asupra mărfurilor 

cu risc de contrafacere sau piraterie.  

Astfel, în perioada de raportare au fost create 12 criterii de selectivitate în domeniul 

protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, iar drept rezultat au fost reținute 6 

loturi de mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de PI. 

60.  4.3.6. Consolidarea capacităţilor 

Consiliului Concurenţei în 

depistarea şi contracararea 

acţiunilor anticoncurenţiale şi 

de concurenţă neloială ce 

implică exercitarea drepturilor 

de proprietate intelectuală 

2018-2020 Consiliul 

Concurenţei 

 Număr de acţiuni 

întreprinse 

Realizat (are caracter continuu).      

Consiliul Concurenţei: 

În anul 2018 Consiliul Concurenței nu a constatat acţiuni anticoncurenţiale şi de 

concurenţă neloială ce implicau exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

 

61.  4.3.7. Promovarea politicii 

concurenţiale aferente 

exercitării drepturilor de 

proprietate intelectuală prin 

asigurarea unui dialog continuu 

cu societatea 

2018-2020 Consiliul 

Concurenţei în 

colaborare cu 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de acţiuni 

desfăşurate 

Realizat (are caracter continuu).      

Consiliul Concurenţei: 

CC a participat la 2 acțiuni organizate de AGEPI: 

- Simpozionul anual științifico-practic „Lecturi AGEPI -2018” cu lucrarea 

„Rolul răspunderii juridice în prevenirea și contracararea confuziei ca act de 

concurență neloială”. 

- Seminarul național cu genericul „Proprietatea intelectuală și concurența” din 

19.10. 2018 cu lucrarea „Elementele calificative ale confuziei. Practica națională 

relevantă” cu participarea a 25 de persoane. 

62.  4.3.8. Intensificarea colaborării dintre 

Consiliul Concurenţei şi 

2018-2020 Consiliul 

Concurenţei în 

 Număr de acţiuni 

întreprinse 

Realizat (are caracter continuu).      

Consiliul Concurenţei: 
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Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală în 

cadrul examinării cazurilor de 

încălcare a legislaţiei 

concurenţiale ce implică 

utilizarea drepturilor de 

proprietate intelectuală şi în 

procesul aplicării legislaţiei din 

domeniile de competenţă ale 

celor două autorităţi 

colaborare cu 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Colaborarea dintre AGEPI și CC a avut ca scop prevenirea încălcării legislaţiei 

concurenţiale ce implică utilizarea DPI și aplicarea uniformă a acesteia. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe 19 octombrie 2018 AGEPI, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, a organizat 

un seminar de instruire în domeniul PI și concurenței pentru reprezentanții AGEPI 

și Consiliului Concurenței (18 persoane.)..  

De asemenea, au fost organizate mai multe ședințe de lucru cu participarea 

reprezentanților AGEPI și Consiliului Concurenței pe subiecte de interes comun.   

 

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 

63.  5.1.1. Organizarea activităţilor de 

informare a societăţii cu privire 

la rolul proprietăţii intelectuale 

în dezvoltarea economică, 

socială şi culturală a ţării, 

precum şi importanţa respectării 

drepturilor de proprietate 

intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Serviciul 

Vamal; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului în 

cooperare cu 

alte instituţii 

abilitate 

 Număr de 

seminare, 

traininguri, mese 

rotunde, ateliere 

de lucru 

organizate pentru 

diferite categorii 

de utilizatori ai 

sistemului 

naţional de 

proprietate 

intelectuală; 

număr de 

specialişti 

instruiţi 

Realizat (are caracter permanent).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Informarea societăţii cu privire la rolul PI în dezvoltarea economică, socială şi 

culturală a ţării și importanţa respectării DPI este o preocupare constantă a AGEPI.  

Pe parcursul perioadei de referință, AGEPI a organizat sau a participat în calitate 

de partener la 192 de evenimente (153 – organizate de AGEPI și 39 - cu 

participarea instituției): seminare tematice de informare și instruire, ateliere de 

lucru, vizite la întreprinderi, expoziții naționale și internaționale, cursuri de 

instruire în domeniul PI, concursuri în domeniul inovării și creativității etc.,  la care 

au luat parte circa 12950 de persoane, fiind distribuite circa 42350 de materiale 

informatiiv-promoționale.  

Evenimentele derulate în cursul anului au avut drept grupuri-țintă: instituţiile de 

învăţământ (113), mediul de afaceri (28), reprezentanții instituţiilor publice (15), 

bibliotecile (6), reprezentanții instituţiilor din sfera cercetării (1), 9 dintre 

evenimente au fost concursuri naționale. De asemenea, s-a participat cu activități 

de informare la 20 de expoziții (14 - în tară și 6 - peste hotare). 

Evenimentele organizate de AGEPI în perioada de raport (153) au inclus: 127 de 

seminare tematice de informare și instruire, 18 ateliere de lucru, 4 mese rotunde, 2  

traininguri și 2 concursuri în domeniul PI.  

Serviciul Vamal: 

Informarea și sensibilizarea societății civile în cadrul expoziției cu mărfuri 

contrafăcute reținute de organul vamal, măsură organizată cu prilejul Zilei Europei 

în RM și respectiv celei consacrate Zilei Mondiale a PI, sărbătorită anual la 26 

aprilie. 

Au fost petrecute 19 activități (naționale/internaționale) în cadrul cărora au fost 

instruiți 489 de funcționari vamali. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: 

S-a participat la Simpozionul „Lecturi AGEPI” (25.04.2018). 
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64.  5.1.2. Elaborarea, imprimarea şi 

distribuirea materialelor 

promoţionale şi informative în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale pentru diferite 

categorii de utilizatori 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

materiale 

elaborate şi 

distribuite 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate 6 titluri editoriale noi - Raport anual  

2017; Raportul Național privind respectarea drepturilor de PI în RM pentru anul 

2017; 3 titluri de broșuri (benzi desenate: invenții, mărci și drept de autor pentru 

copii); pliantul Stop Pirateria și Contrafacerea; ultimele 5 au fost editate cu 

suportul Proiectului UE „SARDPI”.  

Distribuirea materialelor promoționale în domeniul PI (42349 de materiale) s-a 

efectuat în cadrul celor 192 de evenimente desfășurate, organizate de AGEPI sau 

cu participarea sa în calitate de partener. 

65.  5.1.3. Susţinerea funcţionării centrelor 

de informare a cetăţenilor cu 

privire la domeniul proprietăţii 

intelectuale 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Asociaţia 

Bibliotecarilor 

din Republica 

Moldova 

Bibliotecile 

publice 

Număr de 

materiale 

promoţionale 

diseminate;  

număr de 

activităţi de 

informare a 

bibliotecarilor 

organizate 

Realizat (are caracter continuu).      

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Unul din obiectivele principale ale colaborării prevăzute în acorduri este: crearea în 

universități a unor servicii/centre de PI și transfer tehnologic, care vor avea drept 

scop elaborarea politicii în domeniul PI orientate spre promovarea, implementarea 

și comercializarea rezultatelor activității inovaționale și tehnico-științifice, create în 

cadrul instituțiilor de învățământ superior. 

De asemenea în instituțiile de cercetare în 2018 s-au realizat activități, de exemplu: 

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE). 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate: 

- Masa-rotundă – tema ,,Proprietatea intelectuală – instrument de sporire a 

competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”  42 de participanți; 6 - ore 

informative pentru utilizatori și 232 de studenți și elevi participanți; 

-  Expozițiile tematice  –15 ( au fost expuse 268 de brevete de invenții); 

-  Participarea la Concursul republican ,,Biblioteca –promotor al PI.” ; 

- Participarea cercetătorilor INCE la elaborarea manualului „Managementul PI”, 

realizat în cadrul Proiectului UE „SARDPI”. 

- Susținerea activității a 12 biblioteci tehnice din cadrul întreprinderilor și 

organizațiilor. 

În 2018 în RM au activat 37 de centre de informare a cetăţenilor cu privire la 

domeniul proprietăţii intelectuale în biblioteci. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018 AGEPI a continuat activitatea de dotare a bibliotecilor publice cu 

literatură în domeniul PI și instruire a bibliotecarilor în domeniu. Astfel, fondul de 

carte a 32 de centre de informare (biblioteci publice și universitare) a fost 

completat cu literatură în domeniul PI. 

66.  5.1.4. Organizarea şi desfăşurarea 

Concursului republican „Marca 

comercială a anului” 

Anual Camera de 

Comerţ şi 

Industrie; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

 Număr de 

mărci  comerciale 

participante la 

concurs 

Realizat.  

Camera de Comerţ şi Industrie, 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

CCI în parteneriat cu AGEPI a organizat Concursul „Marca comercială a anului 

2017”. În anul 2018 la concurs au participat 155 de întreprinderi cu 110 mărci 

comerciale (față de 104 în 2017). Rezultatele Concursului și premierea 
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Intelectuală câștigătorilor a fost realizată în cadrul Galei Businessului Moldovenesc. 

Reprezentanții AGEPI au participat la jurizarea concursului. 

67.  5.1.5. Desfăşurarea unui ciclu de 

seminare de informare în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale în rîndul agenţilor 

economici din teritoriu în 

comun cu filialele Camerei de 

Comerţ şi Industrie 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Număr de 

persoane 

instruite;  

număr de 

seminare 

desfăşurate 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

AGEPI, în comun cu filialele CCI din teritoriu, a participat la Campania de 

informare și asistență pentru companii „DCFTA INFO BUSINESS: Întreabă 

expertul”, organizată în cadrul Proiectului UE „Vizibilitate și comunicare pentru 

acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere RM-UE/Zonei de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (11 întruniri, 850 de persoane informate și 

4250 de materiale promoționale distribuite).  

