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 Subiectul nr. 3  din ordinea de zi 
 a ședinței CNPI din 02.05.2017 

 
Informație succintă referitor la Subiectul nr. 3 din ordinea de zi: 

 
Cu privire la dezvoltarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor 

de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova  
(raportori: Membrii CNPI, în special Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Culturii) 
 
 

Având în vedere importanța strategică a Sistemului de protecție a indicaţiilor geografice 
(IG), denumirilor de origine (DO) şi specialităţilor tradiţionale garantate (STG) pentru 
dezvoltarea economică a țării, necesitatea consolidării și promovării acestui sistem și urmare 
recomandărilor Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală din 19 aprilie 2016, au fost 
realizate următoarele acțiuni:  

 
1. Perfecționarea cadrului normativ.  
1.1. Prin Legea  nr. 97  din  13.05.2016 (care a intrat în vigoare la data de 07.06.2016), au 

fost operate modificări şi completări la Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (în 
continuare - Legea 66/2008), în vederea simplificării procedurii de obținere de către producători 
a dreptului de utilizare a IG și DO, precum și aducerii acesteia în concordanță cu Regulamentele 
UE în domeniu. De asemenea, s-a prevăzut ca eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare 
a IGP/DOP să se efectueze gratuit, precum și a fost exclusă procedura de reînnoire a dreptului de 
utilizare a IGP/DOP. Proiectul Legii a fost elaborat și promovat în comun de către Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare și AGEPI. 

1.2. Urmare modificării Legii 66/2008, de către AGEPI a fost elaborat proiectul de 
modificare a Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a 
indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat 
prin HG nr. 610 din 5 iulie 2010. Proiectul a trecut toate etapele de avizare și expertizare de către 
autoritățile de resort și urmează a fi expediat Guvernului RM pentru examinare și aprobare. 

1.3. Prin HG nr. 1072 din 22.09.16, MO338-341/30.09.16. a fost modificată HG nr. 774 
din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică. Drept urmare, 
tarifele pentru înregistrarea IG, DO s-au redus cu 60%, constituind în sumă 220 Euro, iar 
eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a IGP/DOP se efectuează gratis, conform 
modificărilor Legii 66/2008. Anterior taxa pentru înregistrarea și eliberarea certificatului privind 
dreptul de utilizare era 300 Euro. Tarifele pentru înregistrarea STG constituie 170 Euro. 

 
2. Acordarea suportului producătorilor autohtoni în vederea înregistrării IG/DO noi: 

 2.1. În scopul susținerii producătorilor autohtoni, AGEPI a asigurat suportul consultativ 
necesar, inclusiv în procesul de perfectare a caietelor de sarcini, documentelor unice etc. 
solicitanților care au depus cereri de înregistrare: 

- a unei denumiri de origine - BRÎNZĂ DE POPEASCA – pentru brânză de oi,  
- a unei indicaţii geografice - ZĂBRICENI – pentru plante, fructe uscate şi amestecuri 

din ele pentru infuzii. 
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2.2. De asemenea, a fost acordat și suportul financiar pentru depunerea și înregistrarea 
acestor două IG (scutiri de achitarea taxelor - în temeiul Hotărârii nr.4 a Comisiei Naționale de 
PI din din data de 19.04.2016), în sumă de 810 Euro. 

2.3. Urmare procedurilor legale, în Registrele naționale corespunzătoare au fost 
înregistrate:  

- DO BRÎNZĂ DE POPEASCA (la data de 23.10.2016) și 
- IG ZĂBRICENI (la data de 28.02.2017). 
 
În total, în Republica Moldova sunt înregistrate 10 IG/DO autohtone:  

3 DO (Ciumai, Romaneşti și BRÎNZĂ DE POPEASCA)  şi 
7 IG (Divin, Codru, Ştefan Vodă, Valul lui Traian, Dulceaţă din petale de trandafir 
Călăraşi, Rachiu de caise de Nimoreni, ZĂBRICENI).  

