Glosar abrevieri
Acordul de Asociere RM-UE – Acordul de Asociere între
Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de altă parte
AGEPI – Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
AITT –Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
ANMDM –Agenția Naţională a Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale
APDBM - Asociaţia Producătorilor de Divin şi Brandy de
Moldova
APCSP – Agenția pentru Protecția Consumatorilor și
Supravegherea Pieței
ASEM – Academia de Studii Economice din Moldova
AȘM – Academia de Științe a Moldovei
BD – Bază de Date
CCI – Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
CNCPPCI - Centrul Național de Conservare și Promovare a
Patrimoniului Cultural Imaterial
CSTSP - Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
DG – Director General
DO – Denumire de Origine
DOP – Denumire de Origine Protejată
DPI – Drepturi de Proprietate Intelectuală
EIS „Infoinvent”- Expoziția Internațională Specializată
„Infoinvent"
EUIPO - Oficiul European pentru Proprietatea Intelectuală.
IG – Indicație Geografică

IGP – Inspectoratul General al Poliţiei
INJ – Institutul Național al Justiției
MADRM - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Europene
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MEI - Ministerul Economiei şi Infrastructurii,
MIEPO - Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi
Promovare a Exportului din Moldova
MNAM - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
MNEIN - Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
MNIM - Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
MOLDAC - Centrul Naţional de Acreditare din Republicii
Moldova
MSMPS - Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Observatorul PI – Observatorul respectării drepturilor de
proprietate intelectuală
ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
OEB – Oficiului European de Brevete
OGC – Organizație de Gestiune Colectivă
OMPI – Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale
ONVV – Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
OPI – Obiect de Proprietate Intelectuală
OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
PCT – Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor
2

PG – Procuratura Generală
PNAAA RM-UE – Planul Naţional de Acţiuni pentru
Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, aprobat prin HG
nr. 1472 din 30.12.2016
RM – Republica Moldova
SCARP – Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a
Drepturilor Artiştilor Interpreţi
SNPI – Strategia Națională de Proprietate Intelectuală
STG – Specialitate Tradițională Garantată
SV – Serviciul Vamal

UASM - Universitatea Agrară de Stat din Moldova
UE – Uniunea Europeană
UPOV –- Uniunea Internațională pentru Protecția Soiurilor
de Plante
USM – Universitatea de Stat din Moldova
USMF „N. Testemițanu” – Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „N. Testemițanu”
UTM – Universitatea Tehnică a Moldovei
ZLSAC – Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător
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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.491 din 11.09.2015
Perioada de raportare 2017
Nr.
Termenul
Indicatorii
Nr. acţiunii
Autoritatea
Rezultatul
de
de
Denumirea acţiunii
Rezultatul implementării acțiunii în anul 2017
crt. conform
responsabilă
implementării
realizare
monitorizare
planului
1
2
3
3
4
5
6
7
OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării strategice a proprietății intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia la
modelul inovaţional al creşterii economice
Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării
1.1.1. Perfecţionarea cadrului 2015-2017 Academia de Ştiinţe Cadrul legislativ - Proiect aprobat
1.
Executat.
juridic favorabil
a Moldovei (Agenţia normativ creat
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
creşterii numărului de
pentru Inovare şi
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
parteneriate între
Transfer
Ministerul Economiei și Infrastructurii:
industrie şi cercetare,
Tehnologic);
Au fost elaborate modificări și completări la Codul cu privire la știință
sectorul public şi cel
Ministerul
și inovare, care au fost aprobate prin Legea nr. 190 din 21.09.2017
privat în domeniul
Economiei
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul cu
inovării
privire la Știință și Inovare), favorabilă creşterii numărului de
parteneriate și care va intra în vigoare la 20 februarie 2018.
1.1.2. Implementarea
2015-2017 Academia de Ştiinţe Ecosistem naţional Numărul de
2.
Executat.
recomandărilor
a Moldovei (Agenţia de inovare
recomandări
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Studiului privind
pentru Inovare şi
constituit, orientat implementate
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
În anul 2017 s-au realizat activitățile, după cum urmează:
îmbunătăţirea cadrului
Transfer
spre creştere
normativ-legislativ
Tehnologic);
economică Condiţii
- Au fost studiate şi s-au preluat bunele practici internaţionale în
naţional din domeniul
Ministerul
propice de
vederea dezvoltării unui ecosistem de inovare cât mai complet;
proprietăţii intelectuale
Economiei; Agenţia dezvoltare a
- A fost antrenat sectorul privat în extinderea infrastructurii inovării;
în vederea încurajării
de Stat pentru
procesului
A fost organizat concursul „Cea mai bună idee inovațională”;
activităţii inovaţionale
Proprietatea
inovaţional
Au
fost scrise, depuse şi implementate proiecte internaţionale în
Intelectuală
vederea extinderii cooperării internaţionale;
- A fost susţinută integrarea parcurilor şi incubatoarelor de inovare în
reţelele internaţionale de dezvoltare, prin prezentarea oportunităţilor de
finanţare;

4

- A fost efectuată monitorizarea şi s-a evaluat activitatea parcurilor
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare;
- S-a dezvoltat continuu cooperarea strânsă și eficientă între mediul
de afaceri,universităţi, instituţii de cercetare şi stat etc.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Au fost realizate mai multe acțiuni în conformitate cu recomandarea nr. 9
din Studiul vizat: „Utilizarea efcientă a sistemului de protecție a PI în
vederea stimulării activității de inovare orientată spre creştere
economică”, în special ce țin de:
− dezvoltarea capacităților unităților publice de cercetare,
întreprinderilor, mediului de afaceri privind managementul PI: au fost
organizate 96 de evenimente de instruire/perfecționare/informare în
domeniul proprietății intelectuale (conferințe, seminare, mese rotunde,
cursuri de instruire, ateliere de lucru, concursuri naționale, prelegeri): 40pentru exponenții mediului de afaceri, 10-pentru instituțiile publice, 1pentru profesorii din licee, 35-pentru instituțiile de învățământ, inclusiv:
•
ASEM: Prelegeri pentru facultățile Business și Administrarea
afacerilor, Management – 14/ 11 persoane /per prelegere (total 154 de
studenți); Facultatea Relații economice Internaționale – 64 de persoane;
•
ULIM: 2 cursuri de instruire în domeniul PI pentru masteranzi –
32 ore; lecție publică pentru profesori și cercetători privind protecția
conținutului științific și plagiat - 35 de participanți.
•
USMF N. Testemițanu: cursuri de instruire privind protecția PI
pentru masteranzi, doctoranzi; 2 seminare tematice în domeniul PI pentru
doctoranzi, profesori și cercetători - cu participarea a 120 de persoane;
•
Universitatea AȘM: seminar privind protecția PI pentru studenții
și corpul profesoral didactic cu participarea a 85 de persoane;
•
USM: Prelegeri privind plagiatul și conținutul științific (50 de
studenți); privind Dreptul de autor în mass-media și mediul digital (50
de studenți) etc.
− crearea cadrului necesar în vederea sporirii capacităților de C-D şi de
valorificare a drepturilor de PI: în vederea sporirii capacităților de
valorificare a drepturilor de PI prin HG nr. 406 din 06.06.2017 au fost
introduse modificări în Regulamentul privind procedura de depunere și
examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului, iar
prin HG nr. 353 din 30.05.2017 - în Regulamentul privind procedurile de
depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a
brevetului pentru spoi de plantă;
− implementarea mecanismului de susținere a brevetării invențiilor
autohtone în străinătate; motivarea protecției invențiilor autohtone în
alte țări: pe parcursul anului 2017 nu au fost depuse solicitări de
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acordare a sprijinului financiar pentru brevetarea în străinătate, deși
mecanismul există; în scopul motivării protecției invențiilor autohtone în
alte țări AGEPI a promovat peste 100 de invenții autohtone la 9 expoziții
internaționale de inventică;
− stimularea utilizării potențialului proprietății intelectuale ca
instrument de obținere a avantajelor concurențiale: AGEPI a efectuat
mai multe studii de prediagnoză a PI (detalii vezi la pct. 1.6.1.), care s-au
finalizat cu recomandări în vederea stimulării utilizării potențialului
proprietății intelectuale ca instrument de obținere a avantajelor
concurențiale;
− asigurarea accesului mediului de afaceri la rezultatele cercetărilor
finanțate din surse bugetare: au fost prelucrate şi înregistrate în Baza de
Date publică „Rezultate ştiinţifice”, elaborată şi gestionată de către
AGEPI, accesibilă online, 19 fişe informative privind rezultatele
realizării programelor/proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării finanțate
din surse bugetare, fiind eliberate 15 adeverinţe de înregistrare;
− facilitarea accesului IMM la surse externe de cunoaştere şi tehnologie,
în special la informația de brevet, inclusiv la bazele de date
internaționale : AGEPI oferă acces gratuit la baza de date Invenții,
inclusiv la instrumentul analitic Panorama de Brevet, precum și la
informațiile privind adresele bazelor de date internaționale ce conțin
informația de brevet , oferind totodată consultanță cu privire la
documentarea în bazele de date . De asemenea, AGEPI sistematic
promovează cunoștințele privind informația de brevet (detalii vezi la pct.
1.6.4);
− informarea şi stimularea mediului de afaceri în vederea protecției şi
utilizării PI și creşterea gradului de conştientizare a mediului de
afaceri, în special a IMM, privind utilizarea sistemului de PI pentru
dezvoltarea avantajelor competitive: au fost organizate instruiri pentru
IMM-uri la care au participat rezidenți ai Incubatoarelor de afaceri,
consultanți, manageri, antreprenori care sunt la etapa incipientă de
dezvoltare a afacerii. Scopul seminarelor a fost inițierea întreprinzătorilor
cu o experiență redusă de activitate în protecția și valorificarea privind
obiectele de proprietate intelectuală (detalii vezi la pct. 1.6.2. -1.6.3.);
− dezvoltarea pieței obiectelor de proprietate intelectuală : în baza
Mecanismului de monitorizare a pieței proprietalii intelectua1e din
Republica Moldova aprobat prin Ordinul Directorului General AGEPI nr.
248 din 30.12.2014, AGEPI elaborează anual Raportul de monitorizare a
pieței obiectelor de proprietate industrială. Raportul pentru anul 2016
este plasat pe site-ul AGEPI :
(http://agepi.gov.md/sites/default/files/2017/09/rmp_opi_2016.pdf)
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3.

1.1.3.

Implementarea
2015-2017 Agenţia de Stat
mecanismului de
pentru Proprietatea
susţinere a brevetării în
Intelectuală;
străinătate
Academia de Ştiinţe
a Moldovei;
Organizaţia de
Atragere a
Investiţiilor şi
Promovare a
Exportului din
Moldova; Ministerul
Finanţelor;
Ministerul
Economiei; Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic

Asigurarea
accesului titularilor
la mecanismul de
brevetare în
străinătate

Numărul de
invenţii
brevetate în
străinătate

4.

1.1.4.

Organizarea şi
2015, 2017
desfăşurarea
Conferinţei
Inovaţionale
Internaţionale axată pe
rolul inovaţiilor şi
proprietăţii intelectuale
pentru dezvoltarea
economică (2 ediţii)

Antrenarea
instituţiilor
ştiinţifice, a
antreprenorilor în
dezbaterile
problemelor
actuale privind
rolul inovării şi
proprietăţii
intelectuale în
creşterea

Conferinţe
desfăşurate

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Academia de Ştiinţe
a Moldovei (Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer
Tehnologic)
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Totodată, în contextul reformei administraţiei publice, precum și
modificării Codului pentru Știință și Inovare, precizăm că
configurația ecosistemului de inovare se va modifica, în dependență
de trasferul competențelor autorităților care sunt parte a acestui
ecosistem.
Executat.
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 (Regulamentulcu privire
la susținerea brevetării în străinătate a invențiilor a soiurilor de
plante create în Republica Moldova). Accesul titularilor la mecanismul
de brevetare în străinătate a fost asigurat. Totodată, AGEPI a adus la
cunoștința publicului larg informația cu referire la susținerea financiară
a brevetării în străinătate, plasând pe pagina sa web informația și
cererea de acordare a sprijinului financiar
http://agepi.gov.md/ro/news/noi-mecanisme-de-sus%C8%9Binerebrevet%C4%83rii-inven%C8%9Biilor-%C8%99i-soiurilor-de-plante%C3%AEn-str%C4%83in%C4%83tate. În cadrul tuturor
evenimentelor se distribuie informația cu referire la acest subiect.
Până în prezent nu au fost depuse solicitări de finanțare.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
AITT a informat beneficiarii proiectelor de transfer tehnologic despre
acest mecanism și a sugerat adresarea către AGEPI în acest sens. La
data de 31 octombrie 2017 a fost organizat un seminar comun (AITTAGEPI) cu genericul „Proprietatea intelectuală” - componenta
principală a unei afaceri inovative” unde s-a discutat despre
posibilitatea implementării mecanismului de susţinere a brevetării în
străinătate de către inventatorii și antreprenorii din RM.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Conferinţa Inovaţională Internațională cu genericul „Proprietate
Intelectuală – Inovații – Calitatea Vieții”, a avut loc în perioada 15-16
noiembrie 2017, la Chișinău.
A fost organizată de către AGEPI cu sprijinul Proiectului de asistenţă
tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea
respectării DPI” în RM, cu participarea OMPI și OEB, precum și
Ministerului Economiei și Infrastructurii.
La lucrările conferinței au participat peste 90 de persoane, reprezentanți
ai instituțiilor din sfera științei și inovării din tară și de peste hotare,

competitivităţii şi
dezvoltării
economice a ţării

5.

1.2.1.

inclusiv reprezentanți ai OEB, OMPI, ai oficiilor de PI și experți
internaționali din Muntenegru, România, Georgia, Austria.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
AITT a participat la Conferinţa Inovaţională Internațională cu genericul
„Proprietate Intelectuală – Inovații – Calitatea Vieții”, organizată de
către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). În
cadrul sesiunii a III-a a Conferinței „Mecanisme de încurajare a
activității inovaționale și de transfer tehnologic”, de a cărei organizare
AITT era responsabilă, a avut loc un schimb de bune practici privind
factorii activității inovaționale și interdependența acestora, rolul statului
în încurajarea creativității și activității inovaționale, inclusiv
instrumente financiar-creditare de încurajare a dezvoltării inovative.
Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri
Promovarea ideilor
2015-2017 Ministerul
Intensificarea
Numărul
Executat.
inovative în mediul de
Agriculturii şi
dialogului dintre
seminarelor
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
afaceri din domeniul
Industriei
mediul de afaceri desfăşurate
Pentru anul 2017 de către Minister au fost recunoscuți 11 prestatori de
agricol şi al industriei
Alimentare;
din domeniul
Numărul de
servicii de instruire și formare;
alimentare Crearea
instituţiile ştiinţifice agroalimentar şi
fermieri instruiţi Au beneficiat de certificatele ce confirmă instruirea circa 1800 de
centrelor de excelenţă
din sectorul
instituţiile din sfera Numărul de
fermieri; circa 1400 din ei au aplicat cu dosar la Fondul Național pentru
pentru fermieri
agroalimentar;
ştiinţei şi inovării centre de
solicitarea de subvenție, astfel, suma maximală de care ar putea ei să
Agenţia pentru
Promovarea
excelenţă create beneficieze constituie circa 5,6 mil lei.
Inovare şi Transfer realizărilor
Au fost desfășurate 185 de seminare în cadrul cărora au fost instruiți
Tehnologic
cercetării şi
4588 fermieri. Centrele de excelență create în 2016 (2) funcționează cu
inovării în mediul
succes.
de afaceri
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
Instruirea
In vederea promovării ideilor inovative, au fost organizate un şir de
fermierilor privind
evenimente printre care seminarul „Instrumente de finanțare și
utilizarea
promovare a inovațiilor în Republica Moldova” desfășurat pe data de 3
inovaţiilor deschise
februarie 2017 la „MoldExpo” în contextul Expoziției Naționale
„Fabricat în Moldova”. Seminarul a întrunit 20 de reprezentanți ai
mediului de afaceri din sectorul agricol și al industriei alimentare.
De asemenea, la 28 septembrie AITT a participat în calitate de coorganizator la Hackatonul IT în sectorul agricol – concurs de Proiecte
IT dedicate inovațiilor tehnologice în sectorul agroalimentar. Scopul
hackatonului a fost de a îmbunătăți eficiența industriei agricole folosind
tehnologia informației, de a promova eficient start-up-urile orientate
spre sectorul agrar și de a oferi tinerilor specialiști din IT posibilitatea
de a însuși un nou domeniu. Echipele au muncit pentru a crea soluții,
prototipuri ale proiectelor lor în următoarele domenii: inteligența
antreprenorială pentru necesitățile întreprinderilor din domeniul agricol,
eficientizarea producției, optimizarea proceselor, dezvoltarea
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6.

1.2.2.

Organizarea Expoziţiei 2015, 2017
Internaţionale
Specializate în
domeniul proprietăţii
intelectuale,
creativităţii şi inovării
“INFOINVENT” în
scopul creării unei
platforme de
comunicare şi
promovare a
realizărilor ştiinţifice şi
inovaţionale (2 ediţii)

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Academia de Ştiinţe
a Moldovei; Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer
Tehnologic;
Ministerul
Economiei

Valorificarea
potenţialului
intelectual
Atragerea
investiţiilor pentru
implementarea
inovaţiilor
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Expoziţii
organizate
Numărul de
obiecte de
proprietate
intelectuală
prezentate
Numărul de
expozanţi,
inclusiv din
străinătate

senzorilor.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Ediția a XV a Expoziției Internaționale Specializate „Infoinvent" a avut
loc în perioada 15-18 noiembrie 2017 la ,,Moldexpo”. Evenimentul este
organizat de AGEPI în parteneriat cu AȘM, AITT, CIE „Moldexpo” și
cu susținerea OEB.
La expoziție au participat 100 de instituții și întreprinderi, tineri creatori
și inventatori din RM, România, Portugalia, Croația, Cehia, Coreea de
Sud, Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc., care au prezentat la
standurile expoziționale cca 400 de invenții, produse/servicii inovative
și creative, proiecte inovaționale și de inovare și transfer tehnologic etc.
Lucrările participanților au fost expuse la 5 compartimente: invenții,
soiuri de plante și design industrial; produse și servicii inovative;
proiecte de inovare și de transfer tehnologic; creația tinerilor și industrii
creative.
Lucrările prezentate la expoziție au fost menționate cu medalii de aur –
129, medalii de argint – 72 și medalii de bronz – 55, precum și distincții
speciale oferite de organizatori.
In cadrul ediției curente au fost înmânate distincțiile OMPI: Medalia de
aur pentru Inventatori și Trofeul OMPI Întreprindere Inovatoare,
selectate în baza concursurilor organizate de AGEPI în luna octombrie
2017.
În cadrul expoziției au fost organizate următoarele manifestări:
- Conferința Internațională Inovațională din 15-16 noiembrie;
- Atelierul de lucru privind informația de brevet și sistemul de
validare, organizat pe 17 noiembrie;
- Folow-up cu genericul Industrii creative: de la idee la business,
organizat pe 18 noiembrie.
Bursa Invențiilor Finanțarea întreprinderilor inovaționale în cadrul
Programului Orizont 2020 , organizată de AITT, pe 17 noiembrie.
Expoziția a fost mediatizată pe larg pe pagina web a expoziției
www.infoinvent.md, pe pagina web AGEPI, în cadrul altor surse media.
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
În perioada 15-18 noiembrie 2017, AITT a participat la organizarea
celei de-a XV-a ediții a EIS ,,Infoinvent”.
AITT a participat la compartimentul II - Proiecte Inovaționale și de
Transfer Tehnologic. Au fost expuse mai multe rezultate ale proiectelor
de transfer tehnologic, inițiate de instituții de cercetare și mediul de
afaceri, care au fost menționate cu 3 medalii de aur, 2 medalii de argint

și 2 medalii de bronz.
De asemenea, AITT a oferit un premiu pentru „Cel mai bun proiect de
transfer tehnologic” dlui V. Cojocaru de la Institutul de Inginerie
Electronică și Nanotehnologii „D.Ghițu” cu proiectul „Dispozitiv
hipotermic pentru neurologie”.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
Centrul Naţional de Sănătate Publică a participat la EIS „Infoinvent”
CU 15 OPI autorii produselor intelectuale beneficiind de 13 diplome, 4
premii speciale, 2 medalii de aur, 3 medalii de argint și 1 de bronz .
Ministerul Economiei și Infrastructurii:
Reprezentantul MEI a participat în cadrul Comisiei de concurs pentru
selectarea celui mai bun produs inovativ.
Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietății 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
1.3.1. Perfecţionarea continuă Permanent Ministerul
Crearea unei opinii Ritmul de
7.
Executat (are caracter permanent).
a imaginii produselor
Economiei;
pozitive despre
creştere al
Ministerul Economiei și Infrastructurii,
moldoveneşti prin
Ministerul
Republica
exporturilor
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului
promovarea brandului
Agriculturii şi
Moldova în
produselor cu
din Moldova:
de ţară şi creşterea
Industriei
străinătate şi
indicaţii
Pe parcursul anului 2017, MIEPO a susținut promovarea imaginii țării
rolului proprietăţii
Alimentare;
sporirea volumului geografice şi
și a exporturilor produselor moldovenești peste hotare prin susținerea
intelectuale, în special
Ministerul
de exporturi ale
denumiri de
participării a circa 500 de companii autohtone exportatoare la 37 de
al mărcilor şi
Afacerilor Externe şi produselor cu
origine
evenimente din țară și de peste hotare dedicate promovării exportului,
indicaţiilor geografice,
Integrării Europene; semne distinctive
după cum urmează:
în crearea, dezvoltarea
Agenţia de Stat
şi de origine
1. Expoziția „Prodexpo”, Moscova, Rusia, sectorul agroalimentar, 10
şi promovarea imaginii
pentru Proprietatea
companii susținute;
pozitive a ţării în
Intelectuală
2. Forum de afaceri de prezentare a oportunităților investiționale a
străinătate, inclusiv
RM companiilor din Monaco;
prin acordarea
3. Târgul de turism al României, București, România, sectorul
asistenţei agenţilor
turismului, 9 companii susținute;
economici în vederea
4. Expoziția „CPM-Spring 2017”, sectorul industria ușoară, 12
eficientizării
companii susținute;
participării acestora la
5. Expoziția B2B „MITT”, Moscova, Rusia, sectorul turismului, 7
diferite acţiuni
companii susținute;
promoţionale externe
6. „Bucharest Spring Fashion Week”, București, România, 2
companii susținute;
7. Expoziția „FOR HABITAT”, Praga, Cehia, sectorul fabricării
mobilei, 1 companie susținută;
8. „Moldova Prezinta” + For de afaceri investițional, România,
Prahova, sectorul industria ușoară, 37 de companii susținute;
9. Forum de afaceri moldo – ceh, Praga, Republica Cehă, 9 companii
susținute;
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10. Expoziția „USATT - NY”, SUA, New York, sectorul agroalimentar,
5 companii susținute;
11. Expoziția „SIAL - 2017”, Shanghai, China, sectorul agroalimentar,
9 companii susținute;
12. Expoziția „IMEX”, Frankfurt, Germania, sectorul turism, 2
companii susținute;
13. Expoziția internațională „BELAGRO”, Minsk, Belarus, 22
companii susținute ;
14. Zilele Clusterului „Romanian Textile concept”, București,
România;
15. Expoziția „Fashion SVP”, Londra, Marea Britanie, 5 companii
susținute;
16. Expoziția „Salonul internațional al industriei marinei militare”,
Sankt-Petersburg, Federația Rusă,;
17. Expozițiile „Premium” și „Panorama”, Berlin, Germania;
18. Expoziția „Pure London 2017”, Londra, Marea Britanie, 6
companii susținute;
19. Expoziția „Moda New York”, New York, SUA, 4 companii
susținute;
20. Expoziția „Moda Women London”, Birmingham, Marea Britanie, 2
companii susținute;
21. Expoziția „CPM-Fall”, Moscova, Rusia, 10 companii susținute;
22. Expoziția „Central Asia Fashion Show”, + Forum investițional,
Almaty, Kazakhstan,, 10 companii susținute;
23. Expoziția „Daejeon International Wine & Spirits Fair”, Coreea de
Sud, companii susținute;
24. „Seedstars Summit”, Chișinău, Republica Moldova, 23 companii
susținute;
25. Expoziția „World Food Moscow” + B2B, Moscova, Rusia, 5
companii susținute;
26. Expoziția „BIFE SIM”, București, România, 5 companii susținute;
27. Expoziția „Premiere Vision Manufacturing”, Paris, Franța, 3
companii susținute;
28. Expoziția de profil turistic JATA 2017, Tokyo, Japonia, 1
companie susținută;
29. Festivalul Tulburel-2017, ediția IV, Chișinău, Republica Moldova;
30. Tururi informaționale în RM, 44 companii susținute;
31. Expoziția „Bucharest Winter Fashion Week” și „Fabricat în
Moldova”, București, România, 12 companii susținute;
32. Expoziția „For Habitat”, Praga, Cehia, 5-8 octombrie;
33. Expoziția „Indagra”, București, România, 10 companii susținute;
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34. Expoziția „Tallinn FoodFair”, Tallin, Estonia, 9 companii
susținute;
35. Expoziția „World of Perishables - WOP” + For investițional,
Dubai, Emiratele Arabe Unite, 5 companii susținute;
36. Expoziția „World Travel Market”, Londra, Marea Britanie, 6
companii susținute;
37. Proiect „Promovarea strugurilor de masă în Polonia (B2B)”, 10
companii susținute;
Totodată, s-au elaborat 5 (cinci) studii de piață pentru produse concrete:
- Ghidul „Exportul Serviciilor IT pe piața UE”;
- Ghidul „Procedurile de export ale producției agroalimentare din
RM pe piețele UE”;
- Ghidul „Exportul produselor textile pe piețele Uniunii Europene”;
- Ghidul „Exportul încălțămintei și accesoriilor din piele pe piețele
UE”;
- Ghidul de navigare în exportul vestimentației în UE.
De asemenea, pe parcursul anului au avut loc 7 întruniri cu
reprezentanții asociațiilor sectoarelor economice prioritare în vederea
discutării realizărilor, problemelor, oportunităților și planificărilor de
cooperare și atingere de rezultate în aspect de export.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
Asociația „Moldova - Fruct”, formată acum 11 ani și care are înscriși
170 membri și-a lărgit aria de exporturi, inclusiv, în țările CSI,
România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, țările Orientului mijlociu, etc.
La moment Asociația promovează exporturile sub un brand unic:
Moldova – un gust deosebit (marcă înregistrată)
.
Se utilizează și ambalajul unificat – lăzile „Moldova Fruct”.
Este în stadiu de formare un departament de agrobusiness, responsabil
de producere, asigurarea competitivității produselor, implementarea
tehnologiilor moderne, a inovațiilor.
Oficiul Național al Viei și Vinului:
Au fost organizate 7 evenimente pe piețele străine:
1. ProWein expo 2017, 19 – 21 martie 2017, Dussseldorf, Germania,
organizată în parteneriat cu USAID. Au participat 35 de companii
vinicole. Scopul - poziționarea RM ca un producător de vinuri de
calitate în UE și creșterea exporturilor de produse cu valoare adăugată
înaltă pe noi piețe. Au fost organizate activitățile, după cum urmează:
- 1 master class moderat de către expertul internațional Robert Joseph
cu genericul „Crafted for you to enjoy. Art of assemblage”. Au fost
prezentate spre degustare 10 vinuri.
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- Campanie de PR și promovare în rețelele de socializare.
- Eveniment la stand dedicat stilului moldovenesc, gastronomiei
moldovenești
- Vizita Ambasadorului RM în Germania, O. Serebrian.
Rezultate:
- Peste 200 de întâlniri prestabilite;
- 800 de broșuri Wine of Moldova (WoM) distribuite publicului;
- 600 de pungi WoM cu sticle de vin promoționale Rara Neagra
(0,187 ml) şi pixuri;
- Peste 2600 de vizitatori la stand;
- În premieră, sub umbrela WoM a fost semnat 1 contract la stand;
- Mai mult de 10 articole și reportaje plasate pe platformele media în
RM și internaționale (Germania, Cehia, Polonia, India s.a.).
2. China Food & Drinks Fair (CFDF), 23 - 25 martie 2017, Chengdu,
China, organizată în parteneriat cu USAID. Au participat 22 de
companii. Numărul vizitatorilor a depășit cifra de 300.000 de persoane.
Au fost organizate activitățile:
- Expunerea a peste 300 de vinuri si divinuri de calitate;
- 2 master class-uri cu degustare de vinuri, moderate de către Fongyee
Walker, important formator de opinie în domeniu din China și dl Gh.
Arpentin, doctor, director al ONVV;
Standul RM a fost unul din cele mai vizibile. Au avut loc întâlniri si
negocieri promițătoare.
3. World Bulk Wine Expo, 20-21 octombrie 2017, Olanda, Amsterdam.
Cel mai mare târg din lume dedicat comercializării vinurilor în vrac, în
termeni de volume tranzacționate. În calitate de vizitatori au fost
oficiali, producători, exportatori și cumpărători din 23 de țări, expoziția
fiind vizitată de peste 6000 de persoane interesate din 63 de țări. Au
participat 12 companii vinicole.
4. Expoziția „Tallinn Food Fair”, 25-27 octombrie 2017, Estonia. Au
participat 5 companii. Organizată în parteneriat cu Ambasada RM în
Estonia. Vinurile moldovenești au fost prezentate de către companiile
participante la un stand comun cu producătorii de fructe și miere din
RM.
5. Expoziția specializată „GoodWine”, 03-05 noiembrie 2017,
București, România. Au participat 18 companii. Vinurile moldovenești
au fost prezentate de către companiile participante la un stand comun.
6. Interwine, 12-14 noiembrie 2017, Guangzhou, China. Au participat
21 de companii la stand comun. Interwine este unul din cele mai
importante târguri din China, specializat în băuturi de import si chineze.
Au fost expuse peste 250 de vinuri si divinuri de calitate. Au avut loc
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diverse întâlniri și negocieri promițătoare, a fost mediatizat pe larg în
presă, TV, internet.
7. Vernisajul Vinului în Varșovia, 30 noiembrie 2017, Novy Fort
Sokolnickiego. Brandul național vinicol „Vinul Moldovei” pe piața
țintă, Polonia. Acest eveniment urmărește poziționarea RM ca un
producător de vinuri de calitate în UE și creșterea exporturilor de
produse cu valoare adăugată înaltă pe această piață. Organizat în
parteneriat cu Proiectul de competitivitate al USAID Moldova. Au
participat 20 de companii vinicole. Standurile au avut peste 900 de
vizitatori, au fost distribuite publicului 800 de broșuri WoM și 100 de
pungi.
Au fost organizate următoarele activități:
- Conferința de presă;
- Master-class oferit de renumitul sommelier Tomasz Colecki. Au
participat 25 de persoane din domeniu și mass media;
- Walk Around Tasting, degustare ;
- A avut loc un Program artistic, asigurat de către băndul autohton
Vali Boghean;
- A fost organizat un show gastronomic de pregătire a plăcintelor
tradiționale moldovenești în fața publicului.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
MAEIE a contribuit la promovarea imaginii RM prin intermediul
proiectului „Moldovaataglance”, care constă în diseminarea imaginilor
foto oferite de către fotografii moldoveni, ce prezintă cele mai pitoreşti
locuri din RM. În același context, MAEIE prin intermediul misiunilor
sale diplomatice a realizat mai multe prezentări şi expoziţii ce au ţinut
de proiectul menţionat, imaginile au fost diseminate periodic pe
paginile oficiale de Facebook şi Twitter ale Ministerului/Misiunilor, la
fel au fost transmise materiale promoţionale. De asemenea, MAE IE a
mai contribuit la promovarea diverselor campanii naţionale, precum
,,Mărţişor”, „Târgul de Crăciun”, „Wine of Moldova”, „Be Our
Guest”etc., prin transmiterea materialelor promoţionale.
Promovarea imaginii pozitive ale țării noastre peste hotare cu ajutorul
Misiunilor Diplomatice ale RM (organizarea recepțiilor oficiale,
expozițiilor de imagini cu peisaje din RM, etc.), astfel s-a urmărit
crearea unei opinii pozitive despre RM în străinătate.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017, AGEPI a continuat să promoveze sistemul național și
internațional de 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.

