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Importan ţa proprietăţii intelectuale

• Importanţa proprietăţii intelectuale a fost recunoscută 
pentru prima dată de Convenţia de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale din 1883 şi de Convenţia de la Berna 
pentru protecţia lucrărilor artistice şi literare din 1886. 
Ambele tratate, sunt administrate de către Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).

• În timp, importanţa PI a crescut considerabil, în prezent 
componentele ei sunt obiecte ale unui şir de  tratate 
internaţionale de importanţă majoră şi subiecte de discuţii şi 
dezbateri pe diverse teme de maximă actualitate, precum 
sănătatea publică, securitatea alimentară, educaţie, comerţ, 
politică industrială, cunoştinţe tradiţionale, inovare, transfer 
tehnologic, cercetare ştiinţifică, ecologie, biodiversitate, 
biotehnologie, Internet, industriile de divertisment, mass-
media etc.

• Proprietatea intelectuală este un atribut indispensabil al 
economiei de piaţă, iar în condiţiile globalizării comerţului 
ea a devenit un factor-cheie al economiei mondiale.



Rolul PI în etapa contemporană

PI este o preocupare cheie atât în ţările dezvoltate, cât şi 
în cele în curs de dezvoltare, în căutarea soluţiilor 
pentru: 

- creşterea economică, 
- dezvoltare şi competitivitate, 
- ocuparea forţei de muncă şi 
- creşterea bunăstării.

În special, sectoarele industriale care se bazează pe 
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) 
sunt contribuabili substanţiali ai economiei. 

Un regim clar, robust şi eficient al DPI este o condiţie 
vitală pentru atragerea investiţiilor străine directe 
(ISD), promovarea cercetării-dezvoltării (C-D) şi 
transferul de tehnologie.



Rolul economic al cunoaşterii

Studiile cunoscutului specialist american Domar,- care, 
pe baza analizei dezvoltării SUA pe parcursul a 125 de 
ani în secolele XIX şi XX, când această ţară a devenit 
prima putere economică, militară şi politică a lumii au 
arătat că principala contribuţie la aceste performanţe 
au avut-o managementul şi învăţământul, înaintea 
tehnicii, capitalului şi pământului, factori consideraţi, 
îndeobşte, ca vectorii principali ai dezvoltării 
economice. 

Conform specialistului american Dale Neef, „Într-o 
economie bazată pe cunoştinţe, sursa creşterii 
economice nu este reprezentată de producţia de bunuri 
şi servicii, ci de aceea a ideilor, …sub forma 
tehnicilor, rezultatelor, a protocoalelor, a diagramelor 
etc.”.



Societatea cunoaşterii presupune:

Societatea cunoaşterii reprezintă o nouă etapă a culturii.8.

Societatea cunoaşterii are caracter globalşi este un factor al globalizării.7.

Asigurarea unei societăţi sustenabile din punct de vedere ecologic.6.

O nouă economie, în care procesul de inovare devine determinant. 
Influenţa Internetului ca piaţă în societatea informaţională şi
recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor) intangibile , în
special a cunoaşterii, reprezintă caracteristici ale noii economii.

5.

O diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţi cetăţenii prin 
mijloace noi (Internetşi cartea electronică) şi folosirea metodelor
de învăţare prin procedee electronice (e-learning).

4.

Producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare.3.

Utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii 
tehnologice şi organizaţionale.

2.

O extindere şi aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre 
existenţă.

1.



Importan ţa protecţiei proprietăţii 
intelectuale

Există mai multe motive care fac ca protecţia proprietăţii 
intelectuale să fie imperios necesară:

• progresul şi prosperitatea umanităţii depind de creativitatea 
ei în domeniile tehnic şi cultural;

• protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează investiţiile şi 
conduc la alte inovaţii;

• promovarea şi protecţia proprietăţii intelectuale stimulează 
creşterea economică, duc la crearea de noi locuri de muncă 
şi noi ramuri de activitate şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Într-o economie bazată pe cunoaştere conştientizarea rolului şi 
importanţei drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este 
indispensabilă pentru elaborarea politicilor adecvate în toate 
domeniile de dezvoltare umană.



• Sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale este 
unul din cele mai importante atribute ale statalităţii 
Republicii Moldova. Art. 33 din Constituţia ţării, 
consfinţeşte dreptul cetăţenilor la proprietatea 
intelectuală, iar interesele lor materiale şi morale ce 
apar în legătură cu diverse genuri de creaţie 
intelectuală sunt apărate de lege. 

• Rezultatele activităţii intelectuale sunt o componentă 
importantă a bogăţiei naţionale a Republicii 
Moldova, însă potenţialul lor nu este pe deplin  
valorificat. 

