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DECIZIA nr. 12/85
din 13 iunie 2017
Cu privire la examinarea solicitării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova
În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe data de 26 mai 2017, a parvenit
scrisoarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 1114 din 20
mai 2017, prin care se solicită prezentarea propunerilor referitor la Planul de acțiuni pentru anii
2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până
în anul 2020.
Astfel, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa autoritate publică autonomă
de reglementare a domeniului audiovizualului, vine cu următoarele propuneri, conform Anexei.
Ca urmare a examinării solicitării nominalizate, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A prezenta Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
propuneri asupra Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei
naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020 (PRO – (8) – UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O.
GUȚUȚUI, și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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Anexă
PROPUNERI LA PLANUL DE ACȚIUNI
pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale
în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020
Denumirea acțiunii

Costul
acțiunii,
mii lei

Termene
Sursa de
Autoritatea
Rezultatul
Indicatorii
de
finanțare responsabilă implementării
de
realizare
monitorizar
(începute
sfârșit)
1
2
3
4
5
6
7
8
OBIECTIVUL GENERAL 1. Încurajarea creării, protecției și utilizării proprietății intelectuale ca instrumentcheie în crearea condițiilor pentru tranziția țării la modelul inovațional al creșterii economice
Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor și al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii,
industriilor culturale și tehnologiilor informaționale
Sporirea gradului de
În limita
2018
Bugetele CCA, AGEPI Contracararea Numărul de
respectare a
opere
bugetului
autorităților
contrafacerii și
prevederilor legislației
identificate
aprobat
responsabile
pirateriei
în domeniul dreptului
de autor și drepturilor
conexe în mediul
audiovizual.
Avansarea pe calea
prevenirii și
contracarării
fenomenelor de
contrafacere și piraterie
OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităților instituționale ale organelor abilitate cu funcții și
responsabilități privind protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, dezvoltarea unei
infrastructuri eficiente de prevenire și combatere a fenomenelor contrafacerii și pirateriei
Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităților diverselor autorități publice implicate în protecția drepturilor de
proprietate intelectuală prin intermediul unei conduceri strategice
Cooperarea între AGEPI În limita
2018
Bugetele CCA, AGEPI Sistem creat Numărul de
și CCA și alte autorități bugetului
autorităților
contracte
naționale interesate, în
aprobat
responsabile
verificate;
vederea creării unui
Numărul de
sistem de identificare și
opere
monitorizare a titularilor
de drepturi privind
identificate
operele audiovizuale
difuzate de către
radiodifuzori și
distribuitori de servicii
în baza contractelor de
autor. Schimbul de
informații
OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea și dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală,
sensibilizarea și conștientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietății intelectuale și sporirea interesului
față de protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informațiile și cunoștințele din domeniul proprietății intelectuale
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Creșterea gradului de
utilizare a mijloacelor
informatice și de
comunicare în scopul
combaterii încălcărilor
drepturilor de proprietate
intelectuală.

În limita 2018-2020 Bugetele CCA, AGEPI
Sporirea
bugetului
autorităților
gradului de
aprobat
responsabile
conștientizare

Numărul de
activități
comune
organizate

Asigurarea respectării
dreptului de autor și
drepturilor conexe în
domeniul audiovizualului
pentru diminuarea și
prevenirea cazurilor de
valorificare ilegală a
operelor de către
radiodifuzori și
distribuitorii de servicii prin
organizarea de seminare
tematice.
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