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Glosarul abrevierilor 

AITT – Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
ADA - Asociaţia pentru Drepturi de Autor 
AGEPI- Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
AMDM – Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
ANCO – AO „Asociaţia Naţională „Copyright” 
ANPCI – Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Creaţiei Intelectuale”, 
APC– Agenția pentru Protecția Consumatorilor 
AsDAC – Asociaţia Obștească Asociația”Drepturi de Autor şi 
Conexe” 
ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei 
AȘM – Academia de Ştiinţe a Moldovei 
BI – brevet de invenție și  
BISD – brevet de invenție de scurtă durată 
BNS –  Biroul Naţional de Statistică 
BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 
BSA – Business Software Alliance  
CC – Consiliul Concurenței 
CCI – Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova 
CECI - Comisia de cooperare și integrare economică din cadrul 
UNECE 
CNA – Centrul Național Anticorupție și Serviciul Vamal.  
CNPI – Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală 
CNCPPCI – Centrul Naţional de Conservare şi Protejare a 
Patrimoniului  Cultural  
CREDIDAM-  Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor 
Artiștilor Interpreți   
CSTSP – Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante 
DA și DC – drept de autor și drepturi conexe 
DG – Director General 
DGETS - Direcția Generala Educație Tineret și Sport a Consiliului 

 
 

municipal Chişinău 
DMI – desene, modele industriale 
DO – Denumire de origine 
DPI – Drepturi de proprietate intelectuală 
EIS „Infoinvent” – Expoziția Internaționala Specializata 
„INFOINVENT” 
EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera în 
Moldova și în Ucraina 
HG – Hotărârea Guvernului 
IDSI Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale 
IG – Indicație Geografică 
IGC – Comitetul interguvernamental al OMPI 
IGP – Inspectoratul General de politie 
ÎMM – Întreprinderi Mici și Mijlocii 
INTA - Asociația Internațională a Mărcilor  
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
MAIA – Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
MEc – Ministerul Economiei 
MEd – Ministerul Educației 
MIEPO – Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova 
MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: 
NATO - Organizația Tratatului Atlanticului de Nord 
ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
OEB – Organizaţia Europeană de Brevete 
OHIM – Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne 
ONVV–Organizația Națională a Viei și Vinului 
OMC – Organizația Mondială a Comerțului 
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OMPI – Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
OPI – obiect de proprietate intelectuală 
ORDA – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
OSIM– Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din Romania 
PERGAM - Societatea Autorilor si Editorilor Romani de Opere 
Științifice 
PG - Procuratura generala 
PI - proprietate intelectuală 
RM – Republica Moldova 
SABIT –  Programul american Special American Business 
Internship Training  
SCCR – Comitetul Permanent pentru Dreptul de autor si 
Drepturile Conexe  al OMPI (Standing Committee on Copyright 
and Related Rights) 
SCP – Comitetul permanent al OMPI privind dreptul brevetelor  
SE – Serviciul Electronic  
SI – Sisteme informaționale 
SIPO – Oficiul de Stat pentru PI al Republicii Populare Chineze 
SNPI – Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale 
pînă în anul 2020 aprobată prin HG nr. 880 din 22.11.2012 

STG – Specialitate Tradițională Garantată 
SUA – Statele Unite ale Americii 
SV – Serviciul Vamal 
UCCM – Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova 
UCMR- Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
UE – Uniunea Europeană 
ULIM – Universitatea Libera Internațională din Moldova 
UNECE – Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa  
UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 
şi Cultură 
UPFR - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România 
UPOV – Uniunea Internaţională pentru Protecţia Soiurilor Noi de 
Plante  
USM – Universitatea de Stat din Moldova 
USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 
Testemiţanu” 
UTM – Universitatea Tehnică din Moldova 
ZLSAC – Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană 
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Raport de monitorizare consolidat 
referitor la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea  

Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020  
Perioada de raportare anul 2014 

 

Nr. 
crt.  

Nr. de 
ordine 

conform 
planului  

Denumirea acţiunii  
Termene 

de 
realizare 

Autoritatea 
responsabilă 

Indicatorii de 
monitorizare 

Rezultatul implementării 
Rezultatul 

implementării 
conform planului 

1 2 3 4 5 6 7 8 
OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea cre ării, protec ţiei şi utiliz ării propriet ăţii intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranzi ţia ţării la modelul 

inovaţional al creşterii economice  
Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării 

1. 1.1.1. Elaborarea unui 
studiu privind 
perfecţionarea 
mecanismului de 
susţinere a 
instituţiilor de 
cercetare şi a 
centrelor universitare 
în vederea creării şi 
promovării 
întreprinderilor spin-
off şi start-up 
inovative 

2014 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală 

Studiul elaborat 
şi aprobat 

În proces de executare. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Au fost identificate posibilităţile strategice ale instituţiilor de 
cercetare şi ale centrelor universitare în vederea creării şi promovării 
întreprinderilor spin-off şi start-up inovative. A fost determinat rolul 
Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic ca centru de 
conexiune a instituţiilor de cercetare şi centrele universitare cu 
întreprinderile spin-off şi start-up inovative. A fost supus cercetării 
mecanismul existent de susţinere a activităţilor de inovare, a cărui 
forţă motrice este AITT. Au fost elaborate recomandări de 
perfecţionare a acestui mecanism. Procedura de cercetare va fi 
finalizată în trimestrul IV, 2015. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: La solicitarea 
AITT, AGEPI a desemnat persoanele responsabile pentru 
participarea în grupurile de lucru interdepartamentale instituite de 
către AITT în scopul realizării prevederilor SNPI, inclusiv a 
prezentei acțiuni.  
(scrisoarea nr. 572 din 28.03.2014). 

Sporirea gradului 
de valorificare a 
invenţiilor 
brevetate ale 
instituţiilor de 
cercetare şi 
centrelor 
universitare prin 
intermediul 
întreprinderilor 
spin-off şi start-up 

2. 1.1.3. Crearea cadrului 
normativ favorabil 
pentru creşterea 
numărului de 
parteneriate între 
industrie şi cercetare, 
sectorul public şi cel 
privat în domeniul 
inovării 

2014 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic) 

Numărul de 
parteneriate 
stabilite; 
numărul de 
reuniuni 
organizate; 
numărul de acte 
normative 
aprobate 

Executat. 
Au fost elaborate următoarele acte normative: 
1. HG pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu 
privire la cooperarea în domeniul schimbului interstatal de informaţii 
tehnico-ştiinţifice (nr. 235 din 31 martie 2014), Monitorul Oficial nr. 
80/85/258 din 04.04.2014. 
2. HG  privind instituirea Comitetului de Program pentru 
desfăşurarea celei de-a V-a ediţii a Conferinţei Academiilor 
Dunărene (DAC) la Chişinău, la 7 aprilie 2014 (nr. 218  din  26 
martie 2014), Monitorul Oficial nr.78-79/244 din 01.04.2014. 

Cadrul normativ 
legislativ creat 
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3. HG cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern 
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014 (nr. 731  din  8 
septembrie 2014), Monitorul Oficial nr. 270-274/780 din 12.09.2014 
4. HG privind aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a 
Republicii Moldova până în 2020 (nr. 920 din 7 noiembrie 2014), 
Monitorul Oficial nr. 386-396/1099 din 26.12.2014. 
Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi 
Uniunea Europeană  privind participarea Republicii Moldova la 
Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare 
(2014–2020) – Orizont 2020 (nr. 142  din  17 iulie 2014), Monitorul 
Oficial nr. 238-246/541 din 15.08.2014. 

Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri 
3. 1.2.1. Perfecţionarea şi 

introducerea în 
sistemul naţional de 
statistică a 
indicatorilor 
inovaţionali ce 
reflectă potenţialul 
de generare a 
cunoştinţelor, 
capacitatea de 
inovare, proprietatea 
intelectuală, 
performanţele 
managementului 
inovării 

2013 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic); 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Biroul 
Naţional de Statistică 

Numărul de 
indicatori 
elaboraţi, incluşi 
în sistemul 
naţional de 
statistică 

În proces de executare.  
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Institutul Dezvoltării Societății Informaționale (IDSI) al AȘM a 
elaborat Studiul privind asigurarea suportului metodologic pentru 
monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a 
RM până în anul 2020 în cadrul proiectului de cercetare al IDSI 
”Dezvoltarea suportului informațional pentru efectuarea studiilor 
scientometrice în RM (infoScientic)”  cu participarea autorilor din 
cadrul AGEPI. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Au fost calculați și prezentați AȘM următorii indicatori ai inovării 
pentru perioada 2000-2013:  
- Cereri de BI și BISD la 1 mln. populație; 
- Titluri de protecţie eliberate pentru BI și BISD la 1 mln. 
populație; 
-  Cereri BI și BISD la 1 miliard PIB (USD).  
Biroul Naţional de Statistică: 
- Din motivul de lipsă de resurse umane și financiare în acest 
domeniu, etapa finală de introducere a indicatorilor inovaționali în 
sistemul național de statistică nu a fost  realizată. 
- În cadrul Proiectului de Cooperare între Oficiul de Statistică al 
Suediei şi BNS al RM, finanţat de Agenţia Suedeză de Cooperare 
Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA),în anul 2015 vor începe 
activităţile în cadrul componentului „Statistica inovării”, care 
prevede elaborarea statisticii inovării conform cerințelor UE. 

Procesul 
inovaţional devine 
compatibil cu 
indicatorii 
europeni în 
domeniu; 
promovarea 
imaginii pozitive a 
ţării în domeniul 
ştiinţei şi inovării 

4. 1.2.4. Crearea unei reţele 
de centre de transfer 
tehnologic, 
informaţie de brevete 
şi engineering 

2014 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic) 

Numărul de 
centre create 

În proces de executare. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
A fost elaborat in cooperare cu OMPI un  studiu cu cele mai bune 
practici. 
Rețeaua de centre de transfer tehnologic nu a fost creată din lipsă de 

Facilitarea 
tranzacţiilor cu 
tehnologii, 
informarea 
adecvată a 
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finanțe. Se preconizează crearea unor astfel de centre în instituțiile de 
învățământ superior (universități) până în anul 2016, în cadrul 
proiectului internațional TEMPUS, unde AITT este partener. 

mediului de 
afaceri 

5. 1.2.5 Crearea unui 
mecanism de 
susţinere financiară a 
brevetării invenţiilor 
în străinătate 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Finanţelor; Academia 
de Ştiinţe a Moldovei 

Mecanismul 
elaborat şi 
aprobat 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În 2013 a fost elaborat și prezentat Studiul privind susţinerea 
brevetării în străinătate şi oportunitatea aplicării acesteia în RM cu 
participarea reprezentanţilor MEc, MIEPO, ODIMM, AITT şi CCI. 
Crearea mecanismului de susţinere financiară a brevetării invenţiilor 
în străinătate a fost transferată pentru anul 2015, urmare a faptului că 
Legea cu privire la AGEPI, nr. 114 din 03.07.2014 ce prevede 
dreptul AGEPI de a sprijini brevetarea în străinătate a fost adoptată 
doar în iulie 2014. Adoptarea actelor normative necesare aplicării 
prezentei legi urmează a fi efectuată în termen de 12 luni de la data 
publicării acesteia. 

Mecanismul de 
susţinere a 
brevetării în 
străinătate a 
invenţiilor 
autohtone 

Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi în atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor 
distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradi ţionale garantate 

6. 1.3.4. Îmbunătăţirea 
imaginii produselor 
moldoveneşti prin 
promovarea 
brandului de ţară şi 
creşterea rolului PI, 
în special al mărcilor 
şi indicaţiilor 
geografice, în 
crearea, dezvoltarea 
şi promovarea 
imaginii pozitive a 
ţării în străinătate 

2014 Ministerul Economiei; 
Agenţia de Atragere a 
Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului 
din Moldova; 
Ministerul Agriculturii 
şi Industriei 
Alimentare; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală 

Ritmul de 
creştere a 
exporturilor 
produselor cu 
indicaţii 
geografice şi 
denumiri de 
origine 

Executat.    
Ministerul Economiei: 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova: 
- A fost lansat brandul vinicol național „Wine of Moldova” în 
cadrul expoziției Prowein 2014, desfășurată în or. Düsseldorf, 
Germania; 
- În cadrul Zilei Naționale a Vinului 2014 au fost promovate 
vinurile moldoveneşti și cultura de fabricare și consum a vinului de 
calitate. Cu această ocazie a fost organizat turul turistic 
informațional, cu participarea mai multor jurnaliști și formatori de 
opinie străini; 
- În scopul dezvoltării turismului și promovării RM ca destinație 
turistică, în premieră au fost organizate serate culturale/concerte 
pentru oaspeții din ţările: Marea Britanie, Suedia și Germania;  
- Participarea producătorilor autohtoni la diverse expoziții 
internaționale, cum ar fi: „SIAL 2014” (Franța), „Textillegprom” 
(Rusia), „Baby Fest Expo 2014” (România), „Târgul Internațional de 
Mobilă, Echipamente și Accesorii” (România) etc.; 
- Republica Moldoca a fost promovată ca destinație favorabilă 
pentru investiții, prin participarea cu standuri naționale la expoziţii, 
precum: „Automotive Hungary 2014” (Ungaria), „Global Connect” 
(Germania), „Global Automotive Components and Suppliers 
Expo2014” (Germania) etc. În cadrul acestor expoziții, accentul a 

Creşterea imaginii 
pozitive a ţării în 
străinătate şi 
sporirea 
volumului de 
exporturi ale 
produselor cu 
semne distinctive 
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fost pus pe promovarea nu doar a unor companii concrete, ci a  țării 
în totalitate; 
- Promovarea imaginii Republicii Moldova în cadrul forumurilor 
naţionale şi internaţionale. Un eveniment de anvergură a fost  
Forumul „Moldova Business Week 2014” (MBW 2014), punctul 
culminant al căruia l-a constituit Conferința Investițională 
Internațională RM-UE cu participarea Președintelui Comisiei 
Europene, Jose Manuel Barroso. La MBW au participat peste 1000 
oameni, dintre care aproximativ 200 - străini; 
- Alte foruri și conferințe: Forul oamenilor de afaceri moldo-polon, 
forumul investitorilor din Olanda, „Viena Economic Talks”, forumul 
oamenilor de afaceri „Piemonte întâlnește RM” etc. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
În perioada 4-5.10.2014 a fost organizată şi desfăşurată sărbătoarea 
„Ziua Naţională a Vinului, ediţia 2014” unde au fost prezentate 
produsele vitivinicole sub aspectul regiunilor vitivinicole din care 
provin şi, respectiv, indicaţiile geografice protejate înregistrate. 
A fost elaborat brandul de ţară pentru vinurile produse în Republica 
Moldova. Brandul a fost lansat oficial în cadrul Programului Brandul 
naţional al vinurilor moldoveneşti „Wine of Moldova”. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

- Prin intermediul Comitetului mixt creat în baza Acordului 
dintre RM şi UE, AGEPI a transmis 4 cereri de înregistrare a IG spre 
acordarea protecției pe teritoriul UE în baza Acordului RM_UE 
privind protecția IG. A fost asigurată redactarea documentelor unice 
și traducerea în limba engleză. 

- Informația referitoare la IG și DO autohtone protejate în RM 
a fost plasată pe site-ul Organizației Internaționale a Viei și Vinului 
(la solicitarea ONVV) 
http://www.oiv.int/oiv/info/frbasededonneesIG. 

- Logoul naţional unic sub care vor fi promovate vinurile 
moldovenești pe pieţele externe, a fost înregistrat în calitate 
de marcă la AGEPI pe numele Instituţiei Publice ONVV, iar 
certificatul mărcii a fost înmânat titularului în cadrul Sărbătorii 
Naționale a Vinului. 

- În anul 2014 AGEPI a organizat 14 evenimente de promovare 
a informației privind sistemul național de protecție a IG, DO și 
STG, în cadrul cărora au fost diseminate materiale de informare în 
domeniu (7 titluri editoriale/1550 exemplare). Activitățile de 
școlarizare au cuprins 910 persoane, printre care reprezentanți ai 
autorităților publice, apicultori, producători de fructe și legume din 
sectorul real etc. 
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- În scopul preluării experienței internaționale în domeniul 
promovării brandului de ţară şi creşterii rolului PI, în special al 
mărcilor şi IG, în crearea, dezvoltarea şi promovarea imaginii 
pozitive a ţării în străinătate, în perioada 1-3 septembrie 2014, la 
Chișinău s-a desfăşurat misiunea de lucru a experților OMPI, în 
cadrul căreia a fost organizată o masă rotundă cu participarea 
autorităților publice desemnate prin HG RM și a producătorilor 
agricoli (Ordinul DG al AGEPI nr.140 din 01/09/2014). 

- Problematica promovării brandului de ţară a fost abordată la 
întrevederile organizate cu reprezentanţii Ministerului Turismului şi 
MAIA. 

- În vederea realizării recomandărilor nr. 4-11 din Hotărârea 
CNPI din 01.04.2013, AGEPI a semnat Ordinul comun (MEc, 
AGEPI, MAI, MAIA, SV, APC), prin care s-a aprobat Planul de 
acţiuni privind implementarea prevederilor Acordului între RM şi 
UE cu privire la protecţia IG ale produselor agricole şi alimentare 
şi s-a creat un Grup de lucru pentru realizarea Planului de acţiuni.  

- AGEPI a elaborat Legea pentru aprobarea simbolurilor 
naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de 
origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, care a fost 
adoptată de către Parlamentul RM cu nr.101 din 12.06.2014. 

Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informa ţionale 
7. 1.4.1. Modernizarea 

sistemului de 
protecţie a dreptului 
de autor şi 
drepturilor conexe 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Serviciul Vamal 

Numărul de acte 
normativ-
legislative 
elaborate şi 
adoptate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
- A fost elaborat proiectul privind modificarea /completarea Legii 
nr.139/2010 conform Tabelului de divergenţe pentru Lectura II-a; 
- S-a iniţiat elaborarea Regulamentului tarifelor remuneraţiei de 
autor; 
- A fost sistematizată informaţia privind tarifele de remuneraţie de 
autor compensatorie din alte state, pentru elaborarea 
Regulamentului. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
- MAI a participat, în calitate de coexecutor, în cadrul a două 
grupuri de lucru privind modificarea și completarea unor acte 
normative, inclusiv referitoare la protecţia DA şi DC. 
- Au fost elaborate 2 avize pe marginea a două proiecte de acte 
normative referitoare la protecţia DA şi DC,  parvenite de la AGEPI. 

Sistemul de 
protecţie a 
dreptului de autor 
şi al drepturilor 
conexe, similar 
celui european  

8. 1.4.2. Efectuarea unui 
studiu privind 
modalităţile de 
îmbunătăţire a 
gestiunii colective a 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
organizaţiile de 
gestiune colectivă 

Studiul şi 
recomandările 
elaborate 

Neexecutat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea executării acestei acțiuni, AGEPI a solicitat asistenţa 
tehnică a OMPI privind elaborarea recomandărilor de dezvoltare a 
practicilor de negociere şi activitate în condiţii de concurenţă, pentru 

Identificarea 
impedimentelor în 
dezvoltarea 
sistemului de 
gestiune colectivă 
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drepturilor de autor 
şi a drepturilor 
conexe 

a evita multiplele litigii şi pentru a spori încrederea autorilor şi 
utilizatorilor în sistemul de gestiune colectivă. Dat fiind faptul că 
Republica Moldova a beneficiat de suportul OMPI pentru realizarea 
studiului în domeniul industriilor creative, asistența pentru studiul în 
cauză nu a fost acordată.  

şi stabilirea căilor 
de depăşire a 
acestora; 
identificarea 
metodelor / 
mijloacelor de 
colectare a 
remuneraţiei de 
autor care vor 
avea drept 
obiectiv mărirea 
sumelor colectate 

9. 1.4.3. Acordarea de 
asistenţă 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă 
(OGC-uri) în vederea 
îmbunătăţirii 
sistemului de 
colectare a 
remuneraţiilor de 
autor, a creării şi 
dezvoltării paginilor 
web a acestora în 
scopul oferirii 
accesului la 
informaţie şi 
asigurării 
transparenţei 
activităţii lor 

2013 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
organizaţiile de 
gestiune colectivă 

Numărul de 
acţiuni de 
informare 
organizate; 
paginile web 
create 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
- A fost completată Lista titularilor de drepturi din RM, membri ai 
OGC şi au fost identificaţi titularii care deţin contracte multiple; 
- Pe pagina www.agepi.gov.md, la compartimentul „Gestiunea 
colectivă”,  a fost creată o rubrică nouă unde sunt plasate informaţiile 
privind distribuirea sumelor colectate (deocamdată, doar AsDAC a 
prezentat informaţiile respective); 
- Pe site-ul AGEPI au fost plasate listele actualizate ale 
titularilor de drepturi membri ai OGC; 
Informaţia privind litigiile OGC de contestare a Deciziilor AGEPI a 
fost sistematizată şi plasată pe pagina web 
http://www.agepi.gov.md/md/collective-management/litigii.php 

Nivelul înalt de 
informare a 
publicului privind 
activitatea OGC-
urilor prin 
intermediul 
paginilor web 
dezvoltate 

10. 1.4.4. Încurajarea 
industriilor culturale 
şi creative ce 
utilizează operele 
protejate prin dreptul 
de autor şi drepturile 
conexe în 
comercializarea 
legală a acestora 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Serviciul Vamal 

Ponderea 
operelor 
protejate prin 
dreptul de autor 
şi drepturile 
conexe 
comercializate 
legal 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

- În anul 2014 a fost coordonat cu OMPI textul Proiectului de 
elaborare a Studiului privind impactul industriilor creative asupra 
economiei naţionale, au fost desemnate persoanele responsabile din 
cadrul AGEPI, a fost selectat coordonatorul național al proiectului și 
a fost aprobat de OMPI expertul internațional, responsabil de 
implementarea proiectului. 

- În perioada 6-7 noiembrie 2014 a avut loc vizita expertului 
internațional, responsabil de implementarea Proiectului AGEPI-
OMPI, pentru realizarea unui Studiu privind impactul industriilor 
creative asupra dezvoltării economiei naționale a RM (Ordinul DG 

Gradul avansat de 
legalizare a pieţei 
obiectelor 
protejate prin 
dreptul de autor şi 
drepturile conexe 
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al AGEPI nr. 201 din 5.11.2014). Studiul este preconizat spre 
finalizare pentru august 2015, în baza contactului de prestare a 
serviciilor dintre OMPI și consultantul național. 

- Cu suportul Uniunii Artiştilor Plastici au fost organizate 2 
mese rotunde -„Drepturile de autor ale artiştilor plastici” 
(26.02.14; 30.04.14). 