La solicitarea Camerei de Comerț a fost organizat un seminar de instruire cu 

genericul „Proprietatea intelectuală, factor important în dezvoltarea și 

promovarea unei afaceri” la Ceadâr-Lunga, cu participarea a 25 de persoane. 

Camera de Comerţ şi Industrie : 

A fost organizat ciclul de seminare cu tematica „Rolul mărcilor pentru promovarea 

imaginii companiei și a vânzărilor”. În total s-au organizat 10 seminare, cu 200 de 

participanți. 

68.  5.1.6. Desfăşurarea modulului de 

training în domeniul protecţiei 

juridice a proprietăţii 

intelectuale la nivel 

internaţional în cadrul 

„Academiei exportatorului” 

Anual Camera de 

Comerţ şi 

Industrie; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

participanţi 
În proces de realizare. 

Camera de Comerţ şi Industrie: 

A fost perfectat conceptul evenimentului. Se propune de transferat pentru anul 

2019. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În cadrul Campaniei de informare (vezi pct. 5.1.5.) și seminarelor de instruire, 

AGEPI informează agenții economici cu privire la importanța și modalitățile 

protecției OPI la nivel internațional (vezi și pct. 1.2.4.). În cadrul „Academiei 

exportatorului”, AGEPI va veni cu suport instructiv-informativ cu privire la 

protecția PI. 

69.  5.1.7. Celebrarea Zilei Inventatorului 

şi Raţionalizatorului în cadrul 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

republică; organizarea 

concursurilor republicane „Cel 

mai bun raţionalizator” şi „Cel 

mai tînăr raţionalizator” 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Uniunea 

Inventatorilor şi 

Raţionalizatorilor 

„Inovatorul”; 

Confederaţia 

Naţională a 

Sindicatelor din 

Moldova 

Şedinţă festivă 

organizată;  

concursuri 

desfăşurate 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

La 29 iunie 2018 a avut loc ședința festivă, organizată de Uniunea Inventatorilor și 

Raționalizatorilor din Moldova „Inovatorul” (UIR) și AGEPI. Gazda evenimentului 

a fost Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM). AGEPI a 

participat la jurizarea concursurilor republicane organizate de către UIR în 

parteneriat cu AGEPI „Cel mai bun raţionalizator” şi „Cel mai tânăr 

raţionalizator” (prezentate 10 lucrări) și la celebrarea Zilei Inventatorului şi 

Raţionalizatorului. 

Au fost conferite titlurile onorifice „Cel mai bun raționalizator al anului din 

Republica Moldova” și „Cel mai bun tânăr raționalizator al anului din Republica 

Moldova”.   

De asemenea, AGEPI a acordat 3 diplome și premii laureaților concursurilor 

menționate. 
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70.  5.1.8. Utilizarea tehnologiilor 

informatice şi de comunicare în 

scopul combaterii încălcării 

dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe 

2018-2020 Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Număr de acţiuni 

întreprinse 

Realizat (are caracter continuu).  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului: 

Potrivit art. 18 din Codul audiovizualului, transmisia și retransmisia serviciilor de 

programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe, în conformitate cu legislația privind dreptul de autor și 

drepturile conexe. La fel, acesta prevede că radiodifuzorii sunt obligați să încheie 

contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autor și drepturilor conexe, fie cu 

reprezentanții acestora sau cu organizațiile de gestiune colectivă a dreptului de 

autor și/sau a drepturilor conexe, potrivit împuternicirilor și licențelor deținute, iar 

retransmisia unui serviciu de programe în lipsă de contract încheiat cu 

radiodifuzorul, distribuitorul de servicii sau cu un alt titular de drepturi asupra 

serviciului de programe retransmis constituie încălcare a drepturilor de autor și a 

drepturilor conexe și se sancționează în modul corespunzător. 

În conformitate cu prevederile art. 18, 28-28
2
, 38 alin. (3) lit. c) din Codul 

audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale pct. (3) lit. d) din Condițiile la 

Autorizația de retransmisie și la Licența de emisie: „Titularul Autorizației este 

obligat să prezinte la CCA, în fiecare an, până la data de 01 martie, copiile 

contractelor de retransmisie pentru serviciile de programe din oferta serviciilor de 

programe retransmise, aprobată de CCA”.  

Prin scrisoarea nr. 34 din 22 ianuarie 2018, Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului a solicitat distribuitorilor de servicii să prezinte, până la 01 martie 

2018, copiile contractelor de retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta 

serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA. Din cei 58 de distribuitori de 

servicii care activează pe teritoriul RM, 55 au prezentat copiile contractelor de 

retransmisie a posturilor TV incluse în Oferta serviciilor de programe retransmise 

aprobată de CCA, iar 2 distribuitori de servicii au ignorat solicitarea CCA și nu au 

informat despre motivele neprezentării respectivelor contracte, astfel ultimii, prin 

Decizia CCA nr.17/110 din 08.06.2018, au fost sancționați în temeiul art. 38 alin. 

(3) lit. c) din Codul audiovizualului. 

71.  5.1.9. Organizarea seminarelor 

tematice în scopul asigurării 

respectării dreptului de autor şi 

drepturilor conexe în domeniul 

audiovizualului pentru 

diminuarea şi prevenirea 

cazurilor de valorificare ilegală 

a operelor de către radiodifuzori 

şi distribuitorii de servicii 

2018-2020 Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

activităţi 

organizate 

Realizat (are caracter continuu).   

Consiliul Audiovizualului: 

CA a desfășurat în luna septembrie 2018 două seminare zonale cu genericul 

„Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica 

societală”, pentru titularii licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie din 

zonele de centru, nord și sud ale RM (13 septembrie 2018, în or. Cahul, și 21 

septembrie 2018, în mun. Bălți). În cadrul seminarelor au fost puse în discuție și 

modalitățile de protecție a proprietății intelectuale, a dreptului de autor și a 

drepturilor conexe în cadrul serviciilor de programe audiovizuale de către furnizorii 

și distribuitorii de servicii media audiovizuale. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018 au fost organizate 6 activități în domeniul respectării dreptului de 

autor si drepturilor conexe la care au participat 40 persoane și au fost diseminate 
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1065 ex. materiale informative. 

Una din acțiuni a fost organizată de AGEPI, în comun cu Proiectul UE „SARDPI” , 

și anume, a fost organizat Seminarul național cu genericul „Proprietatea 

intelectuală în domeniul audiovizual”, care a avut drept scop consolidarea 

cunoștințelor privind dreptul de autor şi drepturile conexe în domeniul audiovizual 

din RM. 

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

72.  5.2.1. Promovarea cursului opţional 

„Introducere în proprietatea 

intelectuală” în programele de 

învăţămînt liceal, profesional şi 

acordarea asistenţei în vederea 

elaborării programelor de studii 

în domeniu 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

instituţii care au 

introdus în 

curriculum şi în 

programele de 

studii cursul 

introductiv de 

proprietate 

intelectuală 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării : 

Curriculumul pentru cursul opţional de instruire a elevilor în domeniul PI 

„Introducere în PI” (clasele X-XII) a fost elaborat și aprobat la şedinţa Consiliului 

Național pentru Curriculum din 11.04.2017 (proces-verbal nr. 12 din 11.04.2017) 

și prin ordinul ME nr. 265 din 28 aprilie 2017. 

Curriculumul a fost inclus în lista cursurilor opționale (ordinul ME nr 265 din 

28.04.2017) și plasat pe site-ul ME.  

Începând cu 01 septembrie 2017, acest curs opțional este predat în 2 instituții de 

învățământ. 

Planul–cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-

2019, include unele completări care definesc elementele de noutate, domeniile 

prioritare de structurare a disciplinelor opționale fiind antreprenoriatul, creativitatea 

și inovația. 

Astfel, în lista disciplinelor opționale recomandate pentru clasele X-XII, la 

compartimentul Tehnologii, a fost inclusă disciplina Introducere în proprietatea 

intelectuală (cl. X-XII). 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală : 

În cadrul Proiectului UE „SARDPI” a fost elaborată o lecție model privind 

importanța protecției și respectării DPI și purtate discuții cu MECC despre 

oportunitatea elaborării Manualului Profesorului în domeniul PI. 

73.  5.2.2. Susţinerea activităţii de 

cercetare şi inovare în rîndul 

elevilor şi studenţilor, 

promovarea continuă a 

concursurilor anuale „Cel mai 

bun elev inovator”, „Cel mai 

bun student inovator”, „Azi 

student – mîine antreprenor”; 

concursului naţional de ştiinţe 

şi inginerie pentru elevi „Mold 

SEF” 

Anual Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare; 

Agenţia de Stat 

pentru 

 Număr de 

participanţi la 

concurs;  

număr de lucrări 

prezentate 

Realizat.  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

Ediția a 10-a a Concursului „Azi student, mâine antreprenor”, organizat de către 

ASEM a întrunit 19 echipe (circa 90 de studenți participanți). 

Competiția a fost organizată în cadrul Forumului Internațional „TRIANGLE", iar 

tema ediției jubiliare a fost „Idei de afaceri creative și inovative, valorificând 

resursele locale”. 

3) Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, ediția a VI-a, a fost 

organizat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul MECC în 

parteneriat cu Asociația Companiilor IT, Compania Intel și AGEPI. 