14

8.

1.3.2.

Implementarea
2015-2017 Agenţia de Stat
recomandărilor din
pentru Proprietatea
studiul privind căile de
Intelectuală;
îmbunătăţire a
Ministerul
protecţiei şi promovării
Agriculturii şi
indicaţiilor geografice,
Industriei
denumirilor de origine
Alimentare;
şi specialităţilor
Ministerul
tradiţionale garantate în
Construcţiilor şi
Republica Moldova
Dezvoltării
Regionale;
Ministerul Culturii;
Ministerul Mediului;
Ministerul Sănătăţii;

Sporirea eficienţei Numărul de
sistemului de
acţiuni
protecţie a
implementate
indicaţiilor
geografice
Creşterea
volumului
schimburilor
comerciale,
sporirea
competitivităţii
produselor
autohtone şi a
valorii adăugate a
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Urmare intenției de a lansa produsele lor pe piețele externe, solicitanţii
naţionali au depus 74 de cereri internaţionale pentru înregistrarea
mărcilor în alte state prin Sistemul de la Madrid. Au fost diseminate
informații cu referire la sistemul național de protecție a IG în cadrul a
41 de evenimente naționale și internaționale și diseminate1908
exemplare de pliante.
A fost acordată asistență producătorilor produselor cu IGP „Rachiu de
Caise de Nimoreni” și IGP „Dulceață de petale de trandafir Călărași”
în vederea perfectării documentelor pentru asigurarea protecției
acestora în baza Acordului RM-UE și obținerii dreptului de utilizare a
IGP.
AGEPI a organizat și/sau a participat la următoarele evenimente:
- Masa rotundă „Identificarea produselor și bucatelor tradiționale
potențiale de înregistrat în calitate de Specialități Tradiționale
Garantate (STG) și obiecte de meșteșugărit și artizanat potențiale de
înregistrat ca Indicații Geografice (IG) și Denumiri de Origine (DO) în
Republica Moldova” (august).
- Seminare de instruire în teritoriu în domeniul IG, DO, STG
(Ceadâr-Lunga, Chișinău, Edineț, Bălți, Cantemir) organizate cu
sprijinul proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea
respectării DPI”.
- Seminarul „Efectul consultării asupra creșterii productivității,
competitivității și calității produselor agricole” organizat de Agenția
Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în Brăviceni, Orhei, cu
comunicarea „Indicaţii geografice, Denumiri de origine și Specialităţi
tradiţionale garantate - noi oportunități pentru dezvoltarea economică
a zonelor rurale”.
Executat (are caracer permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
AGEPI a elaborat și prezentat spre aprobare amendamentele la
Hotărârea Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi
Înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a
specialităţi lor tradiţionale garantate (aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 456/2017). Această acțiune a fost realizată urmare
modificării şi completării Legii nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind
protecţia indicaţiilor geografice, denumiri lor de origine şi specialităţi
lor tradiţionale garantate ( Legea nr.97 din 13 mai 2016).
În scopul îmbunătăţirii protecţiei IG, DO şi STG în RM, AGEPI a
participat la ședințele organizate în acest context cu reprezentanții
autorităților abilitate în domeniu în vederea stabilirii mecanismului de

Academia de Ştiinţe acestora etc.
a Moldovei

9.

Inventarierea
2015-2016 Ministerul
potenţialului de
Agriculturii şi
producere a produselor
Industriei
ce pot fi comercializate
Alimentare;
sub o indicaţie
Ministerul
geografică sau
Construcţiilor şi
denumire de origine,
Dezvoltării
sau în calitate de
Regionale;
specialităţi tradiţionale
Ministerul Culturii;
garantate, pe
Ministerul Mediului;
zonele/regiunile
Ministerul Sănătăţii
geografice

Evidenţa şi
punerea în valoare
a resurselor şi
produselor locale,
încurajarea şi
dezvoltarea
producătorilor
locali şi stimularea
micilor afaceri
pentru dezvoltarea
economiei locale

Numărul de
produse cu
potenţial de
comercializare
sub o indicaţie
geografică sau
denumire de
origine, sau în
calitate de
specialităţi
tradiţionale
garantate,
identificate

10.

Crearea de către fiecare 2015-2016 Ministerul
instituţie pe domeniul
Agriculturii şi
său de reglementare a
Industriei
mecanismelor clare ce
Alimentare;
urmează a fi utilizate
Ministerul
de către potenţialii
Construcţiilor şi

Facilitarea
accesului
producătorilor la
instrumentele de
valorificare a
resurselor şi

Mecanisme
implementate
Numărul de acte
de reglementare
adoptate
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realizare a controlului oficial și certificării produselor cu IG, DO și a
solicitat acestora propuneri privind actualizarea Hotărârii Guvernului
nr. 644 din 19.07.2010.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
În scopul susținerii și dezvoltării sistemelor de calitate, Ministerul a
elaborat și promovat Hotărîrea Guvernului nr. 292 din 10.05.2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului
vitivinicol al RM, ce se referă la organizarea şi funcţionarea Sistemului
informațional automatizat „Registrul vitivinicol”, elaborat în scopul
evidenței tuturor plantațiilor și unităților vinicole din RM.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Promovarea se efectuează prin intermediul evenimentelor culturale
organizate de către instituțiile culturale. Agenda evenimentelor
culturale este plasată cu regularitate pe pag. web a instituțiilor muzeale.
Executat (are caracter permanent).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017, cu sprijinul proiectului UE de asistență tehnică „Suport
pentru asigurarea respectării DPI în RM” au fost desfășurate un șir de
activități în vederea inventarierii produselor ce pot fi ce pot fi
promovate sub IG, DO sau în calitate de STG:
- A fost elaborat Ghidul pentru identificarea potențialelor produse ce
pot fi promovate sub Indicații Geografice Protejate, Denumiri de
Origine Protejate sau recunoscute în calitate de Specialități
Tradiţionale Garantate în Republica Moldova;
- Au fost selectați experți naționali care au desfășurat inventarierea în
teritoriu a potențialelor produse care pot fi protejate prin IG;
- Au fost organizate 4 seminare cu producătorii autohtoni cu referire
la promovarea produselor cu IG (octombrie – noiembrie 2017), cu
participarea a 175 de persoane.
- Au fost elaborate 3 studii sectoriale;
- A fost elaborat studiul național (toate regiunile RM) „Studiul de
identificare a produselor, băuturilor, bucatelor.”
- Au fost identificate cca 50 de produse agroalimentare cu potențial
de a fi promovate sub IG, DO sau în calitate de STG.
În proces de realizare.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
Regulamentul privind procedura de omologare a caietelor de sarcini
pentru produsele agroalimentare cu DO, IG şi STG, precum și grupul
de lucru ce va examina și aviza caietele de sarcini pentru produsele
agroalimentare cu DO, IG şi STG, aprobate prin Ordinul Ministerului

beneficiari pentru a
asigura protecţia
indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine
sau specialităţilor
tradiţionale garantate
(sub formă de ghiduri,
instrucţiuni, ordine
etc.)

11.

Modificarea Hotărîrii
Guvernului nr.644 din
19 iulie 2010 “Cu
privire la desemnarea
autorităţilor
competente abilitate cu

Dezvoltării
produselor locale
Regionale;
Ministerul Culturii;
Ministerul Mediului;
Ministerul Sănătăţii

2015

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Construcţiilor şi

Delimitarea clară a Act modificat
organismelor de
control şi a
competenţelor
necesare pentru
exercitarea
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Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 149 din 04.08.2015 au fost
aplicate cu succes în anul 2017.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În prezent, în RM un asemenea mecanism a fost creat numai în
domeniul vitivinicol. Urmează autoritățile competente ce stabilesc
politici conform domeniilor lor de competență să asigure producătorilor
interesați funcționalitatea cadrului legal prin mecanisme și proceduri
clare aplicate pe tot lanțul producerii produselor cu IG, DO și STG. În
Planul pentru anii 2018-2020 privind implementarea SNPI, care
actualmente se afla în procedura legală de avizare, este inclusă o
asemenea acțiune.
Totodată, AGEPI asigură pe acest segment suport consultativ prin
organizarea diferitor seminare, mese rotunde, ședințe la solicitarea
producătorilor. Pe pagina AGEPI este creat Compartimentul “Indicaţii
geografice, denumiri de origine sau specialităţi tradiţionale garantate”
http://agepi.gov.md/ro/gi-ao-tsg/despre. Este plasată și actualizată toată
informația necesară în scopul depunerii cererii de înregistrare
(informația a fost actualizată conform Ordinului AGEPI nr.134 din
04.07.2017).
În anul 2017, cu sprijinul proiectului UE de asistență tehnică „Suport
pentru asigurarea respectării DPI” în RM, la AGEPI au fost
desfășurate 2 mese rotunde de școlarizare a autorităților competente
desemnate cu responsabilități în domeniul IG , precum și crearea
mecanismelor de certificare și control în domeniul IG.
Urmare Reformei administraţiei publice și schimbării
competențelor unor autorități care sunt parte a sistemului de IG,
realizarea acțiunii va continua și la următoarea etapă de
implementare a Strategiei, acțiunea dată având următoarea
redacție: “Crearea cadrului normativ regulatoriu intern pentru
asigurarea protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine
sau specialităţilor tradiţionale garantate (sub formă de ghiduri,
instrucţiuni, ordine etc.)”, termenul de realizare fiind 2018-2020
(Proiectul Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind
implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
până în anul 2020) .
În proces de realizare.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
În scopul modificării HG nr.644 din 19 iulie 2010 au avut loc ședințe de
lucru cu reprezentanții ANSA, MOLDAC și AGEPI, în cadrul cărora sa discutat această posibilitate. Propunerile elaborate se vor prezenta la
începutul anului 2018.

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”
12.

Dezvoltării
funcţiilor acestora
Regionale;
Ministerul Culturii;
Ministerul Mediului;
Ministerul Sănătăţii,
în comun cu Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

Promovarea intensă, de 2015-2017 Ministerul
către fiecare instituţie
Agriculturii şi
implicată, a sistemului
Industriei
de protecţie a
Alimentare;
indicaţiilor geografice
Ministerul
şi denumirilor de
Construcţiilor şi
origine, inclusiv
Dezvoltării
plasarea pe paginile
Regionale;
web a informaţiilor
Ministerul Culturii;
utile
Ministerul Mediului;
Ministerul Sănătăţii,
în comun cu Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

Asigurarea
informaţională a
beneficiarilor
sistemului de
protecţie a
indicaţiilor
geografice şi
denumirilor de
origine
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Numărul de
acţiuni realizate
de către fiecare
instituţie

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În scopul îmbunătăţirii protecţiei IG, DO şi STG în Republica Moldova,
AGEPI a participat la ședințele organizate în acest context cu
reprezentanții autorităților abilitate în domeniu în vederea stabilirii
mecanismului de realizare a controlului oficial și certificării produselor
cu IG, DO și a solicitat acestora propuneri privind actualizarea Hotărârii
Guvernului nr. 644 din 19.07.2010.
Totodată, în contextul reformei administrației publice, precizăm că
promovarea în continuare a proiectului actului normativ de
amendare a Hotărîrii Guvernului nr. 644 din 19 iulie 2010 a fost
suspendată până la finalizarea și intrarea în vigoare a reformei
menționate
şi
optimizarea
structurilor
guvernamentale.
Corespunzător, acțiunea a fost transferată spre executare în
semestrul II al anului 2018, conform proiectului Planului de acțiuni
pentru anii 2018-2020.
Executat (are caracter permanent);
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
Odată cu aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului informaţional automatizat “Registrul
vitivinicol”
Au fost luaţi în evidenţă:
59 de producători de produse cu IGP (dintre care 18 – producători de
struguri); 6244 ha, plantaţii IGP; 720 loturi de vin cu IGP certificate
(169.459 dal); 40 de denumiri de vinuri cu IGP (puse la dispoziţie pe
piaţă); 47 de degustători autorizaţi.
În scopul promovării intense a sistemului de protecţie a IG, DO şi STG
a fost acordată asistenţă în crearea asociaţiilor de producători şi
şcolarizarea acestora în domeniu vitivinicol în cadrul Programului de
ameliorare a calităţii produselor vitivinicole care are ca obiectiv
susţinerea companiilor vitivinicole. Au fost organizate un șir de instruiri
şi transfer de bune practici precum:
- 10 seminare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei (experţi străini şi
locali, 518 participanţi);
- 12 seminare – Registrul vitivinicol (RVV) (570 participanţi);
- 2 vizite de studiu – viticultură (cu suportul USAID – Romania, cu
suportul GFA – Italia; 23 de participanţi – 19 UVV);
- 1 vizită de studiu – Cognac, Franţa (sponsorizare si organizare –
ONVV) (Participanţi 6 – APDBM, ONVV);

13.

- Vizitarea expoziţiei „INTERVITIS, INTERFRUCTA,
HORTITEHNICA – 2016”, Stuttgard, Germania (20 de participanţi).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 au fost organizate o serie de întâlniri de lucru cu
reprezentanții MADRM, MOLDAC, SV, ONVV etc. pe probleme de
protecție a IG.
De asemenea, în perioada de raport au fost organizate 27 de activități de
informare și instruire în domeniul protecției IG, în cadrul cărora au fost
școlarizate 970 persoane și diseminate 1362 de exemplare de materiale
promoționale.
- 11 seminare tematice privind identificarea produselor cu IG pentru
producători și autoritățile publice desemnate, organizate în cadrul
proiectului UE de asistență tehnică;
- 16 seminare de informare organizate de AGEPI pentru alte categorii
de beneficiari ai sistemului de PI (IMM-uri, bibliotecari, profesori,
studenți).
Activitățile desfășurate de AGEPI în cooperare cu experții proiectului
UE de asistență tehnică în domeniul promovării produselor cu IG au
fost mediatizate pe larg pe pagina web AGEPI ( 9 știri) și în mass
media (27 de știri).
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Promovarea se efectuează prin intermediul evenimentelor culturale
organizate de către instituțiile culturale. Agenda evenimentelor
culturale este plasată cu regularitate pe pag. web a instituțiilor muzeale.
Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor creative şi tehnologiilor informaţionale
1.4.2. Asigurarea
Permanent Agenţia de Stat
Informarea
Transparenţă
Executat (are caracter permanent).
Activitatea AGEPI în domeniul monitorizării organizațiilor de gestiune
transparenţei prin
pentru Proprietatea persoanelor
asigurată
colectivă a fost mediatizată pe pagina web a AGEPI prin plasarea
furnizarea informaţiilor
Intelectuală;
interesate privind
informaţiilor privind activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă,
privind gestiunea
organizaţiile de
activitatea
fiind publicate 16 comunicate/anunţuri/articole informative, precum şi
colectivă pe pagina
gestiune colectivă
organizaţiilor de
Deciziile Comisiei AGEPI de avizare a organizaţiilor de gestiune
gestiune colectivă
www.agepi.gov.md
colectivă a drepturilor de autor şi/sau conexe şi Actele Comisiei de
control. De asemenea, în perioada de referinţă, pe pagina web AGEPI
(www.agepi.gov. md/ro/decisions) au fost publicate 44 de încheieri/
decizii/hotărâri ale instanţelor de judecată emise în cadrul examinării
dosarelor ce ţin de activitatea OGC-urilor sau de încasarea
remuneraţiei.
Totodată, au fost publicate 31 de informații din domeniul dreptului de
autor, inclusiv informații referitor la consultările publice pe marginea
subiectelor ce țin de gestiunea colectivă a dreptul de autor:
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14.

1.4.3.

15.

1.5.1.

16.

1.5.2.

- pe pagina web a AGEPI-19;- în mass-media -12.
Executat (are caracter permanent).
Ministerul Educaţiei,Culturii și Cercetării:
Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural
Imaterial (CNCPPCI) în colaborare cu alte instituții a organizat 102
activități.
34 de evenimente naţionale organizate de CNCPPCI. Evenimentele au
fost înregistrate în 72 CD cu materiale foto și 78 mape /4062 elemente/
peste 17440 poze/ 9116 elemente în cadrul manifestărilor.
În expediții folclorice au fost înregistrate 126 CD+DVD.
Casete video digitizate 864 CD+DVD total.
184 de activități a desfășurat Muzeul Național de Etnografie și Istorie
Naturală.
Rezultatele cercetărilor științifice au fost editate în 68 de publicații și 83
de comunicări prezentate la forumuri științifice naționale și
internaționale. Au fost organizate 8 expoziții muzeale prin care s-a
valorificat patrimoniul cultural imaterial.
Valorificarea patrimoniului cultural imaterial în cadrul activităților
cultural-artistice – 16.
Numărul de documente arhivate şi descrise – 8998,8.
Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale
Implementarea
2016-2017 Agenţia de Stat
Estimarea
Funcţionalitatea Executat. (activitate anuală).
mecanismului de
pentru Proprietatea tendinţelor pieţei
mecanismului
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
monitorizare a
Intelectuală;
obiectelor de
elaborat
A fost elaborat Raportul de monitorizare a pieței obiectelor proprietății
tendinţelor pieţei
Academia de Ştiinţe proprietate
industriale pentru anul 2016 și plasat pe pagina web AGEPI la adresa
obiectelor de
a Moldovei
intelectuală
electronică
proprietate intelectuală
http://agepi.gov.md/sites/default/files/2017/09/rmp_opi_2016.pdf
Asigurarea unei
Anual
Agenţia de Stat
Mediatizarea
Numărul de
Executat.
mediatizări naţionale şi
pentru Proprietatea organizării
broşuri editate
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
internaţionale a
Intelectuală; Agenţia concursurilor şi a Numărul de
Pe parcursul anului 2017 AGEPI a participat în calitate de
rezultatelor
pentru Inovare şi
rezultatelor
mijloace masscoorganizator la organizarea desfășurarea a 10 concursuri de susținere
concursurilor “Cel mai
Transfer
acestora prin
media implicate și promovare a creativității și inovării. Mediatizarea organizării
bun elev inovator”,
Tehnologic;
intermediul
concursurilor şi a rezultatelor acestora a avut loc prin intermediul
“Topul inovaţiilor”,
Academia de Ştiinţe mijloacelor massmijloacelor mass-media, paginilor web AGEPI. AȘM, AITT, etc.
Expoziţiei
a Moldovei;
media şi editarea
Lucrările EIS „Infoinvent ” au fost pe larg mediatizate în mass-media
Internaţionale
Ministerul Educaţiei broşurilor
republicană, TV și peste hotare, inclusiv pe pagina Federației
specializate
Internaționale a Asociațiilor Inventatorilor (IFIA) – 80 de știri.
“INFOINVENT” şi
Partenerii media ai expoziției „Infoinvent” au fost Diez.md, Noi.md,
informarea companiilor
Zugo.md, Agrobisnes.md, Bizlaw.md, Privesc.eu, IDSI.md.
Asigurarea activităţilor 2015-2017 Ministerul Culturii;
de arhivare,
Academia de Ştiinţe
conservare, evidenţă,
a Moldovei
protecţie şi valorificare
(Institutul
a patrimoniului cultural
Patrimoniului
naţional imaterial
Cultural şi Institutul
de Filologie, Muzeul
Naţional de
Etnografie şi Istorie
Naturală); Centrul
naţional de
conservare şi de
promovare a
patrimoniului
cultural imaterial;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Punerea în valoare
a patrimoniului
cultural naţional
imaterial
Îmbunătăţirea
bazei tehnicomateriale pentru
asigurarea
inventarierii
patrimoniului
cultural imaterial
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Numărul de
activităţi
întreprinse
(226); Numărul
de documente
arhivate şi
descrise (8999);
Echipamentul
necesar
inventarierii
achiziţionat

din ţară şi din
străinătate despre
soluţiile propuse

17.

1.5.3.