11. 1.4.6. Stimularea utilizării 
legale a programelor 
pentru calculator prin 
organizarea 
campaniilor de 
informare a 
publicului în privinţa 
respectării 
drepturilor de autor 
asupra software-ului 
utilizat 

2014 Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi 
Comunicaţiilor; Agenţia 
de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Academia 
de Ştiinţe a Moldovei 
(Institutul de 
Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale) 

Numărul de 
acţiuni de 
informare 
organizate 

Executat. 
Ministerul Tehnologiei Informa ţiei şi Comunicaţiilor: 
MTIC nu a participat la realizarea acestei acțiuni din lipsa 
mijloacelor financiare necesare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

- Pe parcursul anului 2014, AGEPI a diseminat pliantul 
informaţional „Programe de calculator” privind dreptul de autor 
asupra programului de calculator, care a fost imprimat într-un tiraj de 
circa de 1100 ex.  
Pliantul a fost diseminat în cadrul a 25 acţiuni de informare a 
publicului, tineretului studios, instituțiilor din sfera ştiinţei şi inovării 
(seminare, expoziţii, mese rotunde). 

- Au fost organizate 3 seminare cu genericul „Protecţia 
programelor pentru calculator în Republica Moldova”. 
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informa ţionale: 
IDSI a contribuit la realizarea acţiunii prin pregătirea şi participarea 
cu mai multe prezentări în cadrul diverselor evenimente: 
− Moldova ICT Summit 2014 http://idsi.md/solutii-open-source-
proiecte-e-guvernare, care s-a axat pe soluţiile cu cod sursă deschis 
pentru proiectele de eGuvernare în lume şi în Moldova. Prezentarea a 
fost realizată în comun de reprezentanţii IDSI. 
− Conferința internațională în cadrul proiectului 
CyberCrime@EAP organizat de către Ministerul Justiției al RM în 
cooperare cu Consiliul Europei, 12-14 noiembrie 2014, Chişinău. 
− Participarea cu prezentare la şedinţa în plen a personalului 
Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal 
Chişinău, 3 martie 2014. 
− Participarea cu prezentări la şedinţa Clubului 
Biblioteconomiştilor, 5 martie 2014. 
− Participarea la Simpozionul “Modernizarea activităţii – 
necesitate strategică a bibliotecilor şcolare”, 25 februarie 2014. 
- IDSI s-a certificat în conformitate cu standardul ISO 27001, ceea ce 
confirmă respectarea legislaţiei în vigoare şi promovarea bunelor 
practici în organizaţiile din sfera CDI şi companiile private. 

Nivelul înalt de 
informare a 
populaţiei cu 
referire la 
necesitatea 
respectării 
drepturilor de 
autor asupra 
programelor de 
calculator utilizate 

12. 1.4.7. Negocierea unor 
contracte între 

2013 Cancelaria de Stat cu 
participarea 

Numărul de 
acţiuni realizate 

Neexecutat. 
Cancelaria de Stat. 

Sporirea gradului 
de utilizare a 
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Guvernul Republicii 
Moldova şi marile 
corporaţii 
producătoare de soft 
privind 
implementarea unui 
plan de furnizare a 
programelor 
instituţiilor 
guvernamentale 

Ministerului Afacerilor 
Interne, a Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei 
şi Comunicaţiilor; 
Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Prin dispoziţia prim-ministrului RM nr. 48-d din 13.06.2012 cu 
privire la crearea Grupului de lucru pentru demararea dialogului între 
Guvernul RM şi Compania „Microsoft” în vederea colaborării pe 
termen lung, a fost constituit Grupul de lucru în componenţa căruia 
au fost incluşi reprezentanţii instituţiilor responsabile pentru 
realizarea acţiunii în cauză. În sarcina Grupului a fost inclusă 
formalizarea dialogului pentru standardizarea licenţelor software în 
sectorul public şi dezvoltarea parteneriatului cu Compania 
„Microsoft”, stabilirea etapelor concrete de colaborare şi elaborarea 
unui plan de acţiuni pentru standardizarea licenţelor software în 
sectorul public. 
Spre regret, nu s-au negociat contracte între părţi referitor la crearea 
și implementarea planului de furnizare a programelor instituţiilor 
guvernamentale. 
În anul de referință AGEPI a desfăşurat activităţi de informare și 
sensibilizare a societăţii în vederea utilizării softului legal. 

softului autorizat 

13. 1.4.8. Asigurarea 
activităţilor de 
arhivare, conservare, 
evidenţă, protecţie şi 
valorificare a 
folclorului şi a 
patrimoniului 
cultural naţional 
imaterial 

2014 Ministerul Culturii; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Institutul 
Patrimoniului Cultural 
şi Institutul de 
Filologie, Muzeul 
Naţional de Etnografie 
şi Istorie Naturală), 
Centrul de Conservare 
şi Promovare a 
Patrimoniului Cultural 
Imaterial; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse; 
numărul de 
documente 
arhivate şi 
descrise 

Executat.  
Institutul de Filologie al AȘM: 
- A fost suplimentată baza electronică de date a fondului arhivistic 
cu documente noi de patrimoniu (65 de bobine magnetice, 10 casete 
audio, 98 de piese folclorice şi 120 de melodii folclorice colectate şi 
depozitate în fondul Arhivei de Folclor a AŞM); 
- Au fost puse la evidenţă digitală piese (foto, audio) folclorice, 
care asigură baza sonoră şi de imagine pentru cercetare şi valorificare 
ştiinţifică (70 de benzi magnetice, 10 casete audio digitizate; 
clasificate, sistematizate şi catalogate tematic; 45 de melodii de 
colindă notografiate); 
- Au fost clasificate, sistematizate şi catalogate tematic materialele 
etnofolclorice; 
- Au fost examinate, documentate ştiinţific şi digitizate materialele 
etnofolclorice culese în perioada 1947-1958 în cadrul proiectului 
instituţional 11.817.07.10F Constituirea Arhivei Naţionale de Folclor 
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Digitizarea şi recondiţionarea 
fondului arhivistic documentar şi de magnetofon) (35 de manuscrise 
cu texte etnofolclorice scanate; 900 creaţii care completează 
registrele de evidenţă a materialelor corespunzătoare; 84 pag. 
documente de proză populară (anii 1947), 51 pag de teatru popular 
(1947-1982), examinate şi digitizate pe fişe aparte). 
Ministerul Culturii (Muzeul Na țional de Etnografie și Istorie 
Naturală): 
Pe parcursul anului 2014 activităţile privind arhivarea, conservarea și 
evidența elementelor patrimoniului cultural imaterial, începute în anii 

Punerea în valoare 
a patrimoniului 
cultural naţional 
imaterial 
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precedenţi, s-au conturat în câteva direcţii principale:  
1. Filmarea pe casete mini-video (60 min.) a obiceiurilor, 
tehnicilor, îndeletnicirilor, sărbătorilor etc. în timpul practicării 
acestora. 
2. Fotografierea patrimoniului cultural imaterial, al performerilor 
lui şi al spaţiilor în care acestea se produc. 
3. Au fost create documentare privind activitatea de creaţie a mai 
multor meşteri populari pe 38 mini-video casete, iar filmările sub 
formă de emisiuni au fost postate de TV „Moldova 1” în cadrul 
emisiunii săptămânale „Tezaur” care îşi propune să promoveze 
conceptul de purtător al tezaurului uman viu.  
Pe parcursul anului, în baza acestor filmări au fost realizate emisiuni 
televizate despre  cei mai buni meşterii popularidin diverse domenii:  
Ţesătorie; Cioplitori în lemn; Prelucrarea pielii; Croşetat;Acoperirea 
caselor cu stuf; Încondeierea ouălor; Feronerie; Cermist Meşteri de 
instrumente muzicale populare; Brodeze 
4. Au fost documentate evenimente în care patrimoniul cultural 
imaterial era reprezentativ:  Festivalul Iei, Ziua Mondială a Iei, 
„Expoziţia Tezaur” din Ziua Independenţei, Hramul Chişinăului, 
Gala Meşterilor Populari,  Târgul Naţional al Covorului. 
5. Fotografierea patrimoniului cultural imaterial, al performerilor 
lui şi al spaţiilor în care acestea se produc. 
Au fost realizate peste 6 338 imagini fotografice vizând  meşterii 
populari, procese tehnice, obiecte etnografice, evenimente culturale. 
6. Înregistrarea la dictafon a interviurilor cu oamenii purtători de 
patrimoniu cultural imaterial, al formelor muzicale, narative, de 
comunicare: 
- Înregistrarea a 48 de colinde interpretate de grupuri de bărbaţi sau şi 
de grupuri mixte. 
- Înregistrarea descrierilor proceselor tehnice referitoare la 
meşteşugurile artistice. 
- Înregistrarea a 173de  piese folclorice muzicale interpretate de 
purtători de folclor şi de tineri promotori ai folclorului. 
- Filmările, imaginile fotografice şi înregistrările au intrat în Arhiva 
Foto-Video a Muzeului. 
Menționăm că în anul 2014 au fost documentate computerizat 6392 
bunuri (patrimoniu mobil). 
Activitatea Centrului Naţional de Conservare şi Protejare a 
Patrimoniului Cultural (CNCPPCI):  
Au fost organizate circa 30 de activităţi de promovare şi valorificare 
a patrimoniului cultural naţional imaterial întreprinse de minister în 
comun cu administrația publică locală de nivel I şi II sau doar de 
autorităţile publice locale: 
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Bâlciul olarilor în satul Iurceni; Târgul meşterilor artizani „Tezaur”;  
Festivalul-concurs naţional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „V-
am ura, v-am tot ura”; Festivalul Naţional al Iei; Târgul Naţional al 
Covorului; Festivalul Doinei; „Tamara Ciobanu” - Festivalul-concurs 
naţional al interpreţilor cântecului folcloric; Festivalul concurs al 
interpreţilor violonişti Filip T.;  ,,La poale de codru”; Festivalul 
naţional al tradiţiilor şi obiceiurilor populare „Nistrule cu apă lină”; 
Ediţia a II-a a Festivalului regional al cântecului popular „Teodor 
Negară”, s. Sauca, r-nul Ocniţa; Festivalul raional al măştilor 
,,Cimişlia în Carnaval”; Festivalul-concurs al interpreţilor de folclor 
„Trandafir de pe cetate”; Festivalul-concurs naţional al interpreţilor 
fluieraşi şi al formaţiilor de fluieraşi; Festivalul de dans popular 
pentru copii şi adolescenţi „Cine joacă horele”; Sărbătoarea 
meşterilor populari „La poalele Ţiglei”; Festivalul Naţional de 
Folclor „La Nistru la mărgioară”; Sărbătoarea meşterilor populari „La 
poalele Ţiglei”; La izvorul Osoiencelor - Festivalul-concurs naţional 
al dinastiilor de  familie (bienal); Festivalul-concurs al cântecului şi 
dansului popular „La umbra stejarului”; Atelierul de vopsit lâna în 
coloranţi naturali (Ministerul Culturii în colaborare cu centrul Artă 
Rustică, Clişova Nouă, Orhei).  
În contextul Zilelor Diasporei, pe 28 august 2014, Muzeul Naţional 
de Etnografie şi Istorie Natural ă (MNEIN) a organizat un atelier 
practic de învățare a tehnicilor de confecţionare a iei „Costumul 
popular – marcă a identităţii naţionale”; dedicat Zilei Independenţei, 
MNEIN a organizat Expoziţia  „Uniţi prin diversitate” – costume 
naţionale ale popoarelor lumii (organizată cu Ambasadele acreditate 
în RM) - mai-august 2014; Atelierul de încondeiere a ouălor (1-8 
aprilie); Expoziţia Mărţişoare 2014 (28 februarie-31 martie 2014). 
Totodată, MNEIN a organizat peste 10 de ateliere pentru mămicile 
tinere dornice să confecţioneze cămaşa tradiţională pentru copii 
(perioada mai-august, pentru maturi în perioada septembrie - 
decembrie). 
A fost organizată a 3-a ediţie a Forumului Patrimoniului Cultural 
Imaterial, precum şi alte peste 60 de activităţi realizate pe parcursul 
anului 2014 în întreaga ţară. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
La 09.04.2014 Guvernul RM a aprobat Planul de acţiuni privind 
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Culturii „Cultura 2020”, 
care prevede acţiuni ce urmează a fi realizate în comun cu AGEPI: 
implementarea reformei sistemului bibliotecar şi digitizarea 
patrimoniului cultural material, imaterial şi audiovisual, crearea 
sistemului e-Patrimoniu. 
Au fost coordonate cu Ministerul Culturii şi Comisia Naţională 
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pentru Salvgardarea Patrimoniului cultural imaterial completări ale 
legislaţiei cu norme privind indicarea surselor sau a purtătorilor de 
patrimoniu cultural imaterial pe produsele care folosesc elemente de 
patrimoniu cultural imaterial;  
AGEPI a participat la Forumul patrimoniului cultural imaterial 
(06.05.2014). 

Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale 
14. 1.5.1. Elaborarea unui 

mecanism de 
monitorizare a 
tendinţelor pieţei 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
 

2013 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Academia 
de Ştiinţe a Moldovei 
 
 
 
 

Mecanismul 
elaborat şi 
adoptat 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
La comanda și cu participarea AGEPI, în anul 2014 Institutul de 
cercetări Economice al AȘM și Ministerul Economiei au realizat 
Studiul privind elaborarea mecanismului de monitorizare a pieţei PI 
în RM. În baza studiului, a fost elaborat și aprobat, prin ordinul DG 
al AGEPI nr. 248 din 31.12.2014,Mecanismul de monitorizare a 
tendinţelor pieţei obiectelor de proprietate intelectuală. Costul de 
realizare a prezentei acțiuni a constituit 30000 lei. 

Viziunea veridică 
privind tendinţele 
pieţei obiectelor 
de proprietate 
intelectuală în 
Republica 
Moldova 

15. 1.5.2 Şcolarizarea 
managerilor şi a 
contabililor privind 
bazele evaluării şi 
includerii proprietăţii 
intelectuale în 
capitalul social şi 
bilanţul contabil al 
întreprinderilor şi 
instituţiilor 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
manageri şi 
contabili 
şcolarizaţi 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Au fost prezentate 6 rapoarte la seminare naționale pentru manageri 
și ÎMM, în care au fost abordate problemele evaluării și 
contabilizării PI. 
Nu a fost organizat nici un seminar, consacrat exclusiv acestei 
tematici, din motiv că nu a fost solicitat. 
 
 

Nivelul înalt de 
pregătire a 
managerilor şi 
contabililor în 
domeniul 
capitalizării 
proprietăţii 
intelectuale 

16. 1.5.3. Elaborarea şi 
aprobarea criteriilor 
pentru atribuirea 
calificativului 
„întreprindere 
inovativă”, precum şi 
pentru aplicarea 
categoriilor 
„tehnologie 
avansată”, „produs 
nou (inovativ)” 

2014 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic; 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Criteriile de 
selectare 
elaborate şi 
aprobate 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
La solicitarea AITT, AGEPI a desemnat persoane responsabile 
pentru participarea în grupurile de lucru interdepartamentale, 
instituite de către AITT în scopul realizării prevederilor SNPI, 
inclusiv a acțiunii date (scrisoarea nr. 572 din 28.03.2014). La 
ședința grupului de lucru s-a convenit asupra  principalelor criterii de 
atribuire a calificativelor nominalizate în acțiune. Criteriile urmează 
a fi înaintate spre aprobare Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică al AŞM. 

Posibilitatea de 
evidenţă a 
întreprinderilor 
inovaţionale 
încadrate în 
activitatea de 
inovare 

17. 1.5.5. Consolidarea 
capacităţilor de 
management al 
proprietăţii 
intelectuale la 

2013 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
întreprinderi care 
au un program 
sau o strategie de 
management al 

Executat.  
În anul 2014 a fost actualizat Regulamentul - model al Serviciului de 
PI și transfer tehnologic la instituții/întreprinderi, care a fost aprobat 
prin ordinului DG AGEPI nr. 228 din 05.12. 2014. 
Regulamentul a fost expediat în adresa instituțiilor de cercetare din 

Consolidarea 
managementului 
proprietăţii 
intelectuale al 
întreprinderilor 
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instituţii/ 
întreprinderi 

PI sfera științei și inovării, învățământ superior din republică, în 
vederea utilizării cu titlu de recomandare pentru eficientizarea 
gestionării portofoliului de PI creat în cadrul acestor instituții (14 
instituții). De asemenea, Regulamentul a fost expediat în adresa 
MAIA pentru a fi promovat în cadrul întreprinderilor subordonate. 

Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării propriet ăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii  
18. 1.6.1. Examinarea cadrului 

normativ în vederea 
creării mecanismelor 
de încurajare a 
valorificării 
invenţiilor brevetate 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Ministerul Economiei 

Propunerile de 
modificare a 
cadrului 
normativ 
existent 
elaborate şi 
adoptate 

Executat.  
Ministerul Economiei: 
1. S-a elaborat Analiza Impactului de Reglementare la proiectul 
legii privind Fondul pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;  
2. S-a elaborat proiectul Legii privind Fondul pentru inovare şi 
transfer tehnologic și proiectul Legii de modificare a Codului cu 
privire la ştiinţă şi inovare. 
Scopul acestora este de formare, acces, utilizare şi de raportare a 
utilizării resurselor Fondului pentru inovare şi transfer tehnologic, de 
eficientizare a modului de utilizare a banilor publici în domeniul 
inovării şi transferului tehnologic şi de susţinere a antreprenorilor 
persoane fizice şi juridice implicate în activităţile de inovare şi 
transfer tehnologic. 
Ministerul Finan ţelor:  
Ministerul Finanțelor a fost responsabil de examinarea aspectului 
financiar al propunerilor de modificare a cadrului normativ, ce urmau 
să fie recepționate de la organele interesate. 

Crearea 
condiţiilor de 
încurajare a 
procesului 
inovaţional şi a 
extinderii pieţei 
inovaţiilor 

19. 1.6.2. Asigurarea accesului 
întreprinderilor mici 
şi mijlocii (IMM) la 
serviciile de 
prediagnoză a 
proprietăţii 
intelectuale în 
vederea valorificării 
potenţialului 
intelectual 
 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
IMM-uri care au 
beneficiat de 
serviciile de 
prediagnoză 

Executat.  
Au fost prestate servicii de prediagnoză a PI și elaborate rapoarte de 
prediagnoză: 
- în cadrul proiectelor inovaționale (2); 
- a portofoliului soiurilor de viță-de-vie deținut de Institutul 
Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare. 
Serviciul de predianoză a PI la întreprinderi a fost promovat în 
cadrul a 31 evenimente, organizate de sau cu participarea AGEPI pe 
parcursul anului 2014, în vederea promovării sistemului național de 
PI.   
ÎMM au fost informate despre necesitatea monitorizării permanente a 
portofoliului de PI deținut de întreprinderi, despre rolul și importanta 
serviciului de prediagnoză în organizarea gestionării corecte și 
valorificării optime a potenţialului intelectual al ÎMM. 

IMM-urile 
familiarizate cu 
modalităţile 
optime de utilizare 
a potenţialului 
intelectual 

20. 1.6.3. Crearea unui sistem 
informaţional pentru 
transferul de inovaţii 
deschise (open 

2014 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic); 

Numărul de 
tehnologii şi 
invenţii 
„deschise” 

În proces de executare. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic): 
Sistemul informaţional este în curs de elaborare. În anul 2015 AITT 

Oferirea accesului 
agenţilor 
economici 
autohtoni la 
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innovations) Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

accesate şi 
aplicate 

şi-a propus ca scop crearea unei platforme de interacţiune business-
ştiinţă pentru transferul de inovaţii deschise. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
La solicitarea AITT, AGEPI a desemnat persoane responsabile 
pentru participarea în grupurile de lucru interdepartamentale 
instituite de către AITT în scopul realizării prevederilor SNPI, 
inclusiv a acțiunii date (scrisoarea nr. 572 din 28.03.2014).  

tehnologiile 
moderne libere 
pentru utilizare 

OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfec ţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul propriet ăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia Uniunii 
Europene şi implementarea tratatelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte 

Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale 
21. 2.1.1. Elaborarea unui 

studiu privind 
îmbunătăţirea 
cadrului normativ-
legislativ naţional 
din domeniul PI în 
vederea încurajării 
activităţii 
inovaţionale 

2013 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Academia 
de Ştiinţe a Moldovei; 
Ministerul Economiei 

Studiu elaborat Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:În scopul 
elaborării Studiului a fost creat un Grup comun de lucru, în 
componența căruia au fost incluși specialiști desemnați de către 
autoritățile responsabile, care și-au adus aportul, reieșind din 
domeniile lor de competență.  
Studiul abordează sistemic fenomenul inovării, raportul acestuia cu 
invențiile și PI în general, specificul activității inovaționale în raport 
cu alte activități etc. și evidențiază pe cât se poate de complet 
elementele care constituie mediul de inovare și care determină 
derularea procesului inovațional.  
În ceea ce ține de impactul PI asupra activității inovaționale, s-a 
constatat că legislația în domeniul dat este adecvată, armonizată cu 
standardele internaționale, iar soluțiile pentru încurajarea activității 
inovaționale trebuie căutate în plan de politici. 
Unul din compartimentele Studiului este dedicat experienței 
internaționale, în primul rând a Uniunii Europene, privind abordarea 
inovării și încurajarea activității inovaționale  
Este abordat complex și stadiul actual al sistemului național de 
inovare și încurajarea activității inovaționale în Republica Moldova, 
inclusiv cadrul normativ și de politici, cadrul instituțional în 
domeniul inovării, infrastructura sferei științei și inovării și probleme 
de dezvoltare a acesteia, rolul antreprenoriatului inovațional și IMM-
urilor în dezvoltarea inovațională, statistica inovării. 
Studiul conține un șir de concluzii și recomandări generale ce vizează 
îmbunătățirea eficienței sistemului național de inovare și consolidarea 
capacităților participanților săi și poate fi considerat ca un suport 
informativ în vederea dezvoltării unui ecosistem național de inovare 
adecvat condițiilor socio-economice reale în baza unei abordări 
sistemice. 
Grupul comun de lucru a fost aprobat prin Ordinul DG AGEPI nr. 
200 din 22.12.2013, iar ținând cont de complexitatea abordării și 

Cadru normativ-
legislativ adecvat 
cerinţelor 
tranziţiei la calea 
inovaţională a 
creşterii 
economice 
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implicarea mai multor instituții, prin ordinul DG nr. 115 din 
20.06.2014, termenul de executare a acțiunii a fost extins până la 
30.12.2014. 

22. 2.1.2. Monitorizarea 
sistemului 
internaţional şi a 
celui din Uniunea 
Europeană privind 
protecţia şi 
respectarea 
drepturilor de PI în 
scopul evaluării 
gradului de 
armonizare a 
sistemului naţional 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Rapoarte privind 
gradul de 
corespundere a 
sistemului 
naţional de PI 
celui din 
Uniunea 
Europeană şi 
celui 
internaţional (2) 

Executat. 
- A fost elaborat și prezentat MAEIE Raportul anual și 

semestrial privind implementarea tratatelor internaționale la care 
RM este parte (conform p.14 al Regulamentului privind mecanismul 
de încheiere a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 120 din 12 februarie 2001).  

- A fost evaluat gradul de corespundere a cadrului legislativ în 
domeniul PI al RM cu prevederile legislației europene, în special în 
lumina negocierilor Acordului de Asociere RM-UE și a Acordului 
privind instituirea (ZLSAC).  