• Stabilizarea economiei şi impulsionarea creşterii sale 
bazată pe cunoaştere şi inovare, sporirea 
competitivităţii, dezvoltarea producţiei şi comerţului, 
ştiinţei şi culturii, ocuparea forţei de muncă etc. 
dictează necesitatea atragerii crescânde a proprietăţii 
intelectuale în activităţile economice, sociale şi 
culturale. 



Caracretul sistemic al proprietăţii intelectuale

• Proprietatea intelectuală are un caracter complex şi 
multifuncţional, cu implicaţii în toate domeniile vieţii 
economice, ştiinţifice, culturale şi sociale. 

• Acest fapt condiţionează, pe de o parte, necesitatea unei 
abordări sistemice a proprietăţii intelectuale, atât din 
punct de vedere juridic, cât şi instituţional, iar pe de altă 
parte, gestionarea corectă a acesteia  creează 
oportunitatea de a obţine efecte sinergetice pozitiveîn 
diverse domenii şi stimulează creativitatea, inovaţia şi 
creşterea economică a ţării .

• În consecinţă, o implicare plenară a PI în activitatea  
economică, socială şi culturală a ţării  necesită o Strategie
adecvată, bazată pe o abordare complexă, 
multidisciplinară şi echilibrată a problemelor ce ţin de 
domeniul PI,  pe un grad înalt de cooperare 
interdepartamentală, interdisciplinară şi intersectorială la 
toate nivelele, menită să consolideze Sistemul Naţional 
de PI. 



Prima Strategie în domeniul PI

• Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de 
protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate 
intelectuală până în anul 2010 - a avut drept scop 
dezvoltarea sistemului naţional de protecţie şi utilizare 
a OPIşi a fost orientată spre asigurarea funcţionării 
eficiente a acestuia, susţinerea şi promovarea 
creativităţii, afirmarea pe plan internaţional a 
Republicii Moldova în calitate de partener egal în 
drepturi, crearea bazei social-economice, culturale, 
organizatorice şi de drept, în vederea integrării 
potenţialului intelectual naţional în cel comunitar-
mondial.



Principalele realizări

• perfecţionarea legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale;
• realizarea unui şir de măsuri de ordin normativ, organizatoric şi 

financiar menite să impulsioneze activitatea de creare, protecţie 
şi implementare a OPI;

• promovarea intensă a sistemului naţional de PI, instruirea, 
pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul PI, 
şcolarizarea şi informarea societăţii civile, sferei cercetare-
dezvoltare (C-D), mediului de afaceri despre importanţa 
protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI);

• dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu OMPI, 
UPOV, UNESCO, UNECE, OEB, OEAB, cu oficiile de 
specialitate din diferite ţări;

• Asigurarea informaţională a sistemului de protecţie juridică a 
OPI (acces gratuit on-line la informaţia din domeniul PI, la 
Bazele de date OPI, etc.)



Probleme ce persistă:

• gradul insuficient de valorificare a rezultatelor muncii intelectuale 
şi a activităţii inovative, care constituie fundamentul unei economii 
competitive bazată pe cunoaştere; 

• nivelul înalt al pirateriei şi contrafacerii, ceea ce prezintă un pericol  
major pentru securitatea economica a ţării şi sănătatea 
consumatorului autohton; 

• implicarea slabă a titularilor OPI în acţiunile de apărare a DPI, fapt 
care reduce considerabil eficienţa aplicării măsurilor de apărare a 
drepturilor de PI; 

• utilizarea extrem de redusă a potenţialului PI de către IMM-uri; 
• numărul mare de cazuri de concurenţă neloială şi depunere a 

cererilor de înregistrare a OPI cu rea credinţă; 
• nivelul scăzut de cultură generală în domeniul PI; 
• activitate ineficientă şi netransparentă a organizaţiilor de gestiune 

colectivă a drepturilor de autor şi conexe  etc. 
În consecinţă, proprietatea intelectuală nu şi-a ocupat încă locul de 

factor-cheie în dezvoltarea economică, socială şi cultural ă a 
ţării.



Proiectul Strategiei Naţionale de Proprietate
Intelectuală a RM pentru anii 2012-2020

• Strategia este elaborată drept o continuitate a 
Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de 
protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate 
intelectuală până în anul 2010

• Elaborarea Strategiei a fost precedată de desfăşurarea, 
sub egida CNPI, a unor consultări extinse în scopul 
evaluării situaţiei şi problemelor existente cu 
implicarea organelor administraţiei publice centrale 
relevante, mediului academic, organizaţiilor non-
guvernamentale şi a societăţii civile, urmate de o 
analiză complexă a sistemului naţional de PI, inclusiv 
a cadrului normativ şi instituţional.