Promovarea invenţiilor
autohtone brevetate şi a
rezultatelor ştiinţifice
la saloanele şi
expoziţiile
internaţionale şi
naţionale de invenţii şi
noi tehnologii,
organizate peste
hotarele Republicii
Moldova

Anual

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Academia de Ştiinţe
a Moldovei;
Organizaţia de
Atragere a
Investiţiilor şi
Promovare a
Exportului din
Moldova

Promovarea
realizărilor
instituţiilor din
sfera ştiinţei şi
inovării şi a celor
universitare la
expoziţiile
internaţionale;
atragerea
investiţiilor pentru
implementarea
inovaţiilor
autohtone
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Numărul de
evenimente
organizate
(Participare la 9
expoziții
internaționale)

Astfel, AGEPI a avut: Apariții online – 43; Apariții TV – 17; Apariții
Radio – 2. A fost organizată și transmiterea live a evenimentelor.
Peste hotare expoziția a fost promovată la adresa:
https://www.ifia.com/news/infoinvent-2017/
In plus, rezultatele expoziției, câștigătorii concursurilor, informația cu
referire la acesta au fost promovate foarte larg pe toate site-urile de știri,
televiziuni, facebook, radiouri, etc.
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
Pentru promovarea concursurilor și evenimentelor au fost implicate mai
multe mijloace mass-media: publicitate TV și radio, conferințe de
presă și publicarea anunțurilor pe paginile oficiale ale partenerilor de
dezvoltare și portalurilor de știri. Vizibilitatea desfășurării
evenimentelor a fost asigurată de către AITT prin transmiterea
comunicatelor de presă, invitații la eveniment, realizarea reportajelor
jurnalistice.
Rezultatele concursurilor au fost publicate pe paginile oficiale ale
partenerilor evenimentelor. Rezultatele EIS „Infoinvent” au fost
publicate în catalogul internațional al expoziției, iar rezultatele
concursului național „Cel mai bun elev inovator. GENIUS” în catalogul
concursului.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017, AGEPI a continuat activitatea de promovare a realizărilor
științifice și inovaționale din RM în spațiul european de cercetare și
inovare prin acordarea suportului logistic și financiar inventatorilor de a
participa la saloane internaționale de peste hotare.
Astfel, în anul de raportare, AGEPI a participat cu stand expozițional la
9 saloane și expoziții internaționale de invenții,cercetare și noi
tehnologii și anume:
- Expoziția Internațională de Invenții ISIF -17, Istambul, Turcia;
- Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „PRO
INVENT” Cluj-Napoca, România;
- Salonul Internațional de Invenții, Tehnologii și Produse Noi,
Geneva, Elveția;
- ExpoShow-ul Internațional de Invenții și Tehnologii Noi
„Arhimede” , Moscova, Federația Rusă;
- Ediţia a VIII-a a Expoziţiei Internaţionale – EUROINVENT, Iaşi,
România;

- Expoziția Internațională a femeilor inovatoare KIWIE și Academia
Femeilor Inovatoare și antreprenoare din Seul, Coreea de Sud;
- Olimpiada Internațională pentru Tineri, ediția a 2-a, or.
Hwaseongsi, Coreea de Sud;
- Festivalul Internațional al Inovării, Cunoștinței și Creativității
„TESLA FEST 2017", or. Novi Sad, Serbia;
- Expoziția Internațională iENA-2017, Germania, Nuremberg.
În cadrul acestor expoziții, la standul AGEPI au fost prezentate în jur
de 179 de invenții ale savanților autohtoni, care au fost apreciate cu
diverse distincții (medalii de aur, argint, bronz, premii speciale).
De asemenea, în anul de raport la Chișinău a avut loc EIS „Infoinvent”,
care a adunat inventatori din peste 10 țări, care au prezentat împreună
cu inventatorii din RM peste 400 de invenții. Lucrările au fost apreciate
cu 150 de distincții (medalii de aur, argint și bronz, premii speciale)
Aceste activități au contribuit la crearea unei imagini pozitive a țării
noastre peste hotare.
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
În scopul promovării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, instituţiile din
sfera ştiinţei şi inovării au participat la numeroase târguri, saloane,
expoziţii naţionale şi internaţionale, printre care:
- Fabricat în Moldova, expoziţie naţională, ediţia a XIV-a;
- Expoziţia realizărilor ştiinţifice,
- Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării EuroInvent, ediţia a
IX-a;
- Salonul de Expoziţii şi Inovaţii – Inventika, ediţia a IX-a;
- Târgul internaţional de Invenţii şi Idei Practice INVENT- INVEST
2017, ediţia a VIII-a;
- EIS „Infoinvent”.
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului
din Moldova:
În vederea promovării sectorului de tehnologii, MIEPO a susținut
participarea companiilor autohtone la 9 expoziții specializate din
sectorul automotive și tehnologiilor informaționale și comunicații, după
cum urmează:
1. Expoziția „Intec 2017”, Leipzig, Germania, 7 – 10 martie, sectorul
automotive, 3 companii susținute;
2. Expoziție-conferință „Embeded World Exhibition & Conference”,
Nuremberg, Germania, 14 – 16 martie;
3. Expoziția „Hannover Messe 2017”, Hannover, Germania, 24-28
aprilie, sectorul automotive, 2 companii susținute;
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18.

1.5.4.

19.

1.6.1.

Perfecţionarea
Permanent Agenţia de Stat
mecanismului de
pentru Proprietatea
acumulare şi distribuire
Intelectuală, în
a remuneraţiei pentru
colaborare cu
valorificarea obiectelor
organizaţiile de
dreptului de autor şi
gestiune colectivă
drepturilor conexe

Asigurarea
accesului la
informaţia privind
acumularea şi
distribuirea
remuneraţiei,
inclusiv prin
întocmirea şi
prezentarea
rapoartelor pentru
fiecare titular

4. Expoziția „Global Automotive Components & Suppliers”, Stuttgart,
Germania, sectorul automotive, 2 companii participante;
5. Expoziția „Salonul internațional al industriei marinei militare”,
Sankt-Petersburg, Federația Rusă, 28 iunie-2 iulie;
6. Expoziția „IAA International Motor Show”, Frankfurt, Germania,
14-24 septembrie;
7. Expoziția „The International Engineering Fair MSV” + B2B event,
Brno, Cehia, 9-13 octombrie, 3 companii susținute;
8. Expoziția „Productronica 2017 - MBE&A & IT”, Munich,
Germania, 14-17 noiembrie;
9. Conferință internațională „TechCrunch Disrupt”, Berlin,
Germania, 4-5 decembrie, 10 companii susținute.
În proces de realizare (are caracter permanent).
În vederea consolidării activității organizațiilor de gestiune colectivă a
fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (prin care se propun amendamente inclusiv la Legea nr.
139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe), prin
care se reglementează mecanismul de acumulare, repartizare și achitare
a remunerației, asigurându-se o maximă transparență a acestui proces,
reducerea comisionului reținut pentru gestionarea drepturilor, reținerea
acestuia în momentul achitării remunerației.
Proiectul legii se află la etapa coordonării cu autoritățile și instituțiile
interesate.

Numărul de
contracte
încheiate cu
utilizatorii
Creşterea
volumului
încasărilor
remuneraţiei de
autor
Distribuirea
remuneraţiei de
autor într-un
mod transparent
Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii
Prestarea serviciilor de
Anual
Agenţia de Stat
Întreprinderile mici Numărul de
Executat (are caracter permanent).
prediagnoză a
pentru Proprietatea şi mijlocii
întreprinderi
Serviciul de prediagnoză a PI a fost prestat pentru 14 întreprinderi.
proprietăţii
Intelectuală
familiarizate cu
mici şi mijlocii
Au fost realizate 10 Rapoarte de prediagnoză preliminară a PI (Edu Joc
intelectuale, în vederea
modalităţile optime care au
SRL; Alkira Prim SRL; City Tour SRL; Melandres SRL; Franzeluța
valorificării
de utilizare a
beneficiat de
SRL; Fala Dental SRL; Tradiții Noi SRL; Cona Prim Grup SRL;
potenţialului intelectual
potenţialului
servicii de
Benado Prim SRL; Patrînichi Stil SRL).
intelectual
prediagnoză (14) La solicitare, pentru 4 întreprinderi au fost elaborate 4 rapoarte de
prediagnoză detaliată a PI pentru: „Globeco International” SRL,
„Drancor” SRL, rezidenții Incubatorului de afaceri din Soroca „Vicstar
grup” SRL și „Rec Studio” SRL.
Totodată, AGEPI a promovat Serviciul de prediagnoză a proprietăţii
intelectuale în vederea valorificării potenţialului intelectual al
întreprinderii, în rândul agenţilor economici, inclusiv din sectorul IMM,
participanţi la expoziţiile naţionale şi internaţionale organizate atât la
CIE „Moldexpo” (mun. Chișinău) - 10 expoziții,
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20.

1.6.2.

Organizarea
2015-2017 Agenţia de Stat
seminarelor tematice în
pentru Proprietatea
domeniul proprietăţii
Intelectuală;
intelectuale, destinate
Ministerul
întreprinderilor mici şi
Economiei
mijlocii, cu
participarea experţilor
naţionali şi
internaţionali

Aprofundarea
nivelului de
cunoaştere a
domeniului
proprietăţii
intelectuale, de
către agenţii
economici din
sectorul
întreprinderilor
mici şi mijlocii

Numărul de
seminare
organizate (26)
Numărul de
participanţi
(1255)

21.

1.6.3.

Identificarea şi
participarea cu acţiuni
în domeniul proprietăţii
intelectuale, în cadrul
proiectelor
internaţionale şi
europene dedicate
întreprinderilor mici şi
mijlocii, implementate
în Republica Moldova

Consolidarea
capacităţilor
întreprinderilor
mici şi mijlocii în
domeniul adoptării
strategiilor de
management al
proprietăţii
intelectuale, create
în cadrul
întreprinderilor
mici şi mijlocii, al
comercializării
şi/sau utilizării
acesteia
Ameliorarea
comunicării dintre
titularii de drepturi
şi reprezentanţii
întreprinderilor
mici şi mijlocii

Numărul de
activităţi
desfăşurate
Numărul de
reprezentanţi ai
sectorului
întreprinderilor
mici şi mijlocii
instruiţi
Numărul de
cereri depuse şi
de titluri de
protecţie a
obiectelor de
proprietate
intelectuală
obţinute de
întreprinderile
mici şi mijlocii

Anual

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Organizaţia pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii; Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic
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În cadrul expozițiilor menționate AGEPI a diseminat 4105 exemplare
de materiale informative în domeniul PI (pliante, broșuri).
Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 AGEPI a organizat 26 de seminare tematice în domeniul
PI, cu participarea reprezentanților sectorului IMM, dintre care 7- în
mun. Chișinău și 19 - în teritoriu ( Râbnița, Edineți, Bălți, Cahul,
Hâncești, Ungheni, Orhei, Tighina, Soroca, Ciadîr-Lunga).
În cadrul acestor seminare au fost școlarizate în domeniul PI – 1255 de
persoane și diseminate 3235 de exemplare de materiale promoționale.
De asemenea, AGEPI a participat la organizarea a 2 concursuri cu
participarea reprezentanților IMM (250 de persoane), în cadrul cărora
au fost diseminate materiale informative (700 de exemplare de
publicații ):
- Cupa Businessului Creativ, ediția a IV-a cu genericul „Creating
WE: Inspire, Create, Improve”, (100 de participanți).
- Gala Antreprenorialului Creativ – (150 de participanți).
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 au fost implementate acțiunile planificate în cadrul
Proiectului VIP4SMEs al UE la care AGEPI și ODIMM sunt coparteneri. Acest proiect posedă mai multe instrumente dedicate IMMurilor (seminare, traininguri), conform pachetelor de lucru WP2, WP 3
și Planului de acțiuni pentru anul 2017, cu suportul acestui proiect au
fost organizate:
- 3 zile de informare a IMM-urilor: la rezidenții incubatoarelor de
afaceri din Taraclia, Ștefan Vodă și Nisporeni;
- Un seminar de instruire în domeniul PI la Incubatorul de Afaceri
din Soroca. 25 de participanți, diseminate 75 de exemplare de materiale
promoționale;
- 12 vizite de consultanță și acțiuni de suport la IMM-uri, 35 de
participanți, diseminate 40 de exemplare de materiale promoționale;
În luna decembrie 2017 AGEPI a transmis Planul de acțiuni pentru anul
2018 pentru implementarea pachetului de lucru WP2, care prevede 7
acțiuni: 1 atelier de lucru și 6 vizite la IMM-uri.
Totodată, în cadrul evenimentelor Săptămânii Globale a
Antreprenorialului, organizate de Rețeaua Globală a Antreprenorialului
din Moldova, la care au participat 150 de persoane, AGEPI a diseminat
300 de exemplare de materiale informative cu referire la PI.
De asemenea, AGEPI a participat cu o lecție publică și a diseminat 75
de exemplare de materiale informative la trainingul organizat de

Asociația ANTiM pentru tinerii antreprenori din republică (participanți
- 25 de persoane).
AGEPI a participat cu rapoarte privind beneficiile înregistrării mărcii și
a altor obiecte de PI la 2 evenimente organizate de ODIMM pentru
rezidenții Incubatoarelor de afaceri, la Chișinău, în cadrul VIP4SME.
Statistica depuneri cererilor de protecție a obiectelor de PI în anul
2017:
287 de întreprinderi din sectorul ÎMM au solicitat protecție pentru 463
de OPI create/deținute de întreprinderi, și anume:
Cereri de înregistrare a mărcii – 449/277 de întreprinderi;
Cereri de înregistrare a desenelor și modelelor industriale – 9/7
întreprinderi;
Cereri de brevet de invenție– 3/1 întreprindere;
Cereri de brevet de invenție de scurtă durată – 2/2 întreprinderi.
Informația despre activitățile desfășurate a fost mediatizata pe pagina
web AGEPI și în mass-media.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
Pentru intensificarea inovațiilor inclusiv în cadrul companiilor în anul
2017, AITT în parteneriat cu diferiți actori din regiunea Dunării au
aplicat la programul transnațional Dunărea cu un concept de proiect cu
tematica: Consolidarea inovațiilor prin cunoștințele de inginerie și
managementul drepturilor de proprietate intelectuala.
Conceptul de proiect a fost depus în luna iunie 2017, iar rezultatele vor
fi publicate în prima jumătate a anului 2018.
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii:
În anul 2017, în cadrul proiectului „Value Intellectual Property for
SMEs” (VIP4SME) au fost organizate 2 evenimente de informare a
antreprenorilor privind rolul și importanța proprietății intelectuale.
- Pe 28 septembrie 2017, ODIMM în parteneriat cu AGEPI a
organizat seminarul de instruire cu genericul „Zile de informare privind
Proprietatea Intelectuală pentru IMM-uri”. Scopul seminarului a fost
inițierea întreprinzătorilor cu o experiență redusă de activitate privind
obiectul de proprietate intelectuală.
- La data de 20 decembrie 2017 a fost organizat Atelierul de lucru
„Mărcile și procedura de înregistrare a acestora în RM și în alte țări”.
La ambele evenimente au participat rezidenți ai Incubatoarelor de
afaceri, consultanți, manageri, studenți, dar și antreprenori care sunt la
etapa incipientă de dezvoltare a afacerii. În total u fost informați și
asistați circa 60 de peroane.
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22.

1.6.4.

Promovarea
informaţiei de brevet şi
eficientizarea
posibilităţilor de acces
şi absorbţie a
întreprinderilor mici şi
mijlocii a informaţiei
de brevet şi a
inovaţiilor deschise

anual

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Organizaţia pentru
Dezvoltarea
Sectorului
Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii

Crearea punctelor
de informare în
domeniul
proprietăţii
intelectuale, în
cadrul
incubatoarelor de
afaceri, parcurilor
ştiinţificotehnologice şi
incubatoarelor de
inovare din
republică Formarea
aptitudinilor de
selectare şi aplicare
de către
întreprinderile mici
şi mijlocii a unor
soluţii tehnice sau
tehnologice noi
pentru dezvoltarea
produselor şi/sau
serviciilor
inovative în baza
informaţiei de
brevet
Sporirea numărului
de activităţi de
diseminare a
informaţiilor din
domeniul
proprietăţii
intelectuale,
inclusiv a
informaţiei de
brevet, organizate
în rîndul
întreprinderilor
mici şi mijlocii din
republică
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Numărul
punctelor de
informare create
Numărul de
activităţi
întreprinse
Numărul de
agenţi
economici
instruiţi
Numărul de
materiale din
domeniul
proprietăţii
intelectuale
diseminate

Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
In anul 2017 AGEPI a asigurat promovarea sistemului național de PI, în
special a informației de brevet în cadrul a 10 expoziții și 26 de seminare
organizate pe parcursul anului cu participarea IMM.
În cadrul acestor evenimente au fost școlarizate 1255 de persoane și
diseminate 8080 de exemplare de materiale promoționale (12 titluri).
In cadrul evenimentelor organizate, specialiștii AGEPI au familiarizat
reprezentanții IMM-urilor cu bazele de date în domeniul PI, inclusiv cu
BD Invenții și modalitatea de accesare a informației de brevet.
Totodată informația de brevet a fost promovată în cadrul expoziției
„Infoinvent” și Conferinței inovaționale Internaționale.
În perioada de raport a fost elaborat un program de scurtă durată și
prezentarea PowerPoint care au fost transmise la ODIMM pentru a fi
inclusă în programele de instruire ale tinerilor antreprenori.
Informaţia de brevet, precum şi eficientizarea posibilităţilor de acces şi
absorbţie a acesteia şi a inovaţiilor deschise de către întreprinderile mici
şi mijlocii au fost promovate în cadrul a 3 zile de informare efectuate la
rezidenții incubatoarelor de afaceri din Taraclia, Ștefan Vodă și
Nisporeni, precum și în cadrul unui seminar de instruire la Incubatorul
de Afaceri din Soroca. În cadrul acestor evenimente realizate de AGEPI
în comun cu ODIMM și cu suportul Proiectului VIP4SMEs al UE, au
fost instruiți cca 80 de agenți economici și au fost diseminate 240 de
exemplare de materiale informative din domeniul proprietăţii
intelectuale.

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ naţional din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia şi practica
comunitară şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte
Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale
23.

24.

2.1.2.

2.1.3.

Perfecţionarea continuă
a legislaţiei naţionale
în domeniul proprietăţii
intelectuale prin
modificarea şi
completarea unor acte
normative:
Regulamentul privind
procedura de depunere,
examinare şi
înregistrare a mărcilor;
Regulamentul privind
procedura de depunere,
examinare şi
înregistrare a
indicaţiilor geografice,
a denumirilor de
origine şi a
specialităţilor
tradiţionale garantate;
Regulamentul privind
procedura de depunere,
examinare şi
înregistrare a desenelor
şi modelelor
industriale;
Regulamentul privind
procedura de depunere
şi examinare a cererii
de brevet de invenţie şi
de eliberare a
brevetului
Elaborarea
Regulamentului
privind gestiunea
colectivă a dreptului de
autor şi a drepturilor

2015

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Sistemul naţional
de protecţie şi
respectare a
drepturilor de
proprietate
intelectuală
armonizat cu cel
european, în baza
celor mai bune
practici europene

Proiect aprobat

Executat
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Modificările la Regulamentul privind procedura de depunere,
examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale
au fost aprobate prin HG nr.353 din 30 mai 2017.
Modificările la Regulamentul privind procedura de depunere şi
examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului au
fost aprobate prin HG nr 406 din 06.iunie 2017
Modificările la Regulamentul privind procedura de depunere,
examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de
origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate au fost aprobate prin
HG nr.456 din 21 iunie 2017.
În ceea ce privește modificările la Regulamentul privind procedura de
depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, acestea urmează a fi
operate ulterior adoptării normelor primare de modificare și completare
a Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.
Corespunzător, acțiunea de modificare și completare a Regulamentului
în cauză a fost transferată spre executare în anul 2018, conform
proiectului Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020.

2015

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Eficientizarea
Proiect aprobat
gestiunii colective
a dreptului de autor
şi a drepturilor
conexe
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În proces de realizare.
Prevederile proiectului Regulamentului privind gestiunea colectivă a
dreptului de autor şi a drepturilor conexe se regăsesc în proiectul Legii
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 139
din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe), prin care

conexe

25.

2.1.4.

26.

2.1.5.

Crearea unui mecanism
2016
Ministerul
aplicabil pentru
Afacerilor Interne;
asigurarea respectării
Agenţia de Stat
drepturilor, conform
pentru Proprietatea
art.66 din Legea nr.139
Intelectuală
din 2 iulie 2010 privind
dreptul de autor şi
drepturile conexe,
ținând cont şi de
posibilităţile tehnice,
pentru a nu fi
prejudiciate drepturile
nici uneia din părţi
Crearea cadrului
2015-2017 Agenţia de Stat
normativ privind
pentru Proprietatea
facilitarea digitizării şi
Intelectuală;
difuzării operelor şi a
Ministerul Culturii;
altor obiecte protejate
Ministerul
de dreptul de autor şi
Tehnologiei
drepturile conexe,
Informaţiei şi
intrate în domeniul
Comunicaţiilor
public (colecţii ale
bibliotecilor,
instituţiilor de
învățământ, muzeelor,
arhivelor, organizaţiilor
de difuziune)

Capacitatea sporită Mecanism creat
de depistare şi
prevenire a
traficului ilicit de
produse
contrafăcute

Asigurarea
accesului la
operele intrate în
domeniul public
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Proiect aprobat

se propune o nouă redacție a întreg capitolului privind gestiunea
colectivă. Prin urmare, prin proiectul prenotat se propun un șir de
prevederi complexe și detaliate ce țin de sistemul de gestiune colectivă
armonizate cu Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a
drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe
multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru
utilizare online pe piața internă. În rezultatul adoptării amendamentelor
propuse la Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și
drepturile conexe, decade necesitatea aprobării Regulamentului privind
gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe.
În prezent, proiectul legii menționate se află la etapa de coordonare cu
autoritățile și instituțiile interesate.
În proces de realizare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Potrivit proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (prin care se propun modificări inclusiv la Legea nr. 139 din
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe), au fost
propuse amendamente la art. 66 ajustat la prevederile Directivei
2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale
(directiva privind comerțul electronic), în special ale comerțului
electronic, pe piața internă.
Proiectul legii se află la etapa de coordonare cu autoritățile și instituțiile
interesate.
În proces de realizare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Potrivit art. 33 din Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci,
bibliotecile publice pot constitui biblioteci şi colecţii digitale prin
transferarea în format electronic a documentelor pe care le au în posesie
şi fac parte din domeniul public, precum şi prin achiziţionarea
documentelor electronice. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
constituie Biblioteca Naţională Digitală „Moldavica”, care include
documente ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, deţinute
de biblioteci, muzee şi arhive. Reieșind din limitele competențelor
funcționale, AGEPI a acordat suportul metodologic Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării la etapa de elaborare a Legii prenotate.
Ministerul Educaţiei,Culturii și Cercetării:
La 07.12.2017 a fost aprobată Legea muzeelor nr. 262. A fost abrogat
art. 24 și 25 din Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea

27.

2.1.6.

Perfecţionarea cadrului
legislativ pentru
indicarea surselor sau a
purtătorilor de
patrimoniu cultural
imaterial pe produsele
care folosesc elemente
de patrimoniu cultural
imaterial

2016

Ministerul Culturii;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Consolidarea
cadrului legislativ

Proiect aprobat

patrimoniului cultural mobil. Se implementează Legea nr. 58 din
29.03.2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
Digitizarea bunurilor intrate în colecțiile publice necesită surse
financiare. În anul 2017 nu au fost alocate mijloace financiare destinate
digitizării bunurilor de patrimoniul cultural mobil.
Executat.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
În scopul perfecționării cadrului legislativ nominalizat, cât și
implementării Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
nr.58 din 29.03.2012, au fost elaborate și aprobate prin ordinul
Ministerului Culturii nr. 385 din 31.12.2016:
- Regulamentul cu privire la Registrul naţional şi Registrele locale ale
patrimoniului cultural imaterial;
- Normele de acreditare a experţilor din domeniul protejării
patrimoniului cultural imaterial;
- Regulamentul cu privire la Catalogul naţional al instituţiilor şi
arhivelor cu înregistrări ale patrimoniului cultural imaterial;
- Regulamentul cu privire la conferirea Titlului Onorific de Purtător
al Tezaurului Uman Viu, aprobat la 31.12.2016, prin ordinul nr. 385.

Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional în domeniul proprietății intelectuale
în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale

28.

2.2.1.

Reprezentarea
Permanent Agenţia de Stat
intereselor naţionale în
pentru Proprietatea
cadrul Organizaţiei
Intelectuală;
Mondiale a Proprietăţii
Ministerul
Intelectuale şi a altor
Afacerilor Externe şi
organisme
Integrării Europene
internaţionale axate pe
problematica protecţiei
şi respectării
drepturilor de
proprietăţii intelectuale

Prezentarea
poziţiei Republicii
Moldova pe
marginea agendei
Organizaţiei
Mondiale a
Proprietăţii
Intelectuale şi a
altor organisme
internaţionale
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Numărul de
propuneri
prezentate
Numărul de
participări la
evenimente (14)

Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
In anul 2017 specialiștii AGEPI au reprezentat interesele RM la 5 foruri
interregionale organizate de către OMPI, precum şi la lucrările a 7
comitete permanente şi 2 grupuri de lucru ale organizaţiei care au avut
loc la Geneva, Elveția.
Reprezentanții RM au participat la runda a 57-a de Adunări anuale ale
statelor membre ale OMPI, directorul general AGEPI fiind
conducătorul delegației oficiale a țării;
În anul 2017, Republica Moldova a obținut calitatea de membru al
Comitetului de Coordonare al OMPI și al Comitetului Executiv al
Uniunii de la Berna pentru perioada 2017-2019, precum și a deținut
funcția de vicepreședinte al:
- Adunării Generale a Uniunii Internaționale pentru protecția
operelor literare și artistice de la Berna, asigurată de Directorul General
AGEPI, Lilia Bolocan;
- Comitetului permanent al OMPI privind dezvoltarea și proprietatea

29.

2.2.2.

Informarea titularilor
Permanent Agenţia de Stat
din Republica Moldova
pentru Proprietatea
privind modalităţile de
Intelectuală;
protecţie internaţională
Academia de Ştiinţe
a obiectelor de
a Moldovei;
proprietate intelectuală
Serviciul Vamal

Nivelul avansat de
cunoaştere de către
solicitanţii
autohtoni a
sistemelor
internaţionale de
protecţie a
proprietăţii
intelectuale

30.

2.2.3.

