
Notă informativă  
cu referire la proiectul Direcţiilor prioritare privind elaborarea Strategiei Naţionale  

de Proprietate Intelectuală pentru anii 2011-2015 
 

Pornind de la extinderea rolului proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, 
socială şi culturală a ţării în condiţiile tranziţiei la societatea informaţională şi ţinând cont 
de oportunitatea modernizării şi ajustării sistemului naţional de proprietate intelectuală la 
standardele internaţionale şi europene în domeniu, în contextul dezideratului de  integrare 
europeană a Republicii Moldova, precum şi în legătură cu expirarea în anul 2010 a 
termenului de acţiune a Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi utilizare 
a obiectelor de proprietate intelectuală pînă în anul 2010, aprobate prin Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova Nr.1143 din 18.09.2003, a apărut necesitatea elaborării 
unei noi Strategii naţionale de proprietate intelectuală . 
 

Unul din argumentele primordiale privind elaborarea noii Strategii are la bază 
finalizarea procesului de armonizare a  legislaţiei naţionale în domeniul PI cu acquis-ul 
comunitar în domeniu şi necesitatea aplicării în practică a prevederilor acesteia, inclusiv în 
domeniul prevenirii încălcării drepturilor de PI, luptei cu contrafacerea şi pirateria, 
respectării drepturilor de PI, stopării importului şi comercializării produselor contrafăcute 
pe teritoriul R Moldova . 

 
La elaborarea proiectului strategiei naţionale de PI se va ţine cont de documentele de 

politici aprobate de Guvernul Republicii Moldova, inclusiv de Programul de activitate al 
Guvernului “Integrare europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2009-
2013, precum şi de Recomandările OMPI privind elaborarea Strategiilor Naţionale de PI.   

 
Sporirea rolului inovaţiilor şi a transferului tehnologic în dezvoltarea economică a ţării 

şi rolul proprietăţii intelectuale în susţinerea acestui proces; mijloacele de promovare a 
comerţului şi atragerea investiţiilor;   consolidarea infrastructurii sistemului naţional de 
proprietate intelectuală şi a capacităţilor instituţionale în domeniu; constituirea unui dialog 
eficient intre instituţiile sectorului public şi privat, abilitate cu responsabilităţi în domeniul 
protecţiei şi respectării drepturilor de PI; integrarea sistemului naţional de PI în spaţiul 
internaţional şi european; valorificarea şi promovarea proprietăţii intelectuale; consolidarea 
capitalului uman în domeniu  constituie unele dintre direcţiile prioritare ale viitoarei 
strategii de proprietate intelectuale.  

 
Vă prezentăm anexat Direcţiile prioritare privind elaborarea Strategiei Naţionale  de 

Proprietate Intelectuală pentru anii 2011-2015. 
 
Membrii Comisiei naţionale de PI sunt solicitaţi să examineze Direcţiile menţionate 

prezentată  şi să prezinte o Informaţie succintă ce reflectă activităţile instituţiilor pe care le 
reprezintă, ce urmează a fi incluse în Strategia naţională de proprietate intelectuală, 
precum necesităţile de promovare a  activităţilor aferente.  

 
Informaţia respectivă va fi reflectată într-un compartiment special al Strategiei  cu 

referire la instituţia şi domeniul gestionat de această instituţie.  
 
Totodată vă comunicăm că Direcţiile prioritate privind elaborarea Strategiei Naţionale  

de Proprietate Intelectuală pentru anii 2011-2015, precum şi  activităţile reflectate de către 



instituţiile abilitate în Informaţia prezentată, vor fi  discutate în cadrul  vizitei la Chişinău a 
expertului internaţional al OMPI  în domeniul elaborării strategiilor  naţionale de PI.  

 
În contextul celor expuse, precum şi ţinând cont de Recomandările OMPI privind 

elaborarea Strategiilor Naţionale de PI,  membrii Comisiei naţionale urmează să  întreprindă 
următoarele: 

 
1. Să desemneze autoritatea publică centrală (la nivel de minister) responsabilă de 

coordonarea procesului de elaborare a proiectului Strategiei naţionale de PI 
2. Să aprobe lista instituţiilor din sectorul public şi privat, cu responsabilităţi în 

domeniul proprietăţii intelectuale, parteneri la elaborarea proiectului Strategiei 
naţionale de PI pentru anii 2011-2015 (proiectul Listei se anexează). 

3. Să prezinte avizul la Direcţiile prioritare privind elaborarea Strategiei Naţionale  de 
Proprietate Intelectuală pentru anii 2011-2015, precum şi compartimentul ce se 
referă la stadiul actual  şi necesităţile  instituţiilor pe  care le reprezintă în cadrul 
Comisiei, în ceea ce ţine de proprietatea intelectuală, care va fi inclus în textul 
strategiei. 

4. Să numească data şi ora întrevederii de lucru cu expertul internaţional al OMPI  în 
domeniul elaborării strategiilor de PI, care va sosi la Chişinău, în perioada 19-21 
octombrie curent, într-o misiune de documentare şi  evaluare a sistemului naţional de 
PI.  

 
        Recepţionarea materialelor şi elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de Proprietate 
Intelectuală pentru anii 2011-2015, va fi realizată de către  Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI).  