- Pe parcursul anului s-a participat la ședințele grupului de 
lucru privind elaborarea propunerilor de ajustare a legislaţiei 
naţionale în conformitate cu legislaţia europeană în domeniul 
protecţiei datelor pentru produsele farmaceutice şi fito-sanitare, 
conform prevederilor Acordului ZLSAC. 

- Ca rezultat al finalizării negocierilor pe marginea Acordului 
privind instituirea ZLSAC, a fost reluată procedura de promovare a 
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative, elaborat de către AGEPI în comun cu Ministerul 
Sănătăţii şi MAIA, în scopul asigurării protecţiei datelor în cadrul 
procedurilor de înregistrare, testare sau omologare a produselor 
farmaceutice, agrochimice şi fitosanitare ce conţin compuşi chimici 
noi. Proiectul a fost adoptat în I lectură la şedinţa plenară din 
16.07.2014 şi în continuare se află spre examinare în Parlamentul 
RM. 
- Retrospectiv, urmează a fi implementate în legislaţia naţională 
prevederile a 3 Directive UE: 
- 2006/116/CE din 12.12.2006 privind durata de protecţie a DA şi a 
anumitor DC; 
- 2012/28/UE din 25.10.2012 privind anumite utilizări permise ale 
operelor orfane; 
- 2014/26/UE din 26.02.2014 privind gestiunea colectivă a DA și a 
DC și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra 
operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă. 

Compatibilitatea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
obiectelor de PI 
cu sistemele 
internaţional şi 
regional 

23. 2.1.3. Iniţierea negocierilor 
cu Organizaţia 
Europeană de 
Brevete (OEB) 
privind semnarea 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 

Negocierile 
iniţiate; acordul 
semnat 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Acordul dintre Guvernul RM şi OEB de validare a brevetelor 
europene a fost semnat la  16 octombrie 2013. 
În anul 2014 proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între 

Consolidarea 
relaţiilor de 
colaborare cu 
Organizaţia 
Europeană de 
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unui Acord de 
cooperare între 
Guvernul Republicii 
Moldova şi OEB 

Guvernul RM și OEB privind validarea brevetelor Europene (Acord de 
validare), semnat la 16 octombrie 2013 a fost aprobat de Guvern 
(Hotărârea nr.794 din 29.09.2014 ) și transmis Parlamentului spre 
examinare (proiectul nr.369 din 01.10.2014). 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
MAEIE va contribui la îndeplinirea procedurilor aferente ratificării 
şi, respectiv, intrării în vigoare a Acordului, ulterior îndeplinirii de 
către autorităţile naţionale a condiţionalităţilor stabilite în anexa la 
respectivul Acord, ajustarea legislaţiei naţionale privind brevetele. 

Brevete; ajustarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
invenţiilor la cel 
european 

Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional în domeniul proprietăţii intelectuale în 
cadrul organizaţiilor interna ţionale şi regionale 

24. 2.2.1. Participarea şi 
reprezentarea 
intereselor naţionale 
în cadrul 
Organizaţiei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale şi al altor 
organisme 
internaţionale axate 
pe problematica 
protecţiei şi 
respectării 
drepturilor de PI 

permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 

Numărul de 
propuneri 
adoptate; 
numărul de 
participări la 
evenimente 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014 a fost asigurată participarea reprezentanţilor AGEPI (57 
de pers.) la 55 evenimente internaționale, organizate de către OMPI, 
UPOV la Geneva și în statele membre, inclusiv:  
- 2 sesiuni ale Adunării Generale OMPI; 
- 11 Comitete OMPI; 
- 3 Grupuri de lucru OMPI;  
- 4 seminare și conferințe tematice interregionale, organizate de 
OMPI.  
De asemenea, s-a participat la 23 de evenimente internaționale: 
Conferințe (7), seminare (8), expoziții (3), saloane (5) organizate cu 
suportul OEB, OHIM, NATO și a altor organizații internaționale și 
regionale.   

Prezentarea 
poziţiei Republicii 
Moldova pe 
marginea 
documentelor 
adoptate în cadrul 
sesiunilor 
Comitetelor 
permanente şi 
Grupurilor de 
experţi ale OMPI 

25. 2.2.2. Informarea titularilor 
din Republica 
Moldova privind 
modalitatea de 
protecţie 
internaţională a 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 
 
 
 

 

permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Finanţelor; Academia 
de Ştiinţe a Moldovei 

Numărul sporit 
de obiecte de PI 
protejate peste 
hotare 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală:  
1. Pe parcursul anului 2014, AGEPI  a organizat diverse seminare 
privind oportunitatea și modalităţile de protecţie a invenţiilor, 
mărcilor, DMI, IG şi DO în alte state, la care specialiştii AGEPI au 
prezentat comunicări; 
2. Au fost acordate consultaţii privind procedura de înregistrare a 
OPI în alte state, inclusiv prin procedurile internaţionale. 
3. În perioada de raportare, AGEPI a recepţionat, în calitate de 
oficiu receptor, 3 cereri pentru brevetare în străinătate pe calea PCT; 
4. A recepţionat 84 de cereri de înregistrare internaţională a 
mărcilor prin Sistemul de la Madrid şi le-a expediat la Biroul 
Internaţional al OMPI, dintre care:  
Cereri noi (ENN) – 71; Cereri de extindere teritorială/desemnare 
posterioară (EXN) – 13; Cereri de reînnoire – 21; Modificări /cesiuni 
- 8. Ca rezultat, în anul 2014 numărul cererilor de înregistrare 
internațională a mărcilor cu originea MD a crescut cu 38% față de 

Nivelul avansat de 
cunoaştere de 
către solicitanţii 
autohtoni a 
sistemelor 
internaţionale de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale 
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anul precedent. 
5. Prin Aranjamentul Haga au fost perfectate și expediate 2 cereri 
(referitoare la 3 modele industriale).  

OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei sale  
26. 3.1. Preluarea celor mai 

bune practici 
europene din 
domeniul protecţiei 
şi respectării 
drepturilor de PI în 
vederea modernizării 
continue a sistemului 
naţional de PI 

permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Executat. 
În anul 2014, AGEPI: 
- În colaborare cu Cabinetul de Avocați A. Mușatescu, 
reprezentantul Asociației Internaționale a Mărcilor (INTA) pentru 
Moldova, a organizat o Masă Rotundă cu genericul „Îmbunătățirea 
relațiilor dintre autoritățile competente (vamă, poliție, procuratură) 
și titularii de drepturi”, 3 octombrie 2014, (Ordin nr.168 din 
30.09.2014). 
- A participat la Ședințele Grupului de lucru privind protecția DPI 
organizate de Misiunea EUBAM la Odessa.  
- A organizat 14 seminare în cadrul departamentului Invenții privind 
procedurile de examinare a cererilor. 

- În cadrul Simpozionului ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, a 
ședinței cu mandatarii autorizați, pe pagina web AGEPI, au fost 
studiate și prezentate publicului larg:   

� noi posibilități (instrumente) de gestionare eficientă a mărcilor 
internaționale, recomandate de OMPI: MGS (Gestionarul de produse 
& servicii al sistemului de la Madrid), MRS (Madrid Real-time 
Status), MPM (Madrid Portfolio Manager), MEA (Madrid Electronic 
Alert ), Serviciul de notificare electronică, Desemnarea posterioară 
on-line, tipuri de documente ce pot fi solicitate de la Biroul 
Internațional al OMPI, Reguli de utilizare a bazei de date on-line 
ROMARIN (mărci internaționale); 
� instrumentul „Similarity” elaborat și promovat de OHIM.  
Practica OHIM a fost reflectată în Comunicarea „Motivele relative 
de refuz - riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/ 
slabe)”. 
În perioada 24-28 iunie 2014, specialiştii AGEPI au întreprins o 
vizită de studiu, împreună cu reprezentanţii AsDAC, ANPCI, ANCO 
la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi la unele 
organisme de gestiune colectivă din România (UCMR-ADA, 
CREDIDAM, UPFR, PERGAM). 

Sistemul naţional 
de protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de PI 
armonizat cu cel 
european, în baza 
celor mai bune 
practici europene 

27. 3.2. Aproximarea 
instituţional-
tehnologică a 
Sistemului naţional 
de brevete la 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Executat.  
În anul 2014 au fost întreprinse măsuri în vederea realizării planului 
de acţiuni comune AGEPI-OEB pentru anii 2014-2015, inclusiv cu 
privire la examinarea nivelului de compatibilitate a sistemului 
naţional de protecţie a brevetelor cu sistemul european. 

Cadrul normativ-
legislativ şi 
instituţional-
tehnologic 
naţional de 
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Sistemul brevetului 
european 

A fost elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii privind protecţia invenţiilor, trimis spre examinare Guvernului 
RM la 21.07.2014. 

protecţie a 
invenţiilor ajustat 
la sistemul 
european în 
domeniu 

28. 3.3. Crearea şi 
dezvoltarea 
Sistemului naţional 
de protecţie a 
indicaţiilor 
geografice, a 
denumirilor de 
origine şi a 
specialităţilor 
tradiţionale garantate 

2014 Ministerul Agriculturii 
şi Industriei 
Alimentare; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Culturii; Ministerul 
Economiei; Ministerul 
Sănătăţii; alte instituţii 
abilitate 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse; 
numărul crescut 
de produse cu 
indicaţii 
geografice; 
numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Executat. 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
4 asociaţii de producători de produse vitivinicole au înregistrat la 
AGEPI 4 indicaţii geografice – „CODRU”, „VALUL LUI 
TRAIAN”, „DIVIN”, „ ŞTEFAN VODĂ”. 
Membrii asociaţiilor de producători din regiunile vitivinicole cu 
indicaţii geografice înregistrate au fost şcolarizaţi şi informaţi despre 
exigenţele de fabricare a produselor cu IGP şi DOP, precum şi despre 
avantajele producerii acestei categorii de produse. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului 2014 au fost realizate următoarele: 
1. A fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial nr.209-216/447 
din 25.07.2014 Legea pentru aprobarea simbolurilor naționale 
asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine 
protejate și specialităților tradiționale garantate (nr. 101 din 
12.06.2014); 
2. Au fost organizate ședințe cu participarea MAIA referitor la 
modificarea Legii 66-XVI/2008 privind protecția IG, DO, STG; 
În cadrul ședinței CNPI din 11 03.2014 a fost prezentat Studiul 
privind căile de îmbunătățire a protecției IG, DO și STG în RM și 
recomandările privind dezvoltarea și promovarea sistemului de IG, 
DO şi STG în RM, stipulate de acest Studiu; 
3. În scopul susținerii  producătorilor autohtoni în promovarea 
produselor prin utilizarea IG, pe data de 2 septembrie la AGEPI a 
avut loc reuniunea de lucru cu participarea experților OMPI (aflați 
într-o misiune în perioada 1-4 septembrie), a reprezentanților 
diferitor ministere și instituții, precum și a membrilor asociațiilor de 
producători din domeniul apiculturii și horticulturii, producătorilor 
individuali din tot teritoriul țării care doresc să utilizeze și să 
valorifice potențialul sistemului indicațiilor geografice; 
4. Au fost organizate seminare în domeniul protecției IG, DO și 
STG cu genericul „IG noi oportunități pentru producătorii 
autohtoni”: 
- în cadrul expoziției internaționale specializate „Food&Drinks” la 
21-25 mai 2014, CIE „Moldexpo” S.A., (30 part., publicații difuzate-
4 titluri/120 ex. ); 
- la AGEPI cu participarea reprezentanților autorităților publice și 

Condiţiile 
necesare pentru 
implementarea 
legislaţiei 
naţionale cu 
privire la protecţia 
indicaţiilor 
geografice, a 
denumirilor de 
origine şi a 
specialităţilor 
tradiţionale 
garantate 
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ai asociațiilor de producători, a producătorilor agricoli din mun. 
Chișinău, raioanele Hâncești, Cimișlia, Stefan Voda, Glodeni, a 
reprezentanților MAIA si Centrului National de Acreditare din 
Republica Moldova (MOLDAC), a producătorilor de fructe și 
legume, 10 iunie, Sala de conferințe AGEPI (15 part., 7 titluri/105 
ex.) 

5. A fost prezentat un raport la seminarul de informare a 
producătorilor locali din raionul Nisporeni, satul Marinici despre 
sistemul de protecție a IG în RM (coparticipanți Asociația 
Producătorilor de Pomușoare „Bacifera” , Fondul International 
pentru Dezvoltarea Agricola (IFAD)),(octombrie);. 
6. S-a participat la: 
- Seminarul de instruire „Dezvoltarea antreprenorialului rural, 
cooperare si consultare in domeniul agricol” organizat de Agenţia 
Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA), în comun cu experți din 
Polonia, cu o comunicare la temă (noiembrie, Braviceni, Orhei) 
(Ordinul nr.203 din10.11.2014); 
- Atelierul de lucru „Produse alimentare regionale și locale - un 
stimul pentru Dezvoltarea Comunitara”, organizat de Mișcarea 
Ecologistă din Moldova, 3 iunie (15 part., 3 titlri/45 ex.); 
- La ședința consacrată Zilei Apicultorului (august); 
7. Au fost diseminate informații privind sistemul național de 
protecție a IG, DO și STG în cadrul a 14 evenimente organizate de 
AGEPI în colaborare cu asociațiile titularilor de drepturi (expoziții, 
seminare, ateliere de lucru) (7 titluri editoriale/1550 ex.). 
Ministerul Culturii:   
Instituţiile din subordine au identificat 6 obiecte pentru a fi  propuse 
pentru înregistrare în calitate de ÎG, DO sau STG: 
Indicaţii geografice: 
1) Cetatea Soroca; 
2) Rezervaţia peisagistică „Ţipova-Saharna”, raionul Rezina; 
Denumiri de origine: 
3) Fabrica de vinuri „Mimi” („Castel Mimi” SRL), satul 
Bulboaca, raionul Anenii Noi;  
4) Fabrica de vin din s. Brăneşti („Pivni ţele Brăneşti” S. A.), 
raionul Orhei; 
Specialităţi tradiţionale garantate: 
5) Plăcinte „ca la Trebujeni”, comuna Trebujeni, raionul Orhei/ 
Plăcintele de la Lalova, raionul Rezina, pensiunea rurală „Hanul lui 
Hanganu”; 
6) Cârnaţul şi şunca afumată în cuptor „ca la Domulgeni”, s. 
Domulgeni, raionul Floreşti. 
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Din lipsa surselor financiare, nu au fost organizate acţiuni de 
instruire privind oportunităţile oferite de sistemul de protejare a ÎG, 
DO şi STG. 
Ministerul Economiei: 
În anul 2014, la MEc, s-a desfășurat prima ședință a Comitetului 
Mixt în cadrul Acordului între Guvernul RM şi UE cu privire la 
protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi 
alimentare. RM a prezentat spre considerare 4 IG înregistrate pe 
parcursul anului 2013 - CODRU, VALUL LUI TRAIAN, DIVIN și 
ŞTEFAN VODĂ. Astfel, ulterior procedurilor de consultare publică, 
IG menționate vor fi incluse în anexele la Acord pentru protecție pe 
teritoriul UE. 
Ministerul Sănătății: 
Ministerul Sănătății este autoritatea competentă abilitată cu atribuţii 
şi responsabilităţi referitoare la apele minerale medicinale, ceaiurile 
medicinale şi produsele parafarmaceutice cu DO şi IG.  
În acest sens, menționăm că și în a. 2014 au fost aplicate dispoziţiile 
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 739 din  23.07.2012 cu privire la 
reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi 
introducerea modificărilor postautorizare  (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.254-262/1555 din 14.12.2012) care stipulează 
condițiile aplicabile medicamentelor generice, biosimilare, 
medicamentelor ce conţin substanţe active care intră în compoziţia 
unor medicamente autorizate, medicamentelor cu utilizare medicală 
bine stabilită, medicamentelor orfane și homeopate, medicamentelor 
din plante medicinale cu utilizare tradiţională etc. 
În conformitate cu art. 34 din Legea privind protecţia indicaţiilor 
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale 
garantate nr. 66-XVI/2008, AMDM îi revine responsabilitatea 
controalelor oficiale privind conformitatea produselor ce beneficiază 
de DO şi de IG şi conformitatea STG. 
Astfel, în anul de bilanţ, grupurile stipulate de prevederile actelor 
normative în vigoare, nu au înaintat Ministerului Sănătății caiete de 
sarcini pentru a beneficia de o DO protejată sau de o IG protejată, ori 
pentru a fi recunoscut ca STG. De remarcat, că în perioada de 
referință, reprezentanții Ministerului Sănătății și AMDM au 
participat la atelierul de lucru organizat de AGEPI cu prezență 
internațională privind mersul realizării SNPI. 
Urmare activităților întreprinse de AGEPI, a fost asigurată 
înţelegerea comprehensivă în utilizarea IG ca mod/mijloc de 
ameliorare a competitivităţii operatorilor economici. 

29. 3.4. Implementarea unui 2014 Agenţia de Stat pentru Mecanismul Executat. Nivelul înalt de 
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mecanism de 
colectare, procesare 
şi diseminare a 
datelor privind 
respectarea 
drepturilor de PI; 
asigurarea unui 
dialog constructiv cu 
persoanele interesate 
prin intermediul 
Punctului de 
informare/ 
Observatorului în 
domeniul PI 

Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Serviciul Vamal; 
Ministerul Justiţiei, în 
cooperare cu 
Procuratura Generală 

adoptat; punctul 
de informare în 
domeniul PI 
creat; numărul 
de seminare de 
instruire 
organizate; 
numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Proiectul de asistență privind Implementarea unui Sistem 
Informațional de colectare, procesare şi diseminare a datelor privind 
respectarea DPI a fost transmis Delegației UE la Chișinău – este în 
proces de pregătire pentru a fi transmis la Comisia Europeana. 
Observatorul respectării DPI.  La 11.03.2014 în cadrul ședinței 
CNPI a fost prezentată informația detaliată privind asigurarea DPI în 
2013 de către MAI, SV și PG.  
A fost elaborat și publicat Raportul național privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova – 2013 
(ediția a II-a). 
S-a desfășurat ședința ordinară a Observatorului respectării DPI. 
Subiectul principal la ordinea de zi a fost perfecționarea 
mecanismului de distrugere a bunurilor contrafăcute. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
A fost creat Grupul de lucru în domeniul respectării DPI, prezidat de 
către AGEPI.  
Pe parcursul anului 2014 au fost convocate 2 ședințe cu referire la 
elaborarea Raportului naţional anual privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală  pentru anul 2014, fiind prezentate 
rezultatele obținute pe parcursul anului, pe segmentul polițienesc.      
A avut loc ședința grupului de lucru cu participarea AGEPI, MEc, 
Ministerul Justiției și MAI privind consolidarea capacităților la 
capitolul confiscarea și distrugerea bunurilor contrafăcute. 
Procuratura Generală: 
Semestrial, PG generalizează examinarea proceselor penale privind 
infracțiunile împotriva PI, atât la faza de urmărire penală, cât și la cea 
de judecare. Datele acumulate în urma generalizării anuale sunt 
remise pentru examinare CNPI şi, ulterior, reflectate în deciziile 
acesteia. 
 În cadrul PG a RM funcționează mai multe sisteme 
informaţionale (SI) în care se conțin date referitoare la activitatea 
procurorilor „Info-PG”, „Web Document” și „Procuratura-online”, 
temporar, ultimul este sistat.  
 Procurorii expediază date despre rezultatele proceselor penale 
Secției tehnologii informaționale a MAI, pentru ca acestea să fie 
incluse în „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice”.  
 Ca rezultat, potrivit diferiţilor algoritmi de evidență, inclusiv a 
diferitelor perioade de timp ce trec din momentul adoptării hotărârii 
până la includerea acesteia în SI, datele statistice generate de acestea 
diferă.  
 Astfel, pentru înlăturarea neajunsurilor ce împiedică formarea 

informare a 
societăţii cu 
referire la 
activitatea 
instituţiilor 
publice în 
domeniul 
respectării 
drepturilor de PI 
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unui tablou statistic clar al activității efectuate și hotărârilor adoptate 
în cadrul procesului penal, în anul 2014 a fost inițiată crearea unui SI 
„E-Dosar” care să le înlocuiască pe celelalte utilizate de procuratură, 
inclusiv să poată genera date statistice și să le exporte, în caz de 
necesitate, prin anumite module altor SI cum ar fi „Registrul 
informaţiilor criminalistice şi criminologice”, „SI integrat în 
domeniul PI” ș.a. 
 Astfel, urmează a fi realizate 2 obiective de bază, primul fiind 
funcționarea și implementarea SI „E-Dosar” în cadrul organelor 
procuraturii RM și al doilea obiectiv este crearea unor module de 
interconexiune a SI cu alte sisteme de evidență, inclusiv examinarea 
preluării utilizării acestui SI de organele de urmărire penală care vor 
dori să-l utilizeze. În vederea implementării obiectivelor indicate au 
fost create două grupuri de lucru, primul intern, format din procurori, 
și al doilea interinstituțional, format din reprezentanții instituțiilor 
interesate. 
 Interconexiunea SI „E-Dosar” cu „Sistemul informațional 
integrat în domeniul PI” va putea fi realizată prin utilizarea suportului 
din cadrul Programului de consolidare instituțională (CIB) al 
ZLSAC, în baza propunerilor prezentate AGEPI în anul 2013 de PG. 

30. 3.5. Elaborarea şi 
implementarea unui 
Program naţional de 
combatere a 
contrafacerii şi a 
pirateriei 
 
 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală, cu 
participarea instituţiilor 
abilitate în domeniul 
respectării drepturilor 
de PI 

Programul 
elaborat; număr 
de materiale 
diseminate; 
număr de 
activităţi 
desfăşurate 

În proces de executare.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Acțiunea a fost transferată  în planul SNPI 2015-2017; 
În contextul combaterii contrafacerii și pirateriei a fost desfășurată 
Campania de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor 
contrafacerii și pirateriei în RM. Aceasta s-a petrecut sub egida 
AGEPI în cooperare cu MEd și Direcția Generala, Educație Tineret 
și Sport (DGETS) în perioada 3 martie – 24 octombrie 2014.  
Parteneri ai Campaniei au fost Mobiasbanca–Groupe Societe 
Generale, Shopping Malldova, Misiunea UE de Asistenţă la 
Frontieră în Moldova și în Ucraina (EUBAM), Microsoft Moldova și 
Bestseller.md.  
Prin aceasta acțiune organizatorii au informat și au sensibilizat elevii 
claselor a IX - XII-a din cadrul instituțiilor de învățământ 
preuniversitar (licee, şcoli de cultură generală) din mun. Chișinău 
despre riscurile și consecințele pe care le produce contrafacerea și 
pirateria asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a tarii.  
Pentru îndeplinirea obiectivelor Campaniei, organizatorii au utilizat 
un șir de produse și instrumente de marketing, inclusiv:  
- lecții tematice privind esența fenomenelor de contrafacere și 
piraterie, riscurile și consecințele asupra tinerei generații, acțiunile 

Nivel înalt de 
conştientizare de 
către consumatori 
a efectelor 
negative cauzate 
de fenomenul 
contrafacerii şi al 
pirateriei asupra 
economiei 
naţionale, a vieţii 
şi sănătăţii 
oamenilor 
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de contracarare a acestor infracțiuni; 
- prezentarea a 2 spoturi publicitare video privind fenomenele de 
contrafacere și piraterie; 
- distribuirea pe parcursul campaniei a materialelor promoționale 
anticontrafacere și antipiraterie în rândul elevilor (rucsacuri, pixuri, 
blocnotesuri, tricouri etc.); 
- consultații oferite elevilor cu privire la modalitățile de 
contracarare a contrafacerii și pirateriei; 
- organizarea în cadrul instituțiilor de învățământ a unei expoziții 
ambulante de produse contrafăcute; 
- completarea chestionarelor de evaluare a percepției elevilor a 
acestor fenomene, privind atitudinea acestora fata de plagiat, 
piraterie sau contrafacere. 
În vederea evaluării rezultatelor Campaniei, organizatorii au stabilit 
un şir de indicatori de performanţă care, de facto, au fost depășiți:  

 - numărul instituțiilor de învățământ implicate în proiect – 68 
(50 - plan); 

 - numărul de elevi antrenați în acțiune – 6400 (5000 - plan); 
 - numărul de chestionare completate – 5854 (4500 - plan). 

