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1. Proprietatea intelectuală  în susţinerea inovării şi transferul tehnologic în 
calitate de  instrumente forte ale creşterii economice 

a) Elaborarea inovaţiilor şi protecţia 
b) Valorificarea, comercializarea şi transferul tehnologic 
c) Antrenarea sectorului privat în dezvoltarea inovaţională 
d) Încurajarea activităţii de inovare a ÎMM-rilor 

 
2. Mijloacele de promovare a comerţului şi atragerea investiţiilor 
a) Marca şi brăndul 
b) Indicaţiile geografice, denumirile de origice şi specialităţile tradiţionale garantate 
c) Numele comercial 
d) Numele de domen 
e) Concurenţa neloială 

 
3. Dreptul de autor şi industriile culturale 
a) Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul dreptului de autor şi a 

drepturilor conexe  
b) Lupta împotriva infracţiunilor în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor 

conexe şi a pirateriei 
c) Gestionarea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor 
d) Promovarea folclorului şi patromoniul cultural naţional 
e) Susţinerea utilizării creaţiilor de PI  în mediul digital 

 
4. Consolidarea cadrului legislativ în domeniul proprietăţii intelectuale 
a) Armonizarea permanentă a legislaţiei naţionale cu acquis-comunitar , procedurile 

şi reglementările internaţionale în domeniul PI 
b) Implementarea celor mai bune practici în domeniul respectării drepturilor de PI 

 
5. Consolidarea  capacităţilor institu ţionale în domeniul  proprietăţii 

intelectuale  
a) Sporirea rolului şi competenţelor oficiului naţional în domeniul PI 

- Diversificarea serviciilor  în domeniul PI şi creşterea calităţilor acestora 
- Implementarea programului de Prediagnoză a PI la întreprinderi 
- Realizarea serviciilor de mediere şi arbitraj în domeniul PI 

b) Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul PI ale : 
- Autorităţilor/instituţiilor administraţiei publice centrale  
- Organizaţiilor nonguvernamentale 
- Asociaţiilor colective, uniunilor de creaţie 

c) Ameliorarea cooperăţii interinstituţionale  
d) Dezvoltarea infrastructurii în domeniul PI 

-  constituirea sistemului de consilieri şi mandari autorizaţi în domeniul PI 
-  dezvoltarea sistemului de evaluatori în domeniul PI 



 
6. Integrarea domeniului de PI în spaţiul  intelectual internaţional  
 
7. Valorificarea şi promovarea proprietăţii intelectuale 
a) Managementul proprietăţii intelectuale la întreprinderi şi instituţii din sfera ştiineţi 

şi inovării 
b) Stimularea creării şi dezvoltării pieţei obicetelor de PI: licenţiere, cesiune  
c) Promovarea unei culturi în domeniul PI 

- Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul PI 
- Consolidarea potenţialului uman în domeniul PI  
- Introducerea în sistemul  educaţional a noţiunilor de PI la nivel preuniversitar , 

universitar şi post-universitar 