Cadrul legislativ al protecţiei PI în RM

cadrul normativ na ţional (inclusiv 7 legi speciale
privind protecţia obiectelor de proprietate industrială, 
precum şi a drepturilor de autor şi conexe), în 
concordanţă atât cu normele internaţionale, cât şi cu 
cele ale Uniunii Europene

convenţiile, tratatele şi acordurile interna ţionale, în 
domeniul PI, la care RMeste parte:

• 23 - administrate de către OMPI (din totalul de 24);

• 3 – administrate, respectiv, de către UPOV, OMC şi 
UNESCO şi 

• 6 - din cadrul CSI



Cadrul institu ţional

Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) - Codul cu 

privire la ştiin ţă şi inovare Nr.259-
XV din 15.07.2004, HG nr. 1016 din 

13 septembrie 2004

Agenţia de Stat pentru 
Drepturile de Autor – ADA
(Decretul Preşedintelui RM 

nr. 238 din 25 noiembrie 1991)

Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale – AGEPI

(Decretul Preşedintelui RM 
nr. 120 din 25 mai 1992)



Institu ţii şi structuri de bază cu atribuţii şi 
responsabilităţi în domeniul proprietăţii intelectuale:

• Sistemul judiciar din RM;
• Procuratura Generală;
• Serviciul Vamal;
• Ministerul Afacerilor Interne;
• Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei;
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei;
• Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; 
• Academia de Ştiinţe a Moldovei;
• Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
• Ministerului Afacerilor Externeşi Integrării Europene;
• Ministerul Justiţiei;
• Ministerul Educaţiei;
• Ministerul Sănătăţii.



Coordonarea funcţionării Sistemului naţional de PI

• În scopul abordării operative, complete şi strategice a 
problemelor legate de funcţionarea sistemului de PI, în 
anul 2008, prin Hotărârea Guvernului nr. 489 a fost 
creată Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală 
(CNPI)

• CNPI - organ consultativ pe lângă Guvern, creat în 
scopul coordonării şi asigurării interacţiunii ministerelor, 
altor autorităţi administrative centrale, precum şi 
titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în 
activităţile orientate spre dezvoltarea şi consolidarea 
sistemului naţional de proprietate intelectuală, 
combaterea şi prevenirea încălcărilor DPI şi lupta cu 
contrafacerea, importul şi comercializarea în RM a 
produselor contrafăcute



Infrastructura în domeniul PI

• institutul mandatarilor autoriza ţi - element indispensabil al 
tuturor sistemelor naţionale de PI (108 mandatari autorizaţi);

• evaluatorii obiectelor de PI (20 de evaluatori);
• organizaţiile de gestiune colectivă (OGC) a drepturilor

patrimoniale (activează 4 OGC);
• structurile de Inovare şi transfer Tehnologic (AITT, Centrul 

de TT din cadrul USM);
• prestarea serviciilor (informaţii de specialitate, consultanţă şi 

asistenţă de specialitate);
• institu ţii şi instrumente financiare destinate sprijinului 

activităţii inovative şi implicit a protecţiei şi valorificării PI
(fondurile de risc tip venture, creditele preferenţiale, facilităţi 
fiscale, granturile speciale pentru cofinanţarea proiectelor 
inovaţionale etc. – doar ultima este prezentă).



Rolul IMM -urilor în valorificarea 

potenţialului de inovare al PI

În anul 2010 în RM erau:

• 43,7 mii de IMM, sau 97,8% din numărul total de întreprinderi

• Ponderea IMM în PIB a fost de 35,5%.

Încurajarea activităţii IMM -urilor în RM se efectuează sub formă 
de granturi, facilităţi fiscale, reduceri la plata taxelor pentru 
servicii juridice în domeniul PI .

Pentru necesităţile IMM-urilor, AGEPI a lansat în anul 2009 
AGEPI un nou tip de servicii – pre-diagnoza PI, care se acordă 
gratuit 

În pofida ponderii mari a IMM-urilor, acestea utilizează 
insuficient potenţialul PI.



Stimulente în sprijinul creării şi valorific ării PI

• Se aplică dotaţiile directe din mijloacele bugetului de stat a 
proiectelor inovaţionale şi taxele reduse de protecţie a proprietăţii 
intelectuale (de diverse scutiri şi înlesniri beneficiază un şir de 
persoane fizice şi juridice, inclusiv organizaţiile din sfera ştiinţei 
şi inovării, care, pe lângă alte înlesniri substanţiale sunt scutite de 
taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului primii cinci ani);

• în condiţiile societăţii bazate pe cunoaştere, asigurarea unui 
management eficient al creaţiilor intelectuale este imperativ, 
însă în majoritatea cazurilor acesta este subapreciat sau ignorat, 

• în cadrul întreprinderilor mari din RM actualmente practic lipsesc 
subdiviziuni speciale, axate pe managementul PI;

• doar câteva centre universitare (USM, UTM şi USMF) dispun de 
secţii (centre), axate în mod exclusiv pe brevetarea invenţiilor şi 
gestiunea eficientă a creaţiilor intelectuale;

• în instituţiile de cercetare există câte o persoană responsabilă de 
aceste activităţi, şcolarizată în problemele inovării şi protecţiei 
proprietăţii intelectuale.