Fiecare elev participant la campanie a primit materiale promoționale 
anticontrafacere și antipiraterie, elaborate și procurate cu asistenţa 
partenerilor, în total fiind distribuite – 29185 ex.  
In cadrul Campaniei a fost organizat un sondaj de opinie privind 
cunoștințele și percepția tinerei generații asupra fenomenelor 
contrafacerii și pirateriei în RM. Conținutul chestionarului a fost 
elaborat cu participarea MEd și DGETS a mun. Chișinău.  
In conformitate cu Planul de desfășurare a Campaniei, pentru cei mai 
activi elevi din liceele mun. Chișinău la 29 octombrie a fost 
organizată o tabăra de toamnă (zi de informare). Programul taberei a 
prevăzut familiarizarea elevilor cu activitatea AGEPI, organizarea 
unor vizite de studiu la S.A. „Viorica Cosmetic”, pentru a lua 
cunoștință de procesul de inovare și branding și la postul de 
televiziune „ TV7”, pentru a se documenta referitor la procesul de 
creare și valorificare a filmelor și fonogramelor. (Ordin nr.185 din 
17.10.2014) (60 pers.). 

31. 3.8. Consolidarea 
managementului 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă a 
dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
organizaţiile de 
gestiune colectivă 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
organizaţiile de 
gestiune 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
S-au organizat 21 de şedinţe cu reprezentanţi ai OGC şi ai 
utilizatorilor pentru a identifica mecanismul de achitare a 
remuneraţiei; 
La 24.01.2014 a fost semnat Protocolul comun între AGEPI şi OGC 

Crearea 
condiţiilor pentru 
funcţionarea 
eficientă a 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă 
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colectivă; pagina 
web lansată 

privind crearea unui grup de lucru şi delimitarea cotelor procentuale 
ale repertoriului fiecărui OGC;  
S-a achiziţionat BD a pieselor muzicale difuzate pe parcursul anului 
2013, în baza contractului încheiat cu compania „Marketing&PR” 
SRL şi s-a transmis gratuit OGC-urilor; 
S-a actualizat informaţia transmisă de OGC-uri pe pagina web 
www.agepi.gov.md, inclusiv listele membrilor şi informaţiile privind 
distribuirea sumelor colectate şi distribuite. 

OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protec ţia şi asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală, dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei  

Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorit ăţi publice implicate în protecţia drepturilor de proprietate intelectuală prin  
intermediul unei conduceri strategice 

32. 4.1.2. Elaborarea şi 
adoptarea de către 
Comisia Naţională 
de Proprietate 
Intelectuală a unor 
metodologii de 
evaluare a cauzelor şi 
a amplorii 
fenomenelor 
contrafacerii şi 
pirateriei, precum şi 
a contribuţiei PI în 
economia Republicii 
Moldova 

2013 Comisia Naţională 
pentru Proprietatea 
Intelectuală; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Economiei; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Serviciul Vamal 

Metodologiile 
adoptate 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Cauzele și impactul fenomenelor contrafacerii și piraterii au fost 
analizate amplu în cadrul Observatorului respectării DPI prin 
sistematizarea informaţiilor prezentate de către MAI, SV, PG și 
includerea în Raportul naţional privind respectarea drepturilor de 
PI în RM pentru anul 2013care a fost prezentat şi aprobat de către 
CNPI. 
 

Diminuarea 
cazurilor de 
contrafacere şi 
piraterie 

33. 4.1.3. Asigurarea unui grad 
înalt de transparenţă 
în activitatea 
Comisiei Naţionale 
de Proprietate 
Intelectuală 

2014 Comisia Naţională 
pentru Proprietatea 
Intelectuală; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală 

Regulamentul 
modificat; 
pagina web 
creată 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Transparenţa în activitatea CNPI este asigurată prin plasarea 
comunicatelor pe paginile web ale instituţiilor, reprezentanţii cărora 
sunt membri CNPI, iar la compartimentul special pe pagina web 
http://agepi.gov.md/md/practice/national_committee/ sunt plasate 
toate informaţiile relevante din cadrul şedinţelor de lucru, precum şi 
hotărârile aprobate. 
A fost publicat Regulamentul de activitate al Comisiei, componenţa 
nominală, precum şi deciziile acestea. 
În anul 2014 CNPI s-a întrunit într-o ședință. Procesul verbal al 
ședinței și hotărârea CNPI au fost plasate pe pagina web a CNPI. 

Transparenţa în 
activitatea 
Comisiei 
Naţionale de 
Proprietate 
Intelectuală; 
crearea paginii 
web 

Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protec ţia juridic ă a proprietăţii intelectuale 
34. 4.2.2. Instituirea unui 

sistem de 
management al 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Executat.  
În procesul de implementare a sistemului de management al calităţii 
(SMC) conform standardului ISO 9001:2008, în anul 2014, în cadrul 

Îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor 
prestate de agenţie 



27 

 

calităţii (ISO 
9001:2008) în 
activităţile Agenţiei 
de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

pentru a obţine 
Certificatul ISO 
9001:2008; 
numărul de 
persoane 
instruite 

AGEPI au fost întreprinse următoarele activităţi: 
1. A fost efectuat un audit intern al SMC, în urma căruia a fost 
întocmit Programul de măsuri de îmbunătățire în domeniul calității 
la AGEPI în urma recomandărilor Echipei de audit intern, care au 
fost îndeplinite pe parcursul anului 2014. 
2. A fost completat Registrul de neconformităţi, acţiuni corective şi 
preventive.  
3. Au fost actualizate mapele calităţii ale subdiviziunilor AGEPI cu 
documentele necesare (9 mape).  
4. Au fost ajustate și modificate Procedurile de proces (9 proceduri 
de proces).  
5. Au fost analizate și evaluate Chestionarele de satisfacţie a 
clienţilor. 
La 19.08.2014 la AGEPI a avut loc prima misiune de supraveghere 
din partea Echipei de audit de la Organismul de Certificare a 
Sistemelor de Management SRAC CERT S.R.L., care a confirmat 
faptul că Sistemul de Management al Calităţii (SMC), implementat 
în cadrul AGEPI, corespunde standardului ISO 9001:2008. 

utilizatorilor 
sistemului 
naţional de PI în 
rezultatul 
implementării 
sistemului modern 
de management al 
calităţii, instruirea 
echipei 
manageriale; 
sporirea imaginii 
Agenţiei de Stat 
pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

35. 4.2.3 Perfecţionarea şi 
modernizarea 
continuă a 
procedurilor de 
examinare şi 
brevetare/ 
înregistrare a 
obiectelor de 
proprietate 
intelectuală 

Permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Actele interne 
adoptate 

Executat. 
În scopul perfecţionării şi modernizării continue a procedurilor de 
examinare şi brevetare/ înregistrare a OPI: 
- Au fost evaluate și perfectate 20 de formulare de procedură în 
Departamentul invenții. 
- A fost optimizată procedura de examinare a opoziţiilor depuse 
împotriva înregistrării mărcilor (de la primirea opoziției și până la 
examinarea în fond, dosarul este examinat de un singur examinator);.  
- A fost elaborat Ghidul privind Procedura de înregistrare a 
mărcilor IR cu originea MD (mai); 
- A fost asigurată contactarea, informarea, consultarea solicitanților 
referitor la modul de primire a permisiunii de utilizare a denumirii 
statului în marcă; 
- Au fost pregătite formularele notificărilor referitoare la DMI 
privind declarația de accept şi de retragere a refuzului pe procedura 
internaţională (pentru Sistemul Haga modificările vor intra în 
vigoare de la 1 ianuarie 2015); 
- Au fost studiate și implementate sursele noi de documentare 
lansate de OMPI ca instrumente pentru documentare în Global Brand 
Database 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0007.html; 
- Au fost efectuate modificări ale programelor de gestiune și a BD 
pentru conformare la modificările în procedurile de înregistrare a 
OPI; 

Calitatea sporită a 
examinării, 
termenele şi 
procedurile de 
brevetare/ 
înregistrare 
optimizate, aduse 
în deplină 
concordanţă cu 
legile speciale în 
vigoare şi cu 
regulamentele 
aferente acestora 
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- Au fost implementate procedurile de examinare a contestaţiilor 
depuse la Comisia de contestaţi în programul de gestiune „Mărci”. 

36. 4.2.4. Achiziţionarea sau 
obţinerea accesului 
la bazele de date 
comerciale în 
domeniul brevetelor 
de invenţie cu 
instrumente analitice 
efective şi a bazelor 
date cu literatură 
non-brevet 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de baze 
de date 
comerciale 
accesate 

Executat.  
- A fost semnat un contract cu OMPI și obținut accesul cu titlu 
gratuit pentru o perioadă de un an la BD ASPI (Access to 
Specialized Patent Information ), administrată de OMPI.   
- A fost prelungit accesul (cu titlu gratuit) la BD ARDI, gestionată 
de OMPI. 
- A fost obținut accesul pentru perioada de un an la BD comercială 
în domeniul brevetelor de invenții „Pat Base”. 

Nivelul ridicat al 
calităţii procedurii 
de examinare a 
cererilor de brevet 
de invenţie 

37. 4.2.5. Asigurarea unui 
sistem de instruire şi 
de formare continuă 
a personalului 
Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
angajaţi instruiţi; 
numărul de 
participări la 
traininguri şi la 
seminare 
internaţionale 

Executat. 
In anul 2014 angajații AGEPI au participat la diferite cursuri de 
instruire și perfecționare a personalului (156 persoane), inclusiv 28 
de experți AGEPI au beneficiat de pregătire în cadrul programelor de 
instruire profesională în domeniul PI, oferite de către Academia 
OMPI, iar 20 au finalizat cu succes aceste cursuri avansate de 
pregătire la distanță. 

Nivelul ridicat de 
pregătire 
profesională a 
specialiştilor 

38. 4.2.6. Modernizarea 
sistemului 
tehnologiilor 
informaţionale al 
Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală şi 
ajustarea acestuia la 
tehnologiile utilizate 
în oficiile de PI din 
statele Uniunii 
Europene 
 
 
 
 
 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
activităţi 
întreprinse 

Executat.   
În anul 2014 pe pagina www.agepi.gov.md s-au înregistraț: 
- 2 169 542 de vizitatori, dintre care 2 122 293 vizitatori unici; 
- 2 841 391 de accesări, dintre care 695 889 de accesări a 
compartimentelor OPI. 
Pe pagina web au fost publicate 179 de informații la rubrica 
„Noutăți”. 
Întru executarea Hotărârii Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind 
„Crearea paginilor WEB oficiale ale autorităților administrației 
publice în rețeaua Internet”, AGEPI a întreprins următoarele acțiuni: 
- De la Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale" a fost obținută 
(CTS) versiunea a doua a modelului-tip al paginii web, a fost primită 
platforma de găzduire a paginii web oficiale a AGEPI în reţeaua 
Internet și a fost efectuat complexul de lucrări tehnice pentru 
migrarea datelor de pe site-ul activ la instanța dată; 
- In scopul eficientizării procesului de dezvoltare şi suport al 
paginilor web oficiale, responsabilii de la AGEPI au frecventat şi 
finalizat cu succes cursurile de instruire în domeniul de operare 
Drupal, organizate pentru administratorii paginilor web şi pentru 
managerii de conţinut. 
- Are loc analiza și modificarea continuă a structurii interne a site-
ului web, optimizarea conținutului și structurii link-urilor interne ale 

Nivelul înalt de 
dezvoltare a 
tehnologiilor 
informaţionale în 
cadrul Agenţiei de 
Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 
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acesteia. 
A fost implementat programul de documentare unică DORA în 
procedura de examinare (septembrie).  
Pentru BD „Mărci naţionale” s-a elaborat și implementat modulul 
pentru introducerea în BD a menţiunii referitoare la permisiunea 
utilizării denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale în 
componenţa mărcii solicitate; 
Au fost elaborate și implementate 2 module noi: 
- vizualizarea informaţiei cu privire la data cesiunii parţiale şi 
clasele cesionate (history); 
- vizualizarea informaţiei cu privire la anularea mărcii după 
procedura de reînnoire.  
Pentru BD „DMI Haga” a fost realizată transmiterea deciziilor de 
respingere şi accept în parte; 
Pentru BD „DO” – au fost elaborate și implementate formularele de 
procedură (decizia de reînnoire a dreptului de utilizare a denumirii  
de origine protejate), a fost introdus compartimentul de reînnoire a 
dreptului de utilizare. 

39. Elaborarea şi 
implementarea 
sistemului de 
depunere on-line a 
cererilor de protecţie 
a OPI şi de achitare a 
taxelor, utilizînd 
semnătura digitală, şi 
a sistemului de 
management al 
documentelor în 
cadrul Agenţiei de 
Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Programul 
implementat; 
numărul de 
cererii depuse 
on-line numărul 
de intrări în 
sistemul 
automatizat 
(310) 

Executat. 
Serviciul Electronic (SE) e-agepi a fost testat, parametrizat și 
implementat. Procedurile de depunere și achitare au fost divizate în 
modulul pentru expedierea cererilor (creare, semnarea etc.) și 
modulul de achitare care include calcularea taxelor, generarea 
contului spre plată, solicitarea înlesnirilor și conexiunea cu Serviciul 
Guvernamental de plăți MPay.  
A fost creată interfața și funcționalul tehnic pentru Mandatarul 
Autorizat, fapt ce permite expedierea cererilor OPI în numele 
solicitantului, precum și achitarea taxelor.  
În cadrul sistemului a fost creat modulul „Statistica”, care permite 
generarea rapoartelor statistice (cereri depuse, tipul OPI, perioada). 
În 2014 au fost depuse on-line 310 cereri și cca. 200 documente 
aferente. 
Au fost elaborate traseele fluxului informațional AGEPI pentru 
categoriile de utilizatori, parametrizarea „Cabinetului Personal de 
Lucru” pe categorii de utilizatori, parametrizarea pe roluri: solicitant, 
contabilitate, cancelarie și mandatar autorizat.   
În cadrul SE e-agepi au fost implementate: semnătura digitală, 
semnătura mobilă, semnătura electronică e-agepi, inclusiv Serviciul 
Guvernamental MSign. 
Totodată, în SE e-agepi a fost integrat Serviciul Guvernamental de 
Plăţi Electronice Mpay, care permite achitarea serviciilor AGEPI cu 
orice instrument de plată (card bancar, internet banking, terminale de 

Asigurarea 
accesului şi 
diminuarea 
cheltuielilor 
suportate de 
solicitanţi la 
depunerea 
cererilor de 
protecţie a OPI; 
controlul eficient 
al circuitului 
documente-lor în 
format electronic 
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plată, cont spre plată). 
A fost elaborat şi implementat Dosarul Electronic în BD OPI 
administrate; 
A fost elaborat mecanismul pentru schimbul de date dintre BD 
AGEPI şi sistemul de depunere on-line a cererilor. 

40. 4.2.8. Promovarea 
sistemului de PI la 
nivel local şi 
regional: 
sensibilizarea, 
educarea şi 
familiarizarea 
publicului cu 
domeniul şi 
importanţa 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
activităţi de 
promovare a PI 
organizate (80) 

Executat.  
AGEPI a participat la 80 de evenimente (expoziții, seminare, mese 
rotunde, cursuri de instruire, conferințe, campanii tematice, ateliere 
de lucru etc.), inclusiv la 25 de expoziții (dintre care la 9 - cu stand, 
la 9 - cu acțiuni de consultanță) și 55 de seminare (18 - sfera 
antreprenorialului , 6 - sfera cercetare, 4 - instituții publice, 9 –  
instituții de învățământ, 18 - biblioteci). 
În cadrul acestor evenimente au fost diseminate 19 titluri / 6283 de 
ex. de materiale informative din domeniul PI.  
 

Nivelul ridicat de 
percepere a rolului 
PI în dezvoltarea 
unei economii 
bazate pe 
cunoaştere, 
privind 
necesitatea 
protecţiei şi 
respectării 
drepturilor de PI 

41. Susţinerea 
activităţilor 
bibliotecilor publice 
şi universitare 
privind diseminarea 
informaţiilor din 
domeniul proprietăţii 
intelectuale 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu 
bibliotecile 
publice şi 
universitare (18) 

Executat. 
În anul 2014 au fost organizate următoarele activități de informare: 
- Publicațiile AGEPI au fost distribuite bibliotecilor universitare 
(ULIM, USMF, USM), bibliotecilor publice (circa 40) ; 
- Au fost organizate 16 seminare de informare și instruire la 
bibliotecile publice raionale (Leova, Orhei ,Soroca, Călărași, 
Ungheni, Teleneşti, Cahul, Căuşeni, Nisporeni Floreşti, Bălţi, 
Comrat, Sîngerei, Drochia, Şoldăneşti, Hînceşti), conform Ordinului 
DG AGEPI  nr. 59 din 31.03.2014.   
În total au fost instruiţi circa 661 de bibliotecari. 
Au fost diseminate 8632 ex. de publicaţii AGEPI (cărţi, broşuri).  
La 18 decembrie a fost organizată şedinţa de totalizare a primei etape 
a Campaniei de informare şi instruire a bibliotecarilor.        
Pe parcursul anului au fost organizate 2 evenimente de instruire în 
mun. Chișinău: 
- Conferința dedicata specialiștilor în domeniul tehnologiilor 
informaționale  din biblioteci, Programul Novateca(30 pers.);, 27 
februarie, Ordin nr .25 din 26.02.2014 
- seminarul de instruire pentru bibliotecari cu tema: Dreptul de 
autor pentru biblioteci , Biblioteca USMF „N. Testemițanu”, 13 
iunie, Ordin nr.38 din 10.03.2014 (15 pers.  
- În anul de bilanţ  s-a participat la Salonul Internațional de Carte, 
30.08-2.09, (Ordin nr. 139 din 21.08.2014). 

Nivelul ridicat de 
informare a 
societăţii cu 
privire la rolul PI 
în dezvoltarea 
economică, 
socială şi culturală 
a ţării 

42. Promovarea 2014 Agenţia de Stat pentru Numărul de Executat. Promovarea 
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invenţiilor autohtone 
brevetate şi a 
rezultatelor ştiinţifice 
la saloanele şi 
expoziţiile 
internaţionale de 
invenţii şi noi 
tehnologii, 
organizate peste 
hotarele Republicii 
Moldova 

Proprietatea 
Intelectuală; Academia 
de Ştiinţe a Moldovei; 
Agenţia de Atragere a 
Investiţiilor şi 
Promovare a Exportului 
din Moldova 

expoziţii la care 
s-a participat (7); 
numărul de 
invenţii 
promovate (202) 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014, AGEPI a acordat asistenţă pentru participarea 
inventatorilor din RM la 7 saloane internaţionale de invenţii şi 
tehnologi noi de la Geneva, Elveţia, Brussels, Belgia, Iaşi, România, 
Cluj-Napoca, România, Varșovia, Polonia și Osigec, Croația. 
AGEPI a participat cu stand informațional şi a acordat distincţii 
(cupa AGEPI şi 3 medalii) laureaţilor acestor saloane internaţionale. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei: 
Pe parcursul anului 2014, AITT a participat la 3 expoziţii 
internaţionale, astfel promovând 8 invenţii autohtone brevetate în 
ultimii doi ani. 
Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a 
Exportului din Moldova: 
În cadrul expoziției ,,EngineExpo, parte componentă a expoziției 
Internaționale ,,Global Automotive Components and Suppliers Expo 
2014”, desfășurată la 24-26 iunie 2014 la Stuttgart, Germania a fost 
prezentată invenția ,,MEMS precesionale pentru automobile”, din 
domeniul transmisiilor planetare precesionale. 
Ministerul Sănătății: 
Colaboratorii USMF „N. Testemițanu” au participat la 8 expoziții  
internaționale, inclusiv 2 naționale cu participare internațională. În 
cadrul acestor expoziții au fost obținute următoarele distincții: 
Medalii de aur – 39; Medalii de argint – 4; Diplome și premii special 
– 20. 

realizărilor 
instituţiilor din 
sfera ştiinţei şi 
inovării şi din 
universităţi la 
expoziţii 
internaţionale; 
atragerea 
investiţiilor pentru 
implementarea 
inovaţiilor 
autohtone 

43. 4.2.9. Modernizarea 
sistemului de 
instruire, formare şi 
perfecţionare 
continuă a cadrelor 
în domeniul PI 

Permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Educaţiei 

Numărul de 
cursuri 
organizate; 
numărul de 
persoane 
instruite  

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului au fost actualizate programele de instruire la 
disciplinele de studii în cadrul cursurilor de instruire ,,Protecția 
proprietarii intelectuale”, organizate la AGEPI. 
La ediția anului 2014 (septembrie-decembrie) a cursurilor au 
participat 25 cursanți, dintre care 10 reprezentanți ai autorităților 
publice cu responsabilități în domeniul PI (Ordin nr. 147 din 
08.09.2014). 
Examenul de calificare pentru obținerea titlului de Consilier în PI a 
fost susținut de către 16 cursanți.  
A fost acordată asistență Universității A ȘM în perfectarea unui 
program de instruire opțională în domeniul PI. 
A fost elaborat Cursul de instruire pentru ULIM, Facultatea Științe 
Economice, Protecția PI: politici, legi și aplicații. A fost organizat 
seminarul de instruire cu genericul „Mărcile, desenele și modele 
industriale – instrumente eficiente de sporire a competitivității 

Perfecţionarea 
programelor de 
instruire 
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întreprinderilor” pentru rezidenții incubatoarelor la solicitarea 
ODIMM (noiembrie). 
Ministerul Educaţiei: 
În cadrul proiectului TEMPUS TecTNet a fost semnat un acord de 
cooperare între universitățile partenere (UTM, USM, UASM, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi) în vederea realizării 
în comun,a programului de masterat Management inovațional și 
transfer tehnologic. 
La 15 septembrie 2014 programul de masterat a fost lansat la USM. 
În cadrul programului de masterat vor fi instruiţi specialişti de înaltă 
calificare în domeniul transferului tehnologic şi managementului 
inovaţional, de administrare şi gestionare eficientă a diverselor 
activităţi inovative, inclusiv economice, precum şi de conducere a 
subdiviziunilor de cercetare-dezvoltare ale 
organizaţiilor/întreprinderilor; specialişti în domeniul identificării şi 
dezvoltării unui produs inovativ şi lansarea acestuia pe piaţa de 
desfacere; transferului tehnologic între instituţiile de cercetare şi 
agenţii economici; asigurării gestionării activităţilor de protecţie a 
proprietăţilor intelectuale ale agenţilor economici; analizei evaluării 
obiectelor proprietăţii intelectuale, soluţionării litigiilor, combaterii 
fenomenului de contrafacere şi piraterie; managementului eficient în 
cadrul firmelor joint-venture. 