 
2.4. De asemenea, AGEPI înregistrează în registrele naționale corespunzătoare și publică 

în BD “Indicații geografice” (accesibilă public, gratuit) informația referitoare la persoanele care 
au dobândit dreptil de utilizare a IGP/DOP. Astfel, în prezent 47 de producători dețin dreptul de 
utilizare pentru următoarele IGP: 

- Codru - 12 persoane (inclusiv – 10-PPV1 și 2-PS); 
- Valul lui Traian – 26 de persoane (inclusiv 15-PPV și 11-PS); 
- Ștefan Vodă – 9 persoane (inclusiv 7-PPV și 2-PS ). 

 
Pentru DOP BRÎNZĂ DE POPEASCA și IGP Divin, Dulceaţă din petale de trandafir 

Călăraşi, Rachiu de caise de Nimoreni și ZĂBRICENI nici un producător nu a obținut dreptul 
de utilizare.  

Din informația pe care o deținem, producătorii produselor respective se confruntă cu 
probleme la obținerea dreptului de utilizare a acestor DOP/IGP, deoarece, urmare 
modificării Legii 66/2008, acordarea dreptului de utilizare a unei IGP/DOP a trecut în 
competența Autorității competențe desemnate conform HG 644/2010, în cazul acestor produse – 
a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care urmează să se expună mai detaliat 
despre problemele apărute și căile de soluționare a acestora. 

 
3. Inventarierea potențialului de producere a produselor agricole și alimentare cu 

IGP, DOP și a STG  
Pornind de la necesitatea creșterii numărului de produse cu IG și DO, precum și a stimulării 

protecției și producerii specialităților tradiționale garantate, AGEPI a solicitat includerea în 
Proiectul „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în 
Republica Moldova (EuropeAid/137467/DH/SER/MD), finanțat de UE și lansat în luna 
Noiembrie 2016, a unui capitol dedicat indicațiilor geografice, care, printre altele, prevede 
identificarea produselor care beneficiază sau ar putea beneficia de protecția indicațiilor 
geografice (despre Proeict – pct. 5 din Ordinea de zi a CNPI).   

Anterior, a fost identificat un șir de produse ce pot beneficia de protecție prin IG/DO: 
mierea, nucile, baciferele (zmeură, agriș, coacăz negru) (Anexa 2). În egală măsură este necesar 
de identificat și alte categorii de produse. Totodată, potențialele zone geografice urmează să fie 
determinate cu implicarea autorităților competente, experților, asociațiilor de producători.  

Considerăm oportun de a intensifica dialogul cu producătorii produselor agroalimentare 
ecologice pentru a le asigura protecția prin intermediul  IG/DO. 
                                                
1 PPV - Producător de produse vitivinicole; PS - Producător de struguri  
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4. Acțiuni privind protecția IG/DO autohtone realizate în baza Acordului de 

Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană  În baza Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de 
altă parte (în continuare – Acord de Asociere RM-UE) pe data de 18 octombrie 2016 la 
Bruxelles a avut loc a doua reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice, la 
care a participat și reprezentantul AGEPI. În  cadrul reuniunii s-a făcut schimb de liste de IG noi, 
în vederea actualizării anexelor la Acord. Astfel: 

 IGP Divin, Codru, Ştefan Vodă, Valul lui Traian au obținut protecție în UE;  
 IGP Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi și Rachiu de caise de Nimoreni au fost 

înaintate spre protecție în UE.  
La solicitarea părții europene, AGEPI, a prezentat , de asemenea informații suplimentare 

referitoare la aceste IG, după coordonarea acestora cu producătorii. 
 