Reprezentarea
Permanent Ministerul
intereselor naţionale în
Economiei; Agenţia

Monitorizarea,
Numărul de
punerea în aplicare acţiuni realizate
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Numărul
obiectelor de
proprietate
intelectuală
protejate peste
hotare;
Pe parcursul
anului peste
hotare a fost
protejată 1
Invenție; Mărci
– 74 (Madrid);
Desene și
modele
industriale
(DMI) – 1(2)
(Haga)

intelectuală, asigurată de consilierul directorului general, Igor
Moldovan;
- Comitetului permanent al OMPI privind dreptul mărcilor, desenelor
și modelelor industriale, asigurată de șeful direcției mărci și design
industrial, Simion Levițchi.
În cadrul rundei curente de adunări, delegaţia RM a participat activ la
întrunirile Grupului Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor
Baltice (CEBS) din care face parte, și a susținut declarațiile Grupului
CEBS, menţionând, totodată, priorităţile țării noastre în domeniul
consolidării sistemului naţional de protecţie și asigurare a respectării
DPI.
Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În scopul sporirii nivelului de cunoaştere de către solicitanţii autohtoni
a sistemelor internaţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale,
AGEPI întreprinde în permanență măsuri și activități.
Informația privind protecția OPI peste hotare a fost diseminată de
specialiștii AGEPI în cadrul a 13 expoziții internaționale de la CIE
„Moldexpo”, la care AGEPI a participat pe parcursul anului 2017.
Astfel, pe pagina web a AGEPI informația respectivă este plasată în
scopul familiarizării titularilor cu modalitățile de protecție
internațională a OPI. De asemenea, informațiile cu tematica respectivă
sunt distribuite în cadrul expozițiilor internaționale și naționale.
Problema a fost discutată în cadrul diferitor seminare și conferințe.
Serviciul Vamal:
Pe parcursul anului 2017, SV a notificat titularii de drepturi despre
modalităţile de asigurare a respectării DPI de către organele vamale,
astfel în baza cererilor de intervenție depuse la organul vamal s-a acordat
protecţie pentru 698 de OPI. Totodată, pentru familiarizarea solicitanţilor
autohtoni cu sistemele internaţionale de protecţie a PI, informaţiile
relevante au fost plasate pe pagina web oficială a SV www.customs.gov.md.
Întru sporirea nivelului de interacțiune și cooperare cu titularii de
drepturi a fost creată căsuța poștală a Serviciului protecția PI
ipr@customs.gov.md pe pagina web oficială a SV, care servește ca
punct de informare în domeniul protecției vamale a PI pentru
persoanele interesate. Totodată, aceștia au posibilitatea de a se adresa și
la Call Center, telefonul: 022 574 111.
Executat.
Ministerul Economiei și Infrastructurii,

cadrul Comitetului
mixt instituit prin
Acordul dintre Uniunea
Europeană şi Republica
Moldova privind
protecţia indicaţiilor
geografice pentru
produsele agricole şi
alimentare

de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor Externe şi
Integrării Europene;
Ministerul
Afacerilor Interne;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Serviciul Vamal;
Agenţia pentru
Protecţia
Consumatorilor

a Acordului
Intensificarea
cooperării şi a
dialogului în
materie de indicaţii
geografice
Schimburi de
informaţii cu
privire la evoluţiile
politice şi
legislative în
vederea analizării
posibilităţii
protejării
indicaţiilor
geografice
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Numărul de
indicaţii
geografice
examinate şi
acceptate spre
protecţie

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supraveghere a Pieței:
Pe data de 18 octombrie 2017, la Chișinău, a avut loc Comitetul de
Asociere în Configurația Comerț, în cadrul căruia au fost abordate o
serie de subiecte, inclusiv au fost discutate și progresele înregistrate în
Implementarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală prin prisma
Acordului de Asociere dintre RM și UE.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 AGEPI a organizat cea dea III şedinţa a subcomitetului
pentru Indicații Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al
Acordului de Asociere între RM și UE, care a avut loc la 17 octombrie
la sediul AGEPI, organul responsabil de implementarea în RM a
prevederilor Acordului de Asociere în materie de proprietate
intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice.
Astfel, participanții la reuniunea a treia au trecut în revistă ultimele
evoluții înregistrate în sistemul indicațiilor geografice în UE și RM,
după cea de-a doua reuniune care a avut loc în luna octombrie 2016 la
Bruxelles. Discuțiile au fost axate asupra modificărilor legislativnormative și instituționale. Părțile au realizat de asemenea un schimb de
opinii și informații privind asigurarea respectării drepturilor asupra
indicațiilor geografice, procedurile ex-officio pentru asigurarea
protecției, mecanismele de protecție și control la frontieră și pe piața
internă, dar și modalitatea de comunicare dintre părți în cazul unor
încălcări ale drepturilor asupra indicațiilor geografice.
Au fost examinate şi acceptate spre protecţie 223 de IG (222 – din UE,
1 - autohtonă).
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:
MAE IE a facilitat schimbul de informaţii şi a acordat asistenţă în
contextul organizării reuniunii Subcomitetului pentru indicaţii
geografice, care funcţionează în contextul Acordului de Asociere RMUE (17.10.2017)
Ministerul Afacerilor Interne:
În cadrul ședinței comune de lucru a membrilor Observatorului PI,
organizată la 08.12.2017, cu reprezentanții AGEPI, PG, Inspectoratului
Național de Investigații, SV și APCSP, s-a discutat despre beneficiile și
problematica ce vizează protecţia IG pentru produsele agricole şi
alimentare.
Serviciul Vamal:
La 01.11.2017 prin Dispoziția SV nr.654-d a fost organizată și
desfășurată operațiunea specială Contrafacerea, la baza căreia a stat
obiectivul: ,,Fortificarea mecanismului de protecție vamală a
indicațiilor geografice, inclusiv și cele protejate în baza Acordului de

Asociere RM-UE”.
Prin Circulara SV nr.648-c din 31.10.2017 organele vamale teritoriale
au fost atenționate asupra necesității aplicării măsurilor de protecție
vamală a IG menționate în anexele XXX-C și XXXX-D la Legea
nr.112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între
RM, pe de o parte, și UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
și statele membre ale acestora, pe de altă parte, conform PNAAA RM UE în perioada 2017-2019, aprobat prin HG nr.1472 din 30.12.2016,
chiar și în lipsa cererilor de intervenție, adică conform acțiunii exofficio (măsură prealabilă depunerii cererii de intervenție).
În perioada de raportare din partea titularilor de drept nu au fost depuse
cereri de intervenție a organului vamal în vederea protecţiei vamale a IG.

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei
31.

3.1.

Preluarea celor mai
Permanent Agenţia de Stat
bune practici europene
pentru Proprietatea
din domeniul protecţiei
Intelectuală;
şi respectării
Serviciul Vamal;
drepturilor de
Ministerul
proprietate intelectuală
Afacerilor Interne
în vederea modernizării
continue a Sistemului
naţional de proprietate
intelectuală

Sistemul naţional
de protecţie şi
respectare a
drepturilor de
proprietate
intelectuală
armonizat cu cel
european, în baza
celor mai bune
practici europene
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Numărul de
activităţi
întreprinse

Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Au fost analizate și identificate practicile altor state în domeniul PI.
Astfel, în scopul modernizării sistemului de proprietate intelectuală, pe
parcursul anului 2017 au fost elaborate şi adoptate:
- Hotărârea Guvernului nr. 406 din 06.06.2017 pentru aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind
procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de
eliberare a brevetului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 528 din
01.09.2009;
- Hotărârea Guvernului nr.353 din 30.05.2017 pentru aprobarea
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale
Guvernului (Regulamentele, aprobate prin Hotărârile Guvernului
nr.1496/29.12.2008 şi nr. 295/16.04.2009);
- Hotărârea Guvernului nr.456 din 21.06.2017 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr.610 din 05.07.2010 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi
înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a
specialităţilor tradiţionale garantate”;
- Hotărârea Guvernului nr.987 din 21.11.2017 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arbitrajului
specializat în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura arbitrală;
- Legea nr.240 din 23.11.2017 privind ratificarea Tratatului pentru
facilitarea accesului persoanelor cu deficienţe de vedere şi a persoanelor
cu capacitate limitată de percepere a textelor tipărite la lucrările
publicate, adoptat la 27.06.2013, la Marrakech.
Totodată, pe parcursul anului 2017, în acelaşi scop au fost iniţiate
următoarele proiecte de acte normative:

- Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/2010
privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
- Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea Componenţei
nominale a CNPI, aprobată prin Hotărârea nr.489 din 29.03.2008;
- Decretul Președintelui RM privind iniţierea negocierilor asupra
proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la
recunoașterea reciprocă și protecția indicațiilor geografice.
Totodată, în cadrul proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru
asigurarea respectării DPI” în RM, AGEPI a beneficiat de asistența
experților UE cu referire la-elaborarea Codului de Etică și Conduită a
mandatarilor.
În anul 2017 a fost examinată practica UE în domeniul respectării DPI
și a fost selectat expertul Phill Lewis din Marea Britanie pentru a asista
Observatorul de PI din RM în consolidarea activității de promovare a
necesității respectării DPI, luptei cu contrafacerea și pirateria. Vizita
expertului UE este preconizată pentru luna ianuarie 2018.
Totodată, specialiștii AGEPI au efectuat vizite de studiu la oficiul de
Proprietate Intelectuală din Ungaria, OSIM în vederea schimbului de
experiență, preluării celor mai bune practici din domeniu.
Serviciul Vamal:
Pe parcursul anului 2017 SV a organizat și a participat la următoarele
măsuri:
- 14 ședințe de lucru cu reprezentanții titularilor de drepturi asupra
obiectelor de proprietate intelectuală, în special, a celor cu protecție
internațională;
- Vizită de studiu în domeniul activității porturilor, analizei de risc și
protecției PI, organizată de ANAF (România) la sediul biroului vamal
Constanța Sud, în perioada 22-23.03.2017;
- Ședință de lucru cu secretarul II al Ambasadei Republicii Populare
Chineze în RM, în vederea schimbului de informații referitor la
sistemele de protecție a PI în statele pe care le reprezintă;
- evenimentul organizat de AGEPI „Lecturi 2017” în domeniul
respectării DPI (2 persoane);
- 14 ședințe ale grupurilor de lucru cu experții internaționali și
naționali, precum și a comitetului de conducere în cadrul proiectului de
asistență tehnică finanțat de UE, EuropeAid/137467/ DH/SER/MD –
„Suport pentru asigurarea respectării DPI”.
Ministerul Afacerilor Interne:
La data de 13-17.11.2017 angajații MAI au participat la ședința
Grupului de lucru, organizată în cadrul Proiectului UE „Suport pentru
asigurarea respectării DPI”, ce are drept scop crearea bazei de date în
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32.

3.2.

Acordarea asistenţei în Permanent Ministerul
crearea asociaţiilor de
Agriculturii şi
producători şi
Industriei
şcolarizarea acestora în
Alimentare;
domeniu
Ministerul
Construcţiilor şi
Dezvoltării
Regionale;
Ministerul Culturii;
Ministerul Mediului;
Ministerul Sănătăţii;
Oficiul Naţional al
Viei şi Vinului;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Eficientizarea
procesului de
constituire a
asociaţiilor de
producători şi
sporirea gradului
de cunoaştere de
către aceştia a
avantajelor
sistemului de
protecţie a
indicaţiilor
geografice
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Numărul de
asociaţii create
Numărul de
acţiuni realizate
(asistenţă
/consultanţă)
Numărul de
persoane
instruite

domeniul PI
În cadrul ședinței din 12.12.2017 și 15.12.2017, desfășurate te în incinta
subdiviziunii specializate a Inspectoratul General al Poliţiei, cu
reprezentanții Parchetului General al României, a fost abordată
structura și conținutul unui ghid care va fi elaborat de experții
proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării DPI”. Astfel,
Ghidul va fi un suport informațional util pentru toți practicienii din
domeniul aplicării penale a DPI și va clarifica atât aspectele legate de
incriminarea infracţiunilor care aduc atingere DPI, cât şi tehnicile
speciale de investigare.
Scopul acestui ghid este de a sprijini autoritățile din RM pentru în lupta
împotriva pirateriei și contrafacerii, oferindu-le ofițerilor care lucrează
în teren, dar și procurorilor, exemple practice și informații utile cu
privire la încălcările posibile ale DPI.
Totodată, Ghidul va include principalele prevederi legislative în
domeniu, impactul contrafacerii și pirateriei în RM, aspectele legale și
practice ale investigațiilor în cazul infracțiunilor de PI, studii de caz,
precum și puncte importante de contact atât din RM, cât și din întreaga
UE.
Executat (are caracter permanent).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
Pe parcursul anului 2017, Ministerul a examinat dosarele şi a emis
avize de recunoaştere pentru 14 grupuri de producători.
A fost acordată asistență de consultanță în cadrul evenimentelor
informative. Au fost organizate 23 de seminare, 11 conferințe de presă;
5 întruniri cu reprezentanții asociațiilor de profil; Conferința dedicată
tinerilor și femeilor fermieri din RM-ediția a II-a.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a participat la
11 conferințe naționale și regionale în cadrul cărora a fost informat
publicul larg despre activitățile desfășurate.
Numărul persoanelor participante la evenimente de informare - 1278 (în
cadrul campaniei de informare)..
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 AGEPI cu sprijinul proiectului de UE de asistență tehnică
„Suport pentru asigurarea respectării DPI”, a organizat 6 seminare de
școlarizare în teritoriu a producătorilor autohtoni în domeniul IG, DO
și STG cu participarea experților UE. Au participat producători din
toate raioanele RM. Au fost școlarizate 195 de persoane, distribuite 390
de exemplare de materiale promoționale.
De asemenea, au fost organizate 3 evenimente pentru autoritățile
publice desemnate cu responsabilități în domeniul protecției și

promovării IG – (80 de persoane):
- Atelierul de lucru „Implementarea politicii UE în domeniul calității
(DOP, IGP, STG). Certificarea și controlul ex- officio pentru autoritățile
publice desemnate;
- Masa rotundă cu genericul „Identificarea produselor și bucatelor
tradiționale potențiale de înregistrat în calitate de STG în RM” pentru
reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, ONG-uri, asociații,
Agenţia Turismului – 19 septembrie, 2017;
- Seminarul Internațional „Rolul Guvernului în dezvoltarea și
promovarea produselor cu Indicație Geografică (IG): experiența
europeană și acțiuni de implementare în Republica Moldova.
De asemenea, AGEPI a acordat suport consultativ la solicitare.
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului:
Au fost organizate 9 evenimente de instruire la care au participat 289
de reprezentanţi din sectorul vitivinicol:
1. Au fost organizate 4 seminare regionale în cele 3 areale
geografice pentru producerea vinului cu IGP (Valul lui Traian, Codru,
Ștefan Vodă) cu tema „Tăierea și protecția viţei de vie, destinate
pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP, în condiţiile anului
2017”. Au participat 106 reprezentanţi din sectorul vitivinicol,
preponderent viticultori. (14–23.02.2017);
2. Seminar: Modul de acordare a licenței neexclusive de utilizare a
mărcii „Wine of Moldova”, (12 aprilie 2017). Au participat 24 de
reprezentanți ai sectorului vitivinicol.
3. Seminar „Igiena în vinificație” – pentru asigurarea calității
produselor vitivinicole, (23 mai 2017); Au participat 53 de
reprezentanți ai sectorului vitivinicol.
4. Instruire pentru degustători autorizați – Analiza senzorială a
defectelor produselor vitivinicole. Formator – Richard Pfister,
oenoparfumer, Elveția. (11-14 iulie 2017). Au participat 14 degustători.
5. Seminar Instruirea experților organismului de evaluare a
conformității cu privire la efectuarea controlului anual extern a
producătorilor de struguri/vin cu IGP,(26-27 iulie 2017). Au participat:
7 experți ai Centrului Național de Verificare a Calității Producției
Alcoolice (CNVCPA).
6. Seminar - Calitatea strugurilor pentru producerea vinurilor cu
IGP, (06 septembrie 2017). Au participat 21 de viticultori și tehnologi.
7. Seminar - Indicațiile geografice - instrument de marketing pentru
valorificarea produselor vitivinicole. Raportor – Remaud Herve, Expert
Marketing Vinicol, Kedge Business School, Franta, (01 noiembrie
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33.

3.3.

Consolidarea relaţiilor Permanent Agenţia de Stat
cu evaluatorii în
pentru Proprietatea
domeniul proprietăţii
Intelectuală
intelectuale,
perfecţionarea
calificării acestora prin
atragerea în activităţile
organizate de Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

2017). Au participat 36 de reprezentanţi din sectorul vitivinicol.
8. Instruire degustători autorizați – crearea fișelor de degustare pentru
evaluare calității produselor vitivinicole. Formator – Richard Pfister,
oenoparfumer, Elveția,(21-24 noiembrie 2017). Au participat 16
degustători.
9. Organizarea unei vizite de studiu în Champagne, Franţa (10 – 14
decembrie 2017) pentru preluarea bunelor practici la producerea vinului
spumant cu denumire de origine protejată.
Au participat 12 reprezentanţi ai sectorului vitivinicol.
În anul 2017, au fost luaţi în evidenţă 8 producători de produse
vitivinicole cu IGP (dintre care 6 sunt producători de struguri):
4 producători (IGP Valul lui Traian); 3 producători (IGP Codru); -1
producător (IGP Divin).
Suprafața plantațiilor viticole luate în evidență pentru producerea
strugurilor destinați pentru vinuri cu IGP în anul 2017 este de 830 ha.
Suprafața totală - 7105 ha.
Au fost luate în evidenţă vinuri cu IGP în volum de 1.286.330 litri din
recolta 2015 și 1.716.140 litri din recolta 2016.
Au fost identificate 2 potențiale areale de producere a vinului cu DOP:
„Valea Nistrului” și „Stepa Bugeacului”. S-au realizat primele
încercări de delimitare geografică a DOP-urilor menționate.
Se preconizează realizarea unui studiu tehnic pentru descrierea
teritoriului celor 2 DOP-uri vinicole și care să ducă la identificarea
legăturii dintre produs și originea sa.
Ministerul Educației, Culturii si Cercetării:
In cadrul Zilei Naționale a Portului Popular la 26 iunie, 2017, și
Târgului Național al Covorului: Covorul Dorului din 17.12.2017, au
fost organizate ateliere de instruire pentru meșterii populari producători
de obiecte de artizanat.
Îmbunătăţirea
Numărul de
Executat (are caracter permanent).
calităţii serviciilor evaluatori
În luna octombrie 2017 a fost organizat un curs de instruire pentru
prestate de
atestaţi/reatestaţi contabilii instituțiilor din sfera științei și inovării cu genericul Evidența
evaluatorii în
Numărul de
contabilă a imobilizărilor necorporale, cu participarea a 40 de
domeniul
evenimente
persoane. Au fost diseminate 120 de exemplare de materiale
proprietăţii
/evaluatori
promoționale.
intelectuale din
participanţi
A fost actualizat Programul de instruire a contabililor instituțiilor
republică;
publice în domeniul evaluării bunurilor intangibile.
preluarea celor mai
A fost organizat un curs de instruire a evaluatorilor, procedura de
bune practici
atestare a evaluatorilor cu eliberarea certificatelor de calificare (1
europene în acest
certificat). A fost publicată în BOPI lista evaluatorilor obiectelor de
domeniu
proprietate intelectuală.
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34.

3.4.

Conjugarea eforturilor
instituţiilor abilitate în
vederea dezvoltării şi
promovării Sistemului
naţional de protecţie a
indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine
şi specialităţilor
tradiţionale garantate

35.

3.5.

Crearea cadrului
normativ privind
protecţia datelor testării
şi asigurarea
confidenţialităţii
datelor în cadrul

2015-2017 Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul
Economiei;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Culturii;
Muzeul Naţional de
Etnografie şi Istorie
Naturală; Centrul
pentru Conservarea
şi Promovarea
Patrimoniului
Cultural Imaterial

2015

Ministerul Sănătăţii;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare; Agenţia
Medicamentului şi

Promovarea şi
dezvoltarea
sistemului de
protecţie a
indicaţiilor
geografice,
denumirilor de
origine şi
specialităţilor
tradiţionale
garantate

Modernizarea
sistemului de
înregistrare, testare
sau omologare a
produselor
farmaceutice,
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Numărul de
activităţi
întreprinse ;
Numărul de
indicaţii
geografice,
denumiri de
origine şi
specialităţi
tradiţionale
garantate
potenţial
identificate
şi/sau
înregistrate

Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În scopul îmbunătăţirii protecţiei IG, DO şi STG în RM, AGEPI a
participat la ședințele organizate în acest context cu reprezentanții
autorităților abilitate în domeniu în vederea stabilirii mecanismului de
realizare a controlului oficial și certificării produselor cu IG, DO și a
solicitat acestora propuneri privind actualizarea Hotărârii Guvernului
nr. 644 din 19.07.2010.
Au fost organizate o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții
MADRM, MOLDAC, Serviciului Vamal, APCSP etc. pe probleme de
protecție și respectare a IG, inclusiv:
- A avut loc instruirea în domeniul IG (inclusiv utilizarea BD) pentru
reprezentanții SV;
Au avut loc 2 întâlniri de lucru cu reprezentanții MADRM, ONVV,
inclusiv cu participarea experților Proiectului UE.
În anul 2017 au fost organizate 27 de activități de informare și instruire
în domeniul protecției IG:
- 11 seminare tematice privind identificarea produselor cu IG pentru
producători și autoritățile publice desemnate, organizate în cadrul
proiectului UE de asistență tehnică și
- 16 seminare de informare organizate de AGEPI pentru alte
categorii de beneficiari ai sistemului de PI (IMM-uri, bibliotecari,
profesori, studenți,)
Activitățile desfășurate de AGEPI în cooperare cu experții proiectului
UE de asistență tehnică în domeniul promovării produselor cu IG au
fost mediatizate pe larg pe pagina web AGEPI (9 informații) și mass media (27 de informații).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
cu sprijinul proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru
asigurarea respectării DPI”. au fost identificate cca 50 de produse
agroalimentare cu potențial de a fi promovate sub o IG, DO, sau în
calitate de STG.
Ministerul Educației, Culturii si cercetării:
Au fost organizate 102 activităţi în colaborare cu autoritățile publice
locale de nivelul I şi de nivelul II susținute de muzeele naţionale.
Executat.
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor:
Compartimentul dat urmează a fi armonizat cu legislația UE. ANSA a
elaborat proiectul de transpunere, MADRM a analizat toate avizele
structurilor interesate și a elaborat analiza impactului de reglementare la
proiect, aprobat prin HG nr. 128 din 25.04.2017, votat în prima lectură

procedurilor de
autorizare a
medicamentelor de
referinţă (originale), de
omologare a produselor
farmaceutice de uz
veterinar, a produselor
de uz fitosanitar şi a
fertilizanţilor ce conţin
compuşi chimici noi

Dispozitivelor
Medicale; Agenţia
Naţională pentru
Siguranţa
Alimentelor; Centrul
de Stat pentru
Atestarea şi
Omologarea
Produselor de Uz
Fitosanitar şi a
Fertilizanţilor;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

cercetare-testarela Parlament pe 05.10.2017. În prezent are statut de examinare și
experimentare,
pregătire pentru lectura II.
omologare şi
A fost elaborat ordinul ANSA nr. 328 din 2.10.2017 cu privire la
înregistrare a
Comisia Medicamentelor Veterinare, publicat în Monitorul Oficial pe
produselor de uz
6.10.2017 nr. 356-359(6279-6282).
fitosanitar şi a
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
fertilizanţilor, şi a
În perioada de raport, la data de 28.09.2017, reprezentanţii AGEPI au
procedurii de
participat la dialogul de politici de nivel înalt privind drepturile de
înregistrare a
proprietate intelectuală asupra medicamentelor, facilitat de către
produselor
experţii OMS şi cu participarea persoanelor responsabile din cadrul
farmaceutice de uz
Parlamentului, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi
veterinar cu
Ministerului Economiei şi Infrastructurii, instruirea fiind continuată la
conţinut de
Kiev, Ucraina, în perioada 26-27.10.2017. În cadrul ambelor
substanţe active
evenimente s-a discutat oportunitatea promovării în continuare a
noi. Ajustarea
proiectului de lege respectiv.
cadrului normativ
La finele anului 2017 Comisia parlamentară sesizată în fond a reluat
în domeniu la
procedura în vederea pregătirii proiectului de lege pentru lectura a II-a,
standardele
proiectul fiind adoptat în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din
europene
23.02.2018.
3.6. Elaborarea şi
2017
Agenţia de Stat
Nivel înalt de
Program
36.
În proces de realizare.
implementarea unui
pentru Proprietatea conştientizare de
elaborat
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Program naţional de
Intelectuală, cu
către consumatori a Numărul de
Programul național de combatere a contrafacerii și a pirateriei urmează
combatere a
participarea
efectelor negative materiale
a fi elaborat după modernizarea cadrului regulatoriu în domeniul luptei
contrafacerii şi a
instituţiilor abilitate cauzate de
diseminate
cu contrafacerea și pirateria, care la moment se desfășoară cu asistența
pirateriei
în domeniul
fenomenul
Numărul de
experților europeni în cadrul proiectului de asistență tehnică „Suport
respectării
contrafacerii şi al activităţi
pentru asigurarea respectării DPI ”.
drepturilor de
pirateriei asupra
desfăşurate
Totodată, au fost realizate și promovate 2 filmulețe pe youtube.com și
proprietate
economiei
pe rețelele de socializare în vederea conștientizării efectelor negative
intelectuală
naţionale, a vieţii şi
ale contrafacerii si pirateriei.
sănătăţii oamenilor
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 piraterii
Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţiadrepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri
strategice
Evaluarea modului de Permanent Comisia Naţională
Sporirea eficienţei Numărul de
37.
Executat.
realizare/implementare
pentru proprietatea
sistemului de
rapoarte de
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
a hotărîrilor/
intelectuala; Agenţia proprietate
monitorizare şi
În anul 2017 a avut loc o singură ședință a Comisiei Naționale pentru
recomandărilor
de Stat pentru
intelectuală
evaluare
Proprietatea Intelectuală la data de 02.05.2017, în cadrul căreia
Comisiei Naţionale
Proprietatea
elaborate
autoritățile participante, au prezentat informații privind acțiunile
pentru Proprietate
Intelectuală
întreprinse pe parcursul anului 2016, orientate spre dezvoltarea şi
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38.

39.