La ediția din acest an a concursului au fost înaintate 53 de proiecte prezentate de 

79 de elevi. Au participat elevii din instituţii de învățământ din raioanele Cahul, 

Glodeni, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rîşcani, Soroca, mun. Chișinău și Bălți. 
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Proprietatea 

Intelectuală în 

comun cu 

instituţiile de 

învăţămînt 

Din numărul total de 53 de proiecte, 16 au fost la categoria Științe şi Matematică, 

28 la categoria Științe aplicate şi 9 proiecte - la categoria Tehnologia informației. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei: 

A fost organizată și desfășurată practica tehnologică a studenților anului 2 a 

facultății Inginerie Agrară și Transport Auto (IATA) a UASM în conformitate cu 

contractul bilateral între UASM și I.T.A. „Mecagro” și ordinul de încadrare în 

practică nr. 78p din 06.06.18, la care au participat 14 studenți. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În contextul susținerii și stimulării ideilor de creativitate și inovare, AGEPI 

a participat în calitate de partener: 

-  al celei de-a VI-a ediții a Concursului Național de Ştiințe și Inginerie pentru 

elevi „Mold SEF” care a avu loc în perioada 16-18 februarie 2018, la Chișinău, 

Au participat 79 de elevi de la instituții de învăţământ preuniversitar, secundar 

profesional şi mediu de specialitate din 10 raioane și municipii, fiind înregistrate 53 

de proiecte la trei categorii tematice: științe și matematică; științiiaplicate și 

tehnologii informaționale. Cele mai bune lucrări au fost premiate cu mențiuni, 

diplome de gradele I, II și III, conform celor 3 categorii de concurs și cu premii 

speciale din partea partenerilor. Astfel, AGEPI a oferit cadouri și premii 

băneșănelaureaților celor trei categorii, precum și profesorilor care au pregătit 

elevii pentru concurs.  

- al celei de-a X-a ediții a etapei locale a competiției inginerești europene 

EBEC, defășurate în aceiași perioadă. Evenimentul a fost organizat de BEST 

Chișinău, exclusiv pentru studenții UTM. 48 de studenți de la UTM, grupați în 12 

echipe, au luptat pentru a obține titlul de cel mai bun proiect în cadrul competiției.  

- al celei de-a X-a ediții a Concursului economic studențesc „Azi student, 

mâine antreprenor”. Organizat tradițional de către Facultatea BAA, desfășurat  pe 

data de 26 aprilie. Concursul a oferit oportunitatea studenților să-și dezvolte 

competențele antreprenoriale și potențialul competitiv, capacitatea de lucru în 

echipă și sporirea creativității într-un timp restrâns. La concurs au participat 19 

echipe, formate din câte 4 - 5 studenţi. Câștigătorii au primit din partea AGEPI 

materiale promoționale, inclusiv un set de cărți din domeniul economic. 

Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor” face parte din programul de 

manifestări desfășurate de AGEPI cu ocazia Zilei Mondiale a PI, care se 

sărbătorește anual pe 26 aprilie. 

Totodată, AGEPI a participat la jurizarea lucrărilor expuse la Expoziția UTM 

„Creația deschide Universul” (8 lucrări) și la concursul ingineresc „Engineering 

Career” în parteneriat cu MECC. (6 lucrări). 

În perioada aprilie–septembrie a anului 2018 s-a desfășurat ediția a II-a a 

Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri organizat de 

AGEPI, în parteneriat cu MECC, OSIM și ORDA. 

La Concursul în domeniul PI au participat tineri din RM care studiază în instituțiile 
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de învățământ general din clasele IX-XII-a, profesional tehnic, secundar și 

profesional tehnic post-secundar. 

În cadrul primei etape a Concursului, au fost admiși toți cei 62 de participanți din 

RM, care s-au înregistrat online. În cadrul etapei a II-a, participanții au răspuns la o 

serie de întrebări din domeniul PI, puse la dispoziție de organizatori. La etapa a III-

a au fost admiși 16 participanți, care au pregătit câte o comunicare în domeniul PI. 

Pe 29 octombrie, la sediul AGEPI, s-a desfășurat jurizarea lucrărilor pentru etapa 

finală și festivitatea de premiere a laureaților Concursului. AGEPI a înmânat 3 

premii pentru câștigătorii Concursului (5000, 3000 și 2000 lei). De asemenea, toți 

participanții etapei finale a Concursului au primit diplome de participare și 

materiale promoționale din partea AGEPI.  

Concursul „Cel mai bun elev inovator” în anul 2018 nu a fost organizat. AGEPI nu 

deține informații cu referire la motivele neorganizării concursului. 

74.  5.2.3. Organizarea seminarelor şi 

concursurilor în domeniul 

inovaţiilor şi proprietăţii 

intelectuale în cadrul 

incubatoarelor de inovare şi 

parcurilor ştiinţifico-

tehnologice 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare 

 Număr de 

seminare/ 

concursuri 

organizate 

Realizat (are caracter continuu).   

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Concursurile, seminarele, mesele rotunde, conferința au fost organizate în cadrul 

instituțiilor de învățământ superior. 

- AGEPI a organizat masa rotundă cu genericul: Strategia de dezvoltare a 

proprietății intelectuale și inovații pentru competitivitate la Universitatea de Stat 

„Dimitrie Cantemir”. 

Evenimentul a fost organizat de Facultatea Științe Exacte la care au fost prezenți 

studenții Ciclului I și II ale celor trei facultăți de Științe exacte, Științe ale Naturii și 

Științe Socioumanistice. Studenții au fost familiarizați cu clasificarea OPI, 

modalitățile de protecție a invențiilor, mărcilor, DMI. S-a discutat despre dreptul de 

autor și drepturile conexe și servicii oferite de AGEPI în domeniul PI. 

Toți studenți au primit în dar broșuri „ABC-ul Proprietății Intelectuale” și „Cum se 

brevetează o invenție în RM. 

- La ASEM a fost organizată Conferinţa Ştiinţifică Internaţională 

„Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, cu participarea, 

studenților, masteranzilor, cercetătorilor, doctoranzilor şi profesorilor, care și-au 

împărtăşit rezultatele cercetărilor ştiinţifice, ideile inovatoare şi experienţa practică 

în economia cunoaşterii. 

- La ASEM s-a desfășurat Masa Rotunda în cadrul școlii de iarnă Jean Monnet 

„Tinerii – sursa de creativitate și inovații în Europa” cu participarea studenților, 

profesorilor, doctoranzilor, reprezentanților societății civile. 

Referitor la concursuri vezi pct. 5.2.2. 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare: 

În anul 2018 au fost organizate 2 concursuri de proiecte pentru anul 2019: 

- Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic (au fost înaintate 15 

propuneri de proiecte, au fost aprobate spre finanțare 5 proiecte);  

- Concursul proiectelor de dezvoltare a incubatoarelor de inovare şi parcurilor 

ştiințifico-tehnologice, s-au înaintat 5 proiecte: 1) Parcul Științifico – Tehnologic 
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„Academica” (cu Incubatorul de Inovare „Inovatorul”); 2)  Incubatorul de Inovare 

„InnoCentru” afiliat Universității de Stat din Comrat; 3) Incubatorul Inovațional 

„Politehnica” al UTM; 4) „Inventica-USM” al USM; 5) Incubatorul de Inovare 

„IT4BA”, al ASEM. Toate 5 proiecte sunt la stadiul de evaluare. 

75.  5.2.4. Formarea cadrelor didactice 

privind implementarea cursului 

opţional în învăţămîntul 

preuniversitar „Introducere în 

proprietatea intelectuală”  

2019-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării în 

comun cu 

instituţiile de 

învăţămînt; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

seminare, 

traininguri 

organizate pentru 

diferite categorii 

de  

utilizatori; număr 

de participanţi la 

activităţi 

Realizat (are caracter continuu).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În cadrul Proiectului UE „SARDPI” a fost organizat un atelier de lucru pentru 

profesorii care predau cursul de PI în cadrul învăţământului universitar și 

preuniversitar, cu participarea a 30 de persoane.   

Cursul opţional în învățământul preuniversitar „Introducere în proprietatea 

intelectuală” s-a predat în 2 instituții de învățământ (perioada de studii 2017-

2018). 

Pentru anul de învățământ 2018-2019,  totalurile se vor face în luna mai 2019. 

76.  5.2.5. Elaborarea suportului didactic 

pentru predarea cursului 

opţional în domeniul 

proprietăţii intelectuale în 

învățământul preuniversitar 

2018 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

 Suport didactic 

elaborat 
Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În cadrul Proiectului UE „SARDPI” a fost elaborată o lecție model privind 

importanța protecției și respectării DPI și au fost purtate discuții cu MECC în 

vederea elaborării Manualului Profesorului în domeniul PI. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Procesul de revizuire și dezvoltare a curriculei disciplinare în ciclul gimnazial și 

liceal este preconizat pentru anul 2019.   

Totodată, materialele informative din cadrul Proiectului UE „SARDPI” au fost 

utilizate în cadrul lecțiilor dedicate PI, împreună cu alte instrumente precum 

prezentările power point, spoturile video, materialele promoționale etc., puse la 

dispoziție de organizatori. 

Proiectul UE „SARDPI”, pe durata sa, a participat la elaborarea cursului de 

formare în domeniul PI pentru profesorii din școli și a inițiat pregătirea lecțiilor 

model cu privire la importanța protecției DPI în școli pentru încurajarea 

creativității, a științei, a afacerilor și pentru stimularea interesului în domeniul DPI. 

77.  5.2.6. Organizarea activităţilor de 

informare a elevilor cu privire 

la proprietatea intelectuală 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării în 

comun cu 

instituţiile de 

învăţămînt; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

 Număr de 

seminare, 

traininguri  

organizate; 

număr de 

participanţi la 

activităţile 

desfăşurate 

Realizat (are caracter continuu).   