5. Promovarea conceptului de IG, DO și STG. 
 AGEPI este implicat activ în  acordarea asistenței consultative persoanelor și instituțiilor 

interesate.  Pentru promovarea conceptului de IG, DO și STG  în rândul autorităților publice și a 
producătorilor, în perioada 2016-2017 AGEPI a organizat 13 evenimente, în cadrul cărora au fost 
diseminate materiale de informare în domeniu (3 titluri editoriale/1422 exemplare). Activitățile 
de școlarizare au cuprins 837 persoane.  De asemenea în perioada menționată AGEPI a participat 
la 27 evenimente (expoziții, târguri, etc) în cadrul cărora au fost diseminate materiale de 
informare în domeniu (3 titluri editoriale/3170 exemplare) (Anexa 3).   

Printre cele mai importante evenimente de promovare a produselor autohtone cu IG 
efectuate de AGEPI, putem menționa: Ziua Europei 2016, în cadrul Orășelului European 
organizat la Chișinău, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare”; Evenimentul dedicat aniversării a 
25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova și aderarea la Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Geneva, Elveția; Târgul partenerilor bibliotecilor 
„Creăm punți spre dezvoltare: biblioteca modernă” (Programul Novateca); Forul cu genericul 
"Istorii de succes din domeniul industriilor creative"  etc.  
 

 Recomandări:  Continuarea acordării suportului consultativ necesar atât producătorilor cât și autorităților 
pentru implementarea sistemului IG, DO, STG. 

 Soluționarea problemelor ce țin de dobândirea de către producători a dreptului de 
utilizare a IGP/DOP. 

 Inventarierea potențialului de producere a produselor agricole și alimentare cu IGP, DOP 
și a STG (inclusiv prin Proiectul finanțat de UE „Suport pentru asigurarea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală”). 

 Identificarea mecanismului de susținere a producătorilor autohtoni care doresc să obțină 
protecția juridică a IG, DO și STG, identificarea oportunităților care urmează a fi oferite 
acestora. 

 Realizarea măsurilor necesare  (suport consultativ, financiar sau de altă natură, inclusiv 
obținerea dreptului de utilizare) pentru a asigura înregistrarea denumirii de origine 
protejată BRÎNZĂ DE POPEASCA în conformitate cu Aranjamentul de la Lisabona 
privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională a acestora.  

 Promovarea IGP, DOP și a STG în cadrul evenimentelor organizate în Republica 
Moldova și peste hotare. 
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Anexa 1 
Recomandările Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală 

 (formulate în cadrul ședinței din 19 aprilie 2016) 
http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/19-04-2016/h_19-04-2016.pdf   

  
Se recomandă: 
 a) Autorităților responsabile de omologarea caietelor de sarcini și autorităților 

responsabile de controalele oficiale privind conformitatea produselor cu indicații geografice, 
denumiri de origine și a specialităților tradiționale garantate (Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 
19.07.2010):  

- să asigure elaborarea și implementarea mecanismelor simple și transparente privind 
omologarea caietelor de sarcini și realizarea controalelor oficiale privind conformitatea 
produselor cu indicații geografice, denumiri de origine și a specialităților tradiționale garantate; 

- să asigure plasarea/actualizarea pe paginile web a informațiilor ce țin de procedura de 
omologare a caietelor de sarcini, persoanele ce pot oferi consultații, adresa unde se depun 
caietele de sarcini; 

- să asigure inventarierea potențialului de producere a produselor ce pot fi comercializate 
sub o indicație geografică sau denumire de origine, sau în calitate de specialitate tradițională 
garantată, pe zonele/regiunile geografice și să prezinte propunerile, concluziile la următoarea 
ședință a Comisiei naționale pentru proprietatea intelectuală. 

 
b) Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală: 

 - să asigure suportul consultativ necesar atât producătorilor cât și autorităților pentru 
implementarea sistemului indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților 
tradiționale garantate; 

