Subiectul nr.3
din ordinea de zi
a ședinței CNPI din 26.04.2018

Nota informativă
cu privire la dezvoltarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor
de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova
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 02 mai 2017 (Anexa 1),
au fost realizate următoarele acțiuni:
1. Perfecționarea cadrului normativ.
1.1. Urmare modificării Legii 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Legea nr. 97 din 13.05.2016,
care a intrat în vigoare la data de 07.06.2016), 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 Hotărârea Guvernului nr. 610 din 5 iulie 2010. Proiectul de modificare a fost aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.456 din 21.06.2017, în vigoare din 30.06.2017.
1.2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența
în procesul decizional, precum și în vederea soluționării deficiențelor sistemului de protecție a
IG, DO și STG din Republica Moldova, cauzate de lipsa unor organisme sau instituții de
verificare (certificare) a conformității produselor cu IG, DO și a STG, AGEPI a lansat pe data de
21 martie 2018 consultări publice pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la
stabilirea cadrului instituțional necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a
produselor cu denumiri de origine protejate, cu indicaţii geografice protejate şi a specialităţilor
tradiţionale garantate, în vederea desemnării autorităților competente de efectuarea controlului
oficial, garantat producătorilor de Legea nr. 66/2008. Proiectul în cauză are scopul asigurării
funcționalității sistemului de IG, DO și STG din Republica Moldova, care este bazat pe cerințe
stricte ce țin de respectarea prevederilor caietelor de sarcini, asigurarea trasabilității și garantarea
calităților specifice ale produselor, datorate originii sau metodelor tradiționale de producție,
precum și executării prevederilor art. 33 şi 34 din Legea 66/2008.
2. Acordarea suportului producătorilor autohtoni în vederea înregistrării IG/DO noi:
În perioada de raport nu a fost depusă nici o cerere de înregistrare a unor IG, DO sau STG
autohtone. Tototdată, AGEPI a continuat demersurile în vederea identificării potențialelor
produse cu IG, DO și STG, precum și activitățile de promovare a sistemului de IG și a
produselor autohtone cu IG (informația este prezentată mai jos).
Cu referire la IGP și DOP, AGEPI a înregistrat în registrele naționale corespunzătoare și a
publicat în BD “Indicații geografice” (accesibilă public, gratuit) informația referitoare la
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persoanele care au dobândit dreptil de utilizare a IGP/DOP. Astfel, în prezent 60 de producători
dețin dreptul de utilizare pentru următoarele IGP:
Codru - 18 deţinători (inclusiv – 13-PPV1 și 5-PS2);
Valul lui Traian - 33 deţinători (inclusiv 16-PPV și 17-PS);
Ștefan Vodă - 8 deţinători (inclusiv 7-PPV și 1-PS );
Divin - 1 deţinător (1-PRV3).
Pentru DOP BRÎNZĂ DE POPEASCA și IGP Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi,
Rachiu de caise de Nimoreni și ZĂBRICENI nici un producător nu a reușit să obțină dreptul de
utilizare, din motivul că nu au fost stabilite organismele sau instituțiile de verificare a
conformității produselor respective.
Acest subiect a fost discutat în cadrul mai multor reuniuni de lucru cu participarea
reprezentanților autorităților competente desemnate prin Hotărîrea Guvernului nr. 644 din
19.07.20104, AGEPI, Centrului Naţional de Acreditare (MOLDAC), Agenţiei Naţionale pentru
Siguranţa Alimentelor (ANSA) etc:
 Cu sprijinul Proiectului de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova", finanțat de Uniunea Europeană, la
25 iulie 2017, AGEPI a organizat Atelierul de lucru "Implementarea politicii UE în domeniul
calităţii (DOP, IGP, STG). Certificarea şi controlul ex ojjicio", la care au participat reprezentanți
ai AGEPI, MADRM, MOLDAC, ANSA, APCSP și ONG-ului „ProRuralInvest”. De asemenea,
a fost prezentă echipa de experți europeni, responsabilă de implementarea proiectului.
 Pe data de 21.11.2017, în cadrul Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și
mass-media a Parlamentului Republicii Moldova, au fost organizate audieri publice cu privire la
„Asigurarea funcționalității sistemului național de indicații geografice prin instituirea unui
sistem accesibil de certificare a calității și originii produselor”. La audieri au fost prezenți
reprezentanți ai AGEPI, MADRM, Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV), MECC,
MOLDAC, ANSA, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APC) și
mass-media. Urmare audierilor publice, a fost adoptată Hotărârea Comisiei menționate prin care
se recomandă instituțiilor competente identificarea organismelor de evaluare a conformităţii cu
funcţii de certificare pentru diferite categorii de produse, ce ar putea fi abilitate cu
responsabilități privind certificarea produselor cu indicaţii geografice (IG), denumiri de origine
(DO) și a specialităţilor tradiţionale garantate (STG) și modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
644/2010 în vederea desemnării organismelor de organelor responsabile de certificarea acestor
produse;
 Pe data de 17.01.2018, la MADRM a avut loc o Şedinţă de lucru la care au participat
reprezentanții ministerului, AGEPI, MOLDAC, ANSA în cadrul căreia s-a discutat posibilitatea
creării unui mecanism de certificare și control oficial funcțional privind produsele cu DOP, IGP
și STG, conform Hotărîrii Guvernului nr. 644/2010;
 Situația actuală în domeniul IG, DO, STG din Republica Moldova, provocările cu
care se confruntă utilizatorii sistemului dar și posibilele soluții care ar contribui la dezvoltarea
acestui sistem au fost discutate în cadrul unei Întâlniri la nivel înalt, desfășurate pe 6 februarie
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PPV - Producător de produse vitivinicole
PS - Producător de struguri
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PRV - Producător de rachiu de vin
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Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii
şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile
tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor
produse.
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2018. Evenimentul a fost organizat de către AGEPI și Proiectul de asistenţă tehnică
EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova”. La întâlnire au participat conducătorii autorităților
competente abilitate cu atribuții și responsabilități în domeniul indicațiilor geografice,
Consilierii Europeni de Nivel Înalt din cadrul autorităților publice, precum și experți din statele
membre ale Uniunii Europene. Scopul Întâlnirii la nivel înalt a constat în identificarea soluțiilor
optime pentru asigurarea viabilității sistemului de protecție și promovare a produselor cu
indicații geografice pe întreg lanțul valoric.
3. Inventarierea potențialului de producere a produselor agricole și alimentare cu
IGP, DOP și a STG
În scopul creării în Republica Moldova a unui sistem puternic de protecție și promovare a
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, inclusiv
prin creșterea numărului de produse cu IG și DO, 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. În cadrul Proiectului
au fost realizate mai multe activități cu scopul de a identifica potențialele produse cu IG, DO și
STG (despre Proeict – pct. 5 din Ordinea de zi a CNPI).
Considerăm oportun de a intensifica dialogul cu producătorii produselor agroalimentare
ecologice pentru a le asigura protecția prin intermediul IG/DO.
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 17 octombrie 2017 la Chișinău
a avut loc a treia reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice. Reuniunea a
fost găzduită de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI), organul responsabil de implementarea în Republica Moldova a prevederilor Acordului
de Asociere în materie de proprietate intelectuală, inclusiv în domeniul indicațiilor geografice,.
În cadrul reuniunii s-a făcut schimb de liste de IG noi, în vederea actualizării anexelor la Acord.
Astfel, în prezent:
 DOP Românești, Ciumai au obținut protecție în UE;
 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
publicate în Buletinul Oficial al UE, au trecut perioada de opoziție și vor beneficia de
protecție pe teritoriul UE odată cu semnarea Deciziei reuniunii din 18 octombrie
2017 a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice
 DOP Brânză de Popeasca și IGP Zăbriceni au fost înaintate spre protecție în UE.
5. Promovarea sistemului de IG, DO și STG.
AGEPI a depus și va depune în continuare eforturi susținute pentru acordarea asistenței
consultative persoanelor și instituțiilor interesate pentru crearea în Republica Moldova a unui
sistem puternic de protecție și promovare a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a
specialităților tradiționale garantate. Pentru promovarea conceptului de IG, DO și STG în
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rândul autorităților publice și a producătorilor, în perioada 2017-2018 AGEPI a organizat 41
evenimente, în cadrul cărora au fost diseminate materiale de informare în domeniu (3 titluri
editoriale/2342 exemplare). Activitățile de școlarizare au cuprins 1460 persoane. De asemenea
în perioada menționată AGEPI a participat la 16 evenimente (expoziții, târguri, etc) în cadrul
cărora au fost diseminate materiale de informare în domeniu (3 titluri editoriale/2133 exemplare)
(Anexa 2).
Printre cele mai importante evenimente de promovare a produselor autohtone cu IG
efectuate de AGEPI, putem menționa: Ziua Europei 2017, în cadrul Orășelului European
organizat la Chișinău; Eveniment consacrat aniversării a 25 de ani de la aderarea Republicii
Moldova la ONU, Geneva, Elveția; EIS "INFOINVENT - 2017", Chișinău; Expoziția națională
„Fabricat în Moldova” 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.
 Realizarea acțiunilor necesare pentru înregistrarea IGP, DOP și a STG în baza studiilor
sectoriale și național (Realizate cu suportul Proiectului 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.
 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 02 mai 2017)
http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/02-05-2017/h_02-05-2017.pdf
Se recomandă:

a) Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în comun cu autoritățile
competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de
origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor
competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse,
desemnate conform Hotărârii Guvernului nr. 644 din 19.07.2010 (în continuare –
autorități competente) - să asigure suportul consultativ necesar producătorilor pentru
implementarea sistemului indicațiilor geografice, denumirilor de origine și a
specialităților tradiționale garantate;
b) Autorităților competente:
- 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.
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Anexa 2
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 :
Lista
informațiilor, noutăților și a altor materiale publicate pe pagina web AGEPI și in mass-media cu
referire la Indicații geografice în perioada anilor 2017-2018 (martie):
Pe pagina web AGEPI – 33.
1. Cerere de inregistrare a unei indicatii geografice (16.01.2017)
http://www.agepi.gov.md/ro/content/cerere-de-inregistrare-unei-indicatii-geografice
2. Indicatii geografice. Statistică (20.02.2017)
http://www.agepi.gov.md/ro/content/indicatii-geografice-statistic%C4%83
3. Continuă seminariile de informare a agenților economici în domeniul proprietății
intelectuale
(17.03.2017)
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http://www.agepi.gov.md/ro/news/continu%C4%83-seminariile-de-informareagen%C8%9Bilor-economici-%C3%AEn-domeniul-propriet%C4%83%C8%9Biiintelectuale
4. 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-dreptulm%C4%83rcilor-desenelor-%C5%9Fi-modelelor-industriale-0
5. Produsele și bucatele tradiționale protejate în calitate de STG în Republica Moldova – o
nouă modalitate de promovare a produselor autohtone (Chișinău, 19 septembrie)
http://agepi.gov.md/ro/content/produsele-%C8%99i-bucatele-tradi%C8%9Bionaleprotejate-%C3%AEn-calitate-de-stg-%C3%AEn-republica-moldova-%E2%80%93-o
6. Pe 17 octombrie anul curent, la Chișinău, a avut loc cea de-a treia reuniune a
Subcomitetului pentru Indicații Geografice, instituit în conformitate cu Articolul 306 al
Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană
http://agepi.gov.md/ro/news/la-chi%C8%99in%C4%83u-avut-loc-cea-de-treia-reuniunesubcomitetului-ue-rm-pentru-indica%C8%9Bii-geografice
7. S-a dat startul Seminarelor regionale privind identificarea potențialelor produse ce pot fi
promovate sub IG, DO sau STG în Republica Moldova (Edineț, 24 octombrie)
http://agepi.gov.md/ro/content/s-dat-startul-seminarelor-regionale-privind-identificareapoten%C8%9Bialelor-produse-ce-pot-fi
8. La Bălți s-a desfășurat Seminarul regional privind identificarea potențialelor produse ce
pot fi promovate sub IG, DO sau STG în Republica Moldova (Bălți, 26 octombrie)
http://agepi.gov.md/ro/content/la-b%C4%83l%C8%9Bi-s-desf%C4%83%C8%99uratseminarul-regional-privind-identificarea-poten%C8%9Bialelor-produse-ce-pot
9. Seminarul regional privind identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub IG,
DO sau STG, desfășurat la Sudul țării (Cantemir, 27 octombrie)
http://agepi.gov.md/ro/content/seminarul-regional-privind-identificareapoten%C8%9Bialelor-produse-ce-pot-fi-promovate-sub-ig-do
10. Antreprenorii rurali, interesaţi de înregistrarea şi promovarea produselor, băuturilor şi
articolelor de meşteşugărit sub IG, DO sau STG (Ciadar Lunga, 31 octombrie)
http://agepi.gov.md/ro/content/antreprenorii-rurali-interesa%C5%A3i-de%C3%AEnregistrarea-%C5%9Fi-promovarea-produselor-b%C4%83uturilor-%C5%9Fi
11. S-au încheiat seminariile privind identificarea produselor, băuturilor şi articolelor de
meşteşugărit sub IG, DO sau STG
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http://agepi.gov.md/ro/content/s-au-%C3%AEncheiat-seminariile-privind-identificareaproduselor-b%C4%83uturilor-%C5%9Fi-articolelor-de
12. Pe 7 decembrie 2017, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut
loc seminarul internațional cu genericul „Rolul Ministerelor și Agențiilor în dezvoltarea
și promovarea produselor cu Indicație Geografică (IG): experiența europeană și acțiuni de
implementare în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de Proiectul de
asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, în colaborare cu
AGEPI.
http://agepi.gov.md/ro/news/seminar-dedicat-dezvolt%C4%83rii-%C8%99ipromov%C4%83rii-produselor-cu-indica%C8%9Bii-geografice
13. În Moldova nu există o autoritate care să verifice conformitatea indicațiilor geografice
http://agepi.gov.md/ro/content/%C3%AEn-moldova-nu-exist%C4%83-o-autoritate-cares%C4%83-verifice-conformitatea-indica%C8%9Biilor-geografice
14 Asigurarea respectării drepturilor indicațiilor geografice, subiect discutat în cadrul unei