44. 4.2.10. Intensificarea 
cooperării cu 
autorităţile naţionale 
investite cu 
responsabilităţi în 
domeniul respectării 
drepturilor de 
proprietatea 
intelectuală, în baza 
unor acorduri 
bilaterale, 
planuri/programe de 
colaborare 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare; Ministerul 
Culturii; Ministerul 
Economiei; Ministerul 
Justiţiei; Serviciul 
Vamal; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic); 
Organizaţia pentru 
Dezvoltarea Sectorului 
Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, în cooperare 
cu: Consiliul 
Coordonator al 

Numărul de 
programe 
bilaterale 
semnate (22); 
numărul de 
activităţi 
organizate(23) 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014 au fost elaborate și semnate 6 Acorduri de colaborare 
bilaterală, unul fiind în negociere: 
- Memorandum  de colaborare dintre AGEPI și AO IREX 
Moldova, semnat la 20 februarie 2014; 
- Acordul de colaborare dintre AGEPI și Consiliul Concurenței, 
semnat la 27 iunie 2014; 
- Acordul de colaborare dintre AGEPI cu Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova, semnat la 01.04.2014; 
- Acordul de colaborare dintre AGEPI cu Universitatea de Stat din 
Taraclia, semnat la 01.04.2014; 
- Acordul de colaborare dintre AGEPI cu Institutul de Relații 
Internaționale și Management (IRIM), semnat la 02.01.2014; 
- Acordul de colaborare dintre AGEPI și Institutul Dezvoltării 
Informaționale al AȘM, în proces de negociere. 
În anul 2014 au fost semnate 16 acorduri de colaborare cu 
bibliotecile publice raionale membre ale proiectului NOVATECA 
(Leova, Orhei, Călărași, Telenești, Cahul, Soroca, Comrat, Căușeni, 
Fălești, Florești, Șoldănești, Drochia, Nisporeni, Ungheni, Sîngerei, 

Amplificarea 
colaborării 
bilaterale în 
vederea 
promovării 
sistemului 
naţional de 
proprietate 
intelectuală 
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Audiovizualului; 
Procuratura Generală; 
Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii 
Moldova; Centrul 
Internaţional de 
Expoziţii „Moldexpo” 
S.A. 

Hîncești). 
În baza Memorandumului de colaborare semnat cu IREX / Novateca 
au fost organizate 16 seminare în cadrul bibliotecilor raionale, s-a 
participat la 2 evenimente organizate de Novateca. 
La 27 iunie a avut loc întrevederea bilaterală dintre conducerea 
AGEPI și CC și a fost semnat Acordul de colaborare AGEPI_CC 
(Ordin DG nr 112 din 26.06.2014). 
În anul 2014 în baza Acordului de colaborare cu ODIMM au fost 
organizate mai multe activități pentru IMM: 
- A fost elaborat conceptul Proiectului de promovare a informației 
de PI, în special a informației de brevet și de asimilare a inovațiilor 
deschise de către IMM, care a fost aprobat prin ordinul DG nr. 94 
din 29.05.2014. 
- Au fost organizate 3 seminare de informare a rezidenților 
incubatoarelor de afaceri și parcurilor științifico-tehnologice: la 29 
mai – Ordin DG nr.93 din 27.05.2014 (15 pers.), la 19 iunie – Ordin 
DG nr.104 din 12.06.2014 (20 pers.); la 20 noiembrie – Ordin DG 
nr. 211 din 17.10.2014, (10 pers.). 
- S-a participat la lucrările Conferinței Internaționale a IMM-urilor 
din 2 octombrie cu raport și diseminare de informații (220 pers.) – 
Ordin 167 din 26.09.2014. 
- S-a participat la Forumul „Știință-Business din data de 11 
decembrie, inclusiv cu prezentarea „Simbioza dintre antreprenoriatul 
inovațional și proprietatea intelectuală” 
S-a participat în calitate de partener la concursul Cupa Businessului 
Creativ Moldova (CBC- Creative Business Cup) organizat de AO 
GEW Moldova (Global Entrepreneurship Week), la Universitatea 
Perspectiva, pe 26 iulie 2014. Concursul  ideilor creative de business 
s-a desfășurat în premiera în RM și a avut drept scop promovarea 
acestora pe plan internațional. 
In perioada de raport AGEPI a participat în calitate de partener la 
organizarea Concursului Cupa Businessului Creativ Moldova 
(Creative Business Cup) organizat de AO GEW Moldova (Global 
Entrepreneurship Week), desfășurat în premieră în Republica 
Moldova, pe data de 26 iulie, precum și la evenimentele dedicate 
Săptămânii Globale a Antreprenorialului: masa rotundă din 21 
noiembrie organizată în comun cu asociația GEW Moldova (Ordinul 
nr. 209 din 14.11.2014). 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: 
Au fost organizate 4 întruniri cu specialiştii AGEPI privind 
responsabilităţile în domeniul respectării DPI, etapele de fabricare şi 
modul de înregistrare a produselor cu DO protejate şi IG protejate. 
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Ministerul Culturii: 
A fost elaborat un acord de colaborare între Ministerul Culturii şi 
AGEPI, dar acesta nu a fost semnat. 
Ministerul Economiei: 
În anul 2014, s-a desfășurat prima ședință a Comitetului Mixt în 
cadrul Acordului între Guvernul RM şi UE cu privire la protecţia IG 
pentru produsele agricole şi alimentare. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
În perioada anului 2014, MAI a cooperat activ cu reprezentanţii BSA, 
titularii de drepturi şi reprezentanţii acestora, în acest sens fiind 
organizate două ateliere de lucru cu efectivul antrenat în combaterea 
delictelor din sfera proprietății intelectuale;  
Prin Dispoziția IGP nr.34/1-340 din 07 octombrie 2014 s-a participat 
la operațiunea BLACK POSEIDON-3 privind combaterea traficului 
ilicit și contrafacerea de bunuri, rezultatele fiind raportate în cadrul 
întrunirii țărilor participante la Istambul, Turcia.   
Consiliul Coordonator al Audiovizualului: 
- CCA a participat la Simpozionului anual ştiinţifico-practic 
„Lecturi AGEPI”, cu genericul „Probleme actuale ale proprietăţii 
intelectuale”, organizat de AGEPI. 
Academia de Ştiin ţe a Moldovei (Agenţia pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic):  
AITT în cooperare cu ODIMM şi CCI a RM au elaborat un proiect cu 
aplicare la reţeaua Enterprice Europe Network pentru obţinerea 
statutului de punct național de contact în vederea promovării DPI la 
nivel internațional. Organizarea  în comun cu instituțiile nominalizate 
a expozițiilor „Fabricat în Moldova” şi „Topul Inovaţiilor”. 
Aceste instituții şi-au propus să creeze o platformă viabilă pentru a 
oferi o gamă largă de servicii pentru mediul de afaceri în vederea 
accesului la piaţa europeană şi pentru implementarea unor tehnologii 
inovatoare în procesul de producţie sau prestare a serviciilor. 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor M ici 
şi Mijlocii:   
La 19 iunie, reprezentanţii ODIMM şi reprezentanţi ai Reţelei 
Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (or. Leova, Sângerei, 
Dubăsari, Stefan Voda, Soroca, Rezina), au participat la seminarul de 
instruire cu genericul „Informaţia şi documentaţia de brevet – suport 
pentru dezvoltarea unor produse şi servicii competitive”,  organizat 
de AGEPI. Scopul evenimentului a fost de a şcolariza şi instrui 
reprezentanţii incubatoarelor de afaceri, parcurilor ştiinţifico-
tehnologice şi incubatoarelor de afaceri din republică în domeniul 
proprietăţii intelectuale, de a le forma abilităţi de cercetare şi 
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documentare în sursele de informare naţionale şi internaţionale în 
domeniul proprietăţii intelectuale, în special din domeniul informaţiei 
de brevet. 
La data de 20 noiembrie 2014 a fost organizat seminarul de instruire 
cu tema „Mărci, desene şi modele industriale - instrumente eficiente 
de sporire a competitivităţii întreprinderilor”, cu participarea 
reprezentanților incubatoarelor de afaceri, parcurilor ştiinţifico-
tehnologice, incubatoarelor de afaceri şi specialiştilor din cadrul 
ODIMM şi AGEPI. 
ODIMM, în parteneriat cu AGEPI, au aplicat Proiectul: „Value 
Intellectual Property for SME- VIP4SME”  în cadrul Programului 
de Inovare şi Cercetare Orizont 2020. Scopul Proiectului este de a 
spori gradul de conştientizare şi de a oferi cunoştinţe pentru o mai 
bună integrare a proprietăţii intelectuale în cadrul IMM-lor. 
Camera de Comerţ şi Industrie:  
CCI a organizat și desfășurat în comun cu AGEPI concursul „Marca 
Comerciali a anului 2014". Scopul concursului este de a promova pe 
piața autohtonă practicile de succes în domeniul marketing-ului și 
branding-ului.  
Procuratura Generală: 
Acțiunea este realizată de PG în conformitate cu Planul comun de 
Acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice 
pentru perioada anilor 2013-2015 semnat inclusiv de AGEPI la 
30.09.2013, în baza unui Ordin comun. 
Conform art.10 al Convenției din 23.11.2001 privind criminalitatea 
informatică, infracțiunile referitoare la atingerile aduse PI și 
drepturilor conexe, sunt în mare parte infracțiuni de conținut din 
categoria celor informatice. 
Astfel, potrivit planului menționat, au fost înaintate proiecte de lege 
în vederea combaterii criminalității informatice, inclusiv celei de 
conținut și a altor crime împotriva PI; au fost efectuate generalizări 
privind examinarea crimelor din categoria vizată; au fost examinate 
posibilități de cooperare operativă interinstituțională, inclusiv cu 
furnizorii de servicii internet și de telecomunicații în vederea 
intervenirii pentru stoparea comiterii unor acțiuni ilegale prin 
utilizarea sistemelor informatice și conservarea rapidă a datelor 
informatice referitoare la crimele informatice;  
Totodată, instituțiile semnatare a ordinului comun, urmau să 
desemneze persoanele responsabile de sectorul comunicațiilor 
electronice şi informaticii, PI, DA şi a DC, cu implicarea acestora în 
activitatea de monitorizare şi control în sectorul menționat.  
A fost planificată crearea în comun a unui mecanism aplicabil 
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pentru asigurarea drepturilor, conform art. 66 din Legea nr. 
139/2010 privind DA și DC (termen de realizare - semestrul I 
2015). În acest sens, proiectul de modificare a art.66 din Legea 
nr. 139/2010 iniţiat de AGEPI şi coordonat cu persoanele 
interesate cu autorităţile competente, a fost transmis 
Parlamentului RM, fiind aprobat in prima lectură. 
În vederea realizării pct.5.1 al Planului  comun de Acţiuni în 
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice 
pentru perioada anilor 2013-2015, considerăm oportună 
desfăşurarea campaniilor de informare a societăţii civile referitor 
la protecţia PI, a DA și DC.. 

45. 4.2.12. Consolidarea 
sistemului sui 
generis de protecţie 
juridică a soiurilor 
noi de plante: 

permanent Ministerul Agriculturii 
şi Industriei 
Alimentare; Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală; Comisia de 
Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante cu 
participarea instituţiilor 
abilitate în domeniul PI 

Numărul de 
soiuri protejate 
anual (29) 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
la 22.08.2014 AGEPI a transmis spre examinare Guvernului RM 
Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative, care vizează modificarea și completarea Legii 
nr.161/2007, nr. 38/2008 și nr.39/2008 . 
În anul 2014 au fost eliberate 26 de brevete naționale și 3 străine 
pentru soiuri plante. 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: În contextul 
consolidării sistemului sui generis, anual se desfășoară următoarele 
activități: 
- Examinarea tehnică a soiurilor la condiţiile de brevetabilitate 
(art. 47 Legea 39-XVI/2008 (în total au fost examinate 70 de soiuri 
candidate si 48 soiuri similare, printre care şi 22 de soiuri candidat în 
al doilea an de testare); 
- Recunoaşterea testului DUS, realizat de o altă autoritate, 
autorizată de UPOV (art. 47 (3) Legea 39-XVI/2008); 
- Promovarea soiurilor pentru eliberarea brevetului de autor la 
AGEPI. 

Sistemul sui 
generis de 
protecţie a 
soiurilor noi de 
plante în 
Republica 
Moldova 
armonizat cu 
cerinţele 
internaţionale şi 
regionale în 
domeniu 

46. Instruirea angajaţilor 
Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală şi ai 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Industriei 
Alimentare, Comisiei 
de Stat pentru 
Testarea Soiurilor 
Noi de Plante privind 
aplicarea 

Permanent
, conform 
unor 
planuri 
speciale 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare; Comisia de 
Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante 

Numărul de 
persoane 
şcolarizate (26) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raportare la AGEPI a fost organizat un seminar de 
instruire în domeniul protecției soiurilor noi de plante pentru 
lucrătorii CSTSP și ai instituțiilor de ameliorare din republică, 
privind aplicarea prevederilor Convenţiei UPOV (Ordin nr. 210 din 
17 noiembrie ). Au participant la eveniment 24 de reprezentanți ai 7 
instituții din domeniu.  
Specialiştii AGEPI şi MAIA au participat la sesiunea comitetelor 
UPOV. Au fost școlarizate 24 de persoane. 
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 
În 2014 angajații CSTSP au participat la acţiuni de perfecţionare 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
examinatorilor 
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prevederilor 
Convenţiei Uniunii 
Internaţionale pentru 
Protecţia Soiurilor 
Noi de Plante 
(UPOV) 

profesională, dintre care - 2 traininguri organizate de UPOV şi 1 curs 
la distanţă:  
- trainingul „Contributing to PLUTO data base”, Geneva, 9-11 
decembrie 2014;  
- trainingul „Quality Control System of seeds and seedlings”, 
13iulie-1 octombrie 2014, Tskuba, Japonia; 
- cursul la distanţă DL-205-„Introduction to the UPOV System of 
Plant Variety Protection under the UPOV Convention”. Au fost 
școlarizate 2 persoane. 

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea  
respectării drepturilor de proprietate intelectual ă 

47. 4.3.1. Sporirea capacităţilor 
Serviciului Vamal în 
domeniul respectării 
drepturilor de PI la 
frontieră 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul 
cererilor de 
intervenţie 
depuse la 
Serviciul Vamal 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014, la Serviciul Vamal au fost depuse 136 de 
cereri de intervenţie vamală 

Capacitatea 
sporită a organelor 
vamale privind 
depistarea şi 
prevenirea 
traficului ilicit de 
mărfuri 
contrafăcute ce 
includ drepturi de 
PI 

48. Dezvoltarea 
sistemului de 
evidenţă 
(recepţionare şi 
procesare) a 
solicitărilor (cererilor 
de intervenţie) a 
titularilor de drepturi 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul 
obiectelor de PI 
înregistrate în 
registrul 
Serviciului 
Vamal 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Evidenţa cererilor de intervenţie se efectuează în Registrul OPI în 
care se introduce informaţia cu privire la solicitant, OPI, data de 
depunere a dosarului etc. Registrul este publicat pe pagina web a SV. 
- pe parcursul anului 2014, în Registrul OPI au fost înregistrate  593 
de obiecte de proprietate intelectuală.  

Majorarea 
numărului de 
obiecte de 
proprietate 
intelectuală 
protejate 

49. Dezvoltarea 
mecanismelor de 
cooperare cu 
autorităţile naţionale 
şi internaţionale 
responsabile de 
protecţia PI 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
operaţiuni 
regionale şi 
internaţionale cu 
participarea 
Serviciului 
Vamal 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
În scopul dezvoltării mecanismelor de cooperare cu autoritățile 
naționale și internaționale responsabile de protecția PI, s-a participat 
la: 
- Seminarul Regional privind protecţia proprietăţii intelectuale în 
ţările Europei de Sud - Est (12-16 mai 2014);  
- Atelierul de lucru pentru consolidarea capacităţilor personalului 
vamal în domeniul PPI (16-19 septembrie 2014); 
- Seminarul privind evaluarea de către OMPI a impactului 
economic şi implementarea SNPI până în 2020 (6-8 octombrie 
2014); 
- Masa rotundă organizată de AGEPI în vederea combaterii 

Mecanismul de 
schimb de 
informaţii 
implementat 
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fenomenului de contrafacere (3 noiembrie 2014); 
- Acţiunea comună a Serviciului Vamal şi a sectorului privat 
contra traficului de ţigări contrafăcute şi de contrabandă (11-15 
noiembrie 2014); 
- Masa rotundă cu participarea EUBAM privind modernizarea 
legislaţiei în domeniul PI (12 noiembrie 2014); 
- A IV-a Reuniune a Grupului de lucru privind implementarea 
Cadrului Strategic de cooperare vamală RM – UE. (20-21 
noiembrie 2014); 
- Masa rotundă organizată de AGEPI în vederea elucidării 
problemelor de procedură în distrugerea mărfurilor contrafăcute (28 
noiembrie 2014); 
- Seminarul regional în vederea consolidării cooperării 
instituţiilor internaţionale cu cele naţionale în domeniul combaterii 
fenomenului de contrafacere (15 – 19 decembrie 2014). 

50. Diseminarea şi 
gestionarea 
informaţiei cu privire 
la cazurile de 
încălcare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală la 
frontieră 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Informaţia şi 
actualizările 
publicate pe 
pagina web a 
Serviciului 
Vamal 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
În perioada 2014, SV a participat activ la sensibilizarea publicului 
larg privind rolul PI în dezvoltarea economică, socială şi culturală a 
ţării şi importanţa respectării DPI. 
Diseminarea şi gestionarea informaţiei cu privire la cazurile de 
încălcare a DPI şi de distrugere a mărfurilor contrafăcute, se 
efectuează prin intermediul paginii web a SV www.customs.gov.md, 
conferinţe de presă şi şedinţe la care sunt invitaţi titularii şi mass 
media.  

Asigurarea 
informării 
publicului cu 
referire la 
protecţia 
drepturilor de PI 
la frontieră 

51. Crearea sistemului 
automatizat de 
evidenţă şi stocare a 
informaţiei cu privire 
la traficul cu mărfuri 
contrafăcute şi opere 
piratate 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Sistemul testat şi 
implementat 

În proces de executare.  
Serviciul Vamal: 
Executarea acțiunii va fi posibilă  doar în anul 2016, conform 
Planului SV privind finanţarea procesului de dezvoltare a sistemului 
informaţional integrat vamal pentru anii 2012-2016, pct. 6.10. 
(http://www.customs.gov.md/index.php?id=2810) 
cu respectarea  următoarelor condiții: 
1. Identificarea sursei de finanţare (aprox. 12.000.000 MDL); 
2. Crearea grupului de lucru în comun cu instituţiile de resort. 
Considerăm oportun modificarea termenului de realizare a pct. 4.3.1 
(din anul 2014 în anul 2016). 

Sistemul gestionat 
de Serviciul 
Vamal 

52. Elaborarea şi 
implementarea 
profilurilor de risc 
specifice domeniului 
şi a modulului 
corespunzător pentru 

2014 Ministerul Finanţelor, 
Serviciul Vamal 

Profilurile de 
risc elaborate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014 au fost create 4 profile de risc. 
 

Sistemul de 
analiză de risc în 
domeniu 
implementat 



39 

 

analiza riscurilor 
53. 4.3.2. Instruirea continuă a 

colaboratorilor 
vamali în domeniul 
PI: 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
cursuri 
organizate; 
numărul de 
colaboratori 
instruiţi; 
numărul de 
vizite de lucru 
organizate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014 au fost organizate 10 activităţi de instruire a 
personalului vamal în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, la 
care au participat 234 de angajaţi. 
- în vederea implementării legislaţiei în domeniu, personalul vamal 
din secția protecția PI a participat la multiple mese rotunde la care au 
fost implicaţi lucrători vamali din statele vecine, experţi 
internaţionali.  

Ridicarea 
nivelului de 
cunoştinţe a 
lucrătorilor vamali 
în domeniul PI 

54. Organizarea 
seminarelor naţionale 
şi internaţionale cu 
participarea 
titularilor de drepturi 
şi a organelor de 
drept pentru a spori 
gradul de 
conştientizare a 
necesităţii protecţiei 
PI şi pentru a 
îmbunătăţi 
cooperarea dintre 
aceştia 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
seminare 
organizate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014 au fost organizate 15 seminare naţionale 
şi internaţionale cu participarea titularilor de drepturi şi a organelor 
de drept pentru a spori gradul de conştientizare a necesităţii protecţiei 
PI şi pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre aceştia. 
 

Sporirea 
cooperării dintre 
titularii de 
drepturi şi 
instituţiile publice 

55. Organizarea vizitelor 
de lucru în străinătate 
în vederea 
schimbului de 
experienţă şi 
preluarea celor mai 
avansate practici în 
domeniu. 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
vizite de lucru 
organizate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014 au avut loc 6 vizite de lucru în străinătate în 
vederea schimbului de experienţă şi preluarea celor mai avansate 
practici în domeniu. 
 

Preluarea celor 
mai bune practici 
privind 
dezvoltarea 
sistemului de 
protecţie a 
drepturilor de PI 
la frontieră 

56. 4.3.3. Dotarea posturilor 
vamale cu 
echipamentul necesar 
în scopul asigurării 
respectării 
drepturilor de PI la 
frontieră: 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Echipamentul 
special instalat 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014  două posturi vamale au fost dotate cu 
aparate foto. De asemenea, cu suportul Chinei, la Biroul Vamal 
Leuşeni a fost instalat un scaner de ultimă generaţie.  
 

Asigurarea unor 
instrumente 
moderne pentru 
depistarea 
mărfurilor 
contrafăcute/opere 
pirat 
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57. Coordonarea 
activităţilor şi 
schimbului de 
informaţii cu alte 
instituţii, organizaţii 
nonguvernamentale 
(ONG-uri) 

2013 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
activităţi 
realizate în 
comun cu ONG-
urile 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014, au fost organizate multiple sesiuni / mese 
rotunde cu alte instituţii, în vederea elucidării şi ameliorării 
problemelor apărute în combaterea fenomenului de contrafacere. 