Intelectuală de către
consolidarea sistemului naţional de proprietate intelectuală în contextul
autorităţile publice
recomandărilor Comisiei din data de 19.04.2016.
Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietății intelectuale
4.2.3. Instruirea, formarea
2015-2017 Agenţia de Stat
Nivelul înalt de
Numărul de
Executat (are caracter permanent).
continuă şi
pentru Proprietatea pregătire
evenimente
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Experții autorităților responsabile au beneficiat de perfecționarea
perfecţionarea cadrelor
Intelectuală;
profesională a
organizate
în domeniul proprietăţii
Ministerul
specialiştilor
Numărul de
calificării în cadrul următoarelor cursuri:
intelectuale
Educaţiei;
persoane
- Cursuri de instruire la OEB - 6 persoane,
Ministerul Culturii;
instruite
- Curs de instruire la distanță OMPI – 9 cursuri/ 34 de persoane;
Academia de Ştiinţe
- Cursuri de instruire profesională OMPI în comun cu oficii de PI
a Moldovei;
(Coreea, Austria ): 4 cursuri/ 4 persoane;
Ministerul Sănătăţii
- Cursuri de instruire EUIPO- 38 de cursuri /12 persoane;
- Cursuri de consilier PI (total -17 pers, inclusiv 6 din AGEPI,
2 persoane AITT);
- Curs masterat (proprietate intelectuală) Universitatea din Turin
împreună cu Academia OMPI / 1persoană.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
A fost emisă circulara Ministerului Educației nr. 02/13-2803 din
05.06.2017, prin care au fost informate cadrele didactice privind
organizarea cursurilor de formare în domeniul PI și a dreptului de autor.
Cursurile au fost desfășurate de AGEPI în perioada 14-18 august 2017 și
au participat 28 de cadre didactice. De asemenea, în perioada 5-7
decembrie 2017, un cadru didactic a participat la Seminarul
International în domeniul PI Education for the Youth, care a avut loc în
Abu Dhabi, organizat de OMPI, KIPO și KIPA. Participarea a fost
susținută financiar de oficiul UNDP din RM.
Reprezentantul Direcției patrimoniu cultural la 7 decembrie 2017 a
participat la Seminarul organizat de AGEPI„Rolul Guvernului în
dezvoltarea și promovarea produselor cu Indicații Geografice:
experiența europeană și modalități de implementare în Moldova”.
4.2.4. Dezvoltarea sistemului Permanent Agenţia de Stat
Asigurarea
Numărul de
Executat (are caracter permanent).
În perioada de raport, în scopul oferirii serviciilor de calitate
de depunere on-line a
pentru Proprietatea accesului şi
cereri de
solicitanţilor şi mediului de afaceri din RM şi străinătate prin utilizarea
cererilor de protecţie a
Intelectuală
diminuarea
protecţie a
tehnologiilor informaționale, AGEPI a continuat activitatea de
obiectelor de
cheltuielilor
obiectelor de
dezvoltare a sistemul de depunere online a cererilor de protecție a
proprietate intelectuală
suportate de
proprietate
obiectelor de proprietate intelectuală (OPI).
şi de achitare a taxelor,
solicitanţi la
intelectuală
Astfel, pe parcursul anului 2017, AGEPI a recepționat online 1621 de
utilizînd semnătura
depunerea cererilor depuse on-line
digitală, şi a sistemului
de protecţie a
(1621);Numărul cereri de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală și
documentele aferente, majoritatea în domeniul mărcilor.
de management al
obiectelor de
de documente
documentelor în cadrul
proprietate
emise, expediate În total, în perioada anilor 2014- 2017 au fost depuse online –4587 de
cereri de protecție a obiectelor de PI (invenții, mărci, design industrial)
Agenţiei de Stat pentru
intelectuală
în variantă
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Proprietatea
Intelectuală
40.

4.2.5.

Automatizarea
2015-2017 Agenţia de Stat
proceselor de
pentru Proprietatea
gestionare a cererilor
Intelectuală
obiectelor de
proprietate intelectuală
prin digitizarea fluxului
informaţional şi a
dosarelor electronice

41.

4.2.6.

42.

4.2.7.

Achiziţionarea sau
Anual
Agenţia de Stat
obţinerea accesului la
pentru Proprietatea
bazele de date
Intelectuală
comerciale în domeniul
brevetelor de invenţie
cu instrumente
analitice efective şi la
bazele de date cu
literatură non-brevet
Modernizarea
Permanent Agenţia de Stat
serviciilor în domeniul
pentru Proprietatea
proprietăţii
Intelectuală
intelectuale, ajustarea
calităţii şi a termenelor
de prestare a acestora
la standardele
internaţionale

Controlul eficient
al circuitului
documentelor în
format electronic
Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
prestate, reducerea
termenelor de
procesare a
informaţiei şi celor
de examinare

electronica
(4735)

Asigurarea unui
nivel calitativ
consistent al
procedurii de
examinare a
cererilor de brevet
de invenţie

Numărul de
baze de date
comerciale
accesate

Spectrul larg de
servicii şi
consultaţii în
domeniul
proprietăţii
intelectuale pentru
care se doreşte
atingerea
standardelor
internaţionale
Reducerea
termenului de
prestare a
serviciilor

Numărul de
servicii ajustate,
al căror termen
de examinare s-a
redus
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Numărul de
documente
digitizate
Numărul de
dosare
electronice
gestionate

și documentele aferente.
Sistemul de management al documentelor a fost utilizat în deplină
măsură în cadrul agenției. În anul 2017 în sistem au fost înregistrate:
intrări - 4757, inclusiv informative – 1464, ieșiri - 411.
În proces de realizare (are caracter permanent).
În anul 2017 au fost implementate „Registrele electronice și atribuirea
automata a numărului și datei de intrare” și softul pentru etapa a doua
„Scanarea și completarea dosarului electronic cu documentele aferente
cererii OPI”. Pentru etapa a treia „Expedierea corespondenței de ieșire”
a fost creat softul necesar, urmează de specificat metoda de semnare a
documentelor electronice și lansarea în producție. Realizarea acțiunii se
va finaliza în anul 2018.
Totodată, ținem să menționam că în anul 2016 stadiul realizării acțiunii
a fost evaluat ca „executat” din motivul că toate acțiunile planificate în
cadrul acestei măsuri complexe au fost realizate.
Executat.
A fost achiziţionat și obţinut accesul la BD comerciale Ambercite şi
PatBase, care aigură un nivel calitativ înalt al procedurii de
documentare și examinare a cererilor de brevet de invenţie de către
experți.

Executat (are caracter permanent) .
Serviciile în domeniul PI sunt supuse unui proces de modernizare și
perfecționare continuă.
AGEPI a fost certificată în noua versiune a standardului ISO
9001:2015, cea mai recunoscută certificare de management al calității
din întreaga lume, ceea ce asigură prestarea serviciilor de calitate înaltă.
Certificatul ISO 9001:2015 este un argument suplimentar de
credibilitate, recunoscut la nivel internațional, care permite AGEPI să
avanseze în activitatea zilnică și să ridice la un nivel înalt calitatea
serviciilor prestate.
Totodată, în permanentă se studiază și analizează experiența țărilor
dezvoltate în domeniul PI și se armonizează cu legislația națională în
domeniu.
Se perfecționează încontinuu BD publice pentru asigurarea unei
documentări mai productive a examinatorilor, cât și a persoanelor
interesate care se documentează în ele.
S-a depus efort pentru reducerea termenelor de realizare a procedurilor
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4.2.8.

Consolidarea
cooperării autorităţilor
naţionale învestite cu
responsabilităţi în
domeniul protecţiei,
valorificării şi
asigurării respectării
drepturilor de
proprietatea
intelectuală

Permanent Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul Culturii;
Ministerul
Economiei;
Ministerul Justiţiei;
Serviciul Vamal;
Ministerul
Afacerilor Interne;
Academia de Ştiinţe
a Moldovei (Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer
Tehnologic);
Organizaţia pentru
Dezvoltarea
Sectorului

Amplificarea
colaborării
autorităţilor în
vederea
valorificării şi
respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală

41

Numărul de
acţiuni comune

la mărci, aceasta fiind o prioritate permanentă în procesul activității
instituției. La DMI a fost modificată procedura privind examinarea
cererilor Haga în vederea oferirii posibilităţii expunerii punctului de
vedere de către solicitant înaintea emiterii hotărârii de respingere.
Pentru asigurarea transparenței acțiunilor realizate referitor la cererile
de înregistrare a mărcilor depuse prin procedura națională s-a realizat
Axa timpului în BD „Mărci naționale”.
Cu referire la invenții a fost modernizat modulul valabilității brevetelor
de invenție de scurta durata la zi, intru respectarea termenelor de
adoptare a hotărârilor de decădere din drepturi.
Pe parcursul anului au fost acordate 5906 de consultații în domeniul PI,
inclusiv 2960 - prin telefon și 3072 – la sediul AGEPI, majoritatea
consultațiilor au fost acordate persoanelor fizice (3897).
În perioada de raport a fost implementat serviciul de consultanță
CallCentru, prin intermediul căruia au fost acordate 2960 de
consultații, inclusiv – apeluri intrate 3072, apeluri preluate - 2422 și
apeluri de ieșire – 650.
De asemenea, serviciul de consultanță AGEPI a fost modernizat și
transferat în spații noi, confortabile și moderne.
Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 au fost realizate prevederile acordurilor de colaborare cu
AȘM, AITT, CCI, ODIMM, UTM, ASEM, IREX/Novateca, MECC,
USM, ULIM, USMF N. Testemitanu, UASM, GEN Moldova, Junior
Achievement Pretura Sectorului Buiucani etc.
Au fost realizate 34 de activități comune organizate în parteneriat cu
instituțiile nominalizate privind instruirea și promovarea sistemului
național de protecție a PI, a creativității și inovării, inclusiv cu:
1. Camera de Comerț și Industrie, 13 acțiuni comune:
- Concursul Marca comerciala a anului 2016
- Campania de informare și instruire a agenților economici din teritoriu
în domeniul PI, a mărcilor și DMI/ 10 seminare/10 raioane - Râbnița,
Edineți, Bălți, Cahul, Hâncești, Ungheni, Orhei, Tighina, Soroca, Ceadâr
Lunga, 250 de persoane școlarizate, au fost distribuite 1170 exemplare de
material promoțional;
2. AȘM, AITT, Universitatea AȘM și în parteneriat cu Ministerul
Educației, 2 acțiuni comune:
- Concursul republican ”Cel mai bun elev inovator” ediția a X-a, pe
parcursul lunilor februarie – mai 2017.
- Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, ediţia a IIIa organizat în perioada 23-25 februarie 2017. La concurs au participat 90

Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii

de elevi cu 61 de proiecte.
3. Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM):
- Lecție publică în domeniul PI pentru tinerii manageri. Au participat
25 persoane, au fost distribuite 75 de exemplare de materiale
promoționale.
4. Academia de Studii Economice, 5 acțiuni comune,
în cooperare cu AGEPI, ODIMM, Centrul de Studii în Integrare
Europeana (CSIE), Centrul de instruire și consultanta în afaceri:
- Concursul economic studențesc „Azi student, mâine antreprenor”,
ediția a IX-a, la 27 aprilie 2017. La concurs au participat în jur de 90 de
studenți;
- Conferința studențească dedicată creativității și rolului PI pentru
dezvoltarea economică;
- Prelegeri pentru facultățile Business și Administrarea afacerilor,
Management – 14/ 11 persoane /per prelegere (total 154 de studenți);
- Prelegere pentru Facultatea Relații economice Internaționale – 64 de
persoane;
- Seminar de instruire privind protecția creațiilor intelectuale (ASEM)
cu participarea a 50 persoane.
5. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 3 acțiuni
comune:
- Organizarea a 2 cursuri de instruire în domeniul PI pentru masteranzi
– 32 ore;
- Organizarea unei lecții publice pentru profesorii și cercetătorii ULIM
privind protecția conținutului științific și plagiatul, 35 de participanți.
6. Universitatea de Medicină și Farmacie N. Testemițanu 3 acțiuni
comune:
- Organizarea cursurilor de instruire privind protecția PI pentru
masteranzi, doctoranzi;
- Organizarea a doua seminare tematice în domeniul PI pentru
doctoranzi, profesori și cercetători - 2 evenimente cu participarea a 120
persoane.;
7. Universitatea Tehnică a Moldovei: au fost organizate în comun 3
evenimente:
- Concursul BEST Hackathon, UTM;
- Cea de-a IX-a ediție a etapei locale a competiției inginerești europene
EBEC;
La concursuri au participat 113 studenți cu 213 lucrări:
- Expoziția lucrărilor de creație ale studenților UTM și elevilor
Colegiului Tehnic al UTM „Creația deschide Universul”.
8. Universitatea AȘM, 1 acțiune comună:
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Seminar privind protecția PI pentru studenții și corpul profesoral
didactic cu participarea a 85 de persoane.
9. Universitatea de Stat din Moldova, 3 acțiuni:
- Prelegere privind Plagiatul și conținutul științific (50 de studenți);
- Prelegere privind Dreptul de autor în mass-media și mediul digital (50
de studenți);
- Săptămâna inovațiilor și transferului tehnologic la USM, participare
cu raport și organizarea vizitei de documentare la AGEPI a experților
externi (5 persoane).
10. Institutul Național al Justiției (INJ), 7 acțiuni comune:
- 4 lecții publice cu referire la standardele internaționale în domeniul
PI, (140 persoane);
- Vizita de studiu la AGEPI a audienților, viitori judecători și procurori,
60 de persoane.(Ordinul DG nr. 41-1 din 06.03.2017);
- Curs de instruire a judecătorilor și procurorilor, organizat la sediul
INJ (Ordin 97 din 19.05.2017); 122 de persoane instruite;
- Săptămâna PI pentru procurorii și judecătorii antrenați în procesul de
formare continuă realizat de către INJ, 35 de persoane instruite; au
participat judecători din cadrul judecătoriilor Chișinău şi teritoriale, Curții
de Apel Chișinău, Bălţi, Cahul precum şi procurori ai PG şi procuraturilor
teritoriale.
11. IREX/Novateca: organizarea a 11 seminare pentru bibliotecarii
bibliotecilor publice (orășenești și sătești/ școlarizarea a 427 de
bibliotecari), precum și dotarea bibliotecilor publice cu materiale
informative în domeniul PI (11 seturi).
12. GEN Moldova, 2 acțiuni comune: concursul Cupa Businessului
Creativ și Gala Antreprenorialului Creativ.
13. Junior Achievement AO, 1 acțiune comună: participarea elevilor
membri ai companiilor școlare la EIS „Infoinvent 2017” cu stand
informațional.
14. Pretura Sectorului Buiucani, 1 acțiune comună: participarea
AGEPI la organizarea în comun a celei de-a IV-a ediție a Festivaluluiconcurs de interpretare a muzicii uşoare şi populare „Și tu poți fi o stea”.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
În anul 2017, 4 profesori au beneficiat de o instruire cu tematica
„deontologie și drept de autor”, în urma căreia au primit certificate.
Actualmente acești profesori activează în cadrul UASM. Totodată AGEPI
a înaintat către colegiul UASM un program de instruiri în domeniile DO,
IG pentru anul 2018.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Casa raională de cultură Ialoveni, la 16 martie, 2017, a fost gazda
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seminarului de instruire ,,Protecția proprietății intelectuale în Republica
Moldova” organizat de AGEPI la care au participat angajații din
bibliotecile publice și căminele culturale din raion.
Biblioteca Publică Orășenească „Petre Ștefănucă”, Ialoveni a primit un
set de publicații ca donație din partea AGEPI. Cei prezenți au primit
certificate și câte un set de materiale promoționale.
Ministerul Justiţiei:
Pe parcursul anului 2017 a solicitat avize asupra proiectelor de acte
normative, conform prevederilor Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind
actele normative ale Guvernului și altor activități ale altor autorități ale
administrației publice centrale și locale.
Serviciul Vamal:
Ședința ordinară a Grupului de lucru al EUBAM în domeniul protecției
DPI s-a desfășurat în data de 19-20.09.2017, la Odessa, Ucraina la care au
participat reprezentanți al autorităților responsabile pe domeniu din țara
gazdă. Din partea RM a fost asigurată participarea a 4 persoane (2
angajați ai Serviciului Vamal și 2 ai AGEPI).
Ministerul Afacerilor Interne:
Consolidarea cooperării se efectuează prin ședințele de lucru ale
Observatorului PI, unde reprezentanții AGEPI, PG, Subdiviziunii
specializate a IGP, SV și APCSP discută soluțiile de facilitare a
conlucrării întru asigurarea schimbului rapid de informație și reacționării
prompte la necesitățile apărute.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
Pe parcursul anului 2017 AITT a organizat mai multe evenimente în
comun cu alte autorități naționale și organizații partenere. AITT a invitat
organizațiile la evenimentele organizate și a participat în calitate de
oaspete sau vorbitor la alte evenimente organizate de parteneri printre
care:
Expoziția „Fabricat în Moldova”, ediția a XVI-a, desfășurată în
perioada 1-5 februarie 2017;
Business Forum Internațional la Bălți – 7 iunie 2017;
Concursul „Cea mai bună idee inovațională” în data de 15 iunie
2017;
Seminarul de instruire comun (AITT-AGEPI) cu genericul
„Proprietatea intelectuală - componenta principală a unei afaceri
inovative” la 31.10.2017;
Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice „INVENT – INVEST
2017″, Ediția a VIII-a, în perioada 12-14 noiembrie, Ungheni;
EIS „Infoinvent” 15-18 noiembrie 2017;
Conferința inovațională în cadrul EIS „Infoinvent”
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44.

4.2.9.

Modernizarea bazei
tehnico-materiale de
testare a soiurilor noi
de plante

Instruirea angajaţilor
Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de
Plante şi a
amelioratorilor din
republică privind cele
mai bune practici în
domeniul asigurării
respectării drepturilor
asupra soiurilor noi de
plante

Permanent Comisia de Stat
pentru Testarea
Soiurilor de Plante

Perfecţionarea
metodelor de
apreciere a
conformităţii
soiurilor noi de
plante condiţiilor
de brevetabilitate
la distinctivitate,
uniformitate şi
stabilitate
Periodic, Ministerul
Nivelul înalt de
conform Agriculturii şi
pregătire
unor
Industriei
profesională a
planuri Alimentare; Comisia examinatorilor
speciale de Stat pentru
Testarea Soiurilor de
Plante;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Numărul
metodelor de
testare
perfecţionate
Numărul de
soiuri protejate

Numărul de
persoane
instruite

Evenimentul de brokeraj „Finanțarea întreprinderilor inovaționale
în cadrul Programului Horizon 2020” organizat de AITT (17 noiembrie
2017)
De asemenea, AITT a colaborat cu autorităţile responsabile prin
consultarea acestora în vederea valorificării şi respectării DPI. AITT a
participat la discuţii la subiectul de proprietate intelectuală în cadrul
evenimentelor organizate de autorităţile responsabile.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului :
În 2017 au fost organizate 2 acțiuni comune:CCA a organizat seminare
zonale unde au fost puse în discuție și modalitățile de protecție a
proprietății intelectuale și a drepturilor de autor.
Reprezentanții CCA au participat la „Lecturi AGEPI” cu raport.
Executat (are caracter permanent).
Au fost finalizate lucrările de elaborare a Ghidului național de testare la
DUS (distinctivitate, uniformitate şi stabilitate) a soiurilor de GOJI
TIBETAN.
La DUS au fost testate 94 de soiuri, printre care 55 de soiuri candidate.
La modernizarea bazei tehnico-materiale de testare a soiurilor de plante
au fost realizate cheltuieli în suma de 3080 mii lei.

Executat.
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
Un angajat al CSTSP a obținut certificat internațional de calificare în
cadrul cursului de instruire „Agricultura organica”, Italia.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Reprezentanții CSTSP au participat la lucrările Conferinței Inovaționale
Internaționale organizate de AGEPI în perioada 15-16.11.2017, precum
și la lucrările simpozionului anual Lecturi AGEPI 2017 din 22-23 aprilie
2017, în cadrul cărora au avut loc schimburi de experiență privind cele
mai bune practici în domeniu protecției și valorificării OPI.
In anul 2017 nu au fost solicitări privind organizarea unui seminar de
instruire.
Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală
4.3.1. Crearea unui sistem
2017
Agenţia de Stat
Operativitatea
Sistem
46.
În proces de realizare.
informaţional pentru
pentru Proprietatea schimbului de date informaţional
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Crearea sistemului informațional va avea loc cu sprijinul proiectului de
asigurarea schimburilor
Intelectuală;
între autorităţi
funcţional
asistență tehnică al UE „Suport pentru asigurarea respectării DPI” în
de date privind
Serviciul Vamal;
45.
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protecţia şi respectarea
drepturilor de
proprietate intelectuală
cu participarea
autorităţilor abilitate cu
responsabilităţi în
domeniu

Ministerul
Afacerilor Interne

RM (în continuare Proiect UE), implementat de compania Archidata
SRL (Italia), European Profiles S.A. (Grecia) și Business and Strategies
in Europe S.A. (Belgia), având o durată de 2 ani, și urmează a fi
finalizat în luna noiembrie 2018.
- A fost elaborat Documentul unic privind cerințele utilizatorilor
sistemului informațional;
- Au avut loc mai multe Întrevederi cu reprezentanții autorităților
publice;
- A fost selectat expertul cheie care se va ocupa de elaborarea softului
necesar.
Au fost create 2 Grupuri de lucru în vederea elaborării conceptului
sistemului IT pentru schimb de date.
Au fost examinate și aprobate Rapoartele de progres I și II de realizare
a proiectului și s-a participat la identificarea experților naționali
necesari pentru implementarea componentelor proiectului.
Activitățile decurg în conformitate cu planul de acțiuni pentru crearea
sistemului informațional care va asigura schimbul de date privind
protecția și respectarea DPI PI cu participarea autorităților abilitate cu
responsabilități în domeniu MAI, SV, PG, APC, APCSP.
Toate etapele de implementare a softului au fost planificate spre
realizare până în luna septembrie 2018. Totodată, au fost realizate 7
activități de instruire.
Serviciul Vamal:
În scopul implementării și coordonării Proiectului prenotat, SV a
instituit Grupul de lucru potrivit Ordinului nr.313-o din 08.08.2017,
care participă la ședințele de lucru organizate în cadrul Proiectului.
Cu suportul proiectului experții internaționali și naționali au prezentat
SV Documentul cu privire la cerințele utilizatorului (caietul de sarcini)
pentru Sistemul Informațional prenotat, care se află în examinare la
specialiștii pe domeniul IT.
Ministerul Afacerilor Interne:
Prin scrisoarea nr.8/8-1462 din 01 martie 2017 Serviciul Tehnologii
Informaţionale (STI), la adresarea AGEPI nr. 299 din 20 februarie
2017, a confirmat desemnarea din partea MAI a reprezentantului în
componența nominala a membrilor incluși în Grupul de Lucru, instituit
conform Ordinului interinstituțional nr. 102/229-O/172/40 din
30.05.2012 „Cu privire la cooperarea în scopul creării Sistemului
Informațional unic în domeniul PI”.
Procuratura Generală:
Prin scrisoarea nr.4-1d/17-669 din 01.12.2017, PG a prezentat avizul
asupra Ordinului comun cu privire la cooperare în vederea
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4.3.2.

Consolidarea activităţii 2015-2017 Agenţia de Stat
Observatorului
pentru Proprietatea
respectării drepturilor
Intelectuală;
de proprietate
Serviciul Vamal;
intelectuală
Ministerul
Afacerilor Interne

Acumularea,
analiza şi
furnizarea datelor
privind respectarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
Facilitarea
cooperării dintre
autorităţile publice
şi titularii de
drepturi
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Numărul de
instruiri (7);
Numărul de
rapoarte
naţionale (1 în
tiraj de 500)

implementării proiectului „Suport pentru asigurarea respectării DPI”
EuropeAid/137467/DH/SER/MD.
PG este coparticipant la proiectul UE în vederea creării unui sistem
informațional.
Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Observatorul PI:
A fost elaborat și aprobat Conceptul mecanismului privind schimbul de
date între autoritățile responsabile de asigurarea respectării DPI în
cadrul ședinței Nr 4 din 13.12.17 a Consiliului de Administrare a
proiectului „Suport pentru asigurarea respectării DPI”, pe data de
13.12.17).
A fost elaborat și editat cu suportul EUBAM Raportul național
privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru anul
2016 în tiraj de 500 de exemplare și plasat la adresa
http://stoppirateria.md/pdf/raport_national_2016.pdf).
Prin ordinul AGEPI a fost desemnat un nou președinte al
Observatorului PI, fiind ameliorată activitatea acestuia.
Au fost organizate 2 ședințe extinse ale membrilor Observatorului PI
(AGEPI, SV, MAI, PG) în cadrul cărora au fost discutate aspecte
privind protecția și respectarea DPI.
În cadrul proiectului a fost selectat expertul UE din Marea Britanie
pentru transmiterea celor mai bune practici UE și elaborarea
recomandărilor pentru consolidarea activități Observatorului PI.
Vizita expertului UE este planificata pentru trim. I, 2018.
Serviciul Vamal:
În vederea consolidării activității Observatorului PI a avut loc o ședință
de lucru cu următoarea ordine de zi:
- Elaborarea planului de acțiuni al Observatorului PI pentru anul 2018
prin prisma SNPI până în anul 2020;
- Elaborarea Raportului anual privind respectarea DPI în Republica
Moldova pentru anul 2017;
- Elaborarea unui site nou al Observatorului PI (variante examinate);
- ședință de lucru în cadrul AGEPI privind executarea PNAAA RMUE;
- Participarea la ședința de instruire organizată de AGEPI la
24.05.2017, pentru colaboratorii vamali din cadrul Serviciului protecția
PI, în particular pe BD referitor la DMI și IG;
În anul 2017 au fost elaborate 41 de rapoarte de înregistrate pe faptul
reținerii mărfurilor și/sau în privința cărora a fost suspendată
operațiunea de vămuire ca susceptibile de a aduce atingere unui DPI.

48.

4.3.3.

