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Extras Proiect 
 

PLANUL DE ACŢIUNI 
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale  

în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020  
 
  

Nr. 
d/o 

Denumirea acţiunii Costul 
acţiunii, 
mii lei 

Termenul 
de 

realizare 

Sursele 
de finanţare 

Autoritatea responsabilă Partenerii Rezultatul implementării Indicatorii 
de monitorizare 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
OBIECTIVUL GENERAL 1.  
Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie în asigurarea condiţiilor pentru tranziţia 
ţării la modelul inovaţional al creşterii economice 

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

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

 
Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informaţionale 
 
 
1.4.1. Dezvoltarea colaborării 

AGEPI cu organele de drept în 
vederea consolidării continue a 
sistemului de gestiune 
colectivă din Republica 
Moldova                              

Nu 
necesită 
finanţare 

Permanent - Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

Ministerul 
Afacerilor 
Interne; 

Procuratura 
Generală 

Educarea utilizatorilor 
privind respectarea 
dreptului de autor și a 
drepturilor conexe 

Numărul de acțiuni 
întreprinse, demer-
suri/solicitări 
înaintate/soluționate 

Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale 
 
 
Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii 
 
OBIECTIVUL GENERAL 2.  
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Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii 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 
 
Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional în domeniul proprietăţii intelectuale în cadrul 
organizaţiilor internaţionale şi regionale 
 
2.2.1. 
 

Informarea solicitanților/titula-
rilor obiectelor de proprietate 
intelectuală din Republica 
Moldova privind modalităţile 
de protecţie internaţională a 
acestora  

În limita 
bugetului 
aprobat 

Permanent Bugetele 
autorităţilor 

responsabile; 
asistenţa 

donatorilor 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 

Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; Serviciul 

Vamal 

 Nivelul avansat de 
cunoaştere de către 
solicitanţii/titularii 
autohtoni a sistemelor 
internaţionale de protecţie 
a proprietăţii intelectuale 

Numărul obiectelor 
de proprietate 
intelectuală din 
Republica Moldova 
solicitate spre 
protecție/protejate 
peste hotare, anual 

2.2.2. Cooperarea cu Uniunea 
Europeană în cadrul 
Subcomitetului pentru indicaţii 
geografice instituit prin 
Acordul de Asociere între 
Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de 
altă parte (Acordul de 
Asociere RM-UE) 
 
 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Anual Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 
Ministerul Economiei și 

Infrastructurii; 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 

Mediului; Ministerul 
Afacerilor Interne; 

Serviciul Vamal; Agenţia 
pentru Protecţia 
Consumatorului; 

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 

Europene 

 Schimburi de informaţii cu 
privire la evoluţiile 
legislative în vederea 
asigurării protecției  
indicaţiilor geografice. 
Monitorizarea implemen-
tării prevederilor Acordu-
lui de Asociere RM-UE. 
Actualizarea listelor 
cuprinzând indicaţiile 
geografice protejate în 
Republica Moldova 

Numărul de acţiuni 
realizate.  
Numărul de 
indicaţii geografice 
examinate, propuse 
şi acceptate pentru 
protecţie 

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

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

În limita 
bugetului 
aprobat 

Permanent Bugetele 
autorităților 
responsabile 

 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 

Ministerul Afacerilor 
Interne   

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

Numărul de 
activităţi întreprinse 

3.2. Crearea unui sistem În limita 2018-2020 Bugetele Agenţia de Stat pentru Procuratura Operativitatea schimbului Sistem 
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informaţional coerent pentru 
asigurarea schimburilor de 
date privind protecţia şi 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală cu 
participarea autorităţilor 
abilitate cu responsabilităţi în 
domeniu         

bugetului 
aprobat 

 autorităţilor 
responsabile; 

asistenţa 
donatorilor 

Proprietatea Intelectuală; 
Serviciul Vamal; 

Ministerul Afacerilor 
Interne; Agenția pentru 

Protecția Consumatorului  

Generală de date între autorităţi informaţional 
funcţional 

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

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

strategice 
Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale 
 
4.2.1. Consolidarea cooperării 

autorităţilor naţionale învestite 
cu responsabilităţi în domeniul 
protecţiei, valorificării şi 
asigurării respectării 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 
 
 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Permanent Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 

Mediului; Ministerul 
Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării; Ministerul 

Economiei și 
Infrastructurii; 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 

Camera de 
Comerţ şi 

Industrie a RM; 
Agenția Servicii 
Publice; Centrul 
Internaţional de 

Expoziţii 
”Moldexpo” 

S.A.; Consiliul 
Coordonator al 

Audiovizualului; 
Procuratura 

Generală 

Amplificarea colaborării 
autorităţilor în vederea 
valorificării şi asigurării 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală 