Cooperarea mai 
eficientă cu ONG-
urile 

58. Crearea bazei de date 
automatizate care 
cuprinde informaţii 
referitoare la 
produsele-cheie, 
titularii de drepturi, 
persoanele interesate 
şi datele de contact 
ale acestora 

2012 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal; 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Baza de date 
creată 

In proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Observatorul respectării DPI. 
Inițial acțiunea a fost planificată de SV, ulterior s-a decis de a crea o 
platformă unică IT. Proiectul de asistență privind Implementarea 
unui Sistem Informațional de colectare, procesare şi diseminare a 
datelor privind respectarea DPI a fost transmis Delegației UE la 
Chișinău şi este în proces de pregătire pentru a fi transmis la Comisia 
Europeană. 

Schimbul operativ 
de informaţii 
dintre lucrătorii 
vamali 
responsabili cu 
privire la riscul de 
introducere 
/scoatere a 
mărfurilor 
contrafăcute şi 
piratate pe/ de pe 
teritoriul vamal al 
Republicii 
Moldova 

59. Asigurarea efectuării 
expertizei, 
consultării, 
conlucrării 
permanente cu 
specialişti în 
domeniul PI 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
expertize şi 
consultări 
acordate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014, au avut loc multiple consultări şi conlucrări 
cu experţii EUBAM, în vederea elucidării şi ameliorării problemelor 
apărute în combaterea fenomenului de contrafacere şi pentru 
elaborarea Proiectului Regulamentului privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale. 

Coordonarea 
domeniului 
respectării 
drepturilor de PI 
la frontieră de 
ansamblu 

60. 4.3.4. Dezvoltarea 
cooperării cu agenţii 
economici şi cu 
publicul larg în 
scopul ameliorării 
protecţiei drepturilor 
de PI la frontieră: 

permanent Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul 
activităţilor de 
instruire 
organizate 
pentru public; 
extinderea 
cooperării 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
La 10.05.2014, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, SV a participat la 
acţiunea de sensibilizare a publicului larg privind rolul PI în 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi 
importanţa respectării drepturilor de PI. 
La 04.09.2014, la Biroul Vamal Leuşeni, SV a organizat o acţiune de 
sensibilizare a publicul larg privind rolul PI în dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a ţării, precum şi importanţa 
respectării drepturilor de PI. 

O mai bună 
înţelegere de către 
public şi o 
implicare mai 
activă a altor 
agenţi economici 

61. Desfăşurarea 
campaniilor de 
mediatizare, 
diseminare a 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
campanii 
organizate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Diseminarea şi gestionarea informaţiei cu privire la cazurile de 
încălcare DPI şi distrugerea a mărfurilor contrafăcute se efectuează 

Nivelul înalt de 
conştientizare a 
cetăţenilor şi a 
comunităţii de 
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informaţiilor prin 
mijloacele de 
comunicare în masă 
şi prin Internet 
privind protecţia 
drepturilor de PI la 
frontieră 

prin intermediul paginii web a SV www.customs.gov.md, 
conferinţe de presă şi şedinţe la care sunt invitaţi titularii şi mass 
media. Astfel, pe parcursul anului 2014 au avut loc 5 acţiuni de 
diseminare a informaţiei privind protecţia DPI la frontieră. 

afaceri a măsurilor 
de protecţie la 
frontieră 

62. Implementarea 
continuă a procesului 
de consultare şi 
colaborare cu 
sectorul privat 
interesat de protecţia 
drepturilor de PI la 
frontieră 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de acte 
prezentate spre 
consultare 
publică Numărul 
de conferinţe de 
presă organizate 

Executat. 
Serviciul Vamal: 
Pe parcursul anului 2014 au avut loc 2 conferinţe de presă. 

 

Nivelul înalt de 
implicare a 
titularilor de 
drepturi în 
protecţia 
drepturilor de PI 
la frontieră 

63. 4.3.5. Consolidarea 
relaţiilor de 
cooperare a 
Serviciului Vamal, a 
Ministerului 
Afacerilor Interne şi 
a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală cu 
deţinătorii principali 
ai drepturilor de PI 

2014 Ministerul Finanţelor; 
Serviciul Vamal 

Numărul de 
activităţi 
organizate 
pentru titulari 
(5) 

Executat.  
Serviciul Vamal: 
Din grupul de lucru interinstituţional ”Observatorul respectării 
DPI” creat de către AGEPI, fac parte AGEPI, MAI, SV, Procuratura. 
În cadrul şedinţelor membrilor grupului sunt discutate mecanismele 
de colaborare dintre instituţiile abilitate cu împuterniciri în domeniul 
DPI, ale schimbului operativ de informaţii, de creare a bazelor de 
date etc. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
AGEPI în colaborare cu Cabinetul de Avocați „A. Mu șatescu” sub 
egida Asociaţiei Internaţionale a Mărcilor (INTA) a organizat masa 
rotundă cu genericul „Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile 
publice, responsabile de asigurarea DPI și titularii de drepturi”, cu 
participarea reprezentanților autorităților din România (3 octombrie 
2014), (Ordin nr.168 din 30.09.2014). 
AGEPI a participat cu rapoarte la următoarele evenimente organizate 
de Misiunea EUBAM: 
- Seminarul privind combaterea contrafacerii medicamentelor,cu 
participarea Camerei de Comerț Americane, companiei SANOFI, 
MAI, SV, MEc, Agenției pentru protecția medicamentelor 
(25.02.2014); 
- Trainingul privind respectarea drepturilor PI, pentru 
reprezentanții SV, Misiunea EUBAM, MAI, AGEPI, reprezentanții 
SV al Belgiei și al Poloniei, reprezentanții titularilor de drepturi.  
- Ședința privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală 
la frontieră (Misiunea EUBAM, Chișinău), EUBAM, SV, MAI, 
AGEPI, titularii de drepturi, reprezentanții instituțiilor publice și 

Efectul maxim al 
activităţilor 
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titularii de drepturi (10.04.2015). 
Reprezentanții Microsoft Corporation din RM au întreprins o vizita 
de lucru la AGEPI în scopul dezvoltării relațiilor de colaborare (15 
octombrie 2014). 

64. 4.3.6. Perfecţionarea 
sistemelor 
informaţionale 
automatizate de 
evidenţă a datelor 
gestionate de 
Ministerul Afacerilor 
Interne cu privire la 
încălcarea drepturilor 
de PI 

2014 Ministerul Afacerilor 
Interne 

Rapoarte 
statistice care 
respectă 
standardele 
internaţionale (1) 

Executat. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
Sistemul informațional automatizat ,,Registrul informațiilor 
criminalistice și criminologice” a fost format în baza Sistemului 
informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a 
cauzelor penale și persoanelor care au săvârșit infracțiuni, în temeiul 
Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul 
informaţiei criminalistice şi criminologice”, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 633 din 06 iunie 2007. 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 24 mai 2012 fost aprobat 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului 
informațional automatizat ,,Registrul informațiilor criminalistice și 
criminologice”. 
La 1 ianuarie 2013 sistemul a fost implementat la Banca centrală de 
date a Registrului informației criminalistice și criminologice.  
Implementarea Sistemului a permis înregistrarea electronică a 
sesizărilor infracțiunilor, inclusiv art. 1851 (Încălcarea dreptului de 
autor și a drepturilor conexe), art.1852 (Încălcarea dreptului asupra 
obiectelor de proprietate industrială), 1853 (Declarațiile intenționat 
false în documentele de înregistrare ce țin de protecția proprietății 
intelectuale) și art. 2462 (Falsificarea și contrafacerea produselor). 
În prezent, la Sistemul informațional automatizat ,,Registrul 
informațiilor criminalistice și criminologice” sunt conectate toate 
subdiviziunile specializate ale MAI, PG, Procuratura de transport, 
CNA și SV.  
Au avut loc 3 ședințe de lucru cu participarea AGEPI, PG, SV, 
Ministerului Justiției privind instituirea unei baze de date unice ce va  
permite accesul mai multor subiecți din domeniu. Însă, este necesară 
identificarea surselor financiare pentru inițierea proiectului respectiv. 

Sistemele 
informaţionale 
automatizate de 
evidenţă a datelor 
gestionate de MAI 
cu privire la 
încălcarea 
drepturilor de PI 
implementate 

65. 4.3.10. Instruirea continuă a 
lucrătorilor organelor 
de drept ce ţin de 
depistarea, 
investigarea, 
urmărirea penală şi 
judecarea 
infracţiunilor 

permanent Ministerul Afacerilor 
Interne cu participarea 
instituţiilor abilitate 

Numărul de 
persoane 
şcolarizate 

Executat. 
Ministerul Afacerilor Interne: 
Reprezentanții MAI au participat la  următoarele activități: 
1. Vizita de studiu în domeniul respectării DPI, organizată de către 
OMPI  în cooperare cu Oficiul de PI din Ungaria (1pers.) (17-18 
aprilie).  
2. Seminarul Regional „Drepturile de proprietate intelectuală în 
țările Europei de S-E”, organizat de către OHIM și Parchetul de pe 

Nivelul înalt de 
pregătire 
profesională a 
lucrătorilor 
organelor de drept 
în domeniul PI 
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respective, precum şi 
legătura cu alte 
categorii de 
infracţiuni 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție al Ministerului Public din 
România, în colaborare cu Oficiul de Brevete din Bulgaria, 13-15 
mai, București, România (1 pers.). 
3. Atelierul regional al OMC privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, organizat de către OMC pentru țările din 
Europa Centrală și de Est, Asia Centrală și Caucaz (10-12 decembrie 
2014, or. Viena). 
4. Atelier de totalizare a operațiunii BLACK POSEIDON III, 
eveniment organizat în cadrul Programului Interpol privind traficul 
ilicit de mărfuri contrafăcute, (15-18 decembrie 2014 în or. Istambul, 
Turcia). 
5. Masa rotundă privind îmbunătățirea  relațiilor dintre autoritățile 
competente, organizată de AGEPI (3 octombrie 2014). 
6. Instruiri sub egida EUBAM privind traficul de mărfuri 
contrafăcute, or. Odessa, Ucraina. 
7. Instruiri complexe pentru angajații de poliție a subdiviziunilor 
de profil din teritoriu privind aplicarea în practică a metodologiei 
privind depistarea cazurilor de încălcare a drepturilor de autor și 
drepturilor conexe organizate de Inspectoratul Național de 
Investigații al IGP în conlucrare cu BSA. (iunie 2014). 
Au fost instruite 40 persoane din cadrul MAI. 

66. 4.3.13 Elaborarea şi 
promovarea politicii 
concurenţiale 
aferente exercitării 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală prin 
asigurarea unui 
dialog continuu cu 
societatea 

2014 Consiliul Concurenţei 
în colaborare cu 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
acţiuni 
desfăşurate (2) 

Executat. 
Consiliul Concurenţei: 
CC colaborează cu AGEPI la examinarea cazurilor de încălcare a 
legislaţiei concurenţiale ce implică utilizarea DPI și la aplicarea 
legislației din domeniile de competență ale celor două autorități. În 
vederea eficientizării relațiilor de colaborare și definirii modalităților 
și procedurilor de comunicare, la 27 iunie 2014 a fost semnat un 
acord de colaborare cu AGEPI.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014 (27 iunie) a fost coordonat și semnat un Acord de 
colaborare bilaterala între AGEPI și CC, ce stabileşte principalele 
direcţii şi mecanismele de colaborare dintre cele două autorităţi. 
Acordul de colaborare va permite coordonarea eforturilor în vederea 
consolidării sistemului național de protecție și asigurare a respectării 
DPI, prevenirii și descurajării practicilor anticoncurentiale, inclusiv 
în domeniul PI (Ordin DG nr. 112 din 26.06.2014). 
 

Identificarea 
problemelor, a 
obiectivelor şi 
instrumentelor de 
soluţionare a 
acestor probleme 
cu considerarea 
bunelor practici în 
domeniu a altor 
state; elaborarea 
politicii; 
informarea 
societăţii cu 
referire la politica 
promovată de stat 
în combaterea 
acţiunilor 
anticoncurenţiale 
şi de concurenţa 
neloială ce 
implică 
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exercitarea 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală 

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

Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştin ţele din domeniul proprietăţii intelectuale 

67. 5.1.1. Organizarea 
activităţilor de 
informare a societăţii 
cu privire la rolul PI 
în dezvoltarea 
economică, socială şi 
culturală a ţării, 
precum şi importanţa 
respectării 
drepturilor de PI 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Serviciul Vamal; 
Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, 
în cooperare cu alte 
instituţii abilitate 

Numărul de 
seminare, 
traininguri, 
mese-rotunde, 
ateliere de lucru 
organizate 
pentru diferite 
categorii de 
utilizatori ai 
sistemului de PI 
(80); numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi 
(1393); 
Numărul de 
elevi participanți 
la Campanie 
(6400) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În scopul informării societăţii cu privire la rolul PI în dezvoltarea 
economică, socială şi culturală a ţării, precum şi importanţa 
respectării drepturilor de PI, în anul 2014 au fost publicate în mass-
media 257 de informații (articole, știri, interviuri („Business class”, 
„Economiceskoe obozrenie”, „ Komsomoliscaia pravda” etc.) 
Au fost organizate 6 conferințe de presă, au fost difuzate 107 
comunicate de presă, 20 de emisiuni radio (Radio Moldova 
emisiunea „Evrica” și Vocea Basarabiei) și 2 emisiuni TV. 
Pe pagina web oficiala a AGEPI, la rubrica Noutăți, au fost publicate 
179 de informații din domeniul sistemului național de PI și 122 de 
informaţii referitor la respectarea drepturilor de PI pe pagina 
www.stoppirateria.md. 
În anul 2014, AGEPI a participat la 80 de evenimente de diseminare 
a informațiilor din domeniul PI și de instruire în domeniu (expoziții, 
seminare, mese rotunde, cursuri de instruire, conferințe, campanii 
tematice, ateliere de lucru etc.), organizate pentru diferite categorii 
de utilizatori:  
- 73 de evenimente naționale (în mun. Chişinău – 46; în teritoriu – 
27), 7 – internaționale (expoziții). 
Dintre cele naționale: expoziții – 18; seminare, ateliere etc. – 55, 
inclusiv: 
- pentru instituţiile din sfera ştiinţei/inovării – 6; 
- pentru instituții de învățământ superior și preuniversitar – 9;  
- pentru întreprinderi, inclusiv IMM, sfera antreprenoriatului -18; 
- pentru autoritățile publice (MAI, SV, Procuratură)-4; 
- pentru bibliotecari – 18. Au fost şcolarizate 1393 persoane, 
distribuite 6283 publicații. 
În anul 2014 a fost organizată Campania de sensibilizare a elevilor 
asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei (Campania)  din mun. 
Chişinău care a cuprins 68 licee, 6400 elevi. În cadrul Campaniei au 
fost diseminate 5 titluri de materiale informative /14410 ex.  
(Planul de acțiuni al Campaniei a fost aprobat prin Ordinul DG 

Sporirea nivelului 
de cunoaştere a 
domeniului de PI 
de către publicul 
larg 
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nr.177 din 18.11.2013). 
În vederea desfășurării Campaniei a fost semnat un Acord de 
colaborare cu MEd.  
Au fost stabilite relații de colaborare cu DGETS din mun. Chișinău, 
care a expediat directorilor de licee recomandarea de a susținerea 
Campania desfășurată de AGEPI. 
In cadrul Campaniei din mun. Chişinău a fost efectuat un Sondaj 
privind cunoştinţele şi percepţia de către tânăra generaţie a 
fenomenelor pirateriei şi contrafacerii în RM în baza unui Chestionar 
elaborat în comun cu MEd (5854 de chestionare colectate). 
AGEPI a participat la 40 seminare de informare privind protecţia DA 
şi DC, fiind instruite 1240 de persoane. 
Ministerul Afacerilor Interne:   
Reprezentanții MAI au participat activ la toate campaniile de 
informare a societății organizate de către AGEPI. 
Au fost reflectate mai multe cazuri de încălcare a drepturilor de PI 
depistate de poliție. 
Ministerul Sănătății: 
1. În cadrul bibliotecii științifico-medicale a USMF  
„N. Testemițanu” funcţionează expoziția permanentă cu referire la 
proprietatea intelectuală. 
2. Colaboratorii USMF au participat la 2 Concursuri naționale: 
a) Concursul Republican „Cel mai bun raționalizator al anului” , la 
care au obținut 2 premii: Cel mai bun raționalizator al anului 2014 în 
RM în domeniul medicinii și Cel mai bun tânăr raționalizator al 
anului 2014 din Republica Moldova; 
b) Concursul „Topul inovațiilor”, ediția a V-a, unde a fost stabilit 
topul celor mai valoroase invenții ale anului 2014. Colaboratorii 
USMF „N. Testemițanu” au obținut 3 locuri în domeniu ( locul I – 
echipa  laboratorului de otorinolaringologie și Centrul în domeniul 
medicamentului; locul II - colectivul Catedrei farmacologie și 
farmacologie clinică; locul III – colectivul Catedrei de chirurgie 
OMF, implantologie orală și Stomatologie terapeutică „A. Guțan” și 
3 certificate de participare. 
Universitatea, prin reprezentanții săi, a participat la seminarele și 
trainingurile organizate de către AGEPI și AITT în domeniul 
protecției proprietății intelectuale (Centrul  în domeniul 
medicamentului, Laboratorul inginerie tisulară și culturi celulare, 
Laboratorul ORL, Secția IMTT, Laboratorul boli intraspitalicești, 
Catedra farmacologie și farmacie clinică). 

68. 5.1.2. Elaborarea, 2014 Agenţia de Stat pentru Numărul de Executat. Sporirea gradului 
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imprimarea şi 
distribuirea 
materialelor 
promoţionale în 
domeniul PI 

Proprietatea Intelectuală materiale 
elaborate şi 
distribuite 
(20948) 

Planul lucrărilor editorial/poligrafice al AGEPI pentru anul 2014 a 
fost aprobat prin Ordinul DG nr . 26 din 27.02.2014.  
În conformitate cu acesta, au fost redactate și editate 63 de titluri  
editoriale (pliante, flyere, broșuri, cărți), intr-un tiraj de  20948 ex., 
inclusiv: 
- 8148 exemplare au fost editate la AGEPI,  
- 12800. ex. de broșuri și pliante promoționale din seria „Biblioteca 
de PI” la Tipografia Bons Office. 
 

de informare şi 
conştientizare a 
populaţiei cu 
referire la PI, 
formarea unei 
atitudini adecvate 
cu referire la 
impactul negativ 
al pirateriei şi 
contrafacerii 

69. 5.1.3. Elaborarea, 
mentenanţa şi 
promovarea paginii 
web 
www.stoppirateria.m
d 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Interne; 
Serviciul Vamal, în 
cooperare cu alte 
instituţii abilitate 

Pagina web 
lansată Numărul 
de rapoarte 
elaborate şi 
diseminate în 
rândul publicului 
(2) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
In anul 2014 a fost asigurată monitorizarea paginilor web a 
instituţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul respectării DPI şi 
mediatizarea celor mai relevante exemple pe pagina web 
www.stoppirateria.md. 
În anul 2014 au fost publicate 122 de informaţii la rubrica Noutăţi a 
paginii. 
Referitor la pagina www.stoppirateria.md au fost înregistrate 
următoarele date statistice:  
Numărul de vizitatori –  64555, inclusiv numărul de vizitatori unici – 
14704.  
De asemenea, a fost mediatizată pe larg Campania de sensibilizare a 
elevilor cu privire la fenomenele negative ale contrafacerii și 
pirateriei – 8 compartimente la: 
http://www.stoppirateria.md/md/news/news61.php. 
În perioada de raportare,  pe pagina web a fost plasat Raportul 
național privind respectarea DPI, ediția a II, anul 2013, precum și 
raportul privind totalurile campaniei de sensibilizare a elevilor din 
mun. Chișinău asupra fenomenelor contrafacerii si pirateriei. 
Ministerul Afacerilor Interne:   
În 10 cazuri de contrafacere și încălcare a dreptului de autor și 
conexe depistate de poliție în anul 2014, materialul informativ a fost 
expediat în adresa AGEPI, pentru a fi plasat pe pagina respectivă. 

Sporirea gradului 
de informare a 
societăţii cu 
referire la 
impactul negativ 
al acestor 
fenomene asupra 
dezvoltării 
economice a ţării 
şi a sănătăţii 
publice 

70. 5.1.4. Crearea şi 
dezvoltarea centrelor 
regionale de 
informare în 
domeniul PI 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Culturii, în cooperare 
cu Camera de Comerţ şi 
Industrie a Republicii 
Moldova; Asociaţia 
Bibliotecarilor din 

Numărul de 
biblioteci şi de 
filiale ale 
Camerei de 
Comerţ şi 
Industrie 
antrenate în 
activităţi de 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului 2014 au fost realizare următoarele activități: 
- A fost elaborat și semnat Conceptul de creare a centrelor 
regionale de informare în domeniul PI în cadrul bibliotecilor 
(Ordinul DG nr. 30 din 06.03.2014); 
- Au fost stabilite relații de cooperare cu IREX/Moldova Novateca 
și a fost semnat un Memorandum de colaborare bilaterală la 

Instituirea unei 
reţele de centre de 
informare în 
domeniul PI în 
cadrul 
bibliotecilor 
publice, precum şi 
al filialelor 
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Moldova promovare a PI; 
numărul de 
activităţi 
organizate 
pentru mediul de 
afaceri 

20.02.2014; 
- AGEPI a participat cu un stand informațional la Conferința de 
lansare a etapei naționale a Programului Novateca, (Ordin DG nr.52 
din 24.03.2014); 
- A fost asigurată participarea AGEPI la ședința Consiliului 
Coordonator al Programului Novateca din 24 iunie curent; 
- A fost organizat un seminar de școlarizare a reprezentanților 
sectorului IT din cadrul programului Novateca în domeniul PI (Ordin 
DG nr.25 din 26.02.2014); 
Au fost organizate 16 seminare de informare și instruire în 
bibliotecile publice raionale în cadrul cărora au fost instruiți 640 
bibliotecari (Leova, Orhei, Călărași, Telenești, Cahul, Soroca, 
Comrat, Căușeni, Șoldănești, Florești, Fălești, Drochia, Nisporeni, 
Ungheni, Sîngerei, Hâncești). 
Ministerul Culturii  : 
În perioada 2014-2015, Ministerul Culturii a fost partener în 
derularea proiectului de creare și dezvoltare a centrelor regionale de 
informare în domeniul proprietății i ntelectuale. Ministerul a participat 
în comun cu AGEPI, AO IREX Moldova- Novateca, Asociația 
Bibliotecarilor din RM, la organizarea și desfășurarea „Campaniei de 
informare și instruire a bibliotecarilor în domeniul PI”.  În proiect au 
fost antrenate 16 biblioteci publice. 