Consolidarea relaţiilor 2015-2017 Serviciul Vamal;
de cooperare dintre
Ministerul
autorităţile
Afacerilor Interne;
responsabile de
Agenţia de Stat
asigurarea respectării
pentru Proprietatea
drepturilor de
Intelectuală
proprietate intelectuală
şi titularii de drepturi
din domeniu, inclusiv
prin intermediul

Ministerul Afacerilor Interne:
În cadrul ședinței comune de lucru a membrilor Observatorului PI,
organizată la 08.12.2017, cu reprezentanții AGEPI, PG, Subdiviziunii
specializate a IGP, SV și APCSP, s-a discutat Planul de acţiuni al
Observatorului PI pentru anul 2018, precum și structura, formatul și
conţinutul Raportului naţional privind respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova. Evenimentul, confirmă
o buna cooperare între instituţiile responsabile de asigurarea respectării
DPI din RM și constată deschiderea autorităţilor publice pentru
combaterea fenomenelor de contrafacere și piraterie, precum şi
asigurarea unui schimb eficient de informaţii dintre autorităţile
responsabile de monitorizarea respectării DPI, în vederea elaborării
rapoartelor, studiilor analitice şi statistice în domeniu. Astfel,
Observatorul PI activează în cadrul AGEPI din anul 2011. Scopul
creării acestuia a fost asigurarea schimbului de informaţii dintre
autorităţile responsabile de monitorizare a DPI, dar și elaborarea unor
rapoarte, studii analitice şi statistice în domeniu.
Totodată, Observatorul PI exercită funcţiile Centrului de notificare a
OMC privind implementarea Acordului TRIPS și constituie un mijloc
eficient de promovare a activităţilor desfășurate de către diverse
autorităţi, instituţii implicate în combaterea încălcării DPI.
Procuratura Generală:
Reprezentantul PG a participat la şedinţa comună de lucru a
Observatorului PI, din data de 08 decembrie 2017, la care s-a discutat:
- Planul de acţiuni al Observatorului PI pentru anul 2018 (documente
de referinţă: HG nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la SNPI până în anul
2020, şi extrasul din proiectul Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020
privind implementarea SNPI);
- Raportul anual privind respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova (structură, format, conţinut);
- Noul site al Observatorului PI.
Colaborarea
Numărul de
Executat (are caracter permanent).
eficientă cu titularii memorandumuri Serviciul Vamal:
în vederea
de înţelegere cu În anul 2017 a fost revizuită procedura națională aplicabilă mărfurilor
amplificării
titularii de
care fac obiectul unor livrări mici în raport cu cea din țările UE, și
eforturilor de
drepturi semnate respectiv, posibilitatea semnării memorandum-urilor de înțelegere cu
protecţie a
Numărul de
operatorii poștali.
proprietăţii
activităţi
În baza Memorandum-urilor de Înțelegere anterior semnate de Serviciul
intelectuale la
realizate
Vamal cu producători internaționali (titulari de drept) de produse de
frontieră
tutungerie ca: Japan Tobacco Internațional (2015), Philip Morris (2009)
și British American Tobacco Inc. (2010) au fost efectuate 12 expertize
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schimbului de date

49.

4.3.5.

Cooperarea cu
permanent Ministerul
instituţiile
Afacerilor Interne
internaţionale de profil
în vederea prevenirii şi
combaterii încălcărilor
din domeniul
proprietăţii intelectuale

Schimbul de
experienţă cu
privire la
fenomenul
criminalităţii
împotriva
proprietăţii
intelectuale

50.

4.3.6.

Instruirea continuă a
cadrelor cu
responsabilitatea
asigurării respectării
drepturilor de
proprietate intelectuală
din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne,
Procuraturii,
Serviciului Vamal,

Nivelul calitativ de Numărul de
pregătire
persoane
profesională a
instruite
specialiştilor în
domeniul
proprietăţii
intelectuale

anual

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Serviciul Vamal;
Ministerul
Afacerilor Interne;
Agenţia pentru
Protecţia
Consumatorului
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Numărul
acţiunilor
comune
desfăşurate

ale mărfurilor reținute (8 pe cauze contravenționale și 4 pe cauze
penale) în vederea stabilirii faptului contrafacerii acestora.
În anul 2017 experții companiei Japan Tobacco Internațional au instruit
în Germania 2 colaboratori vamali pe aspecte ce țin de identificarea
produselor de tutungerie contrafăcute.
Ministerul Afacerilor Interne:
În 2017 au fost desfășurate 15 evenimente (ședințe, grupuri de lucru
etc.), inclusiv ședința Comitetului de Conducere a Proiectului de
asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării DPI” în RM.
Mecanismul schimbului de date în domeniul protecției PI cu autoritățile
responsabile de asigurarea respectării DPI se va crea în cadrul
Proiectului de asistență tehnica sus nominalizat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Vezi raportarea la acț. 4.3.2.
Procuratura Generală:
Pe parcursul anului 2017, PG a participat în contextul proiectului UE de
asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării DPI” la ședința
Grupului de lucru nr. 1 pentru Programul de conștientizare al DPI și a
Grupului de lucru nr.3 privind IG.
Totodată, PG a participat la lucrările și ședințele CNPI, la a treia și a
patra ședință a Comitetului de conducere a proiectului „Suport pentru
asigurarea respectării DPI” în RM, organizate de AGEPI.
Executat (are caracter permanent).
La data de 11-15.12.2017 a avut loc participarea angajaților
subdiviziunii specializate la misiunea Expertului internațional pe
aplicarea mecanismelor penale privind DPI, d-na Monica POP, care va
elabora un Ghid în scopul oferii sprijinului organelor de Poliție și
Procuratură în implementarea DPI, în contextul proiectului de asistență
tehnică „Suport pentru asigurarea respectării DPI” în RM.
La etapa actuală are loc implementarea activităților prevăzute în
Programul de schimbare culturală în domeniul PI în RM.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În perioada de raport, AGEPI a desfășurat următoarele activități de
instruire a reprezentanților autorităților publice responsabile de
asigurarea respectării DPI:
- Curs de instruire de scurtă durată privind protecția OPI, utilizarea
BD AGEPI, inclusiv protecția IG la frontieră pentru angajații Secției
Protecția PI din cadrul Serviciului Vamal din RM (5 persoane).
În cadrul INJ au fost organizate cursuri de instruire a judecătorilor (și
procurorilor (122 de persoane) în format de 40 de ore, cu participarea a

Agenţiei pentru
Protecţia
Consumatorului

51.

4.3.7.

Organizarea şi

Anual,

Ministerul Justiţiei;

Eficientizarea
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Numărul

7 lectori de la AGEPI. (Ordin nr. 97 din 19.05.2017).
Serviciul Vamal:
În anul 2017 au avut loc 13 ședințe în cadrul cărora 381 colaboratori
vamali au fost instruiți pe domeniul aplicării măsurilor în vederea
protecției proprietății intelectuale.
Ministerul Afacerilor Interne:
În anul 2017 au fost instruiţi 90 de angajaţi conform Planului anual de
desfăşurare a cursurilor de perfecţionare/specializare/recalificare ale
angajaţilor MAI.
În perioada 28.08.2017 – 29.08.2017, un angajat al subdiviziunii
specializate a IGP a participat la cea de-a 11-a conferinţă internaţională
de aplicare a legii privind criminalitatea proprietăţii intelectuale,
eveniment organizat sub egida Secretariatului General al OIPC
INTERPOL, în or. New York, USA;
În perioada 07.09.2017 – 08.09.2017, 4 angajaţi ai subdiviziunii
specializate a IGP au participat la Conferinţa Regională cu genericul
„Gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi drepturilor conexe”,
eveniment organizat de către OMPI în cooperare cu AGEPI, la
Chişinău;
Agenţia pentru Protecţia Consumatorului și Supraveghere a Pieței:
În perioada vizată reprezentanții Agenției au participat la următoarele
evenimente:
- În cadrul ședinței Comisiei parlamentare, la audierile publice cu
privire la asigurarea funcționalității sistemului național de IG prin
instituirea unui sistem accesibil de certificare a calității și originii
produselor;
- La lucrările seminarului Rolul Guvernului în dezvoltarea și
promovarea produselor cu indicații geografice: experiența europeană și
modalitățile de implementare în Moldova, organizat în cadrul
Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării DPI” în RM;
- La cea de-a IV-a ședință a Comitetului de Conducere a Proiectului
din data de 13.12.2017, în calitate de membru.
Procuratura Generala:
În perioada anului 2017, în cadrul INJ au fost organizate seminare cu
următoarele tematici: „Asigurarea respectării proprietății intelectuale:
limita drepturilor exclusive”, „Asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuale în instanțele de judecată”, „Sursele
informaționale în domeniul proprietății intelectuale”, „Soluționarea
extra-judiciară a conflictelor în domeniul proprietății intelectuale”.
Pe parcursul anului 2017 au fost instruiți 82 de procurori.
Executat.

desfăşurarea cursurilor
de instruire a
judecătorilor şi a altor
actori ai sistemului de
justiţie în domeniul
proprietăţii
intelectuale, inclusiv în
cadrul programului de
formare continuă al
Institutului Naţional al
Justiţiei
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4.3.8.

conform
unor
planuri
speciale

Institutul Naţional al
Justiţiei; Agenţia de
Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

Depistarea şi
2015-2017 Consiliul
contracararea acţiunilor
Concurenţei
anticoncurenţiale şi de
concurenţă neloială ce
implică exercitarea
drepturilor proprietăţii
intelectuale

capacităţilor
sistemului de
justiţie
Nivelul înalt de
pregătire
profesională în
domeniul
proprietăţii
intelectuale

acţiunilor de
instruire;
Numărul
persoanelor
instruite;
Numărul de
cursuri
organizate;
Programe de
instruire
elaborate şi
aprobate

Asigurarea
Numărul
protecţiei
acţiunilor
concurenţei prin
întreprinse
combaterea
acţiunilor
anticoncurenţiale şi
de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
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Institutul Naţional al Justiţiei:
Pe parcursul anului 2017, în cadrul programului de formare continuă al
INJ au fost instruite 222 de persoane (133de judecători, 73 de
procurori, 11 formatori, 5 consultanți ai Cancelariei de Stat),
participanți ai următoarelor 8 activități:
- 2 Cursuri de instruire „Protecția PI: limita drepturilor exclusive”;
- 2 Seminare „Asigurarea respectării DPI în instanțele de
judecată”;
- 2 Seminare „Sursele informaționale în domeniul PI”;
- 2 Seminare „Soluționarea extrajudiciară a conflictelor în domeniul
PI”;
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 au avut loc 7 acțiuni de instruire în domeniul PI a
reprezentanților autorităților publice responsabile de respectarea
drepturilor de PI:
1. 4 lecții publice cu referire la standardele internaționale în domeniul
PI, (lunile mai, decembrie)- 140 de persoane;
2. Vizita de studiu la AGEPI a audienților, viitori judecători și
procurori (60 de persoane);
3. Curs de instruire a judecătorilor și procurorilor, organizat la sediul
INJ. Au fost instruite – 122 de persoane;
4. Săptămâna PI pentru procurorii și judecătorii antrenați în procesul
de formare continuă realizat de către INJ, la sediul AGEPI, au fost
instruite 35 de persoane.
La cursul de instruire au participat judecători din cadrul judecătoriilor
Chișinău şi teritoriale, Curții de Apel Chișinău, Bălţi, Cahul precum şi
procurori ai Procuraturii Generale şi procuraturilor teritoriale.
În anul 2017 AGEPI a elaborat și transmis spre aprobare INJ programul
de instruire detaliată în domeniul PI, Modulul de PI (40 ore), și
Curricula în domeniul PI, beneficiari fiind judecători și procurori.
Executat (are caracter permanent).
În anul 2017 a fost depistat 1 caz de constatare a încălcării drepturilor
asupra OPI și a fost stabilită o amendă de 77197,29 lei.

intelectuală
Creşterea gradului Numărul
Executat (are caracter permanent).
de informare a
acţiunilor
Reprezentantul CC a participat la conferința științifico practică
societăţii cu
desfăşurate
„Lecturi AGEPI” cu raportul „Impactul licențierii obligatorii asupra
referire la politica
concurenței ”
promovată de stat
în combaterea
acţiunilor
anticoncurenţiale şi
de concurenţă
neloială ce implică
exercitarea
drepturilor de
proprietate
intelectuală
OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la
rolul proprietății 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 proprietății intelectuale
5.1.1. Crearea platformei
2015
Agenţia pentru
Platforma
Numărul de
54.
Neexecutat.
electronice de
Inovare şi Transfer electronică creată utilizatori şi
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
colaborare între
Tehnologic;
vizitatori ai
Platforma electronică nu a fost creată din lipsa de resurse financiare.
universităţi şi
Academia de Ştiinţe
platformei
întreprinderi cu scopul
a Moldovei; Agenţia
Numărul de
promovării înregistrării
de Stat pentru
parteneriate
obiectelor de
Proprietatea
create
proprietate intelectuală,
Intelectuală
Numărul
intensificării
obiectelor de
colaborării şi
proprietate
comercializării
intelectuală
obiectelor de
înregistrate
proprietate intelectuală
prin transfer de
tehnologii
5.1.2. Organizarea auditului
2017
Agenţia pentru
Identificarea
Numărul de
55.
Executat.
tehnologic al
Inovare şi Transfer inovaţiilor,
întreprinderi
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
întreprinderilor
Tehnologic; Agenţia implementarea lor, supuse auditului În anul 2017 a avut loc implementarea în practică a instrumentului
„Improve” destinat pentru organizarea auditului tehnologic al
inovaţionale
de Stat pentru
încurajarea
tehnologic
întreprinderilor inovaţionale. A fost elaborat planul de audit pentru
Proprietatea
brevetării de către
perioada 2017 – 2018. Cu succes în anul 2017 a fost elaborat primul
Intelectuală
întreprinderile mici
raport de audit tehnologic pentru o întreprindere din țară. Pentru anul
53.

4.3.9.

Promovarea politicii
concurenţiale aferente
exercitării drepturilor
de proprietate
intelectuală prin
asigurarea unui dialog
continuu cu societatea
(prin intermediul
trainingurilor,
conferinţelor de presă,
meselor rotunde etc.)

2015-2017 Consiliul
Concurenţei;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală
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56.

5.1.3.

Implementarea
reformei sistemului
bibliotecar prin
transformarea
bibliotecilor în centre
infodocumentare,
inclusiv în domeniul
proprietăţii intelectuale

2017

Ministerul Culturii;
Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

57.

5.1.4.

Elaborarea, imprimarea
şi distribuirea
materialelor
promoţionale şi
informative în
domeniul proprietăţii
intelectuale pentru
diferite categorii de
utilizatori

anual

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

2018 este planificată efectuarea auditului tehnologic la 7 întreprinderi
din RM.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
La solicitarea AITT a fost organizat la 31 octombrie un seminar de
instruire în domeniul protecției și valorificării PI, pentru rezidenții
parcurilor inovaționale și de transfer tehnologic cu referire la PI (au
participat reprezentanții ai 20 de rezidenți).
Crearea
Centre
Executat.
oportunităţilor de infodocumentare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
informare a
funcţionale
În prezent, cu suportul Programului naţional Novateca şi a partenerilor
populaţiei prin
locali, 1041 de biblioteci publice (din 1353) au devenit centre
intermediul
infodocumentare comunitare.
serviciilor centrelor
La 19-21 septembrie s-a desfășurat Forumul Formatorilor 2017,
infodocumentare
eveniment organizat în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din
Republica Moldova, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chișinău,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Națională
pentru Copii „Ion Creangă”.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 AGEPI a continuat activitatea de dotare a bibliotecilor
publice cu literatură în domeniul proprietății intelectuale și de instruire
a bibliotecarilor în domeniu.
AGEPI a desfășurat etapa a II de informare în domeniul PI a
bibliotecarilor din cadrul bibliotecilor publice membre ale rețelei
NOVATECA, fiind organizate 11 seminare pentru bibliotecile din
teritoriu (Strășeni, Râșcani, Dondușeni, Edineți, Ocnița, Glodeni,
Fălești, Cimișlia, Ștefan Vodă, Criuleni, Dubăsari , Ialoveni). În cadrul
seminarelor au fost școlarizați – 427 de bibliotecari, diseminate - 4279
de exemplare de materiale promoționale.
Totodată, au fost dotate cu literatura din domeniul PI 11 biblioteci
publice raionale (11 seturi/ 523 de exemplare/ 27 de titluri).
De asemenea, în perioada de raport au fost organizate 43 de expoziții
de carte în cadrul bibliotecii AGEPI pentru vizitatorii bibliotecii.
Propagarea intensă Numărul de
Executat.
şi informarea
materiale
Au fost elaborate 5 titluri editoriale noi:
completă a
elaborate şi
Raport anual 2016, Raport anual privind respectarea DPI pentru anul
populaţiei referitor distribuite
2016, cartea PI în cifre, cartea 25 ani AGEPI, broșura Medaliați OMPI.
la proprietatea
Au fost actualizate și editate 8 titluri de broșuri promoționale din seria
intelectuală,
Biblioteca de PI: Marcă; Invenții; Design; Soi de plante; Drept de
formarea unei
autor; IG; ABCul PI; protecția PI în RM .
atitudini adecvate
Tirajul publicațiilor editate în anul 2017: 61785 de exemplare (în anul
privind impactul
2016 – 36297 de exemplare). Din ele:
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negativ al pirateriei
şi contrafacerii

Oferirea mediului Broşură editată
inovaţional şi
creativ a
informaţiilor
veridice privind
funcţionarea
Sistemului de
proprietate
intelectuală
Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învăţămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar
5.2.1. Introducerea în
2015-2017 Ministerul
Sporirea nivelului Numărul
59.
Executat.
curricula şi în
Educaţiei; Agenţia
de pregătire a
instituţiilor care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
programele de
de Stat pentru
tineretului studios au introdus în
Curriculumul pentru cursul opţional de instruire a elevilor în domeniul
învăţămînt de nivel
Proprietatea
în domeniul
curricula şi în
proprietăţii intelectuale „Introducere în proprietatea intelectuală”
liceal, profesional,
Intelectuală
proprietăţii
programele de
(clasele X-XII) a fost elaborat și aprobat la şedinţa Consiliului Național
universitar şi
intelectuale
studii cursul
pentru Curriculum din 11.04.2017 (proces-verbal nr. 12 din
postuniversitar a unor
Perfecţionarea
introductiv de
11.04.2017) și prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 265 din 28 aprilie
cursuri de instruire în
sistemului de
proprietate
2017.
domeniul proprietăţii
instruire în
intelectuală
Curriculumul a fost inclus în lista cursurilor opționale (ordinul
intelectuale şi
domeniul
Ministerului Educaţiei nr 265 din 28.04.2017) și plasat pe site-ul
acordarea asistenţei în
proprietăţii
Ministerului. Începând cu 01 septembrie 2017, acest curs opțional este
vederea elaborării
intelectuale
predat în 2 instituții de învățământ.
programelor de studiu
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
în domeniu
În anul 2017 s-au consolidat relațiile de colaborare cu MECC în
vederea includerii unui curs de PI în programele de studii la diferite
nivele de instruire.
Astfel, au fost elaborate și transmise MECC 2 programe de instruire în
domeniul PI pentru Facultățile instituțiilor de învățământ superior cu
profil economic și Facultățile cu profil tehnic.
În perioada de raport specialiștii AGEPI au ținut prelegeri în față
elevilor din liceele mun. Chișinău în cadrul cărora au participat 150 de
elevi și au fost desiminate150 de exemplare de materiale (Liceul
teoretic român Gh. Asachi; Liceul de Inventică Prometeu-Prim; Liceul
AȘM; Liceul Mircea Eliade; Colegiul Financiar bancar; Colegiul de
excelență în economie/).
În săptămâna 14-19 august 2017 a fost organizat primul curs de
instruire în domeniul PI a profesorilor din cadrul instituțiilor
58.

5.1.5.

Elaborarea şi editarea
broşurii “Proprietatea
intelectuală în cifre”,
ediţie jubiliară

2017

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

- Publicații oficiale - 1372 de exemplare;
- Materiale de promovare (broșuri, pliante, flaiere)- 60413 de
exemplare.
Pe parcursul 2017 au fost diseminate 25816 de exemplare.
Executat.
A fost elaborată și editată ediția jubiliară a broșurii „Proprietatea
intelectuală în cifre”, în tiraj de 300 de exemplare, volum 64 pag. și
diseminată participanților la ședința festivă dedicată aniversării de 25
ani AGEPI din 8 septembrie 2017. Este plasată pe site-ul AGEPI:
http://www.agepi.md/sites/default/files/brosuri/IP_in_cifre.pdf
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60.

5.2.2.

61.

5.2.3.

Introducerea în
programul de
învăţămînt al facultăţii
de horticultură a
Universităţii Agrare de
Stat din Moldova, în
cadrul disciplinei
“Bazele statului şi
dreptului”, a unor
cursuri în domeniul
proprietăţii
intelectuale, în special
ce ţin de denumirile de
origine, indicaţiile
geografice şi
specialităţile
tradiţionale garantate
Elaborarea şi
implementarea
programelor
educaţionale aferente
procesului inovaţional
la facultăţile de
management şi
inginerie: dreptul şi
economia proprietăţii
intelectuale,
managementul inovării,
marketingul produselor
noi, evaluarea şi
comercializarea
obiectelor de
proprietate intelectuală

2015

Ministerul
Agriculturii şi
Industriei
Alimentare;
Ministerul Educaţiei

Sporirea nivelului
de pregătire a
studenţilor în
domeniul
proprietăţii
intelectuale
Perfecţionarea
sistemului de
instruire în
domeniul
proprietăţii
intelectuale

Cursuri de
proprietate
intelectuală
integrate în
programele de
studii

2017

Agenţia pentru
Inovare şi Transfer
Tehnologic; Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală, în
parteneriat cu
Ministerul Educaţiei

Optimizarea
calităţii de
pregătire a
tineretului în
domeniul
proprietăţii
intelectuale

Module de
instruire
elaborate şi
implementate
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preuniversitare de învățământ care vor preda cursul opțional
Introducere în PI în licee, 27 persoane /32 ore.
Menționăm că Curriculla cursul de instruire în domeniul PI pentru
clasele X-XII a fost aprobat în luna aprilie 2017, în baza Acordului de
colaborare semnat de AGEPI și MECC la 27 aprilie 2016.
Executat.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
La Universitatea Agrară de Stat din Moldova în cadrul disciplinei „Bazele
statului și dreptului” au fost introduse 2 module/ seminare/teme în
domeniul proprietăţii intelectuale, în special ce ţin de denumirile de
origine, indicaţiile geografice şi specialităţile tradiţionale garantate.

Executat.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
În anul 2017, AITT a organizat împreună cu Incubatoarele de Inovare
din cadrul instituțiilor de învățământ superioare mai multe evenimente
unde participanții au avut posibilitatea de a beneficia de module
educaționale în domeniul antreprenorialului inovativ, printre care au
vizat DPI, astfel încât participanții să cunoască beneficiile protejării
invențiilor și modul de înregistrare a lor.
- În luna mai a fost organizată Școala de Vară „Tabăra Inno Start”
(organizat de incubatorul de inovare Innocenter). Principalele obiective
au fost de a dezvolta capacitățile tinerilor din regiunea UTA Găgăuzia
în managementul inovațional și de a implica tinerii antreprenori în
procesul de implementare a proiectelor inovaționale. Reprezentanții
AITT au participat în calitate de mentori în domeniul managementului
inovațional în întreprinderi. La această școală de vară au participat 30
persoane.
- La 15 octombrie s-a desfășurat atelierul de lucru în cadrul Școlii
interactive a tânărului antreprenor - BootCamp Interactive School of the
Young Innovative Entrepreneur (organizat de Incubatorul de inovare

Inventica-USM). Prin intermediul acestei școli au fost transmise
cunoștințe și s-au format abilități antreprenoriale în domeniul inovativ.
Școala a fost organizată în baza interacțiunii dintre tinerii inovatori și
practicienii din mediul inovațional. La eveniment au participat 110
persoane
- In perioada noiembrie-decembrie 2017, s-a desfășurat Concursul de
Start-Up 2017 (incubatorul de inovare Politehnica). La eveniment au
participat 40 studenți, tineri antreprenori;
- În luna decembrie AITT a organizat împreună cu Incubatorul de
Inovare Inventica – USM hackatonul „Aplicarea TI în afaceri
inovaționale” - eveniment orientat spre soluționarea problemelor
practice ale businessului. În cadrul evenimentului au fost create start –
up - uri inovaționale. La eveniment au participat 25 de persoane și au
fost premiate 3 echipe de studenți.
În luna decembrie reprezentanții AITT au participat în calitate de
membri ai juriului la Târgul de proiecte inovaționale organizat de
incubatorul de inovare Inventica-USM. Scopul Târgului a fost
promovarea inovațiilor și crearea unor condiții favorabile pentru
dezvoltarea proiectelor inovaționale a tinerilor antreprenori. La
eveniment au participat 35 persoane.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În perioada de raport au fost elaborate și transmise Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării 2 programe de instruire în domeniul
PI pentru Facultățile instituțiilor de învățământ superior cu profil
economic și Facultățile cu profil tehnic.
În perioada de raport formatorii AGEPI au ținut prelegeri în fața
studenților și masteranzilor în domeniul protecției obiectelor de PI,
evaluării și valorificării acestora, rolului informației de brevet în
societatea modernă, la 5 universități din republică:
- ASEM, Facultatea Business și Administrarea Afacerilor,
Managementul PI (11 persoane);
- ASEM, Facultatea Relații Economice Internaționale, (64 de
persoane);
- USMF N. Testemițanu, (177 de persoane , distribuite 180 de
exemplare de pliante);
- ULIM, facultatea de Științe Economice (50 de persoane);
- USM, Facultatea de Jurnalistică (30 de persoane)
- Universitatea AȘM (85 de persoane).
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Pe data de 27 aprilie 2016, între AGEPI și Ministerul Educației (ME) a
fost semnat un Acord de colaborare în vederea promovării cunoștințelor
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62.

5.2.5.