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

AGEPI, cu susținerea Proiectului UE „SARDPI” și a OMPI, a lansat în septembrie 

2018 Campania națională pentru elevi „Studierea proprietății intelectuale poate fi 

captivantă”, în cadrul careului de deschidere a anului școlar din Liceul Teoretic 

„Ion Creangă”, din orașul Ungheni.  

De asemenea, în instituțiile de învățământ primar și secundar general, anual se 

desfășoară activități privind celebrarea Zilei Mondiale a PI pentru a promova 

cunoștințele în domeniul PI,  rolul drepturilor de proprietate intelectuală în 

societatea contemporană, incluzând subiecte privind acestea. 
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Intelectuală Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018 AGEPI s-a axat pe creşterea gradului de cultură în domeniul PI al 

tinerei generaţii. În comun cu MECC şi direcţiile raionale de învăţământ și cu 

susținerea Proiectului UE „SARDPI” a fost desfăşurată o amplă campanie de 

sensibilizare a elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din ţară (etapa a 

II-a) „Stop Pirateria şi Contrafacerea”. Acțiunea s-a desfășurat în 52 de licee, 

fiind informați 5050 de elevi și distribuite 15950 de materiale promoționale(10900 

de pliante și broșuri și 5050 de rucsacuri). 

A demarat şi prima etapă a Campaniei „Studierea proprietăţii intelectuale poate fi 

captivantă” cu partenerii nominalizați mai sus. Scopul acestei Campanii este 

informarea elevilor despre OPI și respectarea DPI într-un limbaj accesibil, totodată, 

de a contribui la încurajarea creativității, formarea și dezvoltarea imaginației 

creative și a capacităților intelectuale a tinerei generații, punerea lor în valoare din  

punct de vedere economic, social și cultural. Fiecare elev de gimnaziu a primit câte 

un set de materiale informative, care conţine 3 broşuri despre proprietatea 

intelectuală: „Brevete de invenţie”, „Mărci” şi „Dreptul de autor”. Campania s-a 

petrecut în 17 instituții de învățământ preuniversitar cu instruirea a circa 3000 de 

elevi și distribuirea a 9900 de broșuri cu benzi desenate.  

De asemenea, în acest an, în comun cu MECC, cu OSIM şi ORDA AGEPI a 

organizat a II-a ediţie a Concursului de proprietate intelectuală pentru tineri (vezi 

pct. 5.2.2.). 

78.  5.2.7. Celebrarea Zilei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale în 

instituţiile preuniversitare şi 

universitare, organizarea de 

conferinţe, seminare, concursuri 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării; 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Muncii şi 

Protecţiei 

Sociale în 

comun cu 

instituţiile de 

învăţămînt 

 Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de elevi şi 

studenţi 

participanţi la 

eveniment 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Ziua Mondială a PI se marchează din anul 2000, pe 26 aprilie. Tematica acestei zile 

în anul 2018 a fost: „Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și 

creativității”. În cadrul evenimentelor organizate la nivel mondial de către OMPI, 

s-au înscris și manifestările care au avut loc la nivel național, care au fost 

organizate de către AGEPI cu scopul de a pune în valoare potenţialul şi rolul PI 

pentru dezvoltarea economică, culturală şi socială a ţării noastre. 

De Ziua Mondială a PI, AGEPI și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a afla 

informații despre activitatea instituției. Pe parcursul acestei zile, vizitatorii au fost 

informați despre activitatea AGEPI, beneficiul protecției invențiilor, mărcilor, 

designului industrial, dreptului de autor etc., au primit consultații privind sursele de 

informare și documentare în domeniul protecției OPI și modalitatea de accesare a 

bazelor de date naționale și internaționale în domeniu. 

Specialiștii AGEPI au petrecut lecții deschise în 10 licee din municipiul Chișinău, 

unde le-au vorbit elevilor despre proprietatea intelectuală și rolul femeilor în 

domeniul inovării și creativității. 

Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor” face parte din programul de 

manifestări desfășurate de AGEPI cu ocazia Zilei Mondiale a PI, organizat de 

ASEM în parteneriat cu AGEPI. 
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Cu ocazia Zilei Mondiale PI, AGEPI a participat la Simpozionul Ştiinţific al 

Tinerilor Cercetători ASEM-2017 (ediția XVI-a) secțiunea „Creativitate, Inovație 

și Protecția Proprietății intelectuale”, organizat la ASEM. Specialiștii AGEPI au 

vorbit participanților despre importanța PI și rolul inovării pentru o viață mai bună. 

Programul manifestațiilor dedicate Zilei Mondiale a PI a culminat cu un 

Networking cu genericul „Puterea schimbării: Femeile în domeniul inovării și 

creativității”, organizat de AGEPI, la Muzeul Național de Artă al Moldovei. În 

cadrul evenimentului au fost anunțate totalurile Concursului de fotografie pe tema 

„Femei care inspiră”, organizat de AGEPI cu ocazia Zilei Mondiale a PI. În total, 

la concurs au participat 26 de participanți cu 66 de fotografii. 

De asemenea, în cadrul networking-ului au fost premiate de AGEPI top 3 cele mai 

active inventatoare din RM din ultimii cinci ani: O. Covaliova (33 de cereri de 

brevet depuse), N. Mascenco (22 de cereri) și O. Macagonova (21 de cereri). 

Pe 30 martie, la Grădinița de copii nr. 6 „Lăstărel” din orașul Fălești, a avut loc o 

lecție deschisă cu tema „Copilul în lumea proprietății intelectuale”, desfășurată de 

E. Sedlețchi, lector universitar, în parteneriat cu AGEPI. În cadrul lecției au fost 

implicați 26 de copii din grupa pregătitoare. 

În cadrul Zilei Mondiale a PI a fost organizat tradiționalul Simpozion anual de 

proprietate intelectuală „LECTURI AGEPI”, ediția XX-a. la Simpozionul 

menționat au participat cadre din universități cu discuții interactive pe o gamă vastă 

de subiecte actuale în sfera proprietății intelectuale. 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale: 

La data de 26 aprilie 2018, de către USMF „N. Testemițanu” a fost efectuat un 

seminar dedicat Zilei Mondiale a PI. 

79.  5.2.8. Elaborarea, multiplicarea şi 

distribuirea materialelor 

educaţionale şi promoţionale în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale pentru elevi şi 

studenţi 

2018 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării în 

comun cu 

instituţiile de 

învăţămînt 

 Număr de 

materiale 

distribuite 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

- În anul 2018, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, au fost editate 3 broșuri 

cu benzi desenate pentru copii despre proprietatea intelectuală: „Brevete de 

invenție”, „Mărci” și „Dreptul de autor”, acestea fiind  multiplicate în 

număr de 250000 de exemplare. 
În cadrul Campaniei naționale pentru elevi „Studierea proprietății intelectuale 

poate fi captivantă”,  fiecărui elev de gimnaziu i-a fost distribuit câte un set de 

materiale informativ a câte 3 broșuri menționate. Distribuirea materialelor 

informative s-a realizat pe parcursul anului de studii 2018-2019, începând cu luna 

septembrie 2018, de către AGEPI cu sprijinul MECC și al Proiectului UE.  

AGEPI va fi responsabilă pentru distribuirea publicației la 400 de școli în cadrul 

lecțiilor dedicate proprietății intelectuale, în baza listei instituțiilor de învățământ 

coordonate cu MECC. 

În prima etapă, în perioada septembrie - noiembrie 2018, campania a fost 

implementată în 17 instituții de învățământ preuniversitar din regiunile de nord și 
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sud ale RM, cu predare în limba română.   În total,  au fost distribuite circa 9900 de 

broșuri cu benzi desenate unui număr de circa 3000 de elevi din clasele V-IX. 

- De asemenea, a fost elaborat pliantului Stop Pirateria și Contrafacerea, care 

a fost multiplicat  număr de 11000 de exemplare. 

În Campania națională de sensibilizare a elevilor din cadrul instituțiilor 

preuniversitare din republică „Stop Pirateria și Contrafacerea”, etapa a II-a, au 

fost distribuite 10900 de materiale informativ-promoționale (pliante și broșuri) 

unui număr de 5050 de elevi din 52 de licee vizitate. 

- Cca 2000 de materiale informativ-promoționale au fost distribuite în rândul 

studenților din cadrul a 7 universități. 

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate 

80.  5.3.1. Promovarea sistemului de 

protecţie şi respectare a 

drepturilor de proprietate 

intelectuală la nivel local şi 

regional 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; 

Serviciul 

Vamal; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării în 

comun cu 

instituţiile de 

învăţămînt 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Număr de 

evenimente 

organizate 

Realizat (are caracter permanent).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Activitățile de promovare a sistemului național de PI din anul 2018 au avut menirea 

de a evidenția importanța protecției și respectării drepturilor de PI, dar și de a 

stimula interesul pentru valorificarea creațiilor intelectuale și încadrarea acestora în 

circuitul economic, ținta acestor activități fiind un vast public din republică, printre 

care se regăsesc cercetători, studenți și elevi, reprezentanți ai mediului de afaceri, 

în special din sectorul IMM, mandatari autorizați, judecători, procurori, asistenți 

judiciari, grefieri, vameși, bibliotecari, profesori universitari și profesori de liceu, 

reprezentanți ai mass-media etc. 

În cadrul celor 192 de evenimente organizate de AGEPI (153) sau cu participarea 

instituției (39) (vezi pct. 5.1.1., 5.2.6., 5.3.2.) au fost intens promovate cunoștințele 

din domeniul PI, aceste acțiuni fiind orientate, explicit sau implicit, spre creşterea 

nivelului de cultură în domeniu și dezvoltarea respectului pentru proprietatea 

intelectuală.  