Promovarea proprietăţii intelectuale

AGEPI desfăşoară în mod sistematizat următoarele activităţi: 
• elaborează şi editează diverse publicaţii, lucrări metodice şi de 

popularizare a domeniului de PI;
• organizează şcolarizării în domeniul PI, cursuri şi traininguri

tematice, seminare naţionale, regionale şi internaţionale pe cele 
mai actuale probleme de protecţie şi valorificare a DPI pentru 
diverse categorii de beneficiari; 

• diseminează informaţia de PI şi realizează activităţi de marketing 
şi consultanţă;

• organizează cursuri de consilieri şi evaluatori în PI şi atestarea 
acestora;

• colaborează activ cu mass-media în vederea informării 
publicului-ţintă şi a creării unei culturi autentice de PI în 
societate, publică diverse studii, articole, interviuri, analize, 
comentarii în presa republicană;

• organizează emisiuni tematice la Radio şi TV cu referire la PI, 
diverse concursuri etc.



Principalii indicatori ai func ţionării 
sistemului naţional de PI

• Indicatorii de performanţă în domeniul PI reflectă, în 
dinamică, activităţile de depunere a cererilor de 
brevetare/înregistrare a OPI în RM, atât pe cale  
naţională, cât şi internaţională, eliberarea titlurilor de 
protecţie, soluţionarea litigiilor cu implicarea OPI, 
activităţile de promovare ale sistemului de PI, de 
prestare a serviciilor de specialitate în domeniul PI, 
precum şi datele disponibile privind valorificarea 
drepturilor de PI şi protecţia drepturilor de PI la 
frontieră.

• informaţia ce ţine de valorificarea OPI, efectul lor 
economic, impactul asupra dezvoltării, competitivităţii, 
ratele contrafacerii şi pirateriei etc. – este fragmentară, 
colectată de diferite instituţii, nefiind disponibilă altor 
componente ale sistemului de PI



Principalele puncte-cheie care necesită implicarea 
Guvernului pentru implementarea Strategiei (I): 

• Crearea mecanismelor de încurajare a activităţii de inovare, 
transfer tehnologic şi  valorificare a OPI prin atragerea 
investiţiilor din sectorul privat.

• Instituirea şi consolidarea instrumentelor de susţinere a 
brevetării invenţiilor autohtone în străinătate.

• Crearea şi consolidarea cadrului normativ şi instituţional 
privind protecţia şi păstrarea cunoştinţelor tradiţionale, 
folclorului şi patrimoniului cultural naţional.

• Iniţierea negocierilor cu Organizaţia Europeană de Brevete 
privind extinderea acţiunii brevetelor europene pe teritoriul 
Republicii Moldova în contextul aderării Republici Moldova 
la Convenţia Brevetului European ca stat în extindere.

• Crearea şi dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor 
tradiţionale garantate.



Principalele puncte-cheie care necesită implicarea 
Guvernului pentru implementarea Strategiei (II):

• Elaborarea unui Program naţional de combatere a 
contrafacerii şi pirateriei.

• Consolidarea statutului CNPI şi a rolului său de 
coordonator al funcţionării Sistemului Naţional de PI.

• Elaborarea unui Program naţional privind instruirea şi 
educaţia în domeniul proprietăţii intelectuale cu 
includerea în sistemul naţional educaţional a unor 
discipline de PI cu conţinut adaptat pentru fiecare 
nivel: preuniversitar, profesional-tehnic, universitar şi 
post-universitar.

• Elaborarea unui Program naţional de promovare a 
imaginii ţării prin utilizarea OPI.



Misiune, viziune

• Viziunea strategiei: Proprietatea intelectuală este un 
instrument fundamental în crearea unui mediu 
favorabil inovării, creativităţii şi liberei concurenţe, 
pentru  dezvoltarea economică, socială si culturală a 
Republicii Moldova.

• Misiunea strategiei:Dezvoltarea şi consolidarea 
unui cadru juridic, instituţional şi social adecvat 
pentru crearea, protecţia, gestionarea şi valorificarea 
plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale, care 
să corespundă standardelor internaţionale şi să 
contribuie la dezvoltarea unei economii naţionale 
competitive, bazată pe cunoaştere şi inovare.



Obiective strategice

1. Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale 
ca instrument cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia la 
modelul inovaţional al creşterii economice.

2. Perfecţionarea şi armonizarea continuă a cadrului normativ 
naţional din domeniul proprietăţii intelectuale cu evoluţiile din 
legislaţia si practica comunitară şi cu acordurile internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

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

4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu 
funcţii şi responsabilităţi privind protecţia, asigurarea şi 
respectarea DPI şi dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de 
prevenire şi combatere a fenomenelor de contrafacere şi piraterie.