ședințe la sediul MEI (20.02.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/asigurarea-respect%C4%83rii-drepturilorindica%C8%9Biilor-geografice-subiect-discutat-%C3%AEn-cadrul-unei
15 Protecția indicațiilor geografice în contextul Acordului de asociere dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană (13.02.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/protec%C8%9Bia-indica%C8%9Biilor-geografice%C3%AEn-contextul-acordului-de-asociere-dintre-republica-moldova
16 Situația actuală în domeniul indicațiilor geografice, discutată în cadrul unei întâlniri la
nivel înalt (07.02.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/situa%C8%9Bia-actual%C4%83-%C3%AEn-domeniulindica%C8%9Biilor-geografice-discutat%C4%83-%C3%AEn-cadrul-unei%C3%AEnt%C3%A2lniri-la
17 Seminar de instruire privind controlul, verificarea conformităţii produselor agricole şi
agroalimentare înregistrate cu IG, DO sau ca STG (30.03.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/seminar-de-instruire-privind-controlul-verificareaconformit%C4%83%C5%A3ii-produselor-agricole-%C5%9Fi
18 A doua rundă de negocieri Republica Moldova - Georgia cu privire la protecția
indicațiilor geografice (26.03.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/doua-rund%C4%83-de-negocieri-republica-moldovageorgia-cu-privire-la-protec%C8%9Bia-indica%C8%9Biilor
19 Consultări publice pe marginea Proiectului cu privire la stabilirea cadrului instituțional
necesar și a unor măsuri pentru producerea și plasarea pe piață a produselor cu IG, DO și
STG (21.03.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/consult%C4%83ri-publice-pe-marginea-proiectului-cuprivire-la-stabilirea-cadrului-institu%C8%9Bional
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20 Seminar dedicat dezvoltării și promovării produselor cu indicații geografice (19.03.2018)
http://agepi.gov.md/ro/news/seminar-dedicat-dezvolt%C4%83rii-%C8%99ipromov%C4%83rii-produselor-cu-indica%C8%9Bii-geografice-0
21 Seminar dedicat dezvoltării și promovării produselor cu indicații geografice (07.12.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/seminar-dedicat-dezvolt%C4%83rii-%C8%99ipromov%C4%83rii-produselor-cu-indica%C8%9Bii-geografice
22 IG, DO și STG - noi oportunități pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale
(23.11.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/ig-do-%C8%99i-stg-noi-oportunit%C4%83%C8%9Bipentru-dezvoltarea-economic%C4%83-zonelor-rurale
23 În Moldova ar putea apărea noi produse cu indicație geografică (22.11.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/%C3%AEn-moldova-ar-putea-ap%C4%83rea-noi-produsecu-indica%C8%9Bie-geografic%C4%83
24 Negocieri dintre Republica Moldova și Georgia cu privire la protecţia indicaţiilor
geografice (14.11.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/negocieri-dintre-republica-moldova-%C8%99i-georgia-cuprivire-la-protec%C5%A3ia-indica%C5%A3iilor-geografice
25 S-au încheiat seminariile privind identificarea produselor, băuturilor şi articolelor de
meşteşugărit sub IG, DO sau STG (02.11.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/s-au-%C3%AEncheiat-seminariile-privind-identificareaproduselor-b%C4%83uturilor-%C5%9Fi-articolelor-de
26 Antreprenorii rurali, interesaţi de înregistrarea şi promovarea produselor, băuturilor şi
articolelor de meşteşugărit sub IG, DO sau STG (31.10.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/antreprenorii-rurali-interesa%C5%A3i-de%C3%AEnregistrarea-%C5%9Fi-promovarea-produselor-b%C4%83uturilor-%C5%9Fi
27 Seminarul regional privind identificarea potențialelor produse ce pot fi promovate sub IG,
DO sau STG, desfășurat în sudul țării (24.10.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/seminarul-regional-privind-identificareapoten%C8%9Bialelor-produse-ce-pot-fi-promovate-sub-ig-do
28 S-a dat startul Seminarelor regionale privind identificarea potențialelor produse ce pot fi
promovate sub IG, DO sau STG în Republica Moldova (21.10.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/s-dat-startul-seminarelor-regionale-privind-identificareapoten%C8%9Bialelor-produse-ce-pot-fi
29 La Chișinău a avut loc cea de-a treia reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații
Geografice (17.10.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/la-chi%C8%99in%C4%83u-avut-loc-cea-de-treia-reuniunesubcomitetului-ue-rm-pentru-indica%C8%9Bii-geografice
30 Produsele și bucatele tradiționale protejate în calitate de STG în Republica Moldova – o
nouă modalitate de promovare a produselor autohtone (19.09.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/produsele-%C8%99i-bucatele-tradi%C8%9Bionaleprotejate-%C3%AEn-calitate-de-stg-%C3%AEn-republica-moldova-%E2%80%93-onou%C4%83
31 În Republica Moldova va fi realizat un studiu privind identificarea produselor cu IG
(16.08.2017)
9