Un suport consistent în activitatea de promovare a sistemului de proprietate 

intelectuală îl constituie publicațiile oficiale și de promovare ale AGEPI. Astfel, 

în 2018 s-a asigurat editarea publicaţiilor periodice oficiale în domeniu, prevăzute 

de Legea nr. 114/2014 cu privire la AGEPI, care pot fi abonate, consultate la 

Biblioteca AGEPI sau accesate pe pagina web oficială http://agepi.gov.md/ . 

Printre acestea se numără: Buletinul Ooficial de Proprietate Intelectuală (BOPI, cu 

apariție lunară), revista de proprietate intelectuală „Intellectus” (cu apariție 

trimestrială), Raportul anual AGEPI, 2017, Raportul naţional privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală în republica Moldova, 2017, editat cu 

suportul financiar al proiectului UE „SARDPI”, pliante și materiale promoționale 

(inclusiv setul din 3 broșuri cu benzi desenate tematice: „Mărci”, „Brevete de 

invenție” și „Dreptul de autor”).  

Menționăm în aceiași ordine de idei, lansarea Concursului republican „Biblioteca – 

partener în promovarea proprietății intelectuale”, ediția a VI-a, în cooperare cu 

asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, al cărui scop este promovarea și 

http://agepi.gov.md/
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diseminarea informației privind sistemul național de protecție a PI în rândul 

populației prin intermediul bibliotecilor, astfel contribuindu-se la sporirea gradului 

de informare și creșterea nivelului de cultură a societății în domeniul PI (perioada 

desfășurării: 15 septembrie 2018 – 1 aprilie 2019). 

În scopul promovării sistemului de PI la nivel local, în anul 2018 AGEPI a 

continuat campania de informare și instruire a bibliotecarilor din cadrul 

bibliotecilor publice (orășenești, sătești) integrate în proiectul „NOVATECA” 

(etapa a III-a). Scopul seminarelor a fost de a consolida cunoştinţele bibliotecarilor 

în domeniul proprietăţii intelectuale şi de a dezvolta noi servicii de consultanţă şi 

promovare a sistemului de PI pentru comunitățile locale. 

În cadrul acestei etape a campaniei au fost organizate 5 seminare în teritoriu 

(Rezina, Cantemir, Basarabeasca, Ocnița, Anenii Noi), fiind școlarizați 180 de 

bibliotecari, diseminate 2376 ex. de materiale /11 titluri editoriale. 

Ministerul Afacerilor Interne: 

În anul 2018 au fost distribuite 365 ghiduri pe proprietate intelectuală pentru 

Poliție și Procuratură (versiunea lungă și de buzunar) subdiviziunilor teritoriale, în 

vederea dezvoltării cunoştinţelor profesionale ale acestora și obținerea unor 

rezultate remarcabile, elaborate cu suportul Proiectului UE „SARDPI”. 

Serviciul Vamal: 

SV a participat la conferința de presă pentru lansarea Raportului național privind 

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2017 

(21.03.2018) a conducătorilor SV și AGEPI. 

De asemenea, SV a participat la două emisiuni radio ,,Spațiul public” (05.04.2018 

și 08.11.2018) a unui funcționar vamal din cadrul subdiviziunii specializate a SV. 

Participarea la emisiunea televizată ,,Obiectiv comun” (29.10.2018) a unui 

funcționar vamal din cadrul subdiviziunii specializate a SV. 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

Au fost organizate circa 100 de evenimente culturale dintre care: târguri şi 

expoziţii, tabere de creaţie, ateliere de creație şi expediţii folclorice participanții 

cărora au fost informați despre drepturile de proprietate intelectuală. 

81.  5.3.2. Promovarea şi diseminarea 

informaţiei cu privire la 

drepturile de proprietate 

intelectuală prin intermediul 

mass-media 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de spoturi 

publicitare 

lansate 

Realizat (are caracter permanent).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

AGEPI a continuat și în anul 2018 să întreprindă măsuri pentru a spori vizibilitatea 

activității sale și a serviciilor pe care le oferă, presa fiind un mijloc eficient de 

comunicare în domeniul proprietăţii intelectuale. 

Pe parcursul perioadei de raportare, au fost elaborate şi difuzate 196 de ştiri şi 

comunicate de presă pe pagina sa oficială www.agepi.gov.md, care a înregistrat 

338974 de accesări, 77238 de vizitatori și 63983 de vizitatori unici. 

Prin intermediul reţelelor de socializare au fost diseminate 409 informaţii din 

domeniul PI, inclusiv despre evenimentele naţionale şi internaţionale organizate de 

AGEPI sau cu participarea reprezentanţilor Agenţiei, bazele de date publice cu 

referire la OPI, curiozităţi din domeniul PI etc. 

http://www.agepi.gov.md/
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Au fost organizate 4 conferințe de presă (februarie, martie, mai și septembrie), s-a 

participat la 53 de emisiuni radio/TV, inclusiv 19 emisiuni radio și 35 de emisiuni 

TV.  

Au fost elaborate și diseminate 6 filme grafice promoționale de promovare cu 

privire la necesitatea protecției obiectelor de PI. Materialele video pot fi vizualizate 

accesând: https://www.youtube.com/channel/UC5dvXVLKIXeYV5V1tCxj8vg; 

http://agepi.gov.md 

Mediatizarea pe larg a evenimentelor prin intermediul mass media, TV, web site, 

etc. asigură formarea unei culturi avansate și sporirea nivelului de cunoaştere a 

domeniului proprietății intelectuale la nivelul întregii societăți. 

82.  5.3.3. Elaborarea Strategiei de 

comunicare a Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală 

2018-2019 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Concurs   

organizat;  

strategie 

elaborată 

Realizat (are caracter continuu).       

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Cu sprijinul Proiectului UE „SARDPI”, în anul 2018, urmare concursului 

organizat, a fost selectat un expert și a fost elaborată Strategia de comunicare 

instituțională a AGEPI. Strategia dată reprezintă suportul comunicațional de bază 

în relația AGEPI cu toți stakeholderii săi interni și externi (părțile interesate) pentru 

următorii 5 ani. Documentul definește principalele canale, instrumente și acțiuni de 

comunicare, ce se propun a fi implementate cu scopul de a îmbunătăți și a 

consolida comunicarea internă și externă a AGEPI. 

Totodată a fost elaborat și Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei sus 

nominalizate pentru anii 2018-2020. Ambele documente urmează a fi aprobate prin 

ordin intern. 

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

internaţional şi european 

83.  6.1. Participarea Republicii 

Moldova la lucrările adunărilor 

anuale ale statelor membre ale 

Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale, la 

sesiunile comitetelor 

permanente, ale grupurilor de 

experţi şi grupurilor de lucru ale 

Organizaţiei Mondiale a 

Proprietăţii Intelectuale 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

 Număr de 

evenimente la 

care s-a participat 

Realizat (are caracter continuu).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

Pe parcursul anului 2018, AGEPI a continuat să asigure reprezentarea intereselor 

țării în cadrul organelor OMPI. Astfel, s-a participat la 5 reuniuni și anume la:  

1. Adunările anuale ale statelor membre ale OMPI, runda a 58-a (septembrie-

octombrie);  

2. Comitetul permanent al OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor industriale 

şi IG, sesiunea a 39-a (aprilie); 

3. Grupul de lucru privind dezvoltarea juridică a Sistemului de la Madrid pentru 

înregistrarea internaţională a mărcilor, sesiunea a 16-a (iulie); 

4. Comitetul Permanent OMPI privind dreptul brevetelor (SCP), sesiunea a 28-a, 

Geneva, Elveția (iulie); 

5. Comitetul permanent al OMPI pentru dezvoltare şi proprietate intelectuală, 

sesiunea a 22-a (noiembrie). 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 

MAEIE, în limita competenţei sale, a asigurat perfectarea deplinilor puteri pentru 

delegaţiile RM, care au participat la cea de-a 58-a rundă a Adunărilor anuale ale 

https://www.youtube.com/channel/UC5dvXVLKIXeYV5V1tCxj8vg;%20http:/agepi.gov.md
https://www.youtube.com/channel/UC5dvXVLKIXeYV5V1tCxj8vg;%20http:/agepi.gov.md
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statelor membre ale OMPI din 24.09 – 02.10.2018. 

84.  6.2. Implementarea 

Memorandumului de Înţelegere 

dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Organizaţia 

Mondială a Proprietăţii 

Intelectuale privind cooperarea 

în domeniul proprietăţii 

intelectuale 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de 

participanţi 

Realizat (are caracter continuu).   

Pe parcursul perioadei de bilanț, AGEPI s-a alăturat instrumentului de căutare 

Global Design Database (GDD), pus la dispoziție de către OMPI și a asigurat 

transmiterea către OMPI a datelor privind DMI înscrise în registrele naționale ale 

RM pentru a fi incluse în GDD. 

37 de specialiști ai AGEPI au urmat 13 cursuri la distanță oferite gratuit de către 

Academia OMPI oficiilor de PI. Trei specialiști au beneficiat de cursuri de instruire 

avansate organizate de Academia OMPI în colaborare cu oficiile naționale de profil 

din Coreea și Israel.  

Prin programul „Depozitarul Bibliotecii OMPI” au fost transmise cu titlu gratuit 

Bibliotecii AGEPI 33 de cărți și broșuri editate de către OMPI. 

