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 Subiectul nr. 5  din ordinea de zi 
 a ședinței CNPI din 02.05.2017 

 
Informație succintă referitor la Subiectul nr. 5 din ordinea de zi: 

 
Cu privire la implementarea Proiectului de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în Republica Moldova” 
(raportor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală) 

 Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere între Uniunea Europeană și Republica 
Moldova, s-au aprofundat semnificativ relațiile politice și economice dintre UE și RM. Pentru a 
beneficia plenar de avantajele oferite de instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi 
Cuprinzător (DCFTA), este necesară armonizarea continuă a legislaţiei şi standardelor aplicate în 
țara noastră cu cele din UE. Această armonizare se extinde şi asupra domeniului proprietății  
intelectuale.  
 Uniunea Europeană susține eforturile Republicii Moldova de a ajusta sistemul de PI la 
standardele europene, inclusiv prin acordarea de consultanță și asistență. În perioada Noiembrie 
2010 - Aprilie 2012, în Republica Moldova a fost implementat cu succes un proiect Twinning în 
domeniul proprietății intelectuale care a avut drept obiectiv principal consolidarea capacităților 
instituționale ale sistemului de PI din Republica Moldova, îmbunătățirea colaborării dintre 
instituțiile statului responsabile de protecția si respectarea drepturilor de PI, dar și identificarea 
deficiențelor și provocărilor cu care se confruntă sistemul de PI la etapa actuală. 
 Întru asigurarea sustenabilității și continuității rezultatelor proiectului Twinning, AGEPI a 
propus implementarea unui nou proiect în domeniul PI, proiect susținut de UE.  
 Astfel, la 10 noiembrie 2016, a fost semnat contractul privind implementarea Proiectului de 
asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” 
(EuropeAid/137467/DH/SER/MD), proiect finanțat de UE. Proiectul cu un buget de 1.959.750 Euro, 
este implementat de un consorțiu format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profiles 
S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia), are o durată de 24 luni și va fi 
finalizat  în luna noiembrie 2018.  
 Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea modului de aplicare al cadrului legal și 
de reglementare în domeniul protecției și asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI) în Republica Moldova.   
 Proiectul vizează în special consolidarea comunicării și schimburilor de informații între 
instituțiile cu responsabilități în domeniul protecției și respectării drepturilor de proprietate 
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intelectuală, crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea respectării drepturilor de PI  și 
îmbunătățirea sistemului de protecție și valorificare a indicațiilor geografice în Republica Moldova. 
 Beneficiar principal al proiectului este Agenția de Stat  pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI), având drept parteneri co-beneficiari Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, 
Procuratura Generală, Serviciul Vamal și Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Având în vedere 
domeniul de aplicare al proiectului, la realizarea activităților de proiect vor fi atrase și alte organizați 
guvernamentale  și non-guvernamentale din Republica Moldova, implicate în procesul de asigurare, 
utilizare și valorificare a drepturilor de PI.  
 La final de proiect se   așteaptă obținerea unor rezultate concrete pe trei direcții de interes 
prioritar pentru sistemul de PI, și anume: 

 Îmbunătățirea comunicării și coordonării interinstituționale între autoritățile cu 
responsabilități în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica 
Moldova și dezvoltarea unui sistem informatic care va facilita schimburile de date și 
informații între autoritățile vizate;  

 Creșterea nivelului de cunoaștere în domeniul PI prin realizarea unui program de schimbare 
culturală în domeniul PI care implică informarea, educarea și sensibilizarea persoanelor 
interesate și a societății per ansamblu și realizarea unei schimbări de percepție în domeniul 
proprietății intelectuale în Republica Moldova;  

 Consolidarea sistemului de protecție și valorificare a  indicațiilor geografice, identificarea și  
promovarea produselor cu origine și calitate determinate.  

 În perioada noiembrie 2016 – aprilie 2017, în cadrul proiectului au fost realizate o serie de 
activități, în special de ordin organizatoric, menite să asigure buna implementare a proiectului și 
anume:  

 A fost instituit Comitetul Coordonator al proiectului și convocată prima ședință a acestuia în 
data de 23 februarie 2017. 

 Au fost create 3 grupuri de lucru cu participarea reprezentanților din cadrul instituțiilor 
interesate în realizarea activităților proiectului și anume: Grupul de lucru pentru proprietatea 
intelectuală (pentru a contribui și coordona realizarea programului de schimbare a culturii în 
domeniul PI); Grupul de lucru pentru tehnologii informaționale (responsabil de mecanismul 
de comunicare interinstituțională și dezvoltarea sistemului informatic în domeniul PI), și 
Grupul de lucru pentru indicații geografice (responsabil de programul de consolidare și 
valorificare a sistemului de IG).  

 A fost pregătit Raportul Inițial (Inception Report) și elaborate materialele de vizibilitate ale 
proiectului.  

 La 22 martie curent a fost organizată Conferința de Lansare a proiectului cu scopul de a 
familiariza beneficiarii proiectului dar și publicul larg cu obiectivele acestuia, metodologia 
de implementare și rezultatele scontate. 
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 În prezent se lucrează la identificarea acțiunilor prioritare ale Programului  de schimbare 
culturală; elaborarea conceptului sistemului informatic și evaluarea sistemului actual de protecție a 
indicațiilor geografice.  
 Informația referitor la stadiul de implementare, acțiunile realizate și rezultatele obținute în 
cadrul primelor 6 luni de implementare a proiectului va fi prezentată în cadrul celei de-a doua 
ședințe a Comitetului Coordonator care  va fi convocată în luna mai curent.  
 

Proiect Decizie CNPI pe subiectul nr.5 
 CNPI a luat act de informația prezentată de către AGEPI cu privire la implementarea 
Proiectului de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) în Republica Moldova” prezentată de AGEPI și recomandă instituțiilor 
beneficiare de proiect  să se implice activ în planificarea și implementarea activităților de proiect 
pentru a beneficia de rezultatele acestuia.  
 AGEPI va asigura informarea instituțiile partenere despre derularea activităților de proiect 
pentru a asigura participarea acestora la activitățile de interes.  
 AGEPI va informa membrii CNPI despre stadiul de implementare a proiectului la următoare 
ședință a Comisiei.    
 


