
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

HOTĂRÎRE 
din 01 aprilie 20 1 i 

Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, convocată în baza Regulamentului 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 29.03.2008, în următoarea componenţă: 

- Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al Economiei, preşedinte al Comisiei; 
- Lilia Bolocan, Director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGERI), 

vicepreşedinte al Comisiei; 
- Natalia Mogol, secretar al Comisiei 
- Boris Găină, academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei; 
- Violeta Melnic, şef-adjunct Direcţia avizarea actelor normative, Ministerul Justiţiei; 
- Ariatolie Zolotcov, Viceministru, Ministerul Dezvoltării regionale şi Construcţiilor; 
- Dona Şcoia, Viceministru, Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor; 
- Elena Paladi, Şef Secţie Proprietate Intelectuală, Serviciului Vamal; 
- Iurie Caţer, Şef Secţie Proprietate Intelectuală, Direcţia Investigare fraude, Ministerul 

Afacerilor Interne; 
- Chiurcciu Vitalie, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, 

ru participarea următoarelor persoane invitate: 
Svetlana Munteanu, Vicedirector general AGEI'I; 
Ion Ţîganaş, Vicedirector general AGI i'l, 

- Andrei Moisei, director Departament Juridic, AGEPI; 
- Cristina Colun, consultant, Secţia Vinificaţie, MAIA 
• Valentina Topchin, Şef Direcţie Medicamente şi Dispozitive Medicale, Ministerul Sănătăţii; 

Margareta IMeamţu, specialist: principal, Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
Ministerul Culturii. 

a examinat următoarele subiecte ale ordinii de zi: 

1. Cu privire la Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2012 referitor la realizarea 
Planului de acţiuni pentru anii 2012 2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
proprietăţii intelec tuale pînă în anul 2020 

2. Cu privire la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, în 
special drepturile de; autor prin prisma Raportului special 301, întocmit anual de Alianţa 
Internaţională pentru Proprietate Intelectuală 

3. Cu privire la sistemul de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi 
specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova (cadrul legal, cadrul instituţional, situaţia 
la zi) 

3.1. Cu privire la intrarea în vigoare a Acordului între Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare 

3.2. Cu privire la rezultatele realizării chestionarului privind gradul ele pregătire al 
autorităţilor competente în vederea implementării legislaţiei în domeniul IG şi a Acordului 
RM Ui 



3.3. Cu privire la aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice 
protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate 

3.4. Cu privire la unele direcţii prioritare de dezvoltare în domeniul protecţiei şi 
promovării indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine. 

în baza informaţiilor prezentate în şedinţă şi în conformitate cu pct. 18-21 ale Regulamentului, 
Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

1. Se ia act de informaţia prezentată referitoare la realizarea Planului de acţiuni pentru anii 

2.012 2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale1 pînă în 

anul 2020 şi se aprobă Raportul de monitorizare consolidat pentru anul 2012.. 

2. Se recomandă AGEPI, în termen de HO zile, să prezente Guvernului şi să publice pe pagina 

sa web Raportul de monitorizare consolidat, pentru anul 2012 referitor la realizarea Planului de 

acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii 

intelectuale pînă în anul 2.020. 

3. Se ia act de informaţia prezentată în Raportul special 301 privind respectarea dreptului de 

autor în Republica Moldova. Se recomandă: 

AGEPI să continue implementarea activităţilor privind sensibilizarea societăţii asupra 

fenomenelor de contrafacere şi piraterie; să sporească numărul instruirilor pentru 

reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale şi altor 

instituţii competente privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală; 

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii lor să creeze un grup de lucru 

interinst it uţional în vederea elaborării unei strategii durabile privind diminuarea ratei 

pirateriei pe domeniul programe informaţionale în Repuhlirn Mnldnva. 

4. Se ia act de informaţia prezentată privind stadiul actual al sistemului naţional de protecţie a 

indicaţiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) şi specialităţilor tradiţionale garantate (SI G) 

în Republica Moldova. Se recomandă AGEPI şi autorităţilor competente desemnate prin llotarîrea 

Guvernului nr. 644 din 19.07.2.010 să întreprindă toate măsurile necesare în vederea dezvoltării 

sistemului menţionat, avansării procesului de înregistrare şi protecţie a IG, DO şi STG la nivel 

naţional, internaţional şi european, utilizării plenare a potenţialul enorm al sistemului IG de 

dezvoltare rurală şi a agroturismului, de creare a noi locuri de muncă şi de stabilizare a forţei de 

muncă la sate, de perpetuare a tradiţiei şi de promovare a imaginii ţării. 