Numărul de acţiuni 
comune realizate 

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală 
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4.3.1. Dezvoltarea în cadrul 
Serviciului Vamal a sistemului 
de depunere a cererilor de 
intervenție a organului vamal 
de către titularii de drepturi în 
format electronic 
 

În limita 
bugetului 
aprobat 

2020 Asistenţă 
externă 

Serviciul Vamal  Micşorarea duratei de 
procesare a cererilor de 
intervenție depuse în 
format electronic 
comparativ cu procedura 
actuală.  
Diminuarea cheltuielilor 
suportate de titularii de 
drepturi în legătură cu 
depunerea cererilor de 
intervenție a organului 
vamal 

Numărul cererilor 
recepţionate în 
format electronic  

4.3.2. Consolidarea relaţiilor de 
cooperare dintre autorităţile 
responsabile de asigurarea 
respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală şi 
titularii de drepturi        

În limita 
bugetului 
aprobat 

2018-2020 Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

Serviciul Vamal; 
Ministerul Afacerilor 

Interne; Agenția de Stat 
pentru Proprietatea 

Intelectuală 

Procuratura 
Generală 

Colaborarea cu titularii de 
drepturi în vederea 
protecţiei eficiente a 
proprietăţii intelectuale 

Numărul de 
activităţi realizate 

4.3.3. Instruirea continuă a cadrelor 
cu responsabilități în asigura-
rea respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală din 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Procuraturii Generale, 
Serviciului Vamal, Agenţiei 
pentru Protecţia 
Consumatorului 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Anual Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 

Serviciul Vamal; 
Ministerul Afacerilor 

Interne; Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorului 

Procuratura 
Generală 

Creșterea gradului de 
pregătire profesională a 
specialiştilor și asigurarea 
unui nivel ridicat al 
cunoștințelor în domeniul 
proprietăţii intelectuale 

Numărul 
persoanelor 
instruite.  
Numărul acțiunilor 
de instruire 

4.3.4. Organizarea şi desfăşurarea 
cursurilor de instruire a 
judecătorilor/procurorilor şi a 
altor actori ai sistemului de 
justiţie în domeniul proprietăţii 
intelectuale, inclusiv în cadrul 
programului de formare 
continuă al Institutului 
Naţional al Justiţie 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Anual, 
conform 
unor planuri 
speciale 

Bugetele 
autorităţilor 

responsabile; 
asistența 

donatorilor 

Ministerul Justiţiei; 
Institutul Naţional al 

Justiţiei; Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea 

Intelectuală 
 

Procuratura 
Generală 

Eficientizarea capacităţilor 
sistemului de justiţie. 
Creșterea nivelului de 
pregătire profesională în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale 

Numărul acţiunilor 
de instruire.  
Numărul 
persoanelor 
instruite.  
Numărul de cursuri 
organizate  

4.3.5. Sporirea eficacităţii de 
detectare a mărfurilor 
susceptibile de a fi 
contrafăcute prin utilizarea 
sistemului informaţional vamal 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Permanent Bugetul 
autorităţii 

responsabile 

Serviciul Vamal  Sporirea capacității de 
identificare a produselor 
contrafăcute şi de 
prevenire a traficului cu 
acestea  

Numărul cazurilor 
depistate  
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ASYCUDA World     
4.3.6. Crearea bazei de date a 

obiectelor de proprietate 
intelectuală pentru care s-a 
solicitat protecție la frontieră 
în sistemul informaţional 
vamal ASYCUDA World 

În limita 
bugetului 
aprobat 

2020 Asistenţă 
externă 

Serviciul Vamal  Asigurarea evidenţei 
obiectelor de proprietate 
intelectuală protejate şi 
sporirea capacității de 
identificare a mărfurilor 
care aduc atingere unui 
drept de proprietate 
intelectuală 

Bază de date creată  

4.3.7. Consolidarea capacităţilor 
Consiliului Concurenţei în 
depistarea şi contracararea 
acţiunilor anticoncurenţiale şi 
de concurenţă neloială ce 
implică exercitarea drepturilor 
de proprietate intelectuală                             

În limita 
bugetului 
aprobat 

2018-2020 Bugetul 
autorităţii 

responsabile 

Consiliul Concurenţei  Asigurarea protecţiei 
concurenţei prin 
combaterea acţiunilor 
anticoncurenţiale şi de 
concurenţă neloială ce 
implică exercitarea 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

Numărul de acţiuni 
întreprinse 

4.3.8. Promovarea politicii 
concurenţiale aferente 
exercitării drepturilor de 
proprietate intelectuală prin 
asigurarea unui dialog 
continuu cu societatea                                                 

În limita 
bugetului 
aprobat 

2018-2020 Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

Consiliul Concurenţei în 
colaborare cu Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală 

 Informarea societăţii cu 
referire la politica 
promovată de stat în 
combaterea acţiunilor 
anticoncurenţiale şi de 
concurenţă neloială ce 
implică exercitarea 
drepturilor de proprietate 
intelectuală 