- să sponsorizeze achitarea taxelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului  nr.774 din 13.08.1997 
cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor 
proprietăţii intelectuale pentru înregistrarea indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a 
specialităților tradiționale garantate depuse spre înregistrare pe parcursul anului 2016. 
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 Anexa 2 
Referitor la potențialul de producere  

a produselor agricole și alimentare cu IGP, DOP și a STG  
Produsul Producătorii/ asociația IG/GO Comentarii 
Miere Asociaţia Naţională a Apicultorilor 

http://www.apicultura.md/ 
 Zonele ar fi corect să 

fie propuse de către 
membrii asociației 
 

Nuci Uniunea Asociatiilor Producatorilor 
de Culturi Nucifere din RM 
http://asociatianuciferilor.com/ 

 Zonele ar fi corect să 
fie propuse de către 
membrii asociației 

Nuci Nicolae Kiktenko 
Rediul de Sus, rnul Fălești, 
Republica Moldova, MD-5911 

Rediul de Sus  

Nuci SRL “Monicol” 
http://www.monicol.md/company.ht
ml 

 Conform informației 
de la MAIA 

Zmeură s.Pocrovca, 
 raionul Dondușeni 

Pocrovca  
Coacăză 
neagră 

CAP Săgetătorul, Soroca 
 

 Are 50 hectare coacăz 
negru – conform 
informației prezentate 
de Asociația 
“Bacifera” 

Struguri de 
poamă 

  IFAD 
Persici Ștefan Vodă Ștefan Vodă  
Caise Ișnovăț, raionul Orhei Ișnovăț  
Prune urcate    
Uleiuri 
eterice 

s.Cobusca Cobusca  
Uleiuri 
eterice 

s.Cioara, raionul Hîncești   
Uleiuri 
eterice 

s.Lalova, raionul Rezina Lalova  
Produse din 
carne 

Asociaţia producătorilor de produse 
din carne 

 Produsele și zonele ar 
fi corect să fie propuse 
de către membrii 
asociației 

Produse 
lactate 

Asociaţia producătorilor de produse 
lactate  

 Produsele și zonele ar 
fi corect să fie propuse 
de către membrii 
asociației 
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Anexa 3 

  
Promovarea  sistemului de protecție a IG, DO și STG (seminare, mese rotunde, instruiri 
etc.), inclusiv plasarea pe paginile web a informațiilor utile 
 I. Pagina AGEPI    http://agepi.gov.md/ro  
1. Rubrica Indicatii geografice, Denumiri de origine si Specialitati traditionale garantate 
(este prezentată toată informația referitor la IG, DO, STG)  1. Cerinţe față de documentele cererii și Caietul de sarcini 

2. Clasificarea internațională a produselor 
3. Baze de date 
4. IG si DO protejate în Republica Moldova/ Acordului UE 
5. Formulare 
6. Taxe 
7. Aplică on-line 
8. Înregistrare națională 
9. Înregistrare internațională 
10. Valorifică IG, DO, STG 
11. Mandatari autorizați 
12. Legislație 

  
2. Baza de date “Indicații geografice”  (include indicațiile geografice, denumirile de origine 
depuse prin procedura națională și IG/DO din UE pentru care se asigură protecția în baza 
Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind protecţia indicaţiilor 
geografice pentru produsele agricole şi alimentare)  
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx    
Tot aici se poate de accesat și baza de date gestionată de OMPI ce include denumirile de origine 
protejate în baza Acordul de la Lisabona privind protecţia şi înregistrarea internaţională a 
denumirilor de origine http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp .  
 
3. Noutăți asociate indicatiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate si 
specialitatilor traditionale garantate : 

Promovarea informatiei despre IG pe pagina web AGEPI 
în perioada anilor 2016-2017  1. Două cereri noi de înregistrare a unor indicaţii geografice autohtone depuse la AGEPI 