În perioada 6 - 7 iunie 2018 a fost organizat Seminarul Regional cu genericul 

„Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, cu participarea a 

30 de experți internaționali și europeni și a peste 80 de participanți din RM, 

inclusiv reprezentanți ai organelor cu competențe în domeniul asigurării respectării 

DPI, inclusiv judecători, reprezentanți ai SV, IGP, APCSP etc.   

Număr de evenimente organizate - 4; Număr de participanţi – 160. 

85.  6.3. Participarea Republicii 

Moldova la lucrările sesiunilor 

anuale planificate de Uniunea 

Internaţională pentru Protecţia 

Noilor Soiuri de Plante 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Mediului; 

Comisia de Stat 

pentru Testarea 

Soiurilor de 

Plante 

 Număr de 

evenimente la 

care s-a 

participat;  

eveniment 

organizat 

Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018, reprezentanții AGEPI au participat la ședințele Comitetului Tehnic, 

Comitetului Administrativ și Juridic, Comitetului Consultativ și ale Consiliului 

UPOV, precum și la ședința dedicată desfășurării proiectului privind Formularul de 

cerere electronic UPOV, 29 octombrie – 2 noiembrie 2018, Geneva, Elveția. 

Pe parcursul anului AGEPI a participat la proiectul privind Formularul de cerere 

electronic UPOV, în vederea elaborării formularului UPOV de solicitare a 

brevetului pentru soi de plantă în RM în limba română. 

Au fost transmise la ANSA listele soiurilor de plante protejate prin brevete pentru 

soi de plantă și listele cererilor de brevet în examinare pentru asigurarea respectării 

drepturilor titularilor de brevet în cadrul procedurilor ANSA de certificare a 

materialului soiurilor protejate. 

A fost transmisă la CSTSP lista brevetelor pentru soiuri de plante în vigoare pentru 

includerea informației respective în Catalogul soiurilor plante pentru anul 2019. 

Număr de participări – 1 (2 persoane instruite); Număr de acțiuni realizate - 4. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 

Pe parcursul anului 2018 o persoană a participat la sesiunea UPOV din 29 

octombrie – 2 noiembrie 2018, Geneva, Elveția;  

A fost achitată cotizația de membru UPOV în sumă de 10728,00 franci elvețieni. 

86.  6.4. Consolidarea cooperării cu 

statele membre ale Consiliului 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

 Număr de 

evenimente la 
Realizat.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
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Interstatal al Comunităţii 

Statelor Independente (CSI) 

pentru problemele protecţiei 

juridice şi apărării proprietăţii 

intelectuale; participarea la 

şedinţele Consiliului Interstatal 

al CSI 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

care s-a 

participat;  

număr de poziţii 

de ţară prezentate 

A fost consolidată cooperarea în domeniul PI cu statele membre CSI, și anume:  

Cu Federația Rusă:  

- s-a participat la Conferința Internaționala privind Proprietatea Intelectuala în 

Noua Ordine Tehnologica, organizata de OMPI, în cooperare cu Fundaţia 

Skolkovo, organizată de Serviciul Federal de Proprietate Intelectuală (Rospatent) 

cu suportul OMPI, Skolkovo, Federația Rusa(1-2 februarie); 

- s-a participat cu prezentare la Conferința Internațională științifico-practică 

„Rolul PI în dezvoltarea tehnico-științifică a societății”, Moscova, Federația Rusă 

(17-18 septembrie); 

- a fost organizată o vizită de studiu la Rospatent, pentru instruire în utilizarea 

bazei de date Patsearch, Moscova, Federația Rusă (19-20 septembrie). 

Cu Azerbaidjan:  
s-a participat la Conferinţa regională „Capitalul intangibil și lanțurile valorice 

globale: Cum economia poate capta beneficiile inovației?”, organizată în cadrul 

Aniversării a 25 ani de la fondarea sistemului de brevete din Azerbaidjan, Baku  (5 

iunie 2018). 

La 15 octombrie 2018, reprezentantul AGEPI a participat la cea de-a 8-a şedinţă a 

Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării PI, în cadrul 

căreia a fost prezentată poziția RM vizavi de subiectele de pe agenda Consiliului. 

S-a asigurat participarea reprezentantului RM și prezentarea poziției RM la ședința 

Consiliului coordonator al Proiectului privind editarea produsului regional comun 

de informații privind brevetele de invenție pe CD-ROM-uri cu discuri optice, 

organizată de Serviciul Federal de Proprietate Intelectuală (Rospatent), or. 

Moscova (29-30 mai). 

Număr de evenimente la care s-a participat - 6; Număr de poziţii de ţară prezentate 

– 3.  

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 

MAEIE a asigurat participarea reprezentantului AGEPI la cea de-a 8-a Reuniune a 

Consiliului Interstatal al CSI pentru problemele protecţiei juridice şi apărării PI, 

care a avut loc la 15 octombrie 2018 în or. Moscova, Federaţia Rusă. În cadrul 

reuniunii, a fost efectuat un schimb de opinii cu privire la proiectul noii redacţii a 

Acordului privind măsurile de prevenire şi reprimare a utilizării mărcilor şi 

indicilor geografice false, din 4 iunie 1999. A fost examinată situaţia din spaţiul 

CSI privind domeniul protecţiei şi gestionării proprietăţii intelectuale şi măsurile de 

combatere a infracţiunilor în acest domeniu, precum şi punerea în aplicare a 

Planului de acţiuni pentru implementarea celei de-a 3-a etape (2016 – 2020) a 

Strategiei de dezvoltare economică a CSI pentru perioada până în anul 2020, în 

ceea ce priveşte cooperarea în domeniul protecţiei juridice şi protecţiei PI. 

Pe parcursul anului 2018 au avut loc negocieri pe platforma CSI privind semnarea 

următoarelor proiecte de tratate: 

1. Protocolul de încetare a acţiunii Acordului privind asigurarea reciprocă a 

integrității secretelor interstatale în domeniul protecţiei juridice a invenţiilor, 
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semnat la Minsk la 4 iunie 1999. Protocolul respectiv este interguvernamental. Prin 

HG nr. 413 din 8 mai 2018 pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării, au 

fost finalizate procedurile interne pentru semnare. Despre acest fapt MAEIE a 

informat CE al CSI, prin Nota Verbală din 30.05.2018. 

2. Protocolul de modificare a Acordului cu privire la colaborarea în domeniul 

protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, semnat la Moscova la 

24.09.1993. Protocolul este unul interstatal. Prin Decretul Preşedintelui RM nr. 

863-VIII din 23.08.2018, au fost iniţiate negocierile pe marginea acestuia. Prin 

Nota Verbală a MAEIE din 10.01.2019, au fost transmite în adresa CE al CSI 

propunerile părţii moldoveneşti pe marginea textului Protocolului. La moment, 

aceasta se află la etapa negocierilor. 

87.  6.5. Realizarea prevederilor 

Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi 

Organizaţia Eurasiatică de 

Brevete privind protecţia 

juridică a invenţiilor pe 

teritoriul Republicii Moldova, 

precum şi a Acordului de 

colaborare dintre Agenţia de 

Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi Organizaţia 

Eurasiatică de Brevete în 

domeniul proprietăţii 

intelectuale 

Anual Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

activităţi 

desfăşurate 

Realizat.  

In anul 2018 AGEPI a asigurat colaborarea cu OEAB, inclusiv:  

1. A fost realizat un schimb de informații (rapoarte ) privind rezultatele activității 

AGEPI și respectiv OEAB 

2. Conducerea AGEPI a avut o întâlnire cu Președintele OEAB, la Geneva, 

Elveția (septembrie )  în cadrul căreia s-a discutat despre stadiul de colaborare 

dintre RM și OEAB și identificarea priorităților de cooperare pentru următoarea 

perioadă; 

3. AGEPI a participat la completarea bazei de date EAPATIC prin transmiterea, 

lunar, a informației privind brevetele de invenții protejate pe teritoriul RM;   

4. OEAB a transmis, lunar, în adresa AGEPI informația privind brevetele de 

invenții protejate prin sistemul brevetului eurasiatic pentru care s-a solicitat 

protecție în RM în virtutea Acordului dintre Guvernul RM şi OEB privind protecţia 

juridică a invenţiilor pe teritoriul RM.  

Număr de activităţi desfăşurate – 4. 

88.  6.6. Extinderea cooperării cu 

asociaţiile titularilor de drepturi 

în domeniul proprietăţii 

intelectuale din străinătate 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

evenimente 

organizate cu 

participarea 

titularilor de 

drepturi din 

străinătate 

Realizat (are caracter permanent).   

În anul 2018, au fost organizate 3 evenimente în domeniul PI cu implicarea 

reprezentanților asociațiilor titularilor de drepturi (Asociația Internațională 

Anticontrafacere „REACT”, Asociația „STOP Illegal Pharmaceutics” React 

network, Polish Crop Protection Association):  

1. Seminar EUBAM axat pe utilizarea TI în asigurarea respectării DPI, 3-4 

octombrie, Chișinău; 

2. Seminar EUBAM în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, 

Chișinău, 13 – 14 decembrie 2018 (31 de persoane); 

3. Seminarul regional OMPI „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală” 6-7 iunie, Chișinău. 

A fost asigurat un schimb de informații cu Asociația Internațională a Mărcilor 

(INTA).  