Numărul de acţiuni 
desfăşurate 

4.3.9. Intensificarea colaborării 
dintre Consiliul Concurenței și 
AGEPI în cadrul examinării 
cazurilor de încălcare a 
legislaţiei concurenţiale ce 
implică utilizarea drepturilor 
de proprietate intelectuală și în 
cadrul aplicării legislației din 
domeniile de competență ale 
celor două autorități    

Nu 
necesită 
finanţare 

2018-2020 - Consiliul Concurenţei în 
colaborare cu Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea  

Intelectuală 

 Aplicarea uniformă a 
legislaţiei din domeniul 
proprietăţii intelectuale şi 
concurenţei 

Numărul de acţiuni 
întreprinse 

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

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

 

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

În limita 
bugetului 
aprobat 

Permanent Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 

Ministerul Afacerilor 
Interne; Serviciul Vamal; 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
Mediului în cooperare cu 

alte instituţii abilitate 

 Sporirea nivelului de 
cunoaştere a domeniului de 
proprietate intelectuală de 
către publicul larg 

Numărul de semina-
re, traininguri, mese 
rotunde, ateliere de 
lucru organizate 
pentru diferite cate-
gorii de utilizatori 
ai sistemului de 
proprietate 
intelectuală. 
Numărul de 
specialişti 
şcolarizaţi 

5.1.2. Elaborarea, imprimarea şi 
distribuirea materialelor 
promoţionale şi informative în 
domeniul proprietăţii 
intelectuale pentru diferite 
categorii de utilizatori 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Anual Bugetul 
autorităţii 

responsabile 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

 Propagarea intensă şi 
informarea completă a 
populaţiei referitor la 
proprietatea intelectuală, 
formarea unei atitudini 
adecvate privind impactul 
negativ al pirateriei şi 
contrafacerii 

Numărul de 
materiale elaborate 
şi distribuite 

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

 

 

Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate 
 

 

5.3.1. Promovarea sistemului de 
protecție și respectare a 
drepturilor de proprietate 
intelectuală la nivel local şi 
regional 
  
 

În limita 
bugetului 
aprobat 

Permanent Bugetele 
autorităţilor 
responsabile 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 

Ministerul Afacerilor 
Interne; Serviciul Vamal; 
Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi 
Mediului; Academia de 

Ştiinţe a Moldovei; 
Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării în 
comun cu instituţiile de 

Camera de 
Comerţ şi 

Industrie a RM 

Sporirea rolului proprietăţii 
intelectuale în dezvoltarea 
unei economii bazate pe 
cunoaştere, sensibilizarea, 
educarea şi familiarizarea 
societății cu domeniul şi 
importanţa drepturilor de 
proprietate intelectuală   

Numărul de 
evenimente 
organizate 
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învățământ 
5.3.2. Promovarea şi diseminarea 

informaţiei cu privire la 
drepturile de proprietate 
intelectuală prin intermediul 
mass-media  
 
 

În limita 
bugetului 
aprobat  

Permanent Bugetul 
autorităţii 

responsabile; 
asistenţa 

donatorilor 
 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală 

 Formarea unei culturi 
avansate în domeniul 
protecției și respectării 
drepturilor de PI.  
Formarea unei atitudini 
negative a populaţiei faţă 
de fenomenele de piraterie 
şi contrafacere 

Numărul de 
evenimente 
organizate.  
Numărul de spoturi 
publicitare lansate 

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

şi raportarea realizării 
acţiunilor referitoare la 
capitolul ”Drepturile de 
Proprietate Intelectuală”, 
incluse în Planul Naţional de 
Acţiuni pentru Implementarea 
Acordului de Asociere 
Republica Moldova-Uniunea 
Europeană pentru anii 2017-
2019, inclusiv pe platforma 
PlanPro 
 

În limita 
bugetului 
aprobat 

2018-2020 Bugetele 
autorităţilor 

responsabile; 
asistenţa 

donatorilor 

Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; 
Ministerul Economiei și 

Infrastructurii; Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului; 
Ministerul Educaţiei, 
Culturii şi Cercetării; 
Academia de Ştiinţe a 

Moldovei; Agenţia pentru 
Inovare şi Transfer 

Tehnologic; Ministerul 
Finanţelor; Ministerul 
Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale; 

Serviciul Vamal; Agenţia 
pentru Protecţia 

Consumatorului; Comisia 
de Stat pentru Testarea 

Soiurilor de Plante 

Asociaţiile 
titularilor de 

drepturi, 
organizaţiile 
de gestiune 
colectivă; 
Institutul 

Naţional al 
Justiţiei 

Ajustarea sistemului 
naţional de protecţie a 
proprietăţii intelectuale la 
cel european 

Numărul de 
rapoarte prezentate 
 

 

 