5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi avansate în materie de PI, 
sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la rolul 
PI şi sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuala

6. Aprofundarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în 
domeniul PI  şi integrarea în spaţiul intelectual internaţional şi 
european



Obiectivul 1. Încurajarea creării, protec ţiei şi utiliz ării PI ca 
instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranzi ţia la 

modelul inovaţional al creşterii economice (I)

1.1. Sporirea rolului PI şi inovării în dezvoltarea ţării
Obiective specifice:
• Încurajarea formării unui climat inovaţional favorabil 

fundamentat pe valorile societăţii bazate pe cunoaştere şi 
utilizarea eficientă a proprietăţii intelectuale; 

• Crearea unui mediu concurenţial matur capabil să contribuie la 
investiţiile în crearea şi valorificarea produselor intelectuale 
inovative prin diminuarea ratelor medii ale rentabilităţii în 
activităţile economice tradiţionale.

• Sporirea atractivităţii investiţiilor sectorului privat în cercetare şi 
inovare.

• Stimularea utilizării potenţialului proprietăţii intelectuale ca 
instrument de obţinere a avantajelor concurenţiale.

• Transformarea inovării în condiţie majoră pentru creşterea 
competitivităţii.

• Îmbinarea optimală a reglementării  administrative şi prin 
mecanismele pieţei a modalităţilor de încurajare a activităţii 
intelectuale.



Obiectivul 1. (II)

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

Obiective specifice:
• Promovarea parteneriatelor dintre industrie şi sfera C-D, sectorul 

public şi cel privat în scopul stimulării investiţiilor private în 
cercetare, protecţia DPI şi inovare;

• Dezvoltarea capacităţilor de management al proprietăţii 
intelectuale la unităţile publice de cercetare, întreprinderi, 
mediul de afaceri.

• Extinderea cererii de cercetare-dezvoltare-inovare prin sporirea 
potenţialului de absorbţie a inovaţiilor de către mediul de 
afaceri;

• Sporirea capacităţilor de C-D şi de valorificare a DPI ale 
instituţiilor de cercetare, centrelor universitare şi mediului de 
afaceri;

• Elaborarea şi aprobarea unor modalităţi de susţinere a brevetării 
invenţiilor în străinătate;



Obiectivul 1. (III)

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

Obiective specifice:
• Sporirea rolului semnelor distinctive şi a designului industrial în 

încurajarea concurenţei şi creşterea competitivităţii.
• Creşterea rolului PI, în special a mărcilor şi indicaţiilor 

geografice, în crearea, dezvoltarea şi promovarea imaginii 
pozitive a ţării în străinătate.

• Îmbunătăţirea imaginii pozitive a produselor/serviciilor 
moldoveneşti prin promovarea brand-ului de ţară.

• Diminuarea riscurilor de contrafacere a produselor/serviciilor şi de 
concurenţă neloială prin sporirea eficienţei protecţiei semnelor 
distinctive şi a designului industrial.

• Avansarea procesului de înregistrare şi utilizare a indicaţiilor 
geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale 
garantate.



Obiectivul 1. (IV)

1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi drepturilor 
conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi 
tehnologiilor informa ţionale.

Obiective specifice:
• Continuarea procesului de modernizare a domeniului dreptului 

de autor şi drepturilor conexe. 
• Sporirea gradului de respectare a prevederilor legislaţiei în 

domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe în mediul 
digital.

• Optimizarea activităţii de gestiune colectivă a drepturilor de 
autor şi drepturilor conexe prin consolidarea capacităţilor 
funcţionale şi a celor de conlucrare ale organizaţiilor de 
gestiune colectivă cu organizaţiile de profil din străinătate. 

• Încurajarea activităţilor de conservare şi protecţie a folclorului 
şi patrimoniului cultural naţional.

• Avansarea pe calea prevenirii şi contracarării fenomenelor de 
contrafacere şi piraterie.



Obiectivul 1. (IV) 1.5. Modernizarea instrumentelor de 
valorificare şi promovare a PI.

Obiective specifice:
• Asigurarea mobilităţii colectivelor de cercetare prin cooperarea instituţiilor şi 

savanţilor proveni ţi din diverse sfere şi domenii pentru realizarea în comun a unor 
proiecte inovaţionale concrete;

• Antrenarea sectorului privat în extinderea infrastructurii inov ării prin încurajarea 
creării centrelor de consulting, informaţionale, de transfer tehnologic etc.;

• Interna ţionalizarea procesului de inovare prin încurajarea absorbţiei din 
străinătate a tehnologiilor avansate în baza facilitării leasingului acestora, 
motivare a protecţiei invenţiilor autohtone în alte ţări,  a investiţiilor str ăine în 
sectorul CDI etc.;

• Asigurarea accesului mediului de afaceri la rezultatele cercetării create din surse 
bugetare; 

