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Cu privire la Strategia Naţională de Proprietate Intelectuală pînă în anul 2020  
Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (în 

continuare - Strategia) a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012. 
Strategia (Anexa  1) a fost elaborată sub egida Comisiei Naţionale pentru Proprietatea 
Intelectuală (CNPI) şi cu suportul experţilor din cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale (OMPI), cu implicarea organelor relevante ale administraţiei publice centrale, a 
mediului academic, a organizaţiilor nonguvernamentale şi a societăţii civile1.  

Strategia defineşte perspectivele Sistemului naţional de proprietate intelectuală, 
obiectivele strategice, măsurile şi acţiunile specifice pentru realizarea acestora. Ea are drept 
scop dezvoltarea şi consolidarea unui cadru juridic, instituţional şi social adecvat pentru 
crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale, 
care trebuie să devină un instrument fundamental în crearea unui mediu favorabil inovării, 
creativităţii şi liberei concurenţe, pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a 
Republicii Moldova. 

Strategia conţine o analiză complexă a situaţiei actuale şi a problemelor existente în 
domeniu, inclusiv cadrul normativ, instituţional, infrastructura sistemului naţional de 
proprietate intelectuală, aspectele economice, în special rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în 
dezvoltarea potenţialului de inovare şi valorificarea proprietăţii intelectuale etc. 

Soluţionarea problemelor ce persistă impune un set de obiective, domenii prioritare de 
acţiune şi măsuri pentru realizarea lor, bazate pe un grad înalt de cooperare, implicare şi 
eforturi susţinute din partea tuturor actorilor Sistemului naţional de proprietate intelectuală.   

Obiectivele generale ale Strategiei sunt următoarele: 
1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie 

în crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al creşterii economice. 
2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale, 

inclusiv prin armonizarea sa cu legislaţia Uniunii Europene şi implementarea tratatelor 
internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte. 

3. Dezvoltarea şi modernizarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea 
transparenţei şi coerenţei sale. 

4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi 
responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor 
contrafacerii şi pirateriei.  

5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală, 
sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietăţii intelectuale şi 
sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii 
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european.  

Concomitent  cu  Strategia,  a  fost  aprobat  şi  Planul  de  acţiuni  pentru  perioada  2012-
2014 (Anexa 2), care prevede atît acţiunile concrete, cît şi responsabilii de realizarea lor, 
termenele de realizare şi resursele financiare  necesare pentru realizarea acestora.  

De menţionat că CNPI are un rol nemijlocit în procesul de implementare a Strategiei: 
aprobarea rapoartelor anuale de monitorizare privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse 
în Planul de acţiuni. 

                                                
1 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova aduce sincere mulţumiri Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, pentru 
ajutorul acordat şi cooperarea excelentă în procesul de elaborare a Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, precum şi 
tuturor partenerilor şi reprezentanţilor societăţii civile. 

http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/21-12-2012/anexa_1.pdf
http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/21-12-2012/anexa_2.pdf


Implementarea prevederilor prezentei Strategii va conduce la sporirea rolului 
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea ţării, la atragerea ascendentă a proprietăţii intelectuale 
în stabilizarea economiei şi impulsionarea creşterii sale bazate pe cunoaştere şi inovare, în 
dezvoltarea concurenţei şi sporirea competitivităţii, ocuparea forţei de muncă şi ridicarea 
nivelului de bunăstare a populaţiei.  

 