http://agepi.gov.md/ro/news/%C3%AEn-republica-moldova-va-fi-realizat-un-studiuprivind-identificarea-produselor-cu-ig
32 La AGEPI s-a desfășurat Atelierul de lucru privind certificarea și controlul ex officio al
produselor agricole cu indicații geografice (25.07.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/la-agepi-s-desf%C4%83%C8%99urat-atelierul-de-lucruprivind-certificarea-%C8%99i-controlul-ex-officio-al
33 Simplificarea procedurilor de dobândire a drepturilor de utilizare a indicațiilor geografice
și denumirilor de origine protejate (24.05.2017)
http://agepi.gov.md/ro/news/simplificarea-procedurilor-de-dob%C3%A2ndiredrepturilor-de-utilizare-indica%C8%9Biilor-geografice-%C8%99i
II. Publicații despre importanta indicațiilor geografice apărute în mass-media republicană - 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

http://www.bizlaw.md/2017/06/26/video-svetlana-munteanu-agepi-protejareaindicatiilor-geografice-drepturile-producatorilor/
http://www.agrotvmoldova.md/agepi-popularizeaza-rolul-proprietatii-intelectuale-pentruafaceri-invitat-octavian-apostol
http://www.bizlaw.md/2017/05/22/indicatiile-geografice-si-denumirile-de-origineinregistrate-mai-simplu-ce-propune-agepi/
http://tribuna.md/2017/10/18/cea-de-a-treia-reuniune-a-subcomitetului-ue-rm-pentruindicatii-geografice-s-a-desfasurat-la-chisinau/
http://oficial.md/social/cea-de-a-treia-reuniune-a-subcomitetului-pentru-indicatiigeografice-a-avut-loc-la-chisinau-detalii
http://curentul.md/stiri/subcomitetului-ue-rm-pentru-indicatii-geografice-reunit-lachisinau-ce-au-trecut-in-revista-participantii.html
http://curentul.md/stiri/seminar-organizat-de-agepi-la-balti-participantii-au-facutcunostinta-cu-procedurile-de-inregistrare-a-produselor-in-calitate-de-indicatiigeografice.html
http://provincial.md/proaspat/la-balti-s-a-desfasurat-un-seminar-privind-identificareapotentialelor-produse-ce-pot-fi-promovate-sub-ig-do-sau-stg-in-republica-moldova
http://oficial.md/social/agentia-de-stat-pentru-proprietatea-intelectuala-a-organizat-unseminar-la-balti
http://tvrmoldova.md/social/noi-produse-cu-indicatie-geografica-ar-putea-aparea-inrepublica-moldova/
http://www.timpul.md/articol/deliciu-ai-auzit-de-placinta-rece-de-erpeni-placintamiresei-din-satul-crocmaz-sau-de-sarmalele-pitice-din-satul-lalova-denumirile-vor-fi-fiinregistrate-in-calitate-de-indicaii-geografice-124110.html
http://moldnova.eu/ro/10-produse-din-moldova-protejate-de-ue-dar-pe-care-moldoveniinu-le-cunosc-24714.html/
http://www.bizlaw.md/2016/10/18/inca-un-proces-pierdut-in-dosarul-marcii-protejateprosecco-curtea-de-apel-comrat-combate-argumentele-statului/
http://tv8.md/2017/11/21/placinta-de-napadeni-sarmalele-pitice-sau-branza-de-capra-dela-nord-in-moldova-ar-putea-aparea-noi-produse-cu-indicatie-geografica/