Camerei de 
Comerţ şi 
Industrie 

Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învățământ preuniversitar, universitar şi postuniversitar 
71. 5.2.1. Introducerea în 

curricula şi în 
programele de nivel 
liceal, universitar şi 
postuniversitar a 
unor cursuri de 
instruire în domeniul 
PI şi acordarea 
asistenţei în vederea 
elaborării 
programelor de 
studiu în domeniu 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Educaţiei, în comun cu 
instituţiile de 
învăţământ 

Numărul de 
instituţii care au 
introdus în 
curricula şi în 
programele 
şcolare cursul 
introductiv de PI 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014, în cadrul proiectului TecTNet "Reţeaua de Transfer 
Tehnologic", în comun cu USM, UASM, UTM și Universitatea de 
Stat A.Russo din Bălți, a fost elaborată curiculla universitară pentru 
studii de masterat în domeniul PI. 
La 14 iunie 2014, rectorii acestor universități au semnat 
Angajamentul de organizare în cadrul universităților a primului ciclu 
de studii de Master în domeniul PI. 
Curriculla acestui curs va fi elaborată în parteneriat cu universități 
din UE_Portugalia, Italia, în cadrul proiectului TecTNet "Reţeaua de 
Transfer Tehnologic".  
La 12 mai 2014, AGEPI (în calitate de Partener) a semnat Acordul 
de parteneriat nr. II dintre Universitatea de Studii din Sannio privind 
implementarea Proiectului Tempus TecTNet „Reţeaua de Transfer 
Tehnologic” (Nr. proiect5441 97-TEMPlJS-1-201 3-11T-TEMPUS-
JPHES). 
Planul de lucru al Proiectului și persoanele responsabile au fost 

Sporirea nivelului 
de pregătire a 
tineretului studios 
în domeniul PI; 
perfecţionarea 
sistemului de 
instruire în 
domeniul PI 
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aprobate prin ordinul DG nr. 100 din 09.06.2014. 
Ministerul Educaţiei: 
În vederea dezvoltării competenţelor viitorilor specialişti în domeniul 
proprietății intelectuale, la recomandarea AGEPI, MEd a solicitat 
instituţiilor de învățământ superior, în baza circularei nr.03/14-555 
din 21.08.12 examinarea posibilităţii includerii cu titlu de opţiune, în 
planurile de învățământ, a unităţii de curs Bazele proprietăţii 
intelectuale.  
1. La ASEM, Specialitatea Managementul proprietăţii intelectuale, 
în programul de studii este inclusă studierea obligatorie a 
următoarelor cursuri: Bazele proprietăţii intelectuale (120 de ore), 
Dreptul proprietăţii intelectuale (150 de ore), Protecţia semnelor 
distinctive în activitatea comercială (120 de ore), Evaluarea şi 
comercializarea OPI (150 de ore). La aceeaşi specialitate, în 
programul de studii sunt incluse şi cursuri opţionale: Dreptul de autor 
şi drepturi conexe (120 de ore), Protecţia juridică a desenelor şi 
modelelor industriale (120 de ore), Protecţia mărcilor şi denumirea 
de origine a produselor, Drepturile proprietăţii industriale în relaţii 
externe şi Protecţia proprietăţii intelectuale. 
De asemenea, cursul Dreptul proprietății intelectuale este inclus ca 
disciplină obligatorie în programul de studii al Specialității de Drept 
și ca disciplină la libera alegere pentru specialitățile Achiziții, 
Business și administrare, Marketing și logistică, Merceologie și 
comerț. 
La ciclul II, masterat, programul Management informaţional, 
disciplina Antreprenoriat include tema privind Protecţia proprietăţii 
intelectuale. 
2. La USM, Facultatea de Drept, instruirea specialiștilor în 
domeniul proprietății intelectuale este efectuată prin cursul prevăzut 
în programele de studiu: Dreptul proprietății intelectuale (90 ore). 
Programul de masterat Dreptul în afaceri cuprinde următoarele 
cursuri pe profilul proprietății intelectuale: Dreptul proprietății 
intelectuale, Protecția juridică a obiectelor proprietății intelectuale 
în domeniul tehnologiilor informaționale (150 ore); Protecția 
juridică a mijloacelor de individualizare a produselor și serviciilor 
(150 ore). 
În cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, în planurile de studii ale 
celor 12 specialități este inclus modulul Managementul inovațiilor și 
proprietatea intelectuală, constituit din 2 cursuri: 1). Management 
inovațional în spațiul european și 2). Protecția proprietății 
intelectuale. 
De asemenea, în anul de studii 2013-2014 au fost organizate cursuri 
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pentru tinerii cercetători în domeniul protecției proprietății 
intelectuale și creativității (cursuri TRIZ). 

72. 5.2.2. Instituirea şi 
acordarea unor burse 
anuale pentru 
studenţii specialităţii 
de management a PI 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
burse 
acordate(2) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la Bursa 
de Merit AGEPI, candidaturile pretendenţilor au fost selectate din 
rândul studenților Facultăţii Business şi Administrarea Afacerilor a 
ASEM, specialitatea „Managementul proprietăţii intelectuale”. 
La 27 noiembrie 2014, în incinta ASEM a avut loc festivitatea de 
acordare a Bursei de Merit a AGEPI pentru anii 2014-2015 la doi 
dintre cei mai buni studenți. 
(Ordinul DG nr. 220 din 24.11.2014).  

Sistemul de 
încurajare a 
pregătirii cadrelor 
în domeniul PI 

73. 5.2.4. Organizarea în 
comun cu Programul 
Junior Achievement 
Moldova a 
activităţilor de 
sensibilizare în 
domeniul PI a 
elevilor din 
instituţiile de 
învăţământ 
preuniversitar şi 
universitar din 
republică 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Educaţiei, în comun cu 
instituţiile de 
învăţământ 

Numărul de 
activităţi 
desfăşurate; 
numărul de 
elevi, liceeni, 
studenţi care au 
fost şcolarizaţi în 
domeniul PI 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Obiectivul propus prin realizarea acestei acțiuni a fost atins fără 
asistența Programului Junior Achievement Moldova, fiind 
identificați alți parteneri în acest scop. (Vezi pct. 3.2.5) 
În anul 2014 a fost expediată în adresa Programului Junior 
Achievement Moldova solicitarea de colaborare la organizarea unei 
tabere de toamnă pentru elevii participanți la Campania de 
sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei 
în RM. 
 

Sporirea nivelului 
de înţelegere de 
către tineret a 
noţiunilor de PI 

74. Celebrarea Zilei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale în şcoli, 
licee, universităţi 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Educaţiei, în comun cu 
instituţiile de 
învăţământ 

Numărul de 
elevi, liceeni, 
studenţi care au 
participat la 
eveniment 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014, Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale s-a sărbătorit 
prin diverse acţiuni destinate să pună în valoare potenţialul şi rolul 
proprietăţii intelectuale în dezvoltarea social-economică. Planul de 
acțiuni a evenimentului a fost aprobat prin Ordinul DG nr. 37 din 
10.03.2014. În conformitate cu acesta, au fost organizate 2 
evenimente la ASEM, în comun cu Facultatea de Business și 
Administrare a Afacerilor:  
- Simpozionul Științific al Tinerilor Cercetători ASEM-2014, ediția 
a XII-a, Secțiunea „PI - instrument pentru dezvoltarea afacerii”,  4-5 
aprilie; 
- Concursul „Azi student - Mâine antreprenor”, ediția a 6-a, 10 
aprilie (Ordinul DG nr. 48 din 19.03.2014). 
Tradiţional au fost organizate seminare ştiinţifico-practice, 
informaţional-metodice şi de şcolarizare a specialiştilor şi 
managerilor din întreprinderi, a reprezentanților autorităților publice 

Ridicarea 
nivelului de 
informare a 
elevilor, 
liceenilor, 
studenţilor cu 
privire la PI 
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responsabile de asigurarea respectării DPI (MAI; SV; Procuratură), 
precum şi a corpului profesoral-didactic şi studenţilor din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior  (USM, USMF „N. Testemițanu”, 
UCCM) şi preuniversitar din republică (Colegiul Cooperatist-
comercial, Colegiul Financiar-bancar), seminare axate pe unele 
aspecte ale sistemului naţional şi celui internaţional de protecţie a 
proprietăţii intelectuale.  
La 25 aprilie 2014, cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății 
Intelectuale, celebrate sub genericul „Cinematografia – pasiune 
globală”, în sala de conferințe a AGEPI a avut loc ședința festivă, la 
care au participat cercetători și inventatori din cadrul instituțiilor 
AȘM și al universităţilor, reprezentanți ai asociațiilor de gestiune 
colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe, uniunilor de 
creație, titulari de drepturi, consilieri și mandatari autorizați în 
domeniul PI, specialiștii AGEPI.  
In cadrul evenimentului au fost înmânate distincțiile OMPI, și 
anume: Trofeul OMPI „Întreprindere Inovatoare”, care a revenit 
Institutului de Horticultura și Tehnologii Alimentare, laureat al EIS 
„Infoinvent -2011” și Diplomele OMPI - laureaților Medaliilor de 
Aur a OMPI, acordate în cadrul EIS „Infoinvent -2013”.  
A fost înmânat Trofeul AGEPI „Cel mai activ mandatar autorizat al 
anului 2013”.  
Au fost înmânate distincțiile cu care au fost apreciate invențiile 
savanților moldoveni, expuse la ediția curenta a Salonului (medalii 
de aur, argint și bronz), care a avut loc în luna aprilie 2014. 
La 24-25 aprilie 2014 şi-a desfăşurat lucrările Simpozionul 
ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI-2014” (Planul de măsuri privind 
organizarea simpozionului a fost aprobat prin Ordinul DG nr.38 din 
10.03.2014). La simpozion au participat peste 70 specialiști în 
domeniul PI, cercetători, profesori, inclusiv reprezentanţii oficiilor 
de PI din România (OSIM și ORDA) și Belarus. 
Ministerul Educaţiei: 
În 2014, în scopul sensibilizării și instruirii elevilor asupra rolului 
protecţiei proprietăţii intelectuale, Ministerul a desfăşurat activităţi 
educative consacrate Zilei Internaționale a Proprietăţii Intelectuale 
(Programul activităţilor extraşcolare pentru elevii din învățământul 
preuniversitar pentru anul 2014, aprobat prin ordinul nr.1171 din 
14.12.2013). 
La 10 aprilie 2014 a fost organizată cea de-a VI-a ediție a concursului 
„Azi student – mâine antreprenor” organizată de Facultatea Business 
și Administrarea Afacerilor, cu suportul AGEPI. Manifestarea s-a 
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desfășurat în cadrul activităților dedicate Zilei Mondiale a 
Proprietății Intelectuale. 

75. 5.2.5. Susţinerea activităţii 
de cercetare şi 
inovare în rândul 
elevilor, promovarea 
continuă a 
concursului 
republican anual 
„Cel mai bun elev 
inovator” 

2014 Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Agenţia 
pentru Inovare şi 
Transfer Tehnologic), 
în comun cu Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Educaţiei 

Numărul de 
participanţi la 
concurs; 
Numărul de 
lucrări 
prezentate 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În vederea asigurării participării AGEPI în calitate de coorganizator 
al ediției a VII-a a concursului republican anual „Cel mai bun elev 
inovator” a fost elaborat și aprobat un Plan de acțiuni concrete 
(Ordinul DG nr. 50 din 26.03. 2014). 
La concurs au fost prezentate 96 de lucrări realizate de 87 de elevi 
din 30 de instituții de învățământ din toate raioanele republicii. 
Lucrările au fost evaluate de către un Juriu competent, din 
componenta căruia au făcut parte academicieni, inventatori cu 
renume din republica, inclusiv experți ai AGEPI. Au fost acordate 
următoarele menţiuni: 
- Cupa și premiul AGEPI pentru „Cea mai aplicabilă invenție”;  
- Diploma și premiul AGEPI pentru „Cea mai utilă inovație”; . 
- 2 premii pentru cele mai aplicabile inovații ale elevilor, în mărime 
de 1000 lei fiecare;  
- elevilor participanți la concurs, care nu au beneficiat de mențiuni 
speciale, AGEPI a acordat câte un premiu de încurajare în valoare de 
100 de lei fiecare (Ordin DG nr. 83 din 16.05.2014). 
Ministerul Educaţiei: 
La 18 mai 2014 s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a concursului 
„Cel mai bun elev inovator”. MEd a acordat suport logistic în 
organizarea și desfășurarea concursului prin difuzarea informației cu 
privire la concurs în instituțiile de învățământ din subordine, pentru 
facilitarea participării la activitatea respectivă a elevilor interesați, 
precum și prin achitarea de către direcțiile raionale/municipale de 
învățământ, tineret și sport a cheltuielilor de participare la festivitatea 
de premiere a învingătorilor. Suplimentar, Ministerul a acordat premii 
speciale în valoare de 5000 lei elevilor învingători pentru aprecierea a 
7 proiecte inovaționale, în condițiile instituțiilor de învățământ 
preuniversitar. (96 de lucrări participante).  

Sporirea 
interesului 
tineretului studios 
faţa de activitatea 
de inovare 

76. 5.2.7. Elaborarea, 
multiplicarea şi 
distribuirea 
materialelor 
educaţionale şi 
promoţionale în 
domeniul PI pentru 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
în comun cu instituţiile 
de învăţământ 

Numărul de 
materiale 
distribuite 
(4105) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Pe parcursul anului 2014 au fost elaborate şi distribuite: 
-  În rândul a 6400 elevi din liceele mun. Chișinău 6 titluri  
editoriale în tiraj de 14410 ex.  
- În rândul a 630 studenți – 15 titluri/2290  ex.  de materiale 
informative din seria „Biblioteca de PI”. 

Materialele 
promoţionale în 
domeniul PI 
elaborate şi 
imprimate 
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elevi şi studenţi Aceste materiale au fost diseminate în cadrul a 8 seminare și ateliere 
de lucru, organizate pentru studenți, 2 concursuri naționale (1- 
pentru studenți și 1 pentru elevi) și vizitele organizate la 68 de licee 
din mun. Chișinău participante în Campania de sensibilizare a 
elevilor asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei. 

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate 
77. 5.3.1. Promovarea şi 

diseminarea 
informaţiei cu privire 
la drepturile de 
proprietate 
intelectuală (prin 
intermediul 
materialelor video şi 
a materialelor 
tipărite) 

permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
evenimente 
organizate; 
numărul de 
spoturi 
publicitare şi 
materiale 
elaborate (1) 

Executat. 
- Pe parcursul anului 2014 au fost diseminate diferitelor categorii 
de utilizatori materiale informative privind efectele negative ale 
contrafacerii şi pirateriei şi necesitatea respectării drepturilor de PI în 
cadrul a 80 evenimente (seminare, expoziții) organizate cu 
participarea AGEPI.  
 

Creşterea gradului 
de conştientizare a 
drepturilor de 
proprietate 
intelectuală de 
către IMM-uri, 
universităţi, 
instituţii din sfera 
ştiinţei şi inovării, 
pentru publicul 
larg; formarea 
unei atitudini 
negative a 
populaţiei faţă de 
piraterie şi 
contrafacere 

78. 5.3.2. Implicarea activă a 
titularilor de drepturi 
şi a drepturilor 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă a 
drepturilor de autor 
şi conexe în 
activităţile de 
combatere a 
pirateriei şi a 
contrafacerii 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală, cu 
participarea instituţiilor 
abilitate în domeniul 
respectării drepturilor 
de PI 

Numărul de 
evenimente 
organizate cu 
participarea 
titularilor de 
drepturi şi a 
asociaţiilor de 
gestiune 
colectivă 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
La 5 iunie 2014 a avut loc o întrevedere de lucru a conducerii 
AGEPI cu reprezentanții Cabinetului de avocați A. Mușatescu din 
Romania, reprezentanții Asociației Internațioanle a Mărcilor în 
România și RM (INTA). 
In cadrul intrevederii s-a discutat despre prevederile sistemului 
național și internațional de protecție a OPI, inclusiv protecția la 
frontieră, precum și colaborarea în cadrul INTA, activitățile 
bilaterale în vederea instruirii reprezentanților aurorităților publice în 
domeniul PI, dar și a societății civile. 
Reprezentanţii titularilor de drepturi (Microsoft, Bestseller.md) au 
fost implicaţi în organizarea Campaniei de sensibilizare a elevilor 
asupra fenomenelor contrafacerii şi pirateriei. 
S-a participat la şedinţa organizată de AO „Meridian” privind 
respectarea drepturilor de către instituţiile audiovizuale. 

Implicarea mai 
activă şi 
contribuţia 
titularilor de 
drepturi la 
realizarea 
activităţilor 
desfăşurate de 
autorităţile 
publice în vederea 
diminuării 
nivelului 
contrafacerii şi al 
pirateriei pe piaţa 
autohtonă 

79. 5.3.3. Desfăşurarea unor 
campanii publicitare 
în mass-media 
privind efectele 

permanent Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
cu participarea 
instituţiilor abilitate în 

Numărul de 
evenimente 
organizate 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Efectele negative ale pirateriei și contrafacerii, dar și necesitatea 

Înţelegerea mai 
buna de către 
public a efectelor 
negative ale 
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negative ale 
contrafacerii şi ale 
pirateriei şi 
necesitatea 
respectării 
drepturilor de PI 

domeniul respectării 
drepturilor de PI 

respectării drepturilor de PI au fost mediatizate în cadrul Campaniei 
de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii și 
pirateriei în RM în următoarele surse media: www.agepi.gov.md, 
www.stoppirateria.md, www.tribuna.md, www.curentul.md, 
www.agora.md, www.privesc.eu. 
 Postul de televiziune „TV7”, Postul de televiziune „TVC 21”, 
Postul de televiziune „Euro TV”, Agenția de presă „INFOTAG”, 
Agenția de presă „MOLDPRES”, Ziarul „Komsomolskaia Pravda în 
Moldova”. 

contrafacerii şi ale 
pirateriei 

80. 5.3.6. Organizarea unor 
cursuri de instruire 
de scurtă durată 
pentru jurnaliştii ce 
abordează tematica 
PI 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
sesiuni 
organizate 
pentru jurnalişti 
(1); numărul de 
jurnalişti 
participanţi la 
instruire (15) 

Executat. 
- În luna februarie, în incinta AGEPI a avut loc un Seminar de 
informare în domeniul proprietarii intelectuale, off-line, pentru 
bloggerii și jurnaliștii din RM în cadrul căruia au fost abordate 
subiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea sistemului național 
de PI (Ordin DG nr.19 din 11.02.2014). Au participat 15 
reprezentanți mass media. 

Formarea unui 
grup de jurnalişti 
bine informaţi în 
domeniul PI 

OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării interna ţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii  
intelectuale şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european  

81. 6.1. Cooperarea cu 
Organizaţia 
Mondială a 
Comerţului; 
participarea la 
şedinţele Consiliului 
TRIPS 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
participări la 
evenimente (1); 
numărul de 
propuneri de 
amendare (1) 

Executat. 
În anul 2014 au fost realizate următoarele activități: 
- A fost asigurată participarea AGEPI la ședința de lucru a MEc în 
contextul vizitei experților OMC „Procesul de revizuire a politicii 
comerciale a RM în perioada anilor 2014-2015”; 
- A fost prezentat raportul privind sistemul național de PI și 
ajustarea acestuia cerințelor TRIPS; 
- A fost asigurată participarea reprezentantului AGEPI la Atelierul 
de lucru privind Respectarea drepturilor de proprietatea intelectuală 
organizat de către OMC, 10 – 12 decembrie 2014, Viena (1 pers.). 

Monitorizarea 
corespunderii 
cadrului normativ 
în domeniul PI cu 
exigenţele 
Acordului TRIPS 
al Organizaţiei 
Mondiale a 
Comerţului 

82. 6.2. Consolidarea 
relaţiilor de 
colaborare cu 
Comisia Economică 
a Naţiunilor Unite 
pentru Europa 
(UNECE) 

2014 Ministerul Economiei; 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
participări la 
sesiunile 
Grupului de 
lucru UNECE 
(0); numărul de 
evenimente 
organizate 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
AGEPI este antrenată în activitățile Echipei de specialiști pentru 
inovare și politici de competitivitate (TOS ICP) din cadrul CECI 
UNECE. În anul 2014 nu s-a participat la sesiunea a VII-a  anuală a 
TOS ICP, însă au fost monitorizate evenimentele organizate în 
cadrul/cu participarea acestui grup și studiate documentele relevante 
aferente acestora, precum și  publicațiile editate de UNECE în 
domeniul politicilor de inovare și competitivitate. De asemenea, 
exemple de bune practici ale țărilor UNECE și recomandările ce se 
conțin în studiile consacrate sistemelor de inovare a țărilor post 
sovietice (Armenia, Belarus, Ucraina, Kazahstan) au fost examinate 
și preluate în procesul de elaborare a Studiului menționat la p. 2.1.1.  

Participarea 
Republicii 
Moldova la 
dezbateri cu 
referire la rolul PI 
în dezvoltarea 
economică a ţării 
în cadrul 
sesiunilor UNECE 
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83. 6.3. Consolidarea 
relaţiilor de 
colaborare cu 
Organizaţia 
Naţiunilor Unite 
pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură 
(UNESCO) 

2014 Ministerul Culturii; 
Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
participări la 
sesiunile 
UNESCO (0) 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014, la solicitarea MAEIE, a fost expusă poziția AGEPI cu 
privire la documentul UNESCO „Reafirmarea echilibrului dintre 
interesul public şi interesul deţinătorilor dreptului de autor”. 
Informația urma sa fie utilizată pentru elaborarea celui de-al III-lea 
raport privind implementarea Recomandării UNESCO referitor la 
promovarea și utilizarea multilingvismului și accesului universal la 
spațiul cibernetic. 

Participarea 
Republicii 
Moldova la 
reuniunile 
UNESCO; 
promovarea 
patrimoniului 
cultural naţional 

84. 6.4. Extinderea cooperării 
cu asociaţiile 
titularilor de drepturi 
în domeniul PI din 
străinătate 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
evenimente 
organizate cu 
participarea 
titularilor de 
drepturi din 
străinătate (3) 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014 au fost organizate acțiuni comune cu Cabinetul de 
Avocat A. Mușatescu, reprezentantul Asociației Internaționale a 
Mărcilor (INTA) pentru Moldova: 
- Vizita de lucru la AGEPI, (5 iunie 2014, Ordin DG nr.95 din 
02.06.2014); 
- Masa Rotundă cu genericul „Îmbunătățirea relațiilor dintre 
autoritățile competente (vamă, poliție, procuratură) și titularii de 
drepturi” , (3 octombrie 2014, Ordin DG nr.168 din 30.09.2014). 