5. Se ia act de proiectul Planului de acţiuni privind implementarea prevederilor Acordului între 

Republica Moldova .şi Uniunea Iuiropcană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale 

produselor agricole şi alimentare. Se recomandă, în baza unui Ordin comun al instituţiilor 

responsabile (Ministerul Economiei, AGEPI, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, Agenţia pentru Proiecţia Consumatorului), aprobarea 

acestuia şi crearea unui (.rup de lucru referitor la reali/.arca Planului de acţiuni. Grupul de lucru va 

prezenta Comisiei 'Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală, periodic, informaţia cu privire la 
mersul realizării Planului de acţiuni şi problemele apărute. 

6. Se recomandă examinarea oportunităţii înregistrării denumirilor Mileştii Mici şi Cricova în 
calitate de IG. 



/. Se ia act de informaţia prezentată cu privire la gradul de pregătire al autorităţilor 

competente în vederea implementării legislaţiei în domeniul IG şi a Acordului KM IJI . Se recomandă 

autorităţilor competente, în comun cu AGEPI, să întreprindă măsuri concrete în scopul ameliorării 

situaţiei, şi anume: 

a) şcolarizarea reprezentanţilor instituţiilor implicate în sistemul de protecţie a IG şi DO; 

b) realizarea de către fiecare instituţie responsabilă de omologarea caietelor de sarcini a unor 

studii privind potenţialii beneficiari ai sistemului, în corespundere cu domeniul său de reglementare 

(în termene definite); 

c) revizuirea listei organismelor de control desemnate în conformitate cu IIG 644/2010 şi 

aducerea ei în concordanţă cu situaţia existentă, precum şi atribuirea, în caz de necesitate, a 

competenţelor necesare exercitării funcţiilor de control unor instituţii desemnate; 

d) promovarea intensă, de către fiecare instituţie implicată, a sistemului de protecţie a IG şi 

DO; 

e) ere,nea de către fiecare instituţie pe domeniul său de reglementare a mecanismelor clare 

ce urmează a fi utilizate de către potenţialii beneficiari pentru a asigura protecţia IG şi DO (sub 

formă de ghiduri, instrucţiuni, ordine etc.) etc. 

8. Se ia act de informaţia prezentată cu privire la simbolurile naţionale asociate indicaţiilor 

geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate şi se 

recomandă AGEPI să pregătească documentele necesare în vederea iniţierii procedurii de aprobare 

a simbolurile menţionate prin lege ordinară. 

9. Se ia act de informaţia prezentată cu privire la unele direcţii prioritare de dezvoltare în 

domeniul protecţiei şi promovării indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine. Se recomandă 

implicarea activă şi conlucrarea eficientă a autorităţilor competente desemnate în conformitate cu 

Hotarîrea Guvernului nr. 644 din 19.07.2010 şi AGEPI în vederea creării mecanismelor necesare 

implementării prevederilor Legii 66/2008, realizării obiectivelor Strategiei naţionale în domeniul 

proprietăţii intelectuale până în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind 

i m p I e m e n t a r e a S t r a t e g iei. 

10. Se recomandă AGEPI să continue practica organizării seminarelor de instruire pentru 

diferite categorii do actuali şi potenţiali beneficiari ai sistemului de protecţie a IG, precum şi pentru 

reprezentanţii autorităţilor competente desemnate în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 644 

din 19.07.2010 şi ai autorităţilor responsabile de asigurarea drepturilor. 

11. Se recomandă autorităţilor competente desemnate în conformitate cu Hotarîrea 

Guvernului nr. 644 din 19.07.2010 şi autorităţilor responsabile de asigurarea respectării drepturilor 

de PI plasarea pe site urile sale a informaţiilor referitoare la sistemul de protecţie a IG, DO şi STG. 

Valeriu LAZĂR Viceprim ministru, ministru al Economiei 