12.01.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/dou%C4%83-cereri-noi-de-%C3%AEnregistrare-
unor-indica%C5%A3ii-geografice-autohtone-depuse-la-agepi 2. Despre IG, DO, STG 
29.01.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/gi-ao-tsg/despre 3. Colaborare AGEPI – MAIA, în domeniul indicațiilor geografice și denumirilor de origine  
01.03.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/colaborare-agepi-%E2%80%93-maia-%C3%AEn-
domeniul-indica%C8%9Biilor-geografice-%C8%99i-denumirilor-de-origine 4. Seminarul național “Protecția indicațiilor geografice” 
14.03.2016 
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http://www.agepi.gov.md/ro/news/seminarul-na%C8%9Bional-
%E2%80%9Cprotec%C8%9Bia-indica%C8%9Biilor-geografice%E2%80%9D 5. Misiune de lucru în domeniul indicațiilor geografice 
17.03.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/misiune-de-lucru-%C3%AEn-domeniul-
indica%C8%9Biilor-geografice 6. A fost semnat Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția 
denumirilor de origine și indicațiilor geografice 
12.04.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/fost-semnat-actul-de-la-geneva-al-aranjamentului-de-
la-lisabona-privind-protec%C8%9Bia-denumirilor 7. Produsele cu indicaţii geografice, promovate de AGEPI în cadrul Zilei Europei la 
Chișinău 
16.05.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/produsele-cu-indica%C5%A3ii-geografice-promovate-
de-agepi-%C3%AEn-cadrul-zilei-europei-la-chi%C8%99in%C4%83u 8. Indicațiile geografice, promovate în cadrul unui seminar organizat de către EEN Moldova 
 17.05.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/indica%C8%9Biile-geografice-promovate-
%C3%AEn-cadrul-unui-seminar-organizat-de-c%C4%83tre-een-moldova 

9.  Rolul semnelor distinctive în dezvoltarea afacerilor, discutat în cadrul unui seminar 
național organizat de AGEPI și OMPI 
08.06.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/rolul-semnelor-distinctive-%C3%AEn-dezvoltarea-
afacerilor-discutat-%C3%AEn-cadrul-unui-seminar-na%C8%9Bional 10. Recepţie oficială de promovare a Republicii Moldova, organizată la Geneva 
06.09.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/recep%C5%A3ie-oficial%C4%83-de-promovare-
republicii-moldova-organizat%C4%83-la-geneva 11. Primele indicaţii geografice ale Republicii Moldova, protejate pe teritoriul UE 
27.10.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/primele-indica%C5%A3ii-geografice-ale-republicii-
moldova-protejate-pe-teritoriul-ue 12. Potențialul indicațiilor geografice și a denumirilor de origine, în dezvoltarea 
agroturismului din Republica Moldova 
 29.11.2016 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/poten%C8%9Bialul-indica%C8%9Biilor-geografice-
%C8%99i-denumirilor-de-origine-%C3%AEn-dezvoltarea-agroturismului-din 13. Cerere de inregistrare a unei indicatii geografice  
16.01.2017 
http://www.agepi.gov.md/ro/content/cerere-de-inregistrare-unei-indicatii-geografice 14. Indicatii geografice. Statistică 
20.02.2017 
http://www.agepi.gov.md/ro/content/indicatii-geografice-statistic%C4%83 15. Continuă seminariile de informare a agenților economici în domeniul proprietății 
intelectuale 

           17.03.2017 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/continu%C4%83-seminariile-de-informare-
agen%C8%9Bilor-economici-%C3%AEn-domeniul-propriet%C4%83%C8%9Bii-
intelectuale 
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16. A avut loc Comitetul Permanent privind dreptul mărcilor, desenelor şi modelelor 
industriale, indicaţiilor geografice 
06.04.2017 
http://www.agepi.gov.md/ro/news/avut-loc-comitetul-permanent-privind-dreptul-
m%C4%83rcilor-desenelor-%C5%9Fi-modelelor-industriale-0 
 

Publicații despre importanta indicațiilor geografice apărute 
în mass-media republicană  17. AGEPI va promova produsele cu indicaţii geografice, în cadrul Zilei Europei la Chișinău 