A fost elaborat, cu suportul Proiectului UE „SARDPI”, un Ghid privind protecția 

DPI la frontieră pentru titularii de drepturi. 
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89.  6.7. Consolidarea colaborării cu 

oficiile naţionale de proprietate 

intelectuală de peste hotare 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

activităţi 

desfăşurate 

Realizat (are caracter permanent).  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul de bilanț, au fost consolidate relațiile de colaborare cu Oficiule de PI de 

peste hotare, fiind organizate 19 acțiuni bilaterale, dintre care cele mai importante 

au fost realizate cu următoarele oficii:    

1. OSIM - a fost semnat Programul Comun de Cooperare dintre AGEPI și OSIM 

pentru anii 2018-2019;  

2. Oficiul de Brevete din Israel - a fost semnat un Memorandum de înțelegere; 

3. Oficiul de Proprietate Intelectuală din Muntenegru - a fost semnat un Acord de 

colaborare; 

4. Departamentul pentru drept de autor al Ministerului Culturii și Turkic World 

Foundation din Turcia, în cadrul proiectului „Perspective de viitor ale ţărilor şi 

propuneri privind activităţile de cooperare ulterioare în domeniul dreptului de 

autor şi drepturilor conexe”, la care a participat și AGEPI; 

5. Oficiul de PI din Georgia SAKPATENTI - în cadrul procesului de negociere a 

Acordului dintre RM și Georgia cu privire la recunoașterea reciprocă și protecția 

indicațiilor geografice; 

6. Oficiul de PI din Republica Populară Chineză, în contextul participării 

delegației AGEPI la Conferința la nivel înalt în domeniul PI organizate în cadrul 

Inițiativei Centurii și drumului mătăsii, și altor acțiuni comune.  

Activități bilaterale au fost organizate și cu alte oficii de PI, inclusiv din Norvegia, 

Federația Rusa, Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria etc. 

90.  6.8. Consolidarea colaborării 

bilaterale cu Oficiul Uniunii 

Europene pentru Proprietatea 

Intelectuală în baza unui plan 

anual de acţiuni comune între 

Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală şi 

Oficiul Uniunii Europene 

pentru Proprietatea Intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii 

 Număr de 

activităţi 

organizate;  

număr de 

specialişti 

instruiţi 

Realizat (are caracter permanent). 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul 2018, 4 specialiști ai AGEPI au participat la 3 evenimente organizate de 

EUIPO, și anume:   

1. Conferința Internațională IP Seminar: „Selected issues on trade mark and 

design law„ Alicante, Spania, 7-8 mai (1 persoană); 

2. Seminarul regional în domeniul PI, organizat de către EUIPO în cooperare cu 

OSIM, 29-31 mai (2 persoane); 

3. Seminarul privind PI pe Internet/Darknet: Instruirea tehnică, organizată la 

Alicante, Spania, 12 – 14 noiembrie (1 persoană). 

Au fost organizate 4 videoconferințe la care au participat 42 de specialiști, în 

cadrul acestora au fost prezentate informații pe următoarele subiecte:  

Instrumentele TMClass; Prezentarea Registrului operelor orfane; Bazele de date ale 

Observatorului UE pentru respectarea DPI; Programul de secondament al EUIPO. 

În septembrie 2018, a fost organizată o reuniune bilaterală la nivel de conducere 

AGEPI și EUIPO în cadrul căreia au fost agreate prioritățile de colaborare 

bilaterală pentru anul 2019.   

91.  6.9. Consolidarea cooperării şi 

schimbul de informaţii dintre 

Observatorul respectării 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

 Număr de 

activităţi 

desfăşurate;  

Realizat (are caracter permanent).  

În vederea preluării şi implementării celor mai bune practici europene de protecţie 

a PI, în anul 2018, AGEPI a organizat o videoconferință cu EUIPO pentru 
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drepturilor de proprietate 

intelectuală din cadrul Agenţiei 

de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi Observatorul 

European al Încălcărilor 

Drepturilor de Proprietate 

Intelectuală 

Intelectuală număr de 

persoane  

instruite; misiune 

desfăşurată 

preluarea experienței Observatorului European al Încălcărilor DPI.  

La videoconferinţa menționată au participat specialiștii AGEPI, experți ai 

Proiectului UE „SARDPI”, reprezentanți ai SV, IGP și PG, în total 14 persoane. 

Reprezentanții EUIPO au prezentat instrumentarul Observatorului European al 

Încălcărilor DPI. Specialiștii din RM au avut posibilitate să se familiarizeze cu 

Bazele de date ale UE, gestionate de Observatorul UE, și anume: EDB (baza de 

date enforcement), ACIST (instrument de suport de informații anti-contrafacere) și 

AFA (instrument de depunere în format electronic a cererilor de intervenție la 

frontieră).  

Număr de activităţi desfăşurate – 1. 

92.  6.10. Consolidarea colaborării 

bilaterale cu Oficiul Comunitar 

pentru Soiurile de Plante 

(OCSP) 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Economiei şi 

Infrastructurii; 

Comisia de Stat 

pentru Testarea 

Soiurilor de 

Plante 

 Număr de 

activităţi 

organizate;  

număr de 

specialişti 

instruiţi 

Realizat (are caracter permanent). 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

AGEPI a informat OCSP despre realizările în domeniul PI, inclusiv la capitolul 

protecției noilor soiuri de plante și a transmis în adresa oficiului comunitar 

Raportul anual al AGEPI pentru anul 2017. 

În cadrul procedurilor de examinare a cererilor de brevet pentru soi de plantă au 

fost transmise la OCSP 7 solicitări de utilizare a rapoartelor de examinare tehnică 

ale OCSP, fiind recepționate 5 rapoarte de examinare tehnică a soiurilor de plante. 

În anul 2018 AGEPI nu a participat la seminare de instruire organizate de OCSP. 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 

CSTSP a elaborat 4 rapoarte de examinare tehnică a soiurilor de plante în baza 

colaborării cu oficiile de testare internaționale: 

- Bundessortenamt, DE (pentru un soi de măr și un soi de zmeur); 

- UKZUZ, CZ (un soi de grâu comun); 

- GEVES, FR (un soi de grâu comun). 

93.  6.11. Consolidarea relaţiilor de 

colaborare cu Oficiul European 

de Brevete şi cu statele membre 

ale acestuia; semnarea şi 

implementarea Programului de 

acţiuni comune ale Agenţiei de 

Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală şi Oficiului 

European de Brevete pentru 

anii 2018-2019 

Permanent Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Plan de acţiuni 

semnat;  

număr de 

activităţi 

desfăşurate;  

număr de 

specialişti 

instruiţi 

Realizat (are caracter permanent).   

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În anul de bilanț, relațiile AGEPI cu OEB au înregistrat progrese semnificative, 

agenția fiind implicată activ în proiectele și programele OEB destinate statelor 

membre și celor în validare, RM fiind parte la așa programe precum Espacenet, 

European Patent Register, a fost îmbunătățit schimbul de date dintre AGEPI și 

OEB.  

În anul 2018 a fost lansat un program de coaching pentru examinatorii de brevet de 

la AGEPI, primul curs fiind realizat de către expertul OEB, A. Langer, în 

octombrie 2018, pentru examinatorii din domeniu, la care au participat 18  

specialiști AGEPI.   

În luna februarie, reprezentantul Direcției Cooperare Internațională a OEB a 

realizat o misiune de lucru la AGEPI pentru a agrea activitățile comune AGEPI – 

OEB pentru anul 2018; 

La 9 iulie 2018, Directorul General AGEPI, L. Bolocan, a avut o întâlnire cu noul 

Președintele OEB, A. Campinos, cu care a discutat perspectivele strategice de 
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colaborare bilaterală dintre RM și OEB.  

În august, a fost organizată o misiune de lucru a reprezentantului AGEPI la OEB 

pentru agrearea Planului de acțiuni cu OEB pentru anul 2019;  

În noiembrie, AGEPI a primit vizita Vice-Preşedintelui OEB, R. Lutz la Chișinău 

în cadrul căreia a fost semnat Planul de acțiuni privind colaborarea bilaterală 

dintre OEB și AGEPI pentru anul 2019. 

În 2018, 13 specialiști AGEPI au participat la 7 evenimente organizate de 

Academia OEB, inclusiv: 

1. Reuniunea OEB „East meets West” și ședința tehnică în domeniul schimburilor 

de date, Viena, Austria (19-20 aprilie); 

2. Conferința PATLIB 2018 organizată de către OEB, Liubliana, Slovenia (3 – 4 

mai); 

3. Conferinţa publică cu genericul „Brevetarea invenţiilor cu ajutorul Programului 

de Inteligenţă Artificială”, or. München, Germania (30 mai 2018); 

4. Săptămâna PI pentru oficiali guvernamentali și oficii de PI, organizată de OEB 

și Oficiul de PI al UE, Munich (9-13 iulie 2018); 

5. Reuniunea tehnică „Quality at Source” privind schimbul de date la nivel 

regional, organizat de OEB, Vienna, Austria (10-11 octombrie 2018); 

6. Conferința privind informația de brevet, ediția 2018, Brussels, Belgia (12-14 

noiembrie 2018); 

7. Conferința indo-europeană privind brevetarea globală a tehnologiilor 

emergente de la Munchen, Germania (29 noiembrie 2018). 

Plan de acţiuni semnat; număr de activităţi desfăşurate - 12; număr de specialişti 

instruiţi – 31. 

94.  6.12. Organizarea la Chişinău a 

seminarelor naţionale şi 

internaţionale, cu participarea 

experţilor de peste hotare, cu 

tematica axată pe protecţia, 

respectarea şi valorificarea 

drepturilor de proprietate 

intelectuală 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

evenimente 

organizate;  

număr de 

participanţi 

Realizat (are caracter continuu).  

 Pe parcursul anului 2018 au fost organizate peste 50 de seminare naționale și 

internaționale cu participarea experților de peste hotare în cadrul cărora au 

participat peste 1000 de persoane. 

Seminarele au fost organizate cu suportul Proiectului UE „SARDPI” și altor 

parteneri, precum OMPI, OEB, Misiunea EUBAM. 