• Elaborarea şi aprobarea unor criterii privind aplicarea calific ativelor 
„întreprindere inovativ ă”, „tehnologie avansată”, „produs nou (inovaţional)”;

• Aplicarea unor indicatori ai inovării compatibili cu cei utiliza ţi în UE;
• Încurajarea form ării pie ţei produselor intelectuale şi extinderii acesteia, atragerea 

invenţiilor create din sursele bugetare şi a know-how în relaţiile de piaţă;
• Crearea condiţiilor pentru monitorizarea pie ţei produselor intelectuale;
• Sporirea capacităţii de identificare a activelor imateriale ale întreprinderilor şi a 

gradului de încadrare a acestora în bilanţurile contabile;
• Susţinerea activităţii de capitalizare a OPI prin eliminarea barierelor în calea 

includerii valorii acestora în activele corporative şi estimarea adecvată a acestora;
• Adoptarea şi asigurarea aplicării unor instrumente financiare eficiente de

susţinere şi motivare a activităţilor de inovare (credite preferenţiale, fonduri
venture, facilităţi fiscale etc.).



Obiectivul 1. (VI)

1.6. Încurajarea utilizării PI de către IMM

Obiective specifice:
• Sporirea beneficiilor IMM provenite din utilizarea OPI;
• Axarea suportului procesului inovaţional preponderent pe 

activitatea ÎMM;
• Îmbunătăţirea activităţii de pre-diagnoză a proprietăţii 

intelectuale pentru ÎMM;
• Asigurarea accesului ÎMM la informaţiile privind protecţia 

proprietăţii intelectuale; 
• Încurajarea creării şi funcţionării companiilor de tip spin-offşi 

start-up de întreprinderi noi start–up;
• Acordarea ÎMM a serviciilor de pre-diagnoză a PI;
• Asigurarea accesului ÎMM inovative la sursele financiare în 

condiţii preferenţiale (credite, granturi nerambursabile etc.);
• Stimularea interesului ÎMM pentru dezvoltarea inovaţională



Obiectivul 2. Perfecţionarea şi armonizarea continuă a 
cadrului normativ na ţional din domeniul PI …

2.1.Continuarea procesului de perfecţionare şi 
armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii 
intelectuale 

2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în 
procesul de elaborare a normelor juridice 
internaţionale sau regionale în domeniul PI



Obiectivul 3. Dezvoltarea, modernizarea, sporirea 

transparenţei şi coerenţei sistemului naţional de PI

• Obiective specifice:
• Creşterea gradului de cooperare şi comunicare între institu ţiile implicate 

în sistemul de PI;
• Crearea şi dezvoltarea sistemului na ţional de protec ţie a indica ţiilor 

geografice, denumirilor de origine şi specialit ăţilor tradi ţionale garantate;
• Preluarea celor mai bune practici europene în domen iul protec ţiei 

obiectelor de PI şi respect ării drepturilor în domeniul PI;
• Aproximarea legislativ ă şi institu ţional-tehnologic ă a sistemului na ţional 

de brevete cu sistemul brevetului european;
• Implementarea unui mecanism de colectare, procesare  şi diseminare a 

datelor privind respectarea drepturilor de PI, asig urarea unui dialog 
constructiv cu persoanele interesate;

• Crearea cadrului necesar pentru consolidarea şi sus ţinerea 
infrastructurii unit ăţilor de cercetare-dezvoltare şi a entit ăţilor de transfer 
tehnologic şi de inovare;

• Dezvoltarea unei modalit ăţi eficiente şi echilibrate privind asigurarea 
respect ării DPI şi de lupt ă împotriva contrafacerii şi pirateriei.

• Dezvoltarea unei re ţele de informare în domeniul propriet ăţii intelectuale 
la nivel na ţional în corespundere cu practicile europene;

• Perfec ţionarea sistemului de mandatari autoriza ţi în domeniul propriet ăţii 
intelectuale;

• Impulsionarea activit ăţii de evaluare a activelor imateriale, inclusiv a O PI.



Obiectivul 4. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor 
abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protec ţia, asigurarea şi 

respectarea DPI şi dezvoltarea unei infrastructuri (cooperări) eficiente 

de prevenire şi combatere a fenomenelor de contrafacere şi piraterie

• 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor institu ţii publice 
implicate în protecţia drepturilor de PI prin intermediul 
unei conduceri strategice

Obiective specifice:
• Intensificarea activităţii CNPI în vederea dezvoltării unui 

sistem de bune practici privind protecţia PI şi de realizare a 
efectului maxim în reducerea pirateriei şi contrafacerii;

• Identificarea şi iniţierea de către CNPI a măsurilor necesare 
pentru distribuirea responsabilităţilor instituţiilor publice în 
domeniul PI; 

• Elaborarea şi adoptarea de către CNPI a unor metodologii de 
evaluare a cauzelor şi gradului fenomenelor de contrafacere şi 
piraterie, precum şi a contribuţiei PI în dezvoltarea economiei.;

• Consolidarea rolului CNPI în dezvoltarea sistemului naţional de 
PI şi în lupta cu pirateria şi contrafacerea;

• Asigurarea unui grad înalt de transparenţă în activitatea CNPI.