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
– mâine antreprenor”

Anual

Academia de Ştiinţe
a Moldovei; Agenţia
pentru Inovare şi
Transfer
Tehnologic,
Ministerul
Educaţiei; Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

Stimularea
motivaţiei şi
creşterea
interesului
tineretului studios
pentru activitatea
de inovare
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Numărul de
participanţi la
concurs
Numărul de
lucrări
prezentate

în domeniul PI în cadrul instituţiilor de învăţământ din RM şi
sensibilizarea tinerei generaţii asupra fenomenelor contrafacerii şi
pirateriei.
În baza acestui Acord a fost elaborat un Plan de acțiuni pentru anii
2016-2017. În conformitate cu activitățile prevăzute în Plan, în perioada
august-decembrie 2017 au fost formate 29 de cadre didactice. La
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo’’ din Bălţi, Specialitatea Ştiinţe
economice sînt incluse următoarele cursuri: 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
Executat.
Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
AȘM și AITT au participat în calitate de co-organizatori la cea de-a X-a
ediție a Concursul republican „Cel mai bun elev inovator”. AITT a
oferit „Premiul special - pentru spirit inovativ și energie creatoare”, un
premiu bănesc și o diplomă elevului Liceului AȘM Ig. Serdeșniuc cu
lucrarea „ITC- Smart Room”, care reprezintă un sistem de aerisire
automatizat. La ediția curentă au participat 106 concurenți cu vârste
cuprinse între 6 şi 18 ani, din 36 de instituţii educaţionale care au
reprezentat 14 raioane şi municipii. Au fost expuse 82 de lucrări la
următoarele categorii tematice: tehnologii informaţionale, agricultură şi
biotehnologii, sănătate şi medicină, ştiinţe exacte, mecanică,
electromecanică, energie regenerabilă, robotică şi creaţie.
În anul 2017 promovarea concursului „Cel mai bun elev inovator” a
avut loc în cadrul evenimentelor desfășurate la AITT: seminare,
expoziții, dialogul cu partenerii de peste hotare.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 AGEPI a susținut activitatea de cercetare și inovare, a
promovat creativitatea în rândurile tinerei generații sporind interesul
acesteia pentru proprietatea intelectuală, prin participarea în calitate de
coorganizator la desfășurarea a 10 concursuri:
1. Concursul Cel mai bun elev inovator, organizat de AȘM, UnAȘM,
AITT, AGEPI, Liceul AȘM și Ministerul Educației;
2. Concursul Azi student - mâne antreprenor, organizat tradițional de
către Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, ASEM, oferă
oportunitatea studenților să-și dezvolte competențele antreprenoriale și
potențialul competitiv, capacitatea de lucru în echipă și sporirea

63.

5.2.6.

Celebrarea Zilei
Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale în
gimnazii, licee şi
universităţi

Anual

creativității într-un timp restrâns;
3. Concursul de Știință și Inginerie a elevilor MoldSef;
4. Competiția inginerească europeană EBEC, evenimentul organizat
de BEST, Chișinău;
5. Festivalul concurs „Si tu poti fi o stea”, organizat de Pretura
sectorului Buiucani în parteneriat cu AGEPI;
6. Concursul în domeniul PI pentru tineri, organizat de către AGEPI în
parteneriat cu OSIM și ORDA și Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării;
7. Festivalul concurs internațional de dans popular „Hai la Joc”;
8. Concursul ideilor creative a tinerilor Best Hackathon;
9. Cea mai buna idee inovațională, organizat de AGEPI, AITT și
ODIMM;
10. Eveniment cultural-științific „IT – BEST Hackathon”.
Câștigătorii concursurilor au fost stimulați cu diplome de participare și
premii bănești.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Ediția din anul 2017 a Concursului „Cel mai bun elev inovator Genius”
a fost jubiliară și a întrunit 100 de participanţi, din 36 de instituții
educaționale care au venit din 14 raioane și municipii.
Concursul a fost desfășurat și susținut de AȘM, în parteneriat cu
AGEPI, AITT, Ministerul Educației, Universitatea și Liceul AȘM.
Câștigătorii concursului au primit diplome de participare și premii
băneşti de la organizatori, inclusiv de la AGEPI.
De asemenea, în cadrul ediției curente a concursului, la inițiativa
AGEPI, în premieră, a fost acordat Trofeul OMPI. Astfel, Trofeul
OMPI a fost decernat lui I. Cerempei, de la Liceul Teoretic „George
Călinescu” din municipiul Chișinău pentru lucrarea „Motor cu ardere
internă în doi timpi”. Trofeul a fost însoțit și de un premiu bănesc
acordat de AGEPI în valoare de 3 mii de lei.
Agenţia de Stat
Informarea
Numărul de
Executat.
pentru Proprietatea completă, corectă elevi şi studenţi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Intelectuală;
şi precisă a elevilor participanţi la
Planul de măsuri de sărbătorire a Zilei Mondiale de PI, a fost aprobat
Ministerul Educaţiei şi studenţilor
eveniment (circa prin ordinele DG nr. 66 din 05.04.2017 și 77 din 18.04.2017.
privind
900 de
Cu ocazia sărbătorii au fost organizate lecții deschise privind
proprietatea
persoane)
importanța PI pentru îmbunătățirea vieții în 5 licee din mun. Chișinău
intelectuală
(Prometeu-Prim, Gh. Asachi, Liceul Mircea Eliade, Colegiul Financiar
Bancar, Liceul AȘM).
Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a PI în instituțiile de învățământ au
fost organizate cu participarea AGEPI diferite manifestări și
evenimente ce țin de promovarea PI în societate, printre care:
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64.

5.2.7.

Organizarea
2015;
Conferinţei Ştiinţifice a 2016; 2017
studenţilor în domeniul
protecţiei şi respectării
drepturilor de
proprietate intelectuală
(3 ediţii)

65.

5.2.8.

Promovarea utilizării
instrumentelor
informaţionale în

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul Educaţiei

Antrenarea
tineretului studios
în dezbateri axate
pe problemele
actuale ale
domeniului
proprietăţii
intelectuale

Conferinţe
desfăşurate

2015-2017 Ministerul Educaţiei Asigurarea
Sisteme
respectării
informaţionale
drepturilor de autor instalate
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- Conferinţa ştiinţifică a studenţilor (120 de persoane);
- Concursul economic studenţesc „Azi student - mâine antreprenor”
(ediţia a IX-a) (120 de persoane);
- Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2017 (ediţia
XV-a) secţiunea „Creativitate, Inovaţie şi Protecţia Proprietăţii
intelectuale” (125de persoane);
- Atelierul/secţiunea „Proprietatea intelectuală şi dezvoltarea
economică” în cadrul Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători a
ASEM;
- Concursul de Știință și Inginerie a elevilor MoldSef;
- Expoziţia lucrărilor studenţilor UTM „Creaţia deschide Universul”,
desfăşurate de centrul expoziţional al UTM.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
În acest an, Ziua Mondială a PI a fost organizată de către AGEPI la 26
aprilie 2017 și s-a desfășurat la Centrul comercial Shopping MallDova,
unde au participat peste 300 de persoane.
Manifestarea a debutat cu un flash-mob cu genericul „Inovarea –
Pentru o viață mai bună”, cu participarea unui grup de tineri de peste
100 de persoane de la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
„Artico”.
Toţi cei prezenţi la eveniment au avut ocazia să participe la o serie de
concursuri cu premii, să descopere câteva produse inovative, să
urmărească o bătălie între roboți şi, nu în ultimul rând, să admire un
show de excepţie cu experimente de laborator care au demonstrat că
știința poate fi foarte distractivă.
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Conferința științifică a studenților a avut loc pe data de 21 aprilie 2017
în cadrul Simpozionului tinerilor savanți ai ASEM și a Concursului Azi student, mâine antreprenor. Au participat 120 de persoane, au fost
distribuite 480 de exemplare de materiale promoționale.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
În cadrul ASEM anual se desfășoară Simpozionul tinerilor cercetători
și-a desfășurat activitatea secțiunea „Creativitate, inovație și protecția
proprietății intelectuale” cu suportul AGEPI. La cele 5 secțiuni au
participat 125 de studenți și au fost prezentate 101 lucrări. Un grup de
studenți și profesorul A. Tighineanu au participat la conferința anuală
Lecturi AGEPI..
Executat.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Prevenirea și combaterea plagiatului reprezintă, atât la nivel

vederea reducerii
fenomenului de plagiat
în cadrul instituţiilor de
cercetare şi de
învăţămînt superior

66.

5.3.1.

şi drepturilor
conexe

internațional, cât și național, unul dintre principalele scopuri cu referire
la normele educației pentru informare în procesul de dobândire a
culturii informaționale. Programele antiplagiat prezente în mediul
academic din RM au posibilitatea să identifice plagierile din limbile
română, rusă și engleză. Prin urmare, studenții care plagiază din alte
limbi decât cele trei au șanse să treacă. În această ordine de idei, am
putea afirma că cele mai afectate medii sunt cel academic și cel de
creație. Universitățile din întreaga lume apelează la servicii de detectare
a plagiatului, care sunt cu plată, dar și gratuite. Printre serviciile web
gratuite de detectare a plagiatului se numără: Chimpsky, The Plagiarism
Checker, SeeSourcer, CitePlag, Plagium și CopyTracker. Majoritatea
universităților din Suedia, Olanda și Elveția sunt abonate la servicii de
detectare a plagiatului.
La Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM lupta contra
plagiatului o duce practic fiecare profesor.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 specialiștii AGEPI au ținut 3 prelegeri axate pe tematica
plagiatului la universitățile din republica cu participarea a 180 de
persoane:
1. Protecția obiectelor de PI și Plagiatul, pentru studenții și profesorii
USM (50 de persoane);
2. Masa rotundă cu genericul Vizibilitatea internă și internațională a
conținutului științific digital (USM). (50 de persoane);
3. Seminarul de instruire privind protecția creațiilor intelectuale
(ASEM) (50 de persoane).
Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate
Promovarea sistemului Permanent Agenţia de Stat
Modul
Numărul de
Executat (are caracter permanent).
de proprietate
pentru Proprietatea contemporan de
evenimente
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
intelectuală la nivel
Intelectuală;
percepere de către organizate (111) În anul 2017 au fost organizate 111 activități de promovare a sistemului
local şi regional
Ministerul
societate a rolului
național de PI:
Afacerilor Interne;
proprietăţii
- Seminare naționale – 68;
Serviciul Vamal;
intelectuale în
- Seminare internaționale - 11;
Ministerul
dezvoltarea unei
- Concursuri –10;
Agriculturii şi
economii bazate pe
- Participări la expoziții naționale-13;
Industriei
cunoaştere, privind
- Participări la expoziții internaționale-9.
Alimentare;
necesitatea
În cadrul acestora au fost școlarizate 4648 de persoane și diseminate
Academia de Ştiinţe protecţiei şi
26680 de exemplare de materiale promoționale.
a Moldovei;
respectării
În perioada de raport AGEPI a organizat 3 campanii de informare și
Ministerul Educaţiei drepturilor de
instruire a diferitor grupuri de utilizatori ai PI, și anume:
în comun cu
proprietate
1. Campania de instruire a bibliotecarilor: 11 seminare (427 de
instituţiile de
intelectuală
bibliotecari instruiți);
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învăţămînt;
Ministerul Culturii

67.

5.3.2.

Promovarea şi
diseminarea
informaţiei cu privire
la drepturile de

2015-2017 Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală

Conştientizarea
beneficiilor oferite
de gestionarea
drepturilor de

61

Numărul de
evenimente
organizate
Numărul de

2. Campania de informare a IMM- urilor: 26 de seminare, ateliere,
mese rotunde (7 la Chișinău, 19 – în teritoriu);
3. Campania de școlarizare în domeniul PI a tinerei generații elevi,
studenți, profesori – 18 seminare, lecții publice;
De asemenea, au fost organizate 11 seminare, ateliere în domeniul IG
pentru producătorii agricoli, precum și 6 evenimente pentru autoritățile
publice.
Menționăm, ca seminarele internaționale (11 la număr) au fost
organizate cu suportul OEB, OMPI dar și a proiectelor de Asistenta
tehnică ale UE: „Suport pentru asigurarea respectării DPI” și
VIP4Smes- „Valoarea PI pentru IMM-uri”.
Ministerul Afacerilor Interne:
În cadrul ședințelor comune de lucru ale Observatorului PI a fost
discutat proiectul Planului de Acțiuni pentru anii 2018-2020, privind
implementarea SNPI până în anul 2020 și s-a convenit promovarea
sistemului de proprietate intelectuală la nivel local şi regional prin
elaborarea pliantelor de către AGEPI și distribuirea acestora în cadrul
campaniilor organizate de către instituțiile participante la ședințele de
lucru.
La data de 03.03.2017 a avut loc participarea angajaților subdiviziunii
specializate a IGP la cea de-a 2-a ședință de lucru în domeniul
tehnologiilor informaționale în contextul proiectului de asistență
tehnică „Suport pentru asigurarea respectării DPI” în RM.
Serviciul Vamal:
În anul 2017, SV a contribuit la sensibilizarea societății civile
participând la evenimentul organizat cu suportul AGEPI și EUBAM în
cadrul Zilei Mondiale a PI.
Totodată cu prilejul Zilei Mondiale a PI, SV a organizat o expoziții de
mărfuri contrafăcute.
Au fost realizate măsuri în cadrul ședințelor de instruire a
colaboratorilor vamali și de acordare a suportului metodologic și practic
declaranților/ destinatarilor/proprietarilor mărfurilor aflate sub control
vamal în vederea promovării și protejării DPI.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
Au fost organizate 102 evenimente culturale dintre care: târguri şi
expoziţii, tabere de creaţie, ateliere de creație şi expediţii folclorice
participanții cărora au fost informați despre DPI.
Executat (are caracter permanent).
În scopul sensibilizării și sporirii nivelului de conștientizarea a
beneficiarilor sistemului național de PI și a societății civile privind rolul
PI în dezvoltarea economică, socială și culturală a țării, AGEPI, în

proprietate intelectuală
prin intermediul massmedia
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5.3.3.

Desfăşurarea
2017
Campaniei naţionale de
sensibilizare a
întreprinderilor mici şi
mijlocii privind
fenomenul
contrafacerii şi
pirateriei

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Economiei;
Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat

proprietate
intelectuală de
către
întreprinderile mici
şi mijlocii,
universităţi,
instituţii din sfera
ştiinţei şi inovării
şi de publicul larg
Formarea unei
atitudini negative a
populaţiei faţă de
fenomenele de
piraterie şi
contrafacere
Informarea
reprezentanţilor
întreprinderilor
mici şi mijlocii
despre avantajele
respectării
drepturilor de
proprietate
intelectuală şi
riscurile
fenomenului de
contrafacere şi
piraterie

spoturi
publicitare
lansate

virtutea atribuțiilor sale, promovează și diseminează informația cu
referire la PI în diferite surse mass media, precum posturile de radio,
TV, reviste, site-uri de știri etc.
În anul 2017 au fost elaborate si diseminate în diverse surse mass media
1280 de informații.
Au fost organizate 4 conferințe de presă (februarie, martie, septembrie
și noiembrie), s-a participat la 71 de emisiuni radio/TV, inclusiv 13
emisiuni radio (Vocea Basarabiei, Radio Evrica) si 58 de emisiuni TV.
Au fost elaborate și diseminate 7 filme grafice promoționale de
promovare a necesității protecției obiectelor de PI, precum și filmul
despre EIS „Infoinvent”. Materialele video pot fi vizualizate accesând:
https://www.youtube.com/channel/UC5dvXVLKIXeYV5V1tCxj8vg;
http://agepi.gov.md.

Numărul de
întreprinderi
mici şi mijlocii
sensibilizate

Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Pe parcursul anului 2017 în cadrul Campaniei de informare și instruire în
domeniul PI agenții economici din teritoriu au fost informați cu privire la
avantajele respectării DPI și riscurile fenomenului de contrafacere și
piraterie. În acest scop au fost organizate 26 de seminare cu participarea
reprezentanților ÎMM din republică ( inclusiv cu asistenta filialelor CCI
în teritoriu: Râbnița, Edineți, Bălți, Cahul, Hâncești, Ungheni, Orhei,
Tighina, Soroca, Ceadâr –Lunga etc.). De asemenea, cu suportul
proiectului VIP4SME au fost organizate 3 zile de informare (Taraclia,
Nisporeni și Stefan Voda) și un seminar de instruire (Soroca) a IMMurilor rezidente ale incubatoarelor de afaceri, precum și 14 vizite la
întreprinderi (Chișinău). În cadrul acestor seminare au fost școlarizate în
domeniul PI – 1255 de persoane din 235 de IMM-uri și diseminate 3235
de exemplare de materiale promoționale.
Executat.
Pe 4 decembrie anul curent, AGEPI a organizat un seminar de instruire
cu genericul „Protecția juridică a proprietății intelectuale”, pentru
studenții anului II de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale
Comunicării, USM. Seminarul a avut drept scop familiarizarea
studenților cu sistemul național de protecție și valorificare a proprietății
intelectuale. Au participat 80 de persoane.
În proces de realizare.
În anul 2017 a fost efectuata analiza pieței mass media pentru
identificarea celor mai activi jurnaliști care promovează domeniul PI,
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5.3.4.

Organizarea
2015, 2017 Agenţia de Stat
seminarelor de
pentru Proprietatea
informare în domeniul
Intelectuală
proprietăţii intelectuale
pentru reprezentanţii
mass-media

Formarea unui
grup de jurnalişti
bine informaţi în
domeniul
proprietăţii
intelectuale

Numărul de
jurnalişti
informaţi
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5.3.5.

Organizarea
2015; 2017 Agenţia de Stat
concursului
pentru Proprietatea
jurnaliştilor pentru cea
Intelectuală

Popularizarea
elaborărilor
tehnico-ştiinţifice,

Concurs
organizat
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6.1.

mai bună expunere a
de inovare şi
respectarea și valorificarea DPI. Organizarea concursului a fost
problemelor legate de
raţionalizare
transferată pentru realizare în anul 2018.
dezvoltarea activităţii
Formarea unui
tehnico-ştiinţifice,
grup de jurnalişti
inovaţionale şi de
bine informaţi în
raţionalizare din ţară,
domeniul
precum şi diseminarea
proprietăţii
informaţiilor din
intelectuale
domeniul proprietăţii
intelectuale (2 ediţii)
OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european
Organizarea unui
2017
Agenţia de Stat
Monitorizarea
Seminar
Executat.
seminar naţional
pentru Proprietatea corespunderii
desfăşurat
AGEPI monotorizează în permanență corespunderea cadrului normativ
privind flexibilităţile
Intelectuală
cadrului normativ
în domeniul proprietăţii intelectuale cu exigenţele Acordului TRIPS al
Acordului TRIPS în
în domeniul
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Mai mult ca atât,
domeniul brevetelor şi
proprietăţii
Observatorul de PI creat în cadrul AGEPI exercită şi funcţiile Centrului
sănătatea publică.
intelectuale cu
de notificare şi informare al OMC privind aspectele drepturilor
exigenţele
de proprietate intelectuală legate de comerţ, în conformitate cu
Acordului TRIPS
Regulamentul Observatorului respectării drepturilor de proprietate
al Organizaţiei
intelectuală (Punctului Informaţional), aprobat prin Ordinul
Mondiale a
Directorului General AGEPI nr. 99 din 12 iunie 2013.
Comerţului
În anul 2017 au fost asigurate angajamentele RM în cadrul
OMC/TRIPS, fiind realizate următoarele activități:
- AGEPI, în calitate de Centru de notificare şi informare al OMC
privind aspectele DPI legate de comerţ (HG nr. 560 din 01.08.2012) a
notificat Ministerul Economiei și Infrastructurii la data de 14.04.2017
modificările operate în actele legislative primare ce țin de măsurile care
pot influența comerțul cu bunuri și servicii, în perioada 15 octombrie
2016 – 11 aprilie 2017.
- La data de 21.09.2017, AGEPI a notificat Ministerul Economiei și
Infrastructurii despre ultimele amendamente operate în legislația
națională în domeniul proprietății intelectuale.
Cu referire la flexibilităţile Acordului TRIPS în domeniul brevetelor şi
sănătatea publică, menționăm că, reieșind din importanța subiectului,
Guvernele din Republica Moldova și Ucraina au solicitat sprijinul
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în chestiunile legate de
impactul proprietății intelectuale asupra accesibilității medicamentelor.
- La 28 septembrie 2017, la Chișinău, a avut loc dialogul de politici de
nivel înalt privind drepturile de PI asupra medicamentelor, facilitat de
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către Biroul Regional OMS pentru Europa (BR OMS), obiectivul căruia
a fost de a prezenta principalele probleme ce țin de interconexiunile
între comerț și sănătate unei audiențe de nivel înalt (miniștri, șefi de
administrații, deputați, etc.). La eveniment au participat persoane
responsabile din cadrul Parlamentului, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi
Protecţiei Sociale, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției
Naţionale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, AGEPI etc.
- În același context, OMS, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD) și OMPI, a organizat o instruire specifică
pentru oficialii ucraineni și moldoveni cu privire la interconexiunile
dintre drepturile de proprietate intelectuală și accesul la medicamente,
care a avut loc la Kiev, Ucraina, în perioada 25-27 octombrie. Astfel,
reprezentanții AGEPI, MSMPS, ANMDM și ai Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină (CNAM) au participat la lucrările Atelierului
tehnic privind accesul la medicamente și drepturile de proprietate
intelectuală în Republica Moldova și Ucraina, organizat de către BR
OMS. Experții OMS au făcut unele recomandări pentru Republica
Moldova, în special ce țin de utilizarea și acordarea licențelor
obligatorii de către stat (Government use - GU):
- • Clarificarea și îmbunătățirea procedurilor pentru a evita litigii de
lungă durată.
- • Clarificarea dispozițiilor privind utilizarea brevetelor de către stat
pentru a facilita utilizarea acestora în achiziționarea de medicamente.

72.

6.2.

Dezvoltarea relaţiilor
permanent Ministerul
de colaborare cu
Economiei;
Comisia Economică a
Ministerul Culturii;
Naţiunilor Unite pentru
Agenţia de Stat
Europa (UNECE) şi
pentru Proprietatea

Participarea
Republicii
Moldova la
dezbateri cu
referire la rolul
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Numărul de
participări la
sesiunile
Comisiei
Economice a

De asemenea, reprezentanții AGEPI au participat la Masa rotundă
organizată pe data de 9.11.2018 de Liga Persoanelor care trăiesc cu
HIV din RM în cooperare cu asociații europene și internaționale în
domeniul dat, cu genericul „Parteneriat pentru acces egal la tratament
cu medicamente ARV inovatoare de calitate în Republica Moldova”.
- In cadrul mesei rotunde au fost prezentate rezultatele studiului
elaborat de reprezentantul AGEPI „Limita drepturilor acordate prin
brevet si accesul la medicamente”, in care se face referire la modalitatea
de protecție pentru produsele farmaceutice prin brevet de inventie, în
temeiul prevederilor Legii privind protecția invențiilor nr. 50 din 7
martie 2008, cît și în conformitate prevederile secțiunii 7 a Acordului
TRIPS.
Executat.
Ministerul Economiei și Infrastructurii:
La data de 12 aprilie 2017, la Geneva, reprezentantul Ministerului
Economiei și Infrastructurii a participat la cea de-a treia sesiune a
Comitetului pentru Standarde şi Capacităţi Comerciale al Comisiei

Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO)
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6.3.

Intelectuală

Extinderea cooperării
permanent Agenţia de Stat
cu asociaţiile titularilor
pentru Proprietatea
de drepturi în domeniul
Intelectuală
proprietăţii intelectuale
din străinătate.
Organizarea unor
ateliere de lucru (cu
frecvenţă anuală) cu
reprezentanţii
asociaţiile titularilor de
drepturi pentru
promovarea sistemului
naţional de proprietate
intelectuală şi
identificarea căilor de
îmbunătăţire a
colaborării dintre
autorităţi şi titularii
drepturilor de
proprietate intelectuală

proprietăţii
intelectuale în
dezvoltarea
economică a ţării
în cadrul sesiunilor
Comisiei
Economice a
Naţiunilor Unite
pentru Europa
Participarea
Republicii
Moldova la
reuniunile
Organizaţiei
Naţiunilor Unite
pentru Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO)
Promovarea
patrimoniului
cultural naţional
Stimularea
interesului
titularilor
drepturilor de
proprietate
intelectuală din
străinătate pentru
piaţa internă a
Republicii
Moldova Atragerea
investiţiilor
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Naţiunilor Unite
pentru Europa
(UNECE) şi
Organizaţiei
Naţiunilor Unite
pentru Educaţie,
Ştiinţă şi Cultură
(UNESCO)

Economice pentru Europa din cadrul ONU.
A fost elaborat de către experții UNECE un studiu privind eliminarea
barierelor de reglementare și de procedură din calea comerțului din RM.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
AGEPI monitorizează și examinează în permanență documentele
recepționate din partea UNESCO și UNECE.
În anul 2017 nu s-a participat la evenimentele UNESCO și UNECE.

Numărul de
evenimente
organizate cu
participarea
titularilor de
drepturi din
străinătate

Executat (are caracter permanent).
Reprezentanții titularilor de drepturi din România (10 persoane) au
participat la lucrările Simpozionului Regional AGEPI-OMPI privind
gestiunea colectivă în domeniul drepturi de autor și drepturi conexe și
au împărtășit din experiența României în gestiunea colectivă a
drepturilor de autor, prezentând cele mai bune practici privind
asigurarea transparenței în repartizarea remunerațiilor de autor. (5
OGC-uri - CREDDIDAM, COPYRO, Opera.scrisă.ro, UCMR-ADA,
UPFR). (6-7 septembrie). De asemenea , reprezentanții Federaţiei
Internaţionale a Industriilor de Fonograme (IFPI), Federaţiei
Internaţionale a Organizaţiilor pentru Drepturile de Reproducere
(IFRRO), Consiliului Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a
Drepturilor Interpreţilor (AIPA/SCAPR), Confederaţiei Internaţională a
Societăţilor de Autori şi Interpreţi (CISAC) care au participat cu
comunicări la Simpozionul regional AGEPI-OMPI cu privire la
Gestiunea Colectivă a DA și DC, si-au împărtășit din experiența
internațională în domeniul gestiunii colective a dreptului de autor (DA)
și a drepturilor conexe (DC)
La AGEPI a avut loc o întrevedere cu Directorul general al Centrului
Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi
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6.4.