Sporirea 
interesului 
titularilor 
drepturilor de PI 
din străinătate 
pentru piaţa 
internă a 
Republicii 
Moldova; 
atragerea 
investiţiilor 

85. 6.5. Extinderea relaţiilor 
de colaborare în 
domeniul PI cu 
misiunile 
diplomatice ale altor 
state şi cu 
reprezentanţele 
organismelor 
internaţionale care 
activează în 
Republica Moldova 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
cu participarea 
instituţiilor abilitate în 
domeniul PI 

Numărul de 
evenimente 
organizate(8) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de raportare a fost consolidată colaborarea cu 
următoarele misiuni diplomatice ale RM de peste hotare: 
1.  Ambasada RM la ONU, Geneva: 
În anul 2014 a fost expediată tradițional, poziția AGEPI referitor la 
subiectele discutate în cadrul sesiunilor Comitetelor permanente 
OMPI (IGC, SCP, SCCR), poziția AGEPI referitor la candidatura la 
funcția de DG OMPI, referitor la Oficiile Externe ale OMPI, 
adoptarea Tratatului privind DMI, Tratatului privind protecția 
organelor de radiodifuziune; etc. 
De asemenea, au fost transmise Ambasadei RM la Geneva propuneri 
referitoare la prioritățile colaborării RM cu OMPI etc. 
2. Delegația UE la Chișinău 
În sem I, 2014 a fost coordonată cu Delegația UE varianta finală a 
proiectului de asistență tehnică în domeniul PI, transmis de AGEPI 
în 2013. 
A fost asigurată participarea AGEPI la Conferința de lansare a 
Proiectului UE „Suport pentru procesul de instituire a ZLSAC. 
3. Cu Ambasada SUA în RM 
Cu asistența Ambasadei SUA, un reprezentant AGEPI a participat la 
un curs de instruire în domeniul comercializării tehnologiilor în 

Informarea 
reprezentanţelor 
ambasadelor 
străine acreditate 
la Chişinău şi 
reprezentanţelor 
organismelor 
internaţionale care 
activează în 
Republica 
Moldova cu 
referire la 
noutăţile din 
domeniul 
sistemului 
naţional de PI în 
scopul promovării 
acestuia în statele 
terţe şi în scopul 
creşterii 
numărului 
investitorilor 
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cadrul Programului SABIT, 14 iunie – 4 iulie, Washington, SUA. 
4. Cu Ambasada Chinei în RM 
În anul 2014, cu asistența Ambasadei China în RM, a fost asigurată 
participarea a 4 specialiști AGEPI la un atelier de lucru în domeniul 
PI organizat de către SIPO la Beijing și la Seminarul de instruire 
„Sistemul de proprietate intelectuală și dezvoltarea științei, 
tehnologiei, comerțului și economiei țărilor din spațiul asiatic și 
european“, organizat de Serviciul de Proprietate Intelectuală a 
municipiului Qingdao (1 pers.). 

străini pe piaţa 
autohtonă 

86. 6.6. Consolidarea 
colaborării cu oficiile 
naţionale de peste 
hotare, cu organizaţii 
guvernamentale şi 
nonguvernamentale 
în domeniul 
proprietăţii 
intelectuale 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
acorduri şi 
programe 
bilaterale nou-
semnate (1); 
numărul de 
evenimente 
organizate (35) 

Executat. 
Pe parcursul anului 2014 au fost consolidate relațiile de colaborare 
cu oficiile naţionale de PI de peste hotare: Romania, China, Ungaria, 
Ucraina, Republica Kazahstan, Georgia, Republica Tadjikistan, 
Federația Rusă.  In acest context, 43 de persoane au participat la 17 
evenimente .  
AGEPI a colaborat cu Misiunea EUBAM: a fost acordată asistență 
pentru elaborarea Raportului Național privind Respectarea 
Drepturilor de PI în Republica Moldova -2013, a fost asigurată 
participarea reprezentantului AGEPI la Atelierul de Lucru EUBAM 
(train the trainer) cu prezentarea „Brands: between original and 
fake”, a fost organizată vizita de documentare la AGEPI a conducerii 
EUBAM (4 august).  

Consolidarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a OPI în 
baza schimburilor 
bilaterale de 
experienţă şi 
preluării celei mai 
bune practici 
existente la nivel 
naţional, regional 
şi internaţional 

87. 6.7. Participarea 
Republicii Moldova 
la lucrările 
Adunărilor anuale 
ale Statelor membre 
ale Organizaţiei 
Mondiale a 
Proprietăţii 
Intelectuale (OMPI), 
inclusiv la sesiunile 
Comitetelor 
Permanente ale 
Grupurilor de experţi 
şi Grupurilor de 
lucru 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 

Numărul de 
evenimente la 
care s-a 
participat (16) 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014 AGEPI a asigurat participarea și reprezentarea RM la 
cele 2 runde de adunări ale statelor membre ale OMPI, precum și la 
11 comitete OMPI, 3 grupuri de lucru ale OMPI, care au avut loc la 
Geneva, Elveția (20 pers.). 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
MAEIE a coordonat chestiuni şi aspecte organizatorice, aferente  
participării eficiente a reprezentanţilor naţionali la 55 de evenimente 
organizate de OMPI, sau sub egida OMPI, cum ar fi, emiterea 
deplinelor puteri, avizarea formularelor de participare, notificarea 
organizatorilor despre componenţa şi participarea delegaţiilor 
naţionale. 

Promovarea 
intereselor 
Republicii 
Moldova în 
domeniul PI în 
plan internaţional 

88. 6.9. Preluarea experienţei 
Centrului de Arbitraj 
şi mediere al OMPI 
în organizarea 
activităţilor de 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 
cu participarea 
organizaţiilor de 
gestiune colectivă a 

Numărul de 
activităţi 
organizate în 
comun cu OMPI 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Urmare a examinării și studierii experienței Centrului de Arbitraj şi 
mediere al OMPI: 
- A fost remis spre reavizare, inclusiv Ministerului Justiției, 

Crearea şi 
implementarea 
mecanismului 
de mediere şi 
arbitraj în cadrul 
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mediere în domeniul 
PI; identificarea 
mecanismului de 
mediere care poate fi 
implementat în 
Republica Moldova 

drepturilor patrimoniale 
de autor 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului Comisiei de Mediere în domeniul proprietăţii 
intelectuale; 

- A fost elaborat și urmează a fi transmis la avizare către ministere 
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 
Regulamentului Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii 
intelectuale. 

AGEPI 

89. 6.10 Participarea 
Republicii Moldova 
la programele de 
asistenţă ale OMPI 
destinate statelor-
membre 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
evenimente 
organizate (5); 
numărul de 
participanţi (5) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de referinţă, AGEPI a asigurat participarea RM la 4 
programe de asistenţă ale OMPI destinate statelor-membre: 
− Simpozionul interregional privind aspectele economice ale DPI, 
organizat de OMPI în cooperare cu Oficiul de PI din Slovacia (6 mai 
2014, în or. Bratislava, Slovacia, 1 pers.); 
− Forumul Internațional al Femeilor Inventator din Coreea și ediția 
a 7-a a Expoziției Internaționale a Femeilor Inventatoarea din Coreea 
(16 – 19 Mai, Seoul, Coreea de Sud, 1 pers).  
− Conferința Internațională axată pe problema indicațiilor 
geografice: aspecte juridice și strategii de branding, organizată de 
către OMPI în colaborare cu Centrul Național de PI din Georgia (8 - 
9 octombrie 2014, or. Tbilisi, Georgia, 2 pers.); 
− Conferința Regională”Activitatea organizațiilor de gestiune 
colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe: transparență, 
responsabilitate, guvernământ și supraveghere”, organizată de către 
Oficiul de PI din Slovenia (SIPO) cu suportul OMPI (8 - 9 octombrie 
2014, or. Liubljana, Slovenia, 1 pers).  
− Proiectul OMPI „Susţinerea creatorilor şi inventatorilor” - 
 la recomandarea AGEPI și a Ministerului Culturii , OMPI a acordat 
Medalia de Aur pentru Creativitate, dlui I. Cobâleanschi, renumit 
scenarist și regizor din RM pentru contribuție la promovarea  
industriei cinematografice autohtone peste hotare; 
De asemenea, OMPI în cooperare cu Oficiul de PI din Ungaria a 
organizat vizita de studiu în domeniul respectării DPI, 17-18 aprilie, 
Budapesta, Ungaria (4 pers.). 
Instruirea în Academia OMPI: 
În perioada de raportare, RM a beneficiat de programele de instruire 
profesională în domeniul PI.  
Astfel, 28 de specialişti  ai AGEPI au beneficiat de instruire gratuită 
în cadrul Cursurilor de perfecţionare profesională la distanță, 
organizate de către Academia OMPI. 
2 experți AGEPI au beneficiat de suportul financiar al OMPI pentru 

Atragerea 
asistenţei OMPI 
în cadrul 
programelor 
destinate ţărilor 
cu economie în 
tranziţie pentru 
organizarea 
activităţilor de 
promovare şi 
instruire în 
domeniul PI 
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a participa la Cursul de instruire profesională în domeniul 
documentarii de brevet, organizat de către OMPI în colaborare cu 
Oficiul de Brevete din Austria (23 – 27 iunie 2014, or. Viena). 
Programul OMPI _ WIPO Library: 
În anul 2014, în baza Acordului de colaborare, Biblioteca AGEPI, în 
calitate de Depozitar al Bibliotecii OMPI, a recepționat 150 materiale 
promoționale ale OMPI.   

90. 6.11. Organizarea la 
Chişinău a 
seminarelor 
naţionale, cu 
participarea 
experţilor OMPI, cu 
tematica axată pe 
protecţia şi 
respectarea 
drepturilor de PI 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
seminare 
organizate (1) 

Executat.  
Cu suportul şi în cooperare cu OMPI şi a INJ a fost organizat 
„Atelierul naţional de lucru în domeniul proprietăţii intelectuale 
pentru judecători”,  la care au participat judecători și asistenți 
judiciari, avocaţi, profesori universitari, în scopul sporirii 
competenţelor în soluţionarea litigiilor din domeniul PI şi de 
examinare a practicii judiciare cu privire la litigiile din domeniul PI 
din ultimii ani. (6-7 noiembrie 2014, Ordin AGEPI nr. 195 din 
30.10.2014 (55 pers.)). 

Preluarea celor 
mai bune practici 
de organizare şi 
dezvoltare a 
sistemului de 
protecţie şi 
respectare a 
drepturilor de PI 

91. 6.12. Implementarea 
proiectului comun 
AGEPI-OMPI 
privind „Crearea şi 
dezvoltarea unei 
reţele de centre de 
proprietate 
intelectuală şi 
transfer tehnologic” 
în cadrul a 5 instituţii 
de învățământ 
superior din 
Republica Moldova 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; 
Universitatea de Stat 
din Moldova; 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei; Universitatea 
de Stat de Medicină şi 
Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”; 
Universitatea de Stat 
„A.Russo” din Bălţi; 
Universitatea de Stat 
„B.P. Hasdeu” din 
Cahul 

Numărul de 
centre create; 
numărul de 
evenimente 
organizate de 
aceste centre 

În proces de executare. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
Transferat pentru anul 2015.  
Această acțiune va fi implementată în cadrul proiectului TEMPUS 
TecTNet, lansat la 1 decembrie 2013. 
Ministerul Educației: 
Prezenta acțiune se va  realiza în coordonare cu activitățile 
desfășurate în cadrul Proiectului TEMPUS TecTNet - „Rețeaua de 
Transfer Tehnologic” cu genericul: „Cooperarea dintre universitate 
și întreprinderi – transfer de cunoștințe și inovații”, lansat la 
01.12.2013. Parteneri în cadrul proiectului sunt 4 instituții de 
învățământ superior din RM, și anume: UTM, USM, UASM, 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.   
În cadrul acestui proiect, la 15 septembrie 2014 a fost lansat 
programul de masterat Management inovațional și transfer 
tehnologic care urmează a fi implementat în cele 4 universități 
partenere din RM. 

Promovarea 
rolului PI şi al 
transferului 
tehnologic în 
dezvoltarea 
economică a 
instituţiilor şi 
organizaţiilor, în 
vederea instituirii 
unei economii 
bazate pe 
cunoaştere 

92. 6.13. Participarea 
Republicii Moldova 
la acţiunile 
planificate de 
Uniunea 
Internaţională pentru 
Protecţia Soiurilor 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare; Comisia de 
Stat pentru Testarea 
Soiurilor de Plante 

Numărul de 
evenimente la 
care s-a 
participat (2); 
numărul de 
poziţii de ţară 
prezentate (1); 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
A fost asigurată participarea reprezentantului AGEPI la lucrările 
sesiunii a 31-a a Consiliului UPOV, sesiunii a 69-a a Comitetului 
administrativ și juridic, sesiunii a 50-a a Comitetului tehnic și 
sesiunii extraordinare a Comitetului consultativ care au avut loc în 
perioada 7 - 11 aprilie, 2014, (Geneva, Elveția (1 pers.). 

Elaborarea şi 
aprobarea la nivel 
local a 
recomandărilor 
UPOV în 
domeniul 
protecţiei sui 
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Noi de Plante 
(UPOV), inclusiv la 
lucrările Consiliului, 
Comitetelor şi 
Grupurilor de lucru 
tehnice ale UPOV 

Evenimentul 
organizat 

A fost completată şi expediată către UPOV informația privind 
statistica protecţiei soiurilor de plante pentru perioada 2013-2014.  
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante: 2 angajați ai 
CSTSP au participat la acțiunile planificate de UPOV. 

generis a soiurilor 
noi de plante 

93. 6.15. Consolidarea 
colaborării cu 
instituţiile Uniunii 
Europene în 
domeniul PI : Oficiul 
pentru Armonizare în 
cadrul Pieței Interne; 
Oficiul Comunitar 
pentru Soiurile de 
Plante 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene; 
Ministerul Economiei 

Numărul de 
activităţi 
organizate (2); 
numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi (7) 

Executat.  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014, în contextul consolidării colaborării cu OHIM, au fost 
realizate următoarele acțiuni:  
1. Participarea AGEPI la evenimentul „IP executive week”, 
organizat de către OEB în cooperare cu OHIM, 7 – 11 iulie 2014, 
Munich, Germania (2 pers.). 
2. Participarea AGEPI la Seminarul Regional „Drepturile de 
proprietate intelectuală în țările Europei de S-E”, organizat de către 
OHIM și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție al 
Ministerului Public din România, în colaborare cu Oficiul de Brevete 
din Bulgaria, 13-15 mai, București, România (5 pers. din RM). 
3. Au fost elaborate propuneri privind iniţierea negocierilor 
referitor la integrarea datelor privind Mărcile Naţionale ale RM 
înregistrate la AGEPI în sistemul de căutare TMview al OHIM. 
4. Au fost elaborate propuneri pentru Acordul de colaborare RM –
Croația. 

Promovarea 
informaţiei 
privind sistemul 
de protecţie a 
mărcilor, a 
desenelor şi 
modelelor 
industriale, a 
soiurilor de plante 
în Uniunea 
Europeană; 
preluarea celor 
mai bune practici 
europene de 
protecţie a PI 

94. 6.16. Extinderea şi 
consolidarea 
relaţiilor cu 
Organizaţia 
Europeană de 
Brevete (OEB) şi cu 
statele membre; 
realizarea măsurilor 
incluse în Programul 
de colaborare dintre 
Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 
Intelectuală şi 
Oficiul European de 
Brevete 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Numărul de 
activităţi 
organizate (7); 
numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi (11) 

Executat.  
În anul 2014 a fost elaborat și semnat Programul de acțiuni comune 
AGEPI – OEB pentru anii 2014-2015. Semnarea Programului a avut 
loc la 10 iulie la sediul OEB, la Munchen în cadrul reuniunii 
bilaterale la nivel de administrații ale OEB si AGEPI. 
În perioada de raportare au fost implementate acțiunile planificate 
pentru 2014 din Programul comun pentru anii 2014-2015, inclusiv a 
fost asigurată participarea experților AGEPI la 7 evenimente 
organizate de OEB: 
1. Seminare organizate de Academia OEB (4 sem./7 pers.): 
- Seminarul „Evaluarea și comercializarea brevetelor – importanța 
brevetelor pentru sfera de afaceri”, organizat de OEB în cooperare cu 
Oficiul de PI din Grecia, în perioada 20-21 martie, Atena, Grecia (1 
pers.); 
- Seminarul „Brevetare în domeniul tehnic – chimie”, 7-9 mai, 
Munchen, Germania (2 pers.); 
- Seminarul „Invențiile în domeniul farmaceutic: practica de 
clasificare, căutare și examinare”, 24-26 iunie 2014, Varșovia, 
Polonia (2 pers.); 

Consolidarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
invenţiilor şi 
ajustarea acestuia 
la prevederile 
sistemului 
european în 
domeniu; 
implementarea 
celor mai bune 
practici europene 
în domeniul 
protecţiei 
brevetelor de 
invenţie. 
Perfecţionarea 
cadrelor naţionale 
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- Seminarul „Sistemul brevetului european de la depunere până la 
eliberare”, 1-4 iulie 2014, Sibiu, România (2 pers.). 
2. Alte evenimente (3 even./4 pers.): 
- Participarea cu stand expozițional la Conferința PATLIB, în 
perioada 15-16 mai, Istanbul, Turcia (2 pers.); 
- Participarea Administrației AGEPI la European Inventor Award –
festivitatea de premiere a inventatorilor europeni, organizat la 17 
iunie,Berlin, Germania (1 pers.); 
- Participarea reprezentantului AGEPI la Conferința privind 
informația de brevet, organizată de către OEB în cooperare cu 
Oficiul de Brevete din Polonia, 4-6 noiembrie, Warsaw, Poland (1 
pers.). 

în domeniu 

95. 6.18. Implementarea 
priorităţilor Agendei 
pentru integrare 
europeană în legătură 
cu negocierea 
Acordului de 
Asociere RM-UE, a 
capitolului 
„Proprietatea 
intelectuală” 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Economiei cu 
participarea instituţiilor 
abilitate în domeniul PI 

Numărul de 
rapoarte 
prezentate (4) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014: 
1. Au fost prezentate 2 rapoarte de progres privind implementarea 
priorităţilor Agendei pentru Integrare europeană la capitolul „PI” în 
legătură cu negocierea Acordului de Asociere RM-UE, la solicitarea 
MEc; 
2. Au fost prezentate 2 rapoarte trimestriale privind implementarea 
Recomandărilor prioritare şi adiţionale la capitolul „DPI” în 
contextul negocierii cu Comisia Europeana a Acordului privind 
instituirea ZLSAC, la solicitarea MEc; 
3. Au fost prezentate propuneri MAEIE la capitolul 9, Drepturile de 
PI, pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE; 
4. A fost asigurată participarea AGEPI la evenimentele dedicate 
Zilei Europei, desfăşurate de către Delegaţia UE la Chişinău la10 
mai 2014 (Ordin DG nr.76 din 07.05.2014). 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
Urmare intrării în vigoare în 2013 a „Acordului cu privire la Protecţia 
Indicaţiilor Geografice pentru produsele agricole şi alimentare”, a 
fost asigurat sprijinul necesar în organizarea primei şedinţe a 
Comitetului Mixt RM-UE în domeniu, care s-a desfăşurat la 22 
ianuarie 2014 la Chişinău. Pe parcursul anului a fost menţinut 
dialogul cu partenerii din UE în vederea efectuării schimbului de 
informaţii privind extinderea listei de IG protejate conform Acordului 
de Asociere, atât pentru UE cât şi pentru RM. 

Ajustarea 
sistemului 
naţional de 
protecţie a 
proprietăţii 
intelectuale la cel 
european 

96. 6.19. Realizarea Planului 
de acţiuni privind 
implementarea 
recomandărilor 
prioritare şi 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Economiei, cu 
participarea instituţiilor 

Numărul de 
rapoarte 
prezentate(13); 
numărul de 
acţiuni 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În anul 2014 a fost finalizată implementarea Planului de Acțiuni 
privind implementarea recomandărilor Comisiei Europene pentru 
instituirea ZLSAC. În acest context, a fost prezentat MAEIE Raportul 

Realizarea 
măsurilor incluse 
în capitolul 
„Dreptul 
proprietăţii 
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adiţionale în 
contextul negocierii 
Acordului de Liber 
Schimb Aprofundat 
şi Comprehensiv 
între Republica 
Moldova şi Uniunea 
Europeană (ZLSAC) 

abilitate în domeniul PI realizate(1) final privind realizarea activităților Planului de Acțiuni sus-
menționat (scr.364 dn 28.02.2014).  
A fost asigurată participarea la ședința Grupului de lucru Comerț, 
Servicii, Concurență în contextul ZLSAC, organizat de MEc. 
Ministerul Economiei: 
În contextul negocierii ZLSAC, au fost prezentate 12 rapoarte de 
progres, fiecare având un capitol „Dreptul proprietăţii intelectuale”, 
în care au fost incluse acțiunile întreprinse și actele legislative în 
domeniul IP, armonizate cu legislația UE. 

intelectuale” al 
Planului de acţiuni 
privind 
implementarea 
Recomandărilor 
prioritare şi 
adiţionale în 
contextul 
negocierii 
Acordului ZLSAC 

97. 6.20. Implementarea 
prevederilor 
Acordului dintre 
Republica Moldova 
şi Uniunea 
Europeană privind 
protecţia indicaţiilor 
geografice 

2014 Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea 
Intelectuală; Ministerul 
Economiei; Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, cu 
participarea instituţiilor 
abilitate în domeniul PI 

Numărul de 
rapoarte 
prezentate (1); 
numărul de 
acţiuni 
realizate(14) 

Executat. 
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 
În perioada de bilanţ a avut loc prima ședință (22.01.2014) a 
Comitetului mixt, instituit în temeiul art. 11 al Acordului dintre RM 
şi UE cu privire la protecţia IG ale produselor agricole şi alimentare 
(încheiat la Bruxelles la 26 iunie 2012,ratificat prin Legea Republicii 
Moldova nr. 317 din 27.12.2012 şi intrat în vigoare la 01.04.2013), 
la care reprezentanții AGEPI au prezentat Raportul privind situația 
în domeniu.  
Urmare ședinței, informațiile solicitate au fost expediate Comisiei 
Europene, inclusiv procesul verbal al ședinței şi comentariile 
AGEPI.  
Conform procesului verbal al ședinței Comitetului Mixt, AGEPI a 
recepționat și a publicat în BOPI nr. 4/2014, spre consultări publice, 
listele a 358 de IG noi ale UE propuse spre protecţie în RM în baza 
Acordului menționat. 
În termen de 2 luni din data publicării, orice persoană care a avut un 
interes legitim, a avut posibilitatea de a formula o opoziţie cu privire 
la acordarea protecţiei, prin depunerea unei declaraţii motivate la 
AGEPI. 
La rândul său, RM a înaintat spre protecție pe teritoriul UE lista IG 
autohtone înregistrate la AGEPI (4 IG).   
Ministerul Economiei: 
În anul 2014, s-a desfășurat prima ședință a Comitetului Mixt în 
cadrul Acordului între Guvernul RM şi UE cu privire la protecţia 
indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare. În 
cadrul întrunirii, conform prevederilor Acordului, a fost aprobat 
Regulamentul de funcționare a Comitetului Mixt. În acest context, la 
propunerea delegației CE, RM a acceptat să dețină Președinția 
Comitetului pentru anul 2014. 

Crearea 
condiţiilor de 
ordin tehnic şi 
legislativ pentru 
implementarea 
prevederilor 
Acordului dintre 
Republica 
Moldova – 
Uniunea 
Europeană privind 
protecţia 
indicaţiilor 
geografice; 
dezvoltarea 
infrastructurii 
necesare şi 
pregătirea 
cadrelor naţionale 
în domeniu 

 