4.2. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale organelor abilitate 

cu funcţii şi responsabilităţi privind protec ţia juridic ă a PI

• Obiective specifice:
• Consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale AGEPI: 

îmbunătăţirea structurii instituţional-organizatorice şi a 
capacităţilor AGEPI de a răspunde provocărilor globalizării şi erei 
digitale, instituirea unui sistem de management al calităţii în 
activităţile AGEPI;

• Diversificarea serviciilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi 
creşterea calităţii acestora.

• Sporirea capacităţilor de promovare a sistemului de PI la nivel 
local şi regional; preluarea celor mai bune practici privind 
sensibilizarea, educarea şi familiarizarea publicului cu domeniul şi 
importanta PI;

• Consolidarea capacităţilor instituţionale şi operaţionale ale 
autorităţilor competente: MAIA, Ministerului Culturii, Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Ministerului Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale în domeniul OG, DO, STG.



4.3. Consolidarea capacităţilor institu ţionale ale 
organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind 

asigurarea respectării drepturilor de PI

• Obiective specifice:
• Sporirea capacităţilor Serviciului Vamal prin dezvoltarea unei strategii 

de îmbunătăţire a performanţelor de depistare a cazurilor de încălcare a 
drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră;

• Extinderea activităţii Serviciului Vamal asupra controalelor exportului şi 
tranzitului;

• Consolidarea relaţiilor de cooperare a Serviciului Vamal, Ministerului 
Afacerilor Interne şi AGEPI cu deţinătorii principali ai drepturilor de PI;

• Sporirea capacităţilor MAI şi preluarea celor mai bune practici ale ţărilor 
membre UE vis-à-vis de standardele statistice privind încălcarea 
drepturilor;

• Implementarea unui mecanism de colectare, procesare şi diseminare a 
datelor privind respectarea drepturilor de PI, asigurarea unui dialog 
constructiv cu persoanele interesate; 

• Sporirea capacităţilor sistemului judiciar: specializarea şi instruirea 
judecătorilor;

• Sporirea capacităţilor instituţionale ale Procuraturii generale vis-a-vis de 
investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor de PI;

• Consolidarea capacităţilor în domeniul protecţiei concurenţei (ANPC).



Obiectivul 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi 
avansate în materie de PI

• 5.1.Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştin ţele din domeniul PI
Obiective specifice:
• Optimizarea condiţiilor de documentare în domeniul PI prin susţinerea 

activităţilor bibliotecilor publice şi universitare de diseminare a 
informa ţiilor din domeniul PI;

• Consolidarea capacităţilor de informare în domeniul PI prin crearea şi 
dezvoltarea  reţelei naţionale de centre regionale/teritoriale de  PI;

• Sporirea gradului de informare a societăţii cu privire la rolul PI pentru 
creşterea competitivităţii întreprinderilor, dezvoltarea economică, socială şi 
cultural ă a ţării; 

• Creşterea nivelului de conştientizare a importanţei protecţiei şi respectării 
drepturilor de PI prin promovarea şi popularizarea continuă a cunoştin ţelor 
privind legislaţia în domeniul PI pentru diferite categorii de utilizatori ai 
sistemului de PI;

• Îmbunătăţirea accesului la informaţia şi cunoştin ţele din domeniul PI prin 
intermediul mijloacelor moderne şi TIC ;

• Creşterea gradului de utilizare a mijloacelor informatice şi de comunicare în 
scopul combaterii încălcărilor drepturilor de PI: elaborarea şi promovarea 
web site-ului Stop Pirateria (www.stoppirateria.md);

• Amplificarea activit ăţilor de promovare a PI şi necesităţii protecţiei şi 
respectării drepturilor de PI cu implicarea Camerei de Comer ţ şi Industrie a 
R Moldova şi a filialelor ei din teritoriu, precum şi a ODIMM.