      10.05.2016 
http://curentul.md/social/agepi-va-promova-produsele-cu-indicatii-geografice-in-cadrul-
zilei-europei-la-chisinau.html 18. Înregistrarea produselor cu indicații geografice, denumiri de origine și specialități 

tradiționale garantate va fi simplificată 
17.05.2016 
http://madein.md/news/diverse/inregistrarea-produselor-cu-indicatii-geografice-denumiri-
de-origine-si-specialitati-traditionale-garantate-va-fi-simplificata 19. Indicații geografice protejate, denumiri de origine sau specialități tradiționale garantate – 
o nouă posibilitate pentru producătorii locali de a se promova pe piața externă 
07.07.2016 
http://mem.md/indicatii-geografice-protejate-denumiri-de-origine-sau-specialitati-
traditionale-garantate-o-noua-posibilitate-pentru-producatorii-locali-de-a-se-promova-pe-
piata-extern 20. Potențialul cultural al R. Moldova a fost promovat în cadrul unei recepții oficiale la 
Geneva 
05.09.2016 
http://agora.md/stiri/22145/potentialul-cultural-al-r--moldova-a-fost-promovat-in-
cadrul-unei-receptii-oficiale-la-geneva 21. Importanța indicațiilor geografice și a denumirilor de origine pentru promovarea 
serviciilor turistice în mediul rural 
30.11.2016 
http://provincial.md/fierbinte/importanta-indicatiilor-geografice-si-a-denumirilor-de-
origine-pentru-promovarea-serviciilor-turistice-in-mediul-rural 

 
4. Instruire (domeniul IG, DO, STG) 
Cursurile de instruire „Protecţia proprietăţii intelectuale”, organizate anual de AGEPI. 

Planul de învăţământ la Cursurile de instruire conţine şapte discipline: dreptul proprietăţii 
industriale, dreptul de autor şi drepturile conexe, invenţii, soiuri de plante, mărci, indicaţii 
geografice, denumiri de origine si specialităţi tradiţionale garantate, desene si modele industriale, 
economia şi evaluarea proprietăţii intelectuale, cu un număr total de 148 de ore de studii.  

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate 3 sesiuni ale Cursurilor de instruire „Protecţia 
proprietăţii intelectuale”, în cadrul cărora au fost instruite 44 persoane. 
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Lista evenimentelor  (seminare, expoziţii etc.) 
de instruire și familiarizare a agenților economici cu sistemul național de protecție a 

indicațiilor geografice  
organizate de AGEPI pe parcursul anilor 2016-2017  

Nr. 
d/o. 

Lista evenimentelor, 
Locul desfăşurării 

Perioada 
desfăşurării 

Număr titluri 
editoriale 

diseminate/ 
Nr. 

exemplare  

Nr. de  
participanți 

Ordin AGEPI 

Seminare, mese rotunde, cursuri de instruire 
1.  Cursul de instruire in domeniul 

proprietății intelectuale, AGEPI 
08.02-08.04 1titlu/15 ex. 15 Nr.20 din 

05.02.2016 
2.  Seminar in cadrul expoziției 

internaționale specializate 
Moldagrotech, CIE Moldexpo SA 

3.03.2016 1titlu/20 ex. 20 Nr.37 din 
27.02.2016 

3.  Misiunea de lucru in domeniul 
indicațiilor geografice a experților 
din cadrul INAO, Franța și seminar 
de instruire în domeniul IG, AGEPI 

14-
16.03.2016 

2titluri/90 
ex. 

45 Nr.50 din 
09.03.2016 

4.  Cursul de instruire în domeniul 
proprietăţii intelectuale pentru 
colaboratorii Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor (APC), 
AGEPI 

11-
13.05.2016 

1titlu/11 ex. 11 Nr.98 din 
11.05.2016 

5.  Seminarul "Standardizarea şi 
plasarea produselor pe piaţa UE 
pentru beneficiarii EEN Moldova", 
AȘM  

13.05.2016 1 titlu/40ex. 40 Nr.103 din 
13.05.2016 

6.  Seminarul național cu genericul 
,,Rolul semnelor distinctive pentru 
dezvoltarea afacerilor", Chișinău 

5-8.06.2016 3 titluri/120 
ex. 