10

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

http://www.realitatea.md/live-audieri-publice-cu-privire-la-asigurarea-func-ionalita-iisistemului-na-ional-de-indica-ii-geografice-prin-instituirea-unui-sistem-accesibil-decertificare-a-calita-ii-i-originii-produselor_67470.html
http://unimedia.info/stiri/placinte-de-napadeni-sau-branza-de-capra-de-la-nord--Inrepublica-moldova-ar-putea-aparea-noi-produse-cu-indicatie-geografica-143251.html
http://diez.md/2017/11/26/branza-vinuri-si-ceaiuri-care-sunt-cele-10-produse-dinmoldova-protejate-de-ue-dar-pe-care-moldovenii-nu-le-cunosc/
http://www.ziarulnational.md/placinta-de-la-napadeni-sarmalele-pitice-de-la-lalova-saubranza-de-capra-de-la-nord-produsele-cu-care-r-moldova-se-poate-mandri-in-europa/
http://eucoopnews.md/2018/01/15/noi-produse-cu-indicatie-geografica-pot-aparea-inrepublica-moldova/?utm_source=EU+Cooperation+News&utm_campaign=f52a106ea6EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_16&utm_medium=email&utm_term=0_a4be4ee00df52a106ea6-37021121
http://www.bizlaw.md/2017/10/18/protejarea-indicatiilor-geografice-cate-denumirimoldovenesti-sunt-asigurate-pe-teritoriul-uniunii-europene/
http://eucoopnews.md/2017/12/12/agepi-a-incheiat-seria-de-seminare-regionale-dedicateig-do-si-stg/
https://www.expresul.md/2017/12/11/produse-unicat-ce-ar-putea-deveni-oficial-branduri/
http://www.politics.md/?article=21057
http://tvrmoldova.md/economic/experti-europeni-in-moldova-nu-exista-o-autoritate-caresa-verifice-conformitatea-indicatiilor-geografice/
http://moldnova.eu/ro/10-produse-din-moldova-protejate-de-ue-dar-pe-care-moldoveniinu-le-cunosc-24714.html/
http://www.moldova.org/rm-ar-putea-aparea-noi-produse-cu-indicatie-geograficaplacinta-de-napadeni-sarmalele-pitice-din-lalova-sau-branza-de-capra-de-la-nord/
http://independent.md/placinta-de-napadeni-sarmalele-pitice-din-satul-lalova-sau-branzade-capra-de-la-nord-moldova-vor-aparea-noi-produse-cu-indicatie-geografica/

