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Notă informativă 
cu privire la asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. 

Prezentarea Raportului Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală 

 raportor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
 

Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală a fost constituit şi activează în 
cadrul AGEPI din anul 2011.  

Scopul creării acestui punct informațional a fost asigurarea schimbului de informaţii dintre 
autorităţile responsabile de monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dar și 
elaborarea unor rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.  

Totodată, Observatorul exercită funcţiile Centrului de notificare a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului privind implementarea Acordului TRIPs și constituie un mijloc eficient de promovare a 
activităților diverselor autorități/instituții implicate în combaterea încălcărilor drepturilor de 
proprietate intelectuală.  

Una dintre atribuțiile importante ale Observatorului este elaborarea şi publicarea anuală a 
Raportului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, care este 
structurat în conformitate cu cele patru direcţii prioritare de activitate a Observatorului: monitorizarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, instruirea şi promovarea conceptelor de proprietate 
intelectuală, colaborarea cu alte organizaţii/titulari de drepturi și notificarea OMC privind 
implementarea Acordului TRIPs. 

 Raportul realizat în baza datelor colectate și sistematizate, prezintă o imagine de ansamblu 
asupra situației din domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova  
și este adresat tuturor instituțiilor și persoanelor fizice interesate din țară și de peste hotare. 

Pe parcursul anului de bilanț au fost organizate mai multe şedinţe în cadrul cărora au fost 
discutate o serie de aspecte importante ce ţin de activitatea acestuia. Printre principalele activități se 
numără următoarele:  

- Organizarea conferinţei de presă de lansare a Raportului Naţional privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2017, elaborat anual de către 
AGEPI cu suportul informaţional al autorităţilor publice responsabile de asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală (Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor 
Interne, Agenţia de Administrare a instanţelor judecătoreşti, Agenţia pentru Protecția Consumatorilor 
şi Supravegherea Pieţei, Consiliul Concurenţei). Publicaţia asigură continuitatea colectării şi 
sistematizării datelor statistice şi analitice referitoare la asigurarea DPI în Republica Moldova. 
Raportul național poate fi accesat online la adresa: http://observatorpi.md/studii-rapoarte; 

- Crearea şi lansarea site-ului Observatorului www.observatorpi.md, care reprezintă o sursă 
de informare a publicului despre importanţa proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică a ţării, 
un instrument de sensibilizare a acestuia asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei, celor mai 
importante evenimente care au loc pe segmentul asigurării respectării drepturilor de proprietate 



intelectuală, precum şi un mijloc eficient de promovare a activităților diverselor autorități/instituții 
implicate în combaterea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală; 

 - Participarea la videoconferinţa EUIPO-AGEPI, la care au fost prezenți specialiști ai 
AGEPI, experți ai Proiectului de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, reprezentanți ai 
Serviciului Vamal, Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii Generale. În cadrul 
videoconferinței reprezentanții EUIPO au prezentat instrumentarul Observatorului European al 
Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală. Specialiștii din Republica Moldova au avut 
posibilitate să se familiarizeze cu Bazele de date ale Uniunii Europene, 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). Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală a fost 
înființat de către Comisia Europeană în anul 2009 și încredințat EUIPO în 2012, pentru a facilita și 
a sprijini activitățile autorităților naționale, ale sectorului privat și ale instituțiilor Uniunii Europene 
de combatere a încălcărilor DPI. 

Notabilă pentru perioada anului 2018 este şi implementarea cu succes a Proiectului UE „Suport 
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova 
(EuropeAid/137467/DH/SER/MD). Obiectivul principal al proiectului a constituit îmbunătățirea 
modului de aplicare a cadrului legal și de reglementare în domeniul protecției și asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. Printre obiectivele 
specifice se numără dezvoltarea unui sistem informațional care să asigure comunicarea și 
schimburile de date între instituțiile statului implicate în asigurarea protecției și respectării DPI, 
inclusiv: AGEPI, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, 
Inspectoratul General al Poliției, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, 
Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Astfel, în vederea 
îmbunătăţirii comunicării şi coordonării interinstituționale prin automatizarea procesului de 
colectare și transmitere a datelor relevante procesului de aplicare a mecanismelor de protecție a 
drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile implicate în implementarea legilor și 
actelor normative guvernamentale privind drepturile de proprietate intelectuală din Republica 
Moldova (AGEPI, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, Ministerul 
Finanțelor și Serviciul Vamal, Ministerul Justiției și Agenția de Administrare a Instanțelor 
Judecătorești, Procuratura Generală, Agenția pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea 
Pieţei), precum şi în scopul creării unor platforme electronice pentru asigurarea comunicării dintre 
autorități și titularii de drepturi, a fost elaborat proiectul HG cu privire la Platforma informațională 
în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală, constituit din: sistemul informațional 
în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (SI e-OPI) și sistemul informațional 
„Registrul cererilor de intervenție” (SI e-RCI). 

Totodată, urmează să fie aprobate Conceptele tehnice ale acestor Sisteme și Regulamentele privind 
organizarea și funcționarea lor. Proiectul respectiv va asigura cadrul legal necesar pentru punerea 
în aplicare a Platformei e-IPR, elaborat în cadrul Proiectului UE „SARDPI”.  

 


