
Proiect 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E 
 

cu privire la Platforma informațională  
în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală  

nr. ____  din  _______________2019 
  

 
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.114/2014 cu privire la Agenția de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 
nr.282-289, art.600) şi art.9 lit. g) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), în conformitate 
cu prevederile art.18 din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele 
informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, 
art.44), Guvernul 

 
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se instituie Platforma informațională în domeniul protecției drepturilor de 
proprietate intelectuală, formată din: 

Sistemul informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate 
intelectuală; 

Sistemul informațional „Registrul cererilor de intervenție”. 
2.  Se aprobă: 
Conceptul tehnic al Sistemului informațional în domeniul protecţiei obiectelor 

de proprietate intelectuală (anexa nr.1) și Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Sistemului informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate 
intelectuală (anexa nr.2); 

Conceptul tehnic al Sistemului informațional „Registrul cererilor de intervenție” 
(anexa nr.3) și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului 
informațional  „Registrul cererilor de intervenție” (anexa nr.4). 

3. Se desemnează subiecții raporturilor juridice ai Sistemului informațional în 
domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală: 

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – în calitate de Posesor și 
Deținător al Sistemului informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate 
intelectuală; 

Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – 
în calitate de operator tehnico-tehnologic al Sistemului informațional în domeniul 
obiectelor de proprietate intelectuală; 

Posesorul, deținătorul și operatorul tehnico-tehnologic asigură condițiile 
organizatorice, financiare și tehnologice pentru buna funcționare a Sistemului 
informațional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală.   



4. Se desemnează subiecții raporturilor juridice ai Sistemului informațional 
„Registrul cererilor de intervenție”: 

Serviciul Vamal – în calitate de Posesor și Deținător al Sistemului informațional 
„Registrul cererilor de intervenție”; 

Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” – 
în calitate de operator tehnico-tehnologic al Sistemului informațional „Registrul 
cererilor de intervenție”; 

Posesorul, deținătorul și operatorul tehnico-tehnologic asigură condițiile 
organizatorice, financiare și tehnologice pentru buna funcționare a Sistemului 
informațional „Registrul cererilor de intervenție”.   

5. Inspectoratul General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
Serviciul Vamal din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenția de Administrare a 
Instanțelor Judecătorești din subordinea Ministerului Justiției, Procuratura Generală, 
Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, în calitate de 
furnizori și registratori de date ai Sistemului informațional în domeniul protecţiei 
obiectelor de proprietate intelectuală și Sistemului informațional „Registrul cererilor 
de intervenție”, în comun cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, vor 
asigura, în limitele competențelor, implementarea Conceptului tehnic și a 
Regulamentului cu privire la funcționarea Sistemului informațional în domeniul 
protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală, precum și a Conceptului tehnic și a 
Regulamentului cu privire la funcționarea Sistemului informațional „Registrul 
cererilor de intervenție”. 

6. Realizarea prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul și în limita 
mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat și altor mijloace, conform 
legii. Posesorii sistemelor informaționale menționate la pct. 1 vor evalua anual 
costurile necesare administrării acestora și vor înainta propuneri de solicitare a 
mijloacelor financiare pentru a fi incluse în proiectul legii bugetului de stat pe anul 
respectiv. 
         7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Serviciului Vamal. 

 

PRIM-MINISTRU  Pavel FILIP 
  

Contrasemnează: 
 

Ministrul justiției  
Ministrul afacerilor interne 
Ministrul finanțelor 
Ministrul economiei și infrastructurii 

 
  

  
  

 
 