5.2. Instruirea şi educarea în domeniul PI prin intermediul 
sistemului preuniversitar, universitar şi postuniversitar

• Obiective specifice:
• Creşterea gradului de cunoaştere a domeniului PI prin intermediul 

sistemului de învăţământ la toate etapele de instruire;  
• Creşterea numărului de specialişti cu pregătire specială în 

domeniul PI prin crearea specializărilor în domeniu la masterat; 
• Consolidarea capacităţilor cadrelor didactice în domeniul 

protecţiei PI;
• Sporirea interesului şi a gradului de conştientizare de către 

tineretul studios a importanţei PI;
• Cultivarea conştientizării de către elevi a importanţei produsului 

intelectual prin organizarea activităţilor de sensibilizare în 
domeniul PI;

• Promovarea creativităţii tinerei generaţii prin susţinerea activităţii  
de cercetare şi inovare în rândul elevilor;

• Modernizarea şi îmbunătăţirea performanţelor privind elaborarea, 
multiplicarea şi distribuirea materialelor educaţionale şi 
promoţionale in domeniul PI  pentru elevi şi studenţi



5.3. Creşterea gradului de conştientizare a 
drepturilor de PI de către societate

• Obiective specifice:
• Elaborarea şi realizarea programelor de promovare şi  

diseminare  a informaţiei cu privire la drepturile de PI; 
• Desfăşurarea activităţilor de informare şi instruire a 

consumatorilor cu privire la pericolele bunurilor piratateşi 
contrafăcute;

• Organizarea companiilor naţionale de lupta cu 
contrafacerea şi pirateria;

• Organizarea cursurilor de instruire de scurta durata pentru 
jurnaliştii ce activează în domeniul PI;

• Organizarea concursului jurnaliştilor  pentru cea mai buna 
expunere a problemelor legate de dezvoltarea activităţii 
tehnico-ştiinţifice, inovaţionale şi de raţionalizare din ţară, 
precum şi  diseminarea informaţiei in domeniul PI.



Obiectivul 6. Aprofundarea cooperării interna ţionale, regionale şi 
bilaterale în  scopul integrării sistemului naţional de PI în cel 

internaţional şi regional

• Obiective specifice:
• Aprofundarea colaborării internaţionale şi regionale;
• Aprofundarea colaborării bilaterale cu OMPI şi UPOV;
• Consolidarea colaborării cu instituţiile Uniunii Europene  în 

domeniul PI;
• Consolidarea colaborării cu oficiile naţionale de peste hotare, 

organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale în 
domeniul PI;

• Aderarea la convenţii şi tratate internaţionale noi în domeniul 
PI;

• Internaţionalizarea protecţiei OPI, cooperarea eforturilor în 
vederea combaterii fenomenelor contrafacerii şi pirateriei la 
nivel local, regional şi internaţional;

• Monitorizarea îndeplinirii angajamentelor conform 
Acordurilor multilaterale şi bilaterale semnate de Republica 
Moldova.



Impactul implementării Strategiei

• Crearea unui mediu antreprenorial competitiv, bazat pe rezultatele 
activităţii intelectuale, transferul de tehnologii, ceea ce va contribui 
la crearea condiţiilor pentru tranziţia la modelul inovaţional al 
creşterii economice a ţării;

• Extinderea rolului cunoştinţelor în dezvoltarea economică, sporirea 
atractivităţii şi prestigiului activităţilor ştiinţifice, inovative şi de 
creaţie, crearea unui climat inovaţional şi intelectual favorabil;

• Creşterea nivelului de cultură în domeniul PI la nivelul întregii 
societăţi, ceea ce va conduce la diminuarea utilizării de mărfuri 
contrafăcute şi produse pirat, la reducerea numărului de cazuri de 
concurenţă neloială şi depuneri de cereri cu rea credinţă etc.;

• Creşterea numărului de IMM-uri inovative şi sporirea 
competitivităţii acestora; ceea ce va contribui la creşterea 
economică, ocuparea forţei de muncă şi la bunăstare;

• Îmbunătăţirea accesului sectorului privat, în special al ÎMM, la 
produsele inovaţionale create din sursele bugetare;

• Crearea unui sistem naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate

• Etc.



Implementarea strategiei – în baza planurilor de 
acţiuni pentru fiecare etapă:

• prima – 2012-2014: definitivarea mecanismelor de încurajare a 
activităţii inovaţionale, perfecţionarea infrastructurii sistemului 
de PI, elaborarea programelor de studii şi introducerea graduală a 
disciplinelor de PI în instituţiile de învăţământ,  consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale instituţiilor cu atribuţii şi 
responsabilităţi în domeniul PI, consolidarea capacităţilor 
funcţionale ale organizaţiilor de gestiune colectivă, dezvoltarea 
sistemului de protecţie a IG şi DO, STG. 

• a doua – 2015-2017 va fi consacrată implementării 
mecanismelor şi programelor elaborate la etapa precedentă, 
precum şi promovării managementului proprietăţii intelectuale, 
asigurarea creşterii capacităţii de inovare a instituţiilor de 
cercetare, a rolului proprietăţii intelectuale în funcţionarea ÎMM,

• a treia – 2018-2020, constituirea unei pieţe mature a OPI, 
integrarea acestora în circuitul economic, crearea condiţiilor de 
tranziţie la calea inovaţională a creşterii economice şi valorile 
societăţii bazate pe cunoaştere, 



Întreb ări?..

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Pentru mai multe detalii, vizitaţi:

www.agepi.md