 

95.  6.13. Implementarea, monitorizarea 

şi raportarea realizării acţiunilor 

referitoare la capitolul 

„Drepturile de Proprietate 

Intelectuală”, incluse în Planul 

Naţional de Acţiuni pentru 

Implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova-

Uniunea Europeană pentru anii 

2017-2019, inclusiv pe 

2018-2020 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

rapoarte 

prezentate 

Realizat (are caracter continuu).  

Pe parcursul anului 2018, AGEPI a asigurat implementarea acțiunilor incluse la 

capitolul „Drepturile de Proprietate Intelectuală”, din Planul Naţional de Acţiuni 

pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019 

(PNAAA).  

În anul de bilanț, AGEPI a prezentat 8 rapoarte de progres de implementare a 

PNAAA. Informația referitor la implementarea PNAAA a fost raportată și pe 

platforma de monitorizare PlanPro. 
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platforma guvernamentală de 

raportare, evaluare şi 

monitorizare „PlanPro” 

96.  6.14. Intensificarea colaborării 

internaţionale vizînd schimbul 

de experienţă cu privire la 

transferul tehnologic şi 

obiectele de proprietate 

intelectuală, aplicarea la 

proiecte internaţionale, 

perfecţionarea cadrelor în 

domeniul respectiv 

2018-2020 Agenţia 

Naţională pentru 

Cercetare şi 

Dezvoltare; 

Academia de 

Ştiinţe a 

Moldovei; 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

 Număr de 

proiecte 

internaţionale 

realizate;  

număr de stagii 

peste hotare 

Realizat (are caracter continuu).  

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare: 

ANCD participă în 4 proiecte internaționale în domeniul transferului tehnologic, în 

curs de implementare1) „Business-INN-Moldova” – proiect din cadrul Programului 

COSME/EEN. În cadrul acestuia s-a acordat suport informațional și practic 

antreprenorilor din RM în vederea stabilirii de parteneriate cu antreprenorii din UE. 

2) „PROBIM” – proiect din cadrul „Programului Orizont 2020”. În cadrul 

proiectelor au fost efectuate 8 misiuni de audit inovațional al companiilor din RM, 

în rezultatul cărora beneficiarii au primit rapoarte de audit cu concluzii și 

recomandări privind dezvoltarea afacerilor. Training „Dezvoltarea strategiilor 

inovaționale”, 24-26 aprilie 2018, București, Romania. Au fost prezente15 

persoane din cadrul organizațiilor partenere în proiect. 

3) „SME/HPC” – Proiect în cadrul Programului „Erasmus plus”. În cadrul 

proiectului a fost elaborat planul de activități specifice în vederea susținerii ÎMM-

urilor utilizatoare de calculatoare de performanță înaltă. 

4) „KnowING IPR” – Proiect din cadrul programului „Interreg Danube”. În anul 

2018 s-a început elaborarea protocolului de colectare a datelor cu privire la 

proprietatea intelectuală din RM de către ANCD împreună cu AGEPI. După 

colectarea datelor, acestea vor fi procesate și în baza rezultatelor obținute vor fi 

organizate ateliere de lucru pentru antreprenori. 

Număr de proiecte internaţionale realizate- 4; număr de stagii peste hotare - 1; 1 

persoană instruită în cadrul stagiului „Dezvoltarea strategiilor inovaționale”. 

Academia de Ştiinţe a Moldovei: 

AȘM a aplicat la următoarele proiecte internaționale în domeniul agrobiologic - 

moldo-francez pentru perioada 2018-2019: 

1. „Elaborarea și implementarea biotehnologiei de producere a oțetului heresat 

și condimentat de calitate superioară, competitiv pe piețele interne și cele 

externe” (moldo-francez,- pentru perioada 2018-2019); 

2. (16.80013.16.05.18/Ro) Proiect Moldo-Român Modificarea statutului redox 

și a expresiei genelor legate de stres la Spirulina (Arthrospira) in condiții de stres 

oxidativ indus (ReGeSpi); 

3. 17.80013.5107.12/6233 STCU (nr.12/6233 STCU din 30.06.17)  

„Elaborarea și aplicarea procedeelor agroecologice în gestionarea durabilă a 

insectelor dăunătoare pentru producerea tomatelor sănătoase” (2018); 

4.  06/RESINFRA „Modernizarea infrastructurii Centrului de Cercetare a 

Invaziilor Biologice în domeniul biobankingului și barcodării genetice a 

biodoversitații” (2018); 

5.  BSB165 „Creating a system of innovative transboundary monitoring of 

thetransformations of the Black Sea river ecosystems under the impact of 
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ydropowerdevelopment and climate change HydroEcoNex”; 

6. BSB27 „Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for 

sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved 

evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and 

public exposure prevention - MONITOX”; 

7. Proiect „Orizont” 2020  № 776609 „Amplificarea  colaborării internaţionale 

în domeniul schimbării climei” /  „Strengthening international cooperation on 

climate change research” Apel/Subiect: Extinderea activităților de cooperare 

internațională privind adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora, 

Termenul executării – 2018-2022; 

8.  Proiect internațional BSB165 „Creating a system of innovative 

transboundary monitoring of the Black Sea river ecosystems transformation under 

impacts of hydropower development and climate change” HydroEcoNex, ENI 

CBC Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020; 

9.  Proiect internațional BSB27 „Black Sea Basin interdisciplinary cooperation 

network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, 

improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful 

substances, and public exposure” MONITOX, ENI CBC Joint Operational 

Programme Black Sea Basin 2014-2020; 

10. ORIZONT 2020 - DANUBIUS-PP SEP-2103625172, 2016-2019 -

Preparatory phase for the Pan-European research infrastructure DANUBIUS – RI 

„The International Centre for advanced studies on river-sea systems” / Centrul 

Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Deltă-Mare, sau 

DANUBIUS-RI. 

În total au fost realizate 10 proiecte internaţionale și 35 de stagii peste hotare.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În 2018, AGEPI a aplicat în cadrul unui consorțiu internațional la un proiect 

interregional în cadrul Programului Transfrontalier Danubian care a fost acceptat 

spre finanțare. Proiectul „Cunoașterea DPI – Promovarea inovării în regiunea 

Dunării prin ingineria cunoașterii și gestionarea DPI – KnowING IPR” a fost 

lansat în iunie 2018 și va fi implementat pe parcursul anilor 2018-2020.  

Un specialist AGEPI a beneficiat de un program de stagiere la Madrid Fellowship 

Program al OMPI pentru perioada februarie 2018 – februarie 2019.  

97.  6.15. Ratificarea Actului de la 

Geneva al Aranjamentului de la 

Lisabona privind protecţia 

denumirilor de origine şi 

înregistrarea internaţională a 

acestora 

2018-2019 Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

 Act ratificat În proces de realizare.  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

În vederea ratificării Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona 

privind denumirile de origine şi indicaţiile geografice, AGEPI a inițiat perfectarea 

argumentării privind  oportunitatea ratificării actului menționat în conformitate cu 

procedura stabilită conform Legii nr. 595-XIV  din  24.09.1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova și Regulamentului privind mecanismul de 

încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 442  din  17.07.2015. 
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În anul 2018, AGEPI a examinat și susținut, în cadrul Adunării Statelor membre 

ale OMPI din septembrie 2018, modificarea cuantumului taxelor aferente 

procedurilor de înregistrare a DO pe cale internațională, stabilite în conformitate cu 

Regulamentul comun privind Acordul de la Lisabona privind protecția denumirilor 

de origine și înregistrării lor internaționale și a Actului de la Geneva referitor la 

Acordul de la Lisabona privind denumirile de origine și indicațiile geografice. 

Modificarea cuantumului taxelor a fost identificată drept una dintre căile menite să 

asigure sustenabilitatea sistemului Lisabona. 

98.  6.16. Colaborarea cu Fundaţia 

Internaţională de Biblioteci 

Electronice cu referire la 

drepturile de proprietate 

intelectuală şi bibliotecile 

publice 

2018-2020 Ministerul 

Educaţiei, 

Culturii şi 

Cercetării 

Agenţia de Stat 

pentru 

Proprietatea 

Intelectuală 

Asociaţia 

Bibliotecarilor 

din Republica 

Moldova 

Raport anual 

elaborat 

Realizat (are caracter continuu).  

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării: 

În anul 2018 în republică au activat Biblioteci online cu colaborări naționale și 

internaționale:  

- ABRM  http://www.abrm.md; 

- Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - http://www.bnrm.md ; 

- Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” - http://www.bncreanga.md/  

- Camera Națională a Cărţii - http://www.bookchamber.md/ ; 

- AGEPI http://agepi.gov.md/ ; 

- Institutul Naţional de Standardizare - http://www.standard.md/ ; 

- Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Repozitoriu tezelor de doctor) 

- http://www.cnaa.md/ ; 

Biblioteci online din învăţământ: 

- Biblioteca Centrală a USM - http://usm.md/; 

- Biblioteca Ştiinţifică a ASEM - http://www.lib.ase.md; 

- Biblioteca Tehnico-științifică a UTM - http://library.utm.md; 

- Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” - 

http://www.upsc.md/; 

- Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „N. Testemiţanu”- 

http://library.usmf.md/; 

- Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM - http://library.ulim.md/ ; 

- Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Cooperatist-comerciale din Moldova - 

http://biblioteca.uccm.md/ etc.  

Consorțiumul Resurse electronice Moldova (REM) în colaborare cu ABRM 

elaborează anual raportul referitor la accesul la bazele de date, inclusiv promovarea 

și organizarea campaniei „Accesul deschis”. 
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