90 Nr.119 din 
02.06.2016 

7.  Сursuri de instruire in domeniul 
proprietății intelectule pentru 
angajații APC, Chișinău 

Iunie-iulie 
2016 

1 titlu/11 
ex. 

11 Nr.121 din 
06.06.2016 

8.  Seminarul de instruire a 
jurnaliștilor in domeniul 
Proprietății Intelectuale 

10-
11.06.2016 

1 titlu/25 
ex. 

25 Nr.124 din 
09.06.2016 

9.  Cursurile Consilier in PI, AGEPI 19.09-
14.12.2016 

1 titlu/15 
ex. 

15 Nr.183 din 
13.09.2016 

10.  Seminarul de instruire in domeniul 
Proprietății intelectuale la 
incubatorul de Afaceri Sângerei  

27.09.2016 1 titlu/25 
ex. 
 

25 Nr.196 din 
23.09.2016 

11.  Seminare de informare si instruire 
in domeniul PI a bibliotecarilor din 
RM 

Noiembrie 
2016 – 
aprilie 2017 

2 titluri/800 
ex. 

400 Nr.232  din 
14.11.2016 
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12.  Organizarea seminarului de 
instruire in domeniul PI in cadrul 
Universității de Stat ”Alecu Russo” 
din Bălți 

28.10.2016 2 titluri /150 
ex. 

50 Nr.226 din 
27.10.2016 

13.  Masa rotunda “ Aspecte practice 
privind funcționarea sistemului de 
protective și valorificare a soiurilor 
de plante” 

15.12.2016 1 titlu/50 
ex. 
 

50 Nr.245 din 
07.12.2016 

 Total:  13 evenimente de instruire  3 
titluri/1422 
ex. 

837  

   
Expoziții, târguri: 

 
1.  Expoziţia naţională „Fabricat în 

Moldova”, ediţia a XV-a , CIE 
Moldexpo SA 

03-07 
februarie 

 
1titlu/200 
ex. - Nr.13 din 

01.02.2016 
2.  Expoziția Specializată 

"Moldagrotech", CIE Moldexpo SA 
2-5.03.2016 1titlu/50 ex.  Nr.37 din 

27.02.2016 
3.  Salonul International al 

Cercetării,Inovării si Inventicii 
,,PRO INVENT 2016", or. Cluj-
Napoca, Romania 
 

23-
25.03.2016 

1titlu/10 ex. 
 

- Nr.57 din 
18.03.2016 

4.  Ziua ușilor deschise la AGEPI  
 

04.04.2016 1titlu/100 
ex. 

 Nr.71 din 
31.03.2016 

5.  Zilele Europei-2016, Chișinău 14.05.2016 3 titluri/300 
ex. 

- Nr.102 din 
13.05.2016 

6.  Expoziția Europeană a Creativității 
și Inovării „EUROINVENT 2016”, 
or. Iași, România 
 

19-
21.05.2016 

1titlu/10 ex. 
 

 
- 

Nr. din 
13.05.2016 

7.  Expoziţia Internaţională 
Specializată FOOD & DRINKS, 
CIE Moldexpo SA 

25-
29.05.2016 

2titluri/200 
ex. 

- Nr.110 din 
19.06.2016 

8.  Salonul Internațional de Invenții și 
Inovații  „TRAIAN VUIA”, or. 
Timișoara, România 

25-
27.05.2015 

1  titlu/10 
ex. 

- Nr.111 din 
19.05.2016 

9.  Expoziția Internaționala “ INVENT 
Arena” or.Trinec,Republica Ceha 

16-
17.06.2016 

1 titlu/100 
ex. 

- 128 din 
13.06.2016 

10.  Eveniment consacrat sărbătoririi a 
25 de ani de la proclamarea 
Independentei Republicii Moldova 
si de la aderarea OMPI, la 
Geneva,Elveția 

01.09.2016 1 titlu/100 
ex.. 