28. http://madrm.gov.md/ro/content/protec%C8%9Bia-indica%C8%9Biilor-geografice-%C3%AEn-contextulacordului-de-asociere-dintre-republica
29. http://eucoopnews.md/2018/01/15/noi-produse-cu-indicatie-geografica-pot-aparea-in-republicamoldova/?utm_source=EU%20Cooperation%20News&utm_campaign=f52a106ea6EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_16&utm_medium=email&utm_term=0_a4be4ee00d-f52a106ea637021121
30. http://www.ziarulnational.md/placinta-de-la-napadeni-sarmalele-pitice-de-la-lalova-sau-branza-de-caprade-la-nord-produsele-cu-care-r-moldova-se-poate-mandri-in-europa/
31. http://www.realitatea.md/din-1-aprilie--moldova-nu-mai-are-dreptul-sa-exporte-produse-alcoolice-cudenumirea-de----sampanie--------cognac----si----cahor---_74550.html
32. https://www.europalibera.org/a/produsele-moldovenesti-si-indicatia-gepgrafica-protejata/29125014.html

III. 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 2017 a fost organizat un curs de instruire „Protecţia proprietăţii
intelectuale”,
în
cadrul
cărora
au
fost
instruite
15
persoane.
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Lista evenimentelor (expoziţii, seminare, etc.)
organizate de AGEPI sau la care a participat AGEPI cu activități de promovare a sistemului indicațiilor geografice
din Republica Moldova pe parcursul anilor 2017-2018 (martie)

Nr. d/o.

Lista evenimentelor,
Locul desfăşurării

Perioada
desfăşurării

Ordin AGEPI

Publicaţii

Nr. exemplare

Nr.
participanţi

Expoziții, anul 2017
1.

2.

3.

Expoziția națională „Fabricat în
Moldova”, Chișinău, participare cu
stand informațional și acordare
consultații

01-05.02.2017

Expoziția Internaționala Specializată
"TOURISM,LEISURE,HOTELS",
Chișinău, participare cu stand

06-09.04.2017

Standul AGEPI in cadrul Zilei Europei
2017, Chișinău , participare cu stand

Nr.11 din
23.01.2017

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO
Pliant „Indicații geografice”

Nr.63 din
31.03.2017

Ghid pentru producători privind
înregistrarea IG şi DO
Pliant „Indicații geografice”

13.05.2017

Nr.87 din
10.05.2017

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

100 ex

100 ex
50 ex

100 ex

30 ex

Broșura ”Cum se protejează o IG,

12

DO si STG”
Pliant ”Indicații Geografice”

30 ex
150 ex

4.

Salonul Internaţional de Invenții și
Tehnologii Inovative

16-19.05.2017

Nr.88 din
12.05.2017

Pliant „Indicatii geografice”, eng

100 ex

17-21.05.2017

Nr.89 din
12.05.2017

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

100 ex

”ARCHIMEDES 2017”, în or.
Moscova, Federația Rusă, participare
cu stand
5.

Expoziţia Internaţională Specializată
„FOOD & DRINKS”m Chișinău
participare cu stand

6.

7.

Expoziția Europeană a Creativităţii şi
Inovării ”EUROINVENT 2017” or.
Iași, Romania Chișinău, participare cu
stand

Pliant „Indicații geografice”

25-27.05.2017

Festivalul "DeVin & DeGust" Chișinău, 26.08.2017
participare cu stand

150 ex

Nr.100 din
22.05.2017

Pliant „Indicatii geografice”, eng

50 ex

Pliant „Indicatii geografice”, ro

100 ex

Nr.159 din
24.08.2017

Pliant „Indicații geografice”

100 ex

Brosura „Cum se protejeaza IG în

129 ex.

13

RM”

8.

Eveniment consacrat aniversării a 25 de
ani de la aderarea Republicii Moldova
la ONU, Geneva, Elveția, participare
cu stand

31.08.2017

Nr.136 din
11.07.2017

Pliant„Indicații geografice”, en

100 ex

9.

Salonul Internațional de Carte
BOOKFEST Chișinău, participare cu
stand

30.0803.09.2017

Nr.160 din
25.08.2017

Pliantul ”Indicații geografice”,ro

20 ex

10.

Festivalul Republican al Etniilor, cu
genericul "Unitate prin diversitate"
Chișinău, participare cu stand

24.09.2017

11.

Festivalul Internațional al Inovării,
Cunoștinței și Creativității "TESLA
FEST 2017", or. Novi Sad, Serbia
participare cu stand

12.

Expoziția Internațională de Invenții
"iENA-2017",or. Nuremburg,

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

20 ex.

Nr.186 din
18.08.2017

Pliant „Indicații geografice”

150 ex.

Broșura ,,Cum se protejează IG în
RM”

25 ex.

12-15.10.2017

Nr.198 din
04.10.2017

Pliant„ Harta IG din RM”, en.

50 ex

02-05.11.2017

Nr.199 din
04.10.2017

Pliant„ Harta IG din RM”, en.

50 ex

14

Germania, participare cu stand

13.

14.

Festival Internațional al crescătorilor de
Ovine și Caprine "Lae Bucălae"
Cimișlia, participare cu stand

EIS "INFOINVENT - 2017" Chișinău,
participare cu stand

11.11.2017

Nr.226 din
10.11.2017

Broșura Cum se protejează IG, DO și
STG în Republica Moldova”

30 ex
30 ex

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

14-18.11.2017

Nr.219-1 din
31.10.2017

Pliant Indicații Geografice

30 ex

Broșura „Cum se protejează IG, DO
și STG în Republica Moldova”

14 ex

Pliante ”Indicații geografice”

100 ex

Expoziții, anul 2018
15.

Expoziția națională „Fabricat în
Moldova”, participare cu stand
expozițional și acordare consultații

01-05.02.2017

01 din
09.01.2017

Ghid introductiv pentru producători

25 ex.

privind înregistrarea IG şi DO

100 ex.

Pliant „Indicații geografice”

15

16.

Expoziția Internațională Specializată
"MOLDAGROTECH", participare cu
diseminare de informații și acordare
consultații

16.03.2018

48 din
16.03.2018

Total: 16expoziții

Pliant „Depunerea on-line”

50 ex.

Pliant „5 Pași”

50 ex.

3 titluri

2133 ex.

Seminare, anul 2017

1.

Seminarul de instruire în domeniul PI în
cadrul expoziţiei Fabricat în Moldova

02.02.2017

Organizarea seminarelor de informare şi
lunile februarieinstruire în domeniul PI a bibliotecarilor din aprilie
cadrul bibliotecilor publice raionale și sătești
2.

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice ale raionului Rîșcani

21 februarie 2017

11 din
23.01.2017

Pliant „Indicații geografice”

50 ex

50

Pliantul „Indicații geografice”

29 ex

29

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

29 ex

Ord. 232 din
14.11.2016

16

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice ale raionului Edineț

23 februarie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor și lucrătorilor
culturali din raionul Fălești

24 februarie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice ale raionului Cimișlia

23 februarie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor și lucrătorilor
culturali din raionul Ialoveni

16 martie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice ale raionului Ștefan
Vodă

21 martie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul

22 martie 2017

Pliantul „Indicații geografice”

31 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

31 ex

Pliantul „Indicații geografice”

90 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

90 ex

Pliantul „Indicații geografice”

23 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

23 ex

Pliantul „Indicații geografice”

42 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

42 ex

Pliantul „Indicații geografice”

32 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

32 ex

Pliantul „Indicații geografice”

19 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,

19 ex

31

90

23

42

32

19

17

bibliotecilor publice ale raionului Glodeni
9.

10.

11.

12.

13.

DO și STG în RM”

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice raioanele Dubăsari

23 martie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor și lucrătorilor
culturali din raionul Criuleni

04 aprilie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice ala raionului Dondușeni

11 aprilie 2017

Seminarul de informare şi instruire în
domeniul PI a bibliotecarilor din cadrul
bibliotecilor publice ala raionului Briceni

13 aprilie 2017

Atelierul de lucru "Implementarea politicii
UE în domeniul calității (DOP, IGP, STG).
Certificarea și controlul ex officio" pentru
autoritățile publice desemnate

25.07.2017

140 din
21.07.2017

Pliantul „Indicații geografice”

18 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

18 ex

Pliantul „Indicații geografice”

50 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

50 ex

Pliantul „Indicații geografice”

29 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

29 ex

Pliantul „Indicații geografice”

26 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

26 ex

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

20 ex

18

50

29

26

20

20 ex

Pliantul „Indicații geografice”

18

14.

Seminarul de instruire "Identificarea
produselor tradiționale si a potențialelor IG
in regiunile Republicii Moldova" pentru
reprezentanții asociațiilor de producători din
RM

16.08.017

153 din
09.08.2017

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

20 ex

20

20 ex

Pliantul „Indicații geografice”

15.

Organizarea mesei rotunde cu genericul 19.09.2017
"Identificarea produselor și bucatelor
tradiționale potențiale de înregistrat în
calitate de STG în Republica Moldova"
pentru reprezentanții autorităților
și
instituțiilor publice, ONGuri, asociații,
Agenţia Turismului

185 din
18.09.2017

16.

Organizarea celei de-a treia reuniuni a
Subcomitetului UE-RM pentru Indicații
Geografice

17.10.2017

191 din
27.09.2017

Pliantul „Indicații geografice”, En

20 ex

22

17.

Săptămâna inovațiilor și transferului
tehnologic în cadrul USM

04.10.2017

195 din
03.10.2017

Pliant „Harta IG”

5 ex

5

Organizarea seminarelor de instruire în
teritoriu a producătorilor în domeniul IG,
DO și STG:

24.10.02.11.2017

206 din

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

175 ex

175

Seminarul de instruire în domeniul IG, DO
și STG, Edineț (Briceni, Ocnița, Edineț,

24 octombrie

18.

12.10.2017

35

Pliant„Indicații geografice”, RO

19

Dondușeni, Drochia, Soroca)

19.

Seminarul de instruire în domeniul IG, DO
și STG, Bălți (mun. Bălți, Râșcani, Fălești,
Florești, Glodeni, Sîngerei)

26 octombrie

20.

Seminarul de instruire în domeniul IG, DO
și STG , Cantemir ( or.Cantemir, Leova,
Cimișlia, Basarabeasca, Cahul)

27 octombrie

21.

Seminarul de instruire în domeniul IG, DO
și STG, Ciadîr Lunga (Comrat, Ceadîr
Lunga, Vulcănești, Taraclia, Basarabeasca)

31 octombrie

22.

Seminarul de instruire în domeniul IG, DO
și STG, Chișinău (Mun. Chișinău,
Șoldănești, Rezina, Orhei, Telenești, Anenii
Noi, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni,
Nisporeni, Strășeni, Ungheni, Căușeni,
Ștefan Vodă)

2 noiembrie

23.

Seminarul organizat de către Proiectul
Agricultura Competitivă în Moldova
(Proiectul MAC-P) la CIE Moldexpo in
cadrul EIS Farmer si MoldAgrotech

20.10.2017

Nr.211 din
18.10.2017

24.

Forumul Regional "Regiunea de
Dezvoltarea Centru - soluții inovative și

13.11.2017

Nr.225 din
10.11.2017

50

Pliant „Indicații geografice”, RO

40 ex

40

20

oportunități pentru afaceri"

25.

26.

27.

Conferința Inovațională Internațională
"Proprietatea Intelectuală - Inovații Calitatea vieții"

15-16.11.2017

Seminarul "Efectul consultării asupra
creșterii productivității, competitivității și
calității produselor agricole"

22.11.2017

Seminarul Internațional "Rolul Guvernului
în dezvoltarea și promovarea produselor cu
Indicație Geografică (IG): experiența
europeană și acțiuni de implementare în
Republica Moldova, Chișinău

07.12.2017

Nr.228 din
10.11.2017

Pliantul „Indicații geografice”, RO

100 ex

Pliantul „Indicații geografice”, Eng

30 ex

Nr.236 din
21.11.2017

Pliantul „Indicații geografice”,RO

40 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”

40 ex

Ghid introductiv pentru producători
privind înregistrarea IG şi DO

25 ex

Nr.248 din
04.12.2017

100

40

25

25 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG,
DO și STG în RM”
Pliantul „Indicații geografice”, RO

25 ex.

Seminare, anul 2018

28.

Organizarea seminarului de instruire in
domeniul protecției indicațiilor geografice,

31.01.2018

Nr.13 din

Pliantul „Indicații geografice”

40 ex.

40

21

denumirilor de origine și specialităților
garantate pentru studenții ciclului I a
specialităților Calitatea și securitatea
produselor alimentare, Managementul
restaurantelor și serviciilor de catering la
disciplina Legislația Alimentară a
Universității Tehnice a Moldovei.
29.

29.01.2018

Broşura „Cum se înregistrează IG, DO și
STG în RM

40 ex.

Nr.01 din
09.01.2017

Ghidul pentru producători privind
înregistrarea IG şi DO

50 ex.

Atelierul de lucru cu genericul „Trei
oportunități oferite de proprietatea
intelectuală pentru dezvoltarea
antreprenorială”

02.02.2017

30.

Convocarea Întîlnirii la Nivel Înalt pe
subiecte ce vizează sistemul indicațiilor
geografice, denumirilor de origine și a
specialităților tradiționale garantate din
Republica Moldova organizate în comun cu
Proiectul de asistență tehnică "Suport pentru
asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica
Moldova", sediul AGEPI

06.02.2018

16 din
02.02.2018

31.

Participarea la masa rotundă cu genericul
"Asigurarea protecției indicațiilor
geografice" pentru instituțiile responsabile
pentru asigurarea respectării drepturilor
asupra indicațiilor geografice si denumirilor

13.02.2018

Nr. 19 din
12.02.2018

Pliant „Indicații geografice”; RO

100 ex

50

.
25

Pliantul „Indicații geografice”

15 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG, DO și
STG în RM”

15 ex

15

22

de origine, organizată la sediul Centrului
Național pentru Producția Alcoolică
(CNVCPA)
32.

33.

Organizarea seminarelor de informare şi
instruire în domeniul PI a bibliotecarilor din
cadrul bibliotecilor publice din teritoriu:

Februarie-martie
2018

Nr. 15 din

Pliantul „Indicații geografice”

180 ex

01.02.2018

Broşura „Cum se înregistrează IG, DO și
STG în RM”

180 ex

Raionul Rezina

21.02.2018

38

Raionul Cantemir

23.02.2018

60

Raionul Ocnita

16.03.2018

31

Raionul Basarabeasca

27.03.2018

16

Raionul Anenii Noi

30.03.2018

35

Participarea specialiștilor AGEPI la ședința
privind asigurarea protecției indicațiilor
geografice, organizată la sediul Ministerului
Economiei și Infrastructurii pentru organele
abilitate cu anumite atribuții în domeniul
certificării și verificării produselor agricole
în contextul asigurării respectării
angajamentelor asumate de Republica
Moldova în virtutea Acordului de Asociere
dintre RM_UE pe segmentul indicațiilor

20.02.2018

Nr.27 din
19.02.2018

Pliantul „Indicații geografice”,RO

10 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG, DO și
STG în RM

10 ex

180

10

23

geografice
34.

Participarea AGEPI la Atelierul regional
organizat la Cimișlia de către Grupul
regional sectorial în contextul proiectului
„Consolidarea capacităților pentru
implementarea Programului Regional
Sectorial pentru Dezvoltarea
Infrastructurilor de Sprijin în Afaceri”
realizat cu suportul Guvernului Marii
Britanii la 12 martie 2018

12.03.2018

Organizarea seminarelor și atelierelor de
instruire în domeniul Indicațiilor
Geografice, Denumiri de Origine și
Specialