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Informație succintă referitor la Subiectul nr. 1 din ordinea de zi: 

 
Cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului 

de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2016) 

(raportor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală) 
 
În conformitate cu prevederile Strategiei și pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 491 din 11.08.2015, 

AGEPI elaborează raportul de monitorizare consolidat referitor la realizarea Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 şi îl prezintă 
anual Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală, urmând ca ulterior, în termen de 30 de zile 
după aprobarea raportului de către Comisia Naţională, să prezinte Guvernului raportul de monitorizare 
şi să-l publice pe pagina sa web oficială. 

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2016 (în continuare - Raport) a fost elaborat 
cu sprijinul și conlucrarea ministerelor şi instituţiilor implicate în funcționarea sistemului național de 
proprietate intelectuală, pentru asigurarea continuității în implementarea Strategiei (în total 31 de 
instituții).  

Raportul reflectă derularea etapei a doua de implementare a Strategiei (2015-2017), axată pe 
implementarea mecanismelor și programelor elaborate în etapa precedentă (2012-2014): promovarea 
managementului proprietății intelectuale , asigurarea creșterii capacității de inovare a instituțiilor de 
cercetare, a rolului PI în creșterea competitivității IMM-urilor, valorificarea modalităților practice de 
înregistrare și protecție a indicațiilor geografice și denumirilor de origine etc.  

Raportul pentru anul 2016 conține informația privind realizarea a 83 de acțiuni (care încep sau 
finalizează în 2016) din totalitatea de 93 de acțiuni incluse în Planul de acţiuni. Conform Raportului, în 
anul 2016 se constată că 81 (98%) dintre acțiunile incluse în Raport au fost executate sau sunt în 
proces de executare, în corespundere cu termenele stabilit. 

Anul 2016 a fost un an decisiv în realizarea etapei a II de implementare a Strategiei, cu provocări 
majore, dar și cu succese și rezultate importante în domeniul PI. Printre principalele dintre acestea se 
numără: 

 Consolidarea sistemului de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe în RM, în vederea implementării unor mecanisme funcționale de colectare și repartizare 
echitabilă a remunerațiilor de autor și asigurarea transparenţei în acest domeniu. (Pe acest subiect 
o informație mai amplă va fi prezentată la pct. 4 din Ordinea de zi); 
                                                             

 Doar 2 acțiuni nu au fost executate din motive obiective: 
Acțiunea 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, cu termenul de realizare 2016, 
autoritatea responsabilă de realizarea acestei acțiuni fiind Ministerul Culturii. Comunicăm că această acțiune se va efectua 
odată cu modificarea/completarea legislației naționale în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. 
 Acțiunea 5.1.1.: Crearea platformei electronice de colaborare între universităţi şi întreprinderi cu scopul 
promovării înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală, intensificării colaborării şi comercializării obiectelor de 
proprietate intelectuală prin transfer de tehnologii; cu termenul de realizare 2015, instituția responsabila de implementarea 
acțiunii este AITT, a informat AGEPI că nerealizarea acțiunii este motivată prin lipsa alocației mijloacelor financiare. 



 Dezvoltarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice autohtone și promovarea 
acestora atât la nivel național, cât și internațional. (Pe acest subiect o informație mai amplă va fi 
prezentată la pct. 3 din Ordinea de zi); 

 Implementarea sistemului de validare a brevetelor europene și crearea condițiilor propice 
pentru solicitanții străini care pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe 
teritoriul Republicii Moldova, acestea beneficiind de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele 
naționale eliberate în țară. Astfel, până la sfârșitul anului 2016, primii 27 de solicitanți și-au exprimat 
intenția să valideze brevetele sale europene și pe teritoriul Republicii Moldova; 

 Implementarea mecanismului de susţinere a brevetării în străinătate a invenţiilor şi 
soiurilor de plante create în Republica Moldova, instituit prin Hotărârea Guvernului nr.805 din 
28.06.2016 în scopul sporirii capacităților de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor 
universitare şi ale mediului de afaceri. Acest mecanism va facilita încadrarea rezultatelor științifice și 
inovaționale în circuitul inovațional mondial; 

 Finalizarea cu succes a două proiecte de asistență tehnică: Studiul privind impactul 
economic al Industriilor Creative in Republica Moldova, elaborat cu suportul OMPI și Proiectul 
TEMPUS TecTNet „Rețeaua de Transfer Tehnologic”, printre rezultatele acestuia fiind crearea 
centrelor de transfer tehnologic în cadrul a 4 universități din RM: USM, UTM, UnASM și 
Universitatea A. Russo din Bălți. elaborate strategiile în domeniul protecției PI create la 
universități, diverse materiale metodice etc. 

 Lansarea a 2 proiecte de asistență ale UE, care urmează a fi implementate în următorii 
2 ani și vor contribui la consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală: Proiectul 
VIP4SME “Valoarea PI pentru IMM”, din cadrul Programului Orizont 2020 și Proiectul de 
asistență tehnică al UE “Suport pentru respectarea drepturilor de PI în RM”. 

 Susţinerea participării inventatorilor din Republica Moldova la expoziţiile internaţionale, în cadrul cărora au fost promovate 287 de realizări științifice și inovaționale la 9 
expoziții internaționale de inventică (România, Elveția, Germania, Belgia, Polonia, Cehia, Serbia).  

 Promovarea și susținerea creativității și inventivității tinerei generații, prin 
organizarea și participarea în calitate de partener la concursurile tematice printre care: „Cel mai 
bun elev inovator”, Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, Gala Ideilor de 
Afaceri, Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, Concursul „Cupa Businessului 
Creativ Moldova” etc.; 

 Informarea şi şcolarizarea continuă a societăţii civile, formarea, instruirea şi perfecţionarea 
cadrelor în domeniu, fiind organizate peste 100 de evenimente (conferinţe, seminare, mese rotunde, 
cursuri de instruire) pentru oameni de afaceri, judecători, reprezentanţi ai autorităţilor publice, 
cercetători, amelioratori, studenţi, elevi, jurnaliști etc.; 

 Consolidarea colaborării cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală de peste hotare (România, Israel, Serbia, China, Georgia, Turcia, Federația Rusă) etc. 
În concluzie, remarcăm faptul că Planul de acțiuni pentru etapa a II-a de implementare a 

Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada 2016) a fost 
realizat cu succes, scopurile și obiectivele acestuia fiind atinse cu rezultate frumoase în domeniu.  

Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2016 se propune spre aprobare în cadrul 
ședinței CNPI din 02.05.2017, cu prezentarea ulterioară Guvernului RM. Raportul a fost plasat pe site-
ul web al AGEPI. 