- Nr.170 din 
23.08.2016 

11.  Salonul International de Carte-2016 31.08-
04.09.2016 

3 titluri/90 
ex. 

- Nr.171 din 
20.08.2016 
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12.  Promovarea in cadrul OMPI a 
produselor cu indicații geografice 
si denumiri de origine  din 
Republica Moldova, Geneva, 
Elveția 

01.09.2016 1 titlu/100 
ex. 
 

- Nr.178 din 
01.09.2016 

13.  Evenimentul ,,Noaptea 
Cercetătorilor Europeni-2016", 
Chișinău 

23.09.2016 2 titluri/200 
ex. 
 

- Nr.192 din 
19.09.2016 

14.  Expoziţia Internaţională 
Specializată  
„Construct-Home&Security”, CIE 
Moldexpo SA 

22-
25.09.2016 

2 titluri/200 
ex. 

- Nr.193 din 
19.09.2016 

15.  Expoziția-forum de servicii și 
resurse pentru afaceri ”B2B Expo”, 
CIE Moldexpo SA 
 

29.09-
01.10.2016 

1 titlu/50 
ex. 
 

- Nr.198 din 
23.09.2016 

16.  Salonul Internațional de Invenții 
"IWIS-2016", or. Varșovia, 
Polonia 

10-
12.10.2016 

1 titlu/50 
ex. 
 

- Nr.201 din 
29.09.2016 

17.  Expoziția Internațională 
Specializată "FARMER", CIE 
Moldexpo SA 

19-
22.10.2016 

2 titluri/100 
ex. 
 

- Nr.204 din 
06.10.2016 

18.  Festivalul Internațional al Inovării, 
Cunoștinței și 
Creativității  "TESLA FEST 2016", 
or. Novi Sad, Serbia 

12-
15.10.2016 

1 titlu/50 ex. - Nr.205 din 
06.10.2016 

19.  Expoziția Internaționala de Invenții 
"iENA-2016",  r.Nurnberg, 
Germania 

27-
30.10.2016 

1 titlu/100 
ex. 

- Nr.219 din 
27.10.2016 

20.  Expoziția Internaționala de Invenții 
,Cercetare si Noi Tehnologii 
,,Brussels-Inova 2016",Belgia 

17-
19.11.2016 

1 titlu/100 
ex. 
 

- Nr.221 din 
26.10.2016 

21.  Evenimentul de lansare a ,,S2B -
platforma de interacțiune dintre 
mediul de afaceri si mediul 
academic". 

25.10.2016 1 titlu/250 
ex. 
 

- Nr.222 din 
26.10.2016 

22.  Concursul național ,,Topul 
Inovatiilor", ediția a VI-a 

15-16 
decembrie 

1 titlu/50 
ex. 
 

- Nr.236 din 
28.11.2016 

23.  Târgul Ideilor Eco Responsabile 
 

28.11-
02.12.2016 

1 titlu/100 
ex. 

-  Nr.236-1 din 
28.11.2016 

24.  Târgul Partenerilor de Biblioteca  09.12.2016 1 titlu/200 
ex. 

- Nr.246 din 
07.12.2016 

25.  Expoziția Fabricat în Moldova, CIE 
Moldexpo 
 

01-
05.02.2017 

2 titluri/200 
ex. 
 

- Nr.11 din 
23.01.2017 

26.  Tîrgul Internațional al Invențiilor 
"ISIF-2017", or,Istanbul,Turcia 

02-
04.03.2017 

1 titlu/100 
ex 

- Nr.14 din 
23.01.2017 
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27.  Expoziția Internațională 
Specializată 
"Tourism,Leisure,Hotels"  
(la stand au fost promovate produse 
cu IG) 
 

06-
09.04.2017 

2 titluri/150 
ex. 
 

- Nr.63 din 
31.03.2017 

 Total:  27 evenimente de 
promovare a informației 

- 3 
titluri/3170 
ex. 

- - 

 
 

 