Consolidarea
Permanent Agenţia de Stat
colaborării cu oficiile
2016
pentru Proprietatea
naţionale de proprietate
Intelectuală
intelectuală de peste
hotare. Negocierea şi
semnarea Planului de
acţiuni comune cu
Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci din
România

Consolidarea
sistemului naţional
de protecţie a
obiectelor
proprietăţii
intelectuale în baza
schimburilor
bilaterale de
experienţă şi a
preluării celei mai
bune practici
existente la nivel
naţional, regional
şi internaţional
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Plan de acţiuni
comun semnat;
Număr de
activități

(CREDIDAM), Ș. Gheorghiu și membrul Consiliului Director
CREDIDAM, I. Vrabete. (30 octombrie).
În cadrul întâlnirii a fost discutată situația la zi din domeniul DA și a
DC, atât din RM, cât și din România.
Reprezentanții CREDIDAM au vorbit despre practica lor în domeniul
gestiunii colective a drepturilor încredințate de titularii de drepturi,
artiști interpreți sau executanți, realizată pe parcursul a 21 de ani de
activitate.
Subiectele puse în discuție s-au referit la colectarea, repartizarea și
achitarea remunerației de autor, importanța asigurării unei repartiții
echitabile a remunerației colectate, precum și necesitatea unui cadru
legal bine definit care să reglementeze aceste aspecte.
Executat (are caracter permanent)..
În perioada de raport consolidarea cooperării bilaterale cu oficiile din
alte țări a fost o prioritate a AGEPI.
Au avut loc întrevederi de lucru, schimburi de experiență și vizite de
studiu la oficiile de PI din România, Cehia, Ungaria, China, Georgia,
Austria, Coreea:
1. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România (ORDA):
În anul 2017 a avut loc reuniunea trilaterală AGEPI-OSIM-ORDA la
sediul OSIM în cadrul căreia a fost semnat Protocolul privind
organizarea în comun a Concursului în domeniul PI pentru tineri.
A avut loc vizita experților ORDA la AGEPI la lucrările simpozionului
anual Lecturi AGEPI.
A avut loc vizita oficiala a delegației ORDA la Simpozionul regional
AGEPI-OMPI privind gestiunea colectiva a DA și festivitatea dedicată
aniversării de 25 ani de la fondarea AGEPI din 6-7 septembrie 2017.
2. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România (OSIM):
În anul 2017 au avut loc următoarele activități bilaterale:
- În cadrul reuniuni bilaterale AGEPI-OSIM care a avut loc pe data de
26 mai 2017 la sediul OSIM, au fost semnate Protocolul privind
recunoașterea reciprocă a rezultatelor examinării cererilor de brevet de
invenție și Protocolul privind examinarea accelerată a cererilor de
brevet de invenție.
- Experții AGEPI au participat la 3 evenimente organizate de OSIM
în anul 2017:
- Seminarul Analysis of Patent Applications (entry level), organizat
de Academia OEB în cooperare cu OSIM, februarie 2017, la Bucureşti,
România (2 persoane);
- Seminarul Novelty and Inventive Step (entry level), organizat de
Academia OEB în cooperare cu OSIM în perioada la Bucureşti,

România (2 persoane);
- Ediţia a XIII-a a Seminarului Naţional Mărcile şi indicaţiile
geografice în contextul economic actual – modificări legislative.
Practica existentă în procedura de examinare, organizat de OSIM (3
persoane);
A avut loc schimbul de experiență în domeniul mărcilor, desenelor și
modelelor industriale, inclusiv a indicațiilor geografice, organizat la
OSIM, septembrie 2017, București, România(5 persoane).
Au avut loc 3 vizite pentru schimb de experiența a specialiștilor AGEPI
la OSIM și 3 vizite ale experților OSIM cu participarea la diferite
evenimente organizate de AGEPI(Lecturi AGEPI; Simpozionul regional
AGEPI-OMPI privind gestiunea colectiva a DA, din 6-7 septembrie
2017 și festivitatea dedicată aniversării de 25 ani de la fondarea
AGEPI; Conferința Internațională Inovațională, din 15-16 noiembrie)
3. Centrul Național de PI din Georgia (SAKPATENTI):
În anul 2017 au avut loc mai multe întrevederi bilaterale dintre oficii:
- Vizita oficială a Președintelui SAKPATENTI la AGEPI;
- Participarea delegației AGEPI la Conferinţa internaţională –
Împotriva Contrafacerii şi Pirateriei, organizată de către
SAKPATENTI în cooperare cu OMPI;
- Participarea Președintelui Sakpatenti la lucrările Conferinței
Inovaționale Internaționale și la lucrările EIS „Infoinvent” (Chișinău).
Au fost inițiate negocieri pe marginea Acordului de colaborare dintre
Georgia și RM în domeniul recunoașterii reciproce a IG.
4. Oficiul de Brevete din Israel:
În anul 2017 a fost organizată o videoconferință cu Oficiul de PI din
Israel referitor la subiectele ce țin de protecția indicațiilor geografice, în
special cazul JAFFA și digitizarea fluxului informațional.
5. Oficiul de PI din Ungaria:
Delegația experților AGEPI a realizat o vizita de studiu la Oficiul de PI
din Ungaria, Budapesta, în domeniul protecției internaționale a
mărcilor.
6. Oficiul de PI din China:
AGEPI a participat la Seminarul de Instruire în domeniul examinării de
brevet, organizat de SIPO, mai 2017, Tianjin, China.
7. Oficiul de Brevete din Turcia:
Reprezentanții AGEPI au participat la două evenimente organizate cu
participarea Oficiului Turc de PI:
- Simpozionul OMPI Sub-regional în domeniul Indicațiilor
Geografice, organizat de OMPI în cooperare cu Oficiul Turc de Brevete
și Mărci (TURKPATENT) și SAKPATENTI în or. Trabzon, Turcia;
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75.

6.5.

Participarea Republicii 2015-2017 Agenţia de Stat

Promovarea

Numărul de
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- Delegația AGEPI a participat la cea de-a II-a ediție a Târgului
Internațional al Invențiilor ISIF’17, martie, or. Istanbul, Turcia.
8. Serviciul Federal de PI din Federația Rusă ROSPATENT:
AGEPI a participat la cea de a 21-a ediție a Conferinței internaționale
Proprietatea intelectuală în economia inovațională, organizată de
ROSPATENT cu suportul OMPI, la Moscova; la Salonul de invenții și
tehnologii inovaționale „ARHIMED”.
ROSPATENT a participat la lucrările Simpozionului anual Lecturi
AGEPI și la evenimentele dedicate aniversării a 25-a de la fondarea
AGEPI.
9. Oficiul de Brevete și Mărci din Azerbaidjan:
A avut loc Întrevederea bilaterală la nivel de Directori Generali ai
AGEPI şi Oficiul de Brevete și Mărci din Azerbaidjan, la 6 septembrie.
10. Oficiul de PI din Muntenegru:
Delegația oficială a Oficiului de PI din Muntenegru a participat la
lucrările Conferinței Internaționale Inovaționale din 15-16 noiembrie
2017, precum și la lucrările Follow Up Industrii creative, organizat în
cadrul EIS „Infoinvent”, organizat la 18 noiembrie 2017.
11. Oficiul Eurasiatic de Brevete (OEAB):
În anul 2017 a fost modificat Acordul dintre Guvernul RM și OEAB
privind protecția juridică a brevetelor după denunțarea Convenției
Eurasiatice de brevete (HG nr. 64 din 08.02.2017) prin semnarea
Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul RM şi OEAB
privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul RM după denunţarea
de către RM a Convenţiei eurasiatice de brevete (HG nr. 789 din
10.10.2017).
Reprezentantul OEAB a participat la lucrările Simpozionului anual
Lecturi AGEPI.
12. Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în
Moldova şi Ucraina (EUBAM):
AGEPI a participat la Şedinţa ordinară a Grupului de lucru în domeniul
proprietății intelectuale al EUBAM, organizată la 19-20 septembrie
2017, or. Odessa, Ucraina.
Misiunea EUBAM a acordat sprijin AGEPI la editarea Raportului
național privind respectarea DPI în RM pentru anul 2016 în tiraj de
500 exemplare.
Totodată, AGEPI a fost vizitată de experți din cadrul Oficiilor de PI din
Muntenegru, Georgia, România, Azerbaidjan cu care au fost semnate
sau au fost perfectate Planuri de acțiuni comune pentru semnarea
Memorandumuri de cooperare.
Executat.

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.
Participarea Republicii
Moldova la Conferinţa
Diplomatică pentru
Adoptarea Noului Act
al Aranjamentului de la
Lisabona privind
protecţia indicaţiilor
locului de origine a
produselor şi
înregistrarea lor
internaţională

pentru Proprietatea
Intelectuală;
Ministerul
Afacerilor Externe şi
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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
Pe parcursul anului 2017 AGEPI a asigurat participarea RM la:
- runda a 57-a de Adunări anuale ale statelor membre ale OMPI;
- 11 reuniuni ale Comitetelor permanente şi a Grupurilor de lucru ale
statelor membre ale OMPI ( 9 sesiuni ale celor 6 Comitete permanente
(SCP (2), SCT (2), CDIP (2), SCCR (1) și ACE (1), IGC (1) precum și
2 grupuri de lucru):
1. Sesiunea a 35-a a Comitetului permanent OMPI privind dreptul
mărcilor, desenelor industriale și indicațiilor geografice (SCT);
Comitetul preparatoriu al Conferinței Diplomatice pentru Noul Tratat
privind dreptul design-ului 27-30 martie 2017);
2. Sesiunile Consiliului, Comitetului Consultativ, Comitetului
administrativ juridic și Comitetului tehnic ale UPOV (3-7 aprilie 2017);
3. Grupul de lucru pentru elaborarea regulamentelor comune la
Aranjamentul de la Lisabona și Actul de la Geneva al Aranjamentului
de la Lisabona (3-5 aprilie 2017);
4. Sesiunea a 17-a a Comitetului OMPI pentru dezvoltare și
proprietatea intelectuală (CDIP) (15-19 mai 2017);
5. Sesiunea a 32-a a Comitetului pentru dreptul de autor și drepturile
conexe (1-5 mai 2017);
6. Sesiunea a 15-a a Grupului de lucru privind dezvoltarea juridică a
Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor
(19-22 iunie 2017);
7. Sesiunea a 32-a a Comitetului interguvernamental OMPI privind PI
și resursele genetice, cunoștințele tradiționale și folclorul (dedicat
subiectului: resurse genetice) (12-16 iunie 2017);
8. Sesiunea a 24-a a Comitetului permanent privind dreptul brevetelor
(3-6 iulie 2017);
9. Sesiunea a 11-a a Comitetului Consultativ privind respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală (4 – 6 septembrie 2017);
10. Sesiunea a 37-a a Comitetului permanent OMPI privind dreptul
mărilor, desenelor industriale și indicațiilor geografice (SCT) (30
octombrie – 3 noiembrie 2017);
11. Sesiunea a 19-a a Comitetului OMPI pentru dezvoltare și
proprietatea intelectuală (CDIP) (27 noiembrie – 1 decembrie 2017);
12. Sesiunea a 26-a a Comitetului permanent privind dreptul brevetelor
(11 – 14 decembrie 2017).
În anul 2017 AGEPI a participat la evenimentul consacrat Zilei
Naționale și Aniversării a 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova
la Organizaţia Naţiunilor Unite și Întâlnirea bilaterală AGEPI-OMPI, în
perioada 31 august – 1 septembrie 2017, Geneva, Elveţia
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Experții AGEPI au participat la cursurile de instruire la distanță
organizate de către Academia OMPI (34 de angajați/ 9 cursuri de
instruire).
Pe parcursul anului AGEPI a reprezentat Republica Moldova, la 9
foruri interregionale în domeniul proprietății intelectuale, organizate de
către OMPI, în comun cu oficiile naționale de PI (Azerbaidjan, Elveția,
Federația Rusă, Georgia, Kîrgîzstan, România, Turcia, Ucraina).
Executat.
Experiența Centrului de Arbitraj şi Mediere al OMPI a fost preluată în
procesul elaborării proiectului Regulamentului privind organizarea și
funcționarea Comisiei de mediere în domeniul proprietății intelectuale
și procedura de mediere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 184 din
16.04.2015 și proiectului Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii
intelectuale şi procedura arbitrală, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.987 din 21.11.2017.
De menţionat că, întru implementarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.987 din 21.11.2017 a fost elaborat proiectul de Ordin al
Directorului General, care urmează a fi definitivat urmare coordonării
acestuia cu subdiviziunile AGEPI.
În vederea preluării experienței OMPI în domeniul medierii și
arbitrajului în domeniul PI, în anul 2017, 5 experți AGEPI au trecut
instruire la distanță în domeniul medierii și arbitrajului specializat,
finalizând cursul DG 317- Medierea și Arbitrajul conform regulilor
OMPI.
Prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 156 din 14 august 2017 a
fost aprobată Componenţa nominală a Comisiei de mediere în domeniul
proprietăţii intelectuale.
Executat.
Pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate un șir de activități întru
implementarea prevederilor Memorandumului de colaborare dintre
OMPI și Guvernul RM în domeniul PI.
În anul 2017 specialiştii AGEPI (10 persoane) au reprezentat RM la 6
foruri interregionale în domeniul PI, organizate de către OMPI în
comun cu oficiile naționale de PI (Azerbaidjan, Elveția, Federația
Rusă, Georgia, Kîrgîzstan, România, Turcia, Ucraina):
- Seminarul Regional privind Dreptul de Autor și Gestiunea
Colectivă organizat de OMPI, organizat la Kiev, Ucraina.
- Seminarul Regional privind analiza brevetelor organizat de către
OMPI în cooperare cu OEAB şi Serviciul de Stat pentru proprietate
intelectuală şi inovații din Kîrgîzstan (Kîrgîzpatent);

Mondială a Proprietăţii
Intelectuale şi Agenţia
de Stat pentru
Proprietatea
Intelectuală

instruire în
domeniul
proprietăţii
intelectuale
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- Seminarul Sub-regional OMPI – OSIM privind predarea proprietăţii
intelectuale, organizat în Bucureşti, România;
- Seminarul Regional OMPI axat pe Tratatul privind Dreptul
Brevetelor care a avut loc în or. Baku, Azerbaidjan;
- Seminar privind PI și Expresiile Tradiționale Culturale, organizat de
OMPI, Geneva, Elveţia;
- Conferinţa privind dreptul de suită al artiştilor, organizată e OMPI,
Geneva, Elveția;
- Ediția a 21-a a Conferinței internaționale Proprietatea intelectuală
în economia inovațională, organizată de Serviciul Federal de
Proprietate Intelectuală (Rospatent) cu suportul OMPI, or. Moscova.
Experții AGEPI (34 de persoane) au beneficiat de instruire la distanță în
cadrul a 9 cursuri profesionale avansate administrate de Academia
OMPI, care au fost finalizate cu succes.
RM a beneficiat de asistența programului OMPI de susținere a
Inventatorilor și a acordat în anul 2017 4 distincții OMPI pentru
celebrarea personalităților notorii din RM:
- Medalia de aur pentru Creativitate - maestrului Nicolae Botgros;
- Medalia de aur pentru Inventatori - dlui Valeriu Fala;
- Trofeul OMPI în domeniul PI pentru Întreprinderi - Institutului de
genetică, fiziologie și protecție a plantelor;
- Medalia de Aur pentru Tineri – elevului Ion Cerempei, de la Liceul
Teoretic „George Călinescu” din municipiul Chișinău.
Executat.
Pe parcursul anului 2017, OMPI a contribuit la organizarea a 2
evenimente în Republica Moldova, și anume:
- Conferinţa Regională privind gestiunea colectivă a drepturilor de
autor şi a drepturilor conexe din (90 de participanți din 10 țări);
- Conferința Inovațională Internațională Proprietate Intelectuală –
Inovații – Calitatea vieții (90 de participanți din 10 țări).

Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În perioada de raport AGEPI a participat la acţiunile planificate de
UPOV, inclusiv la sesiunile Consiliului, Comitetelor şi Grupurilor de
lucru tehnice ale UPOV, din luna aprilie 2017, or Geneva, Elveția.
De asemenea AGEPI a participat la proiectul UPOV privind elaborarea
Formularului electronic de depunere a cererilor, prezentând propuneri
pentru ameliorarea acestuia.
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organizat

Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
S-a participat în lucrările a 2 sesiuni UPOV.
Cheltuielile totale au constituit 72,3 mii lei.

Numărul de
activităţi
organizate;
numărul de
specialişti
şcolarizaţi;
seminar
organizat

Executat (are caracter permanent).
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 au fost consolidate relațiile de cooperare AGEPI – Oficiul
European pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO).
A fost organizată vizita oficială a Delegației AGEPI la EUIPO pentru
participare la săptămâna executivă a oficialilor în domeniul PI și
semnarea, pe 11.07.2017, a Memorandumului de cooperare AGEPIEUIPO, la Alicante, Spania.
În baza Planului de acțiuni, la data de 20 noiembrie 2017 au fost
finalizate acțiunile pentru integrarea datelor din BD Mărci naționale în
TMView și a celor din BD “DMI naționale” în Design View. Începând
cu aceasta data informația privind mărcile și designul înregistrat în RM
este inclusă în bazele de date ale EUIPO.
La data de 23 octombrie 2017, AGEPI s-a alăturat instrumentului de
căutare TMclass, pus la dispoziție de Oficiul Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală (EUIPO). TMclass este un instrument online
bazat pe Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), care îi ajută pe utilizatori
să clasifice corect produsele şi serviciile atunci când depun o cerere de
înregistrare a unei mărci. TMclass permite utilizatorilor să găsească sau
să traducă termenii echivalenţi pentru produse şi servicii în toate cele
43 de limbi disponibile (inclusiv limba română).
Supra program, în anul 2017 au fost organizate 3 videoconferințe cu
EUIPO pe domeniul integrării informației în BD EUIPO (2), si cu
privire la protecția operelor orfane (1).

Numărul de
activităţi
organizate;
Numărul de
specialişti
şcolarizaţi;
Plan de acţiuni
semnat

Executat (are caracter permanent)..
In anul 2017 experții AGEPI au participat la 5 evenimente organizate
de OEB, școlarizând 10 persoane:
1. Seminarul de instruire cu tema Examinarea cererilor de brevet de
invenție: Claritate-Unitate , București;
2. Seminar de instruire cu tema Noutatea și activitatea inventivă,
București;
3. Seminar Prediagnoza PI –nivel elementar, Viena;

Programului de acţiuni
comune a Agenţiei de
Stat pentru Proprietatea
Intelectuală – Oficiul
European de Brevete
pentru anii 2016-2017
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Mecanism creat
Numărul de
specialişti
şcolarizaţi (2)

Numărul de
rapoarte

4. Conferința PATLIB – 2017, or. Munich;
5. Conferința OEB privind informația de brevet EPOPIC-2017 (or.
Madrid, Spania;
Experții AGEPI au finalizat 6 cursuri de instruire la distanță oferite de
OEB.
În perioada de raport a avut loc vizita oficială a delegațiilor OEB la
evenimentele majore organizate de AGEPI în anul 2017:
- Ședința solemnă dedicată aniversării a 25-a de la fondarea AGEPI
(2 persoane);
- Conferința Internațională Inovațională, organizată de AGEPI, în
comun cu OMPI și proiectul UE de asistență tehnică „Suport pentru
asigurarea respectării DPI” în RM (2 persoane);
- Participarea cu stand informațional la lucrările EIS „Infoinvent” (2
persoane);
- organizarea în comun cu AGEPI a Atelierului de lucru privind
Informația de brevet și validarea brevetelor europene la 17 decembrie
curent (1 persoane).
Executat.
În anul 2017 a continuat schimbul de informații referitor la aspectele
tehnice de aplicare a sistemului de validare:
Regulamentul privind procedura de depunere și examinare a cererii de
brevet de invenție și de eliberare a brevetului, aprobat prin HG nr. 528
din 01.09.2009) a fost completat cu prevederi referitoare la procedura
de validare a brevetelor europene (în redacția HG nr. 406 din
06.06.2017).
AGEPI a publicat în BOPI informaţii despre cererile de brevet european
pentru care a fost solicitată validarea în RM și achitată taxa de validare.
BD „Brevete UE” a fost și este completată săptămânal cu cererile şi
brevetele publicate de către OEB.
Aplicaţia de gestiune a fost actualizată, au fost create module noi (taxe,
documente, scrisori, statistici, etc.) pentru a fi la zi cu procedura
europeană de validare.
În colaborare cu OEB, a fost elaborată interfaţa în limba română a
Bazei de Date „ESPACENET” pentru RM.
BD Națională „Invenții” a fost modificată pentru a face disponibile
publicului cererile și brevetele europene pentru care s-a solicitat
protecție pe teritoriul RM (actualizată săptămânal) dar și pentru a
permite accesul direct la Registrul Brevetului European (Deep Linking
în Federated Register).
Executat.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
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acţiunilor referitoare la
proprietatea
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Acţiuni pentru
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Acordului de Asociere
Republica MoldovaUniunea Europeană
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prezentate
t

În anul 2017 au fost prezentate către MAEIE 4 rapoarte trimestriale
privind realizarea PNAAA RM-UE pentru anii 2017-2019, inclusiv în
format electronic pe platforma PlanPro.
A fost prezentat Raportul de progres privind acțiunile din PNAAA
îndeplinite în anul 2016 și cele planificate pentru anul 2017 privind
implementarea angajamentelor RM asumate în contextul implementării
prevederilor Acordului de Asociere, Titlul V, la capitolul Drepturile de
proprietate intelectuală.
La 17 octombrie 2017, la Chișinău, a avut loc cea de-a 3-a Reuniune a
Subcomitetului pentru indicațiile geografice, instituit în conformitate cu
Articolul 306 al Acordului de Asociere.
Reuniunea a fost găzduită de către AGEPI, organul responsabil de
implementarea în RM a prevederilor Acordului de Asociere în materie
de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul IG.
Menționăm că, în prezent, două denumiri de origine (Romănești și
Ciumai) și patru IG din RM (Divin, Codru, Valul lui Traian și Ștefan
Vodă) sunt protejate pe teritoriul UE în baza Acordului de Asociere.
Alte două IG protejate în RM au fost notificate pentru a li se acorda
protecție pe teritoriul UE (Rachiu de caise de Nimoreni și Dulceaţă din
petale de trandafir Călăraşi).
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante:
Au fost prezentate 2 rapoarte către MAEIE: unul semestrial și unul
anual.
Pentru studiul de fezabilitate a construcției unui depozit de semințe cu
condiții reglabile de păstrare au fost realizate cheltuieli în sumă de 84,0
mii lei.
Elaborarea documentației de proiect și a devizului de cheltuieli pentru
construcția depozitului cu condiții reglabile de păstrare este revizuită și
programată spre realizare în 2018.
Construcția depozitului pentru păstrarea semințelor în condiții reglabile
este revizuită și programată pentru realizare în anii 2019-2020.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic:
În 2017 AITT a prezentat 4 rapoarte trimestriale - respectiv pentru
fiecare trimestru în parte, la toate acţiunile incluse în PNAAA RM-UE
pentru anii 2017-2019 de care AITT este responsabilă. Monitorizarea
volumului de comercializare a producţiei inovaţionale rezultate din
proiectele de inovare şi transfer tehnologic implementate se efectuează
anual, în conformitate cu prevederile Contractelor de finanţare a
proiectelor de inovare şi transfer tehnologic.
Serviciul Vamal:
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Numărul
proiectelor
internaţionale
realizate
Numărul
stagiilor peste
hotare

SV lunar remite informațiile corespunzătoare în adresa Ministerului
Finanţelor şi trimestrial în adresa Ministerului Finanţelor, Ministerului
Economiei și Infrastructurii şi MAEIE în contextul raportării
implementării acţiunilor referitoare la PI, incluse în Planul Naţional de
Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM - UE pentru
anii 2017-2019.
Institutul Național al Justiției:
În anul 2017 au fost prezentate către MAEIE rapoarte trimestriale
privind realizarea acțiunilor referitoare la PI, Incluse în PNAAA RMUE pentru anii 2017-2019 precum și un Raport anual.
Ministerul Finanţelor:
Prin scrisoarea nr. 05-17/11 din 09.01.2017, Ministerul Finanțelor a
prezentat MAEIE raportul final privind realizarea PNAAA RM – UE în
perioada 2014 – 2016. Totodată, pe parcursul anului 2017, în adresa
MAEIE au fost prezentate 3 rapoarte trimestriale privind implementarea
PNAAA RM – UE în perioada 2017-2019 (pentru trimestrul I,
semestrul I și 9 luni ale anului 2017) și respectiv, 3 rapoarte trimestriale
privind ZLSAC - în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii,
care conțin informații detaliate privind realizarea măsurilor ce țin de
asigurarea protecției la frontieră a DPI.
Executat (are caracter permanent).
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
Academia de Ştiinţe a Moldovei:
Pe parcursul anului 2017 a fost efectuat schimbul de experiență între
reprezentanții AITT și organizații de peste hotare (participarea în cadrul
Programului COST, în cadrul inițiativelor organizate de Joint Reseach
Center al UE - JRC și European Research Counsil - ERC), fiind
efectuate 14 stagii și vizite de studiu peste hotare. Au fost scrise,
aplicate și începute proiecte noi în cadrul apelurilor Horizont 2020,
Danube Programme, Cross-Border RM-UA. Prin intermediul rețelei
Enterprise Europe Network a fost asigurat schimbul de experiență cu
privire la transferul tehnologic şi OPI pentru agenții economici și
cercetători din RM.
AITT a participat în calitate de partener în cadrul a 8 proiecte
internaţionale:
 „Dezvoltare prin planificarea utilizării terenului”- DETLUP;
 Enterprise Europe Network project „Business-INN-Moldova” –
finanțat de Programul COSME al UE;
 PRO Business Innovation Moldova, PRO-BIM – finanțat de
Programul Orizont 2020 al UE”;
 Consolidarea Formatului Antreprenoriatului Social prin Implicarea

Practicilor Comune de Responsabilitate Socială în Amplificarea
Competențele și Abilitaților Antreprenoriale în Regiunea Dunării SENSES;
 Calculatoare de Performanță Înaltă pentru Inovații Eficiente în
Regiunea Dunării - Inno-HPC;
 Mobilizarea de învățare Instituțională pentru o mai bună exploatare
a Cercetării și Inovării pentru Economia Circulară, MOVECO;
 Sporirea capacității competitive ale IMM-urilor prin utilizarea
Calculului de Performanță Înaltă –CPI.
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:
În anul 2017 au fost implementate acțiunile Proiectului VIP4SMEs al
UE la care AGEPI și ODIMM sunt co-parteneri. Cu suportul
proiectului VIP4SME au fost organizate:
- 3 zile de informare la Taraclia, Ștefan Vodă și Nisporeni;
- Un seminar de instruire în domeniul PI la Incubatorul de Afaceri
din Soroca (25 de participanți);
- 12 vizite la IMM- uri (35 de participanți).
AGEPI a participat cu rapoarte la 2 evenimente organizate de ODIMM
pentru rezidenții Incubatoarelor de afaceri, la Chișinău, în cadrul
VIP4SME.
Informația despre activitățile desfășurate a fost mediatizata pe pagina
web AGEPI și în mass-media.
La finele anului 2017 AGEPI a transmis Planul de acțiuni pentru anul
2018 privind implementarea pachetului de lucru WP2, care prevede 7
acțiuni: 1 atelier de lucru și 6 vizite la IMM-uri.
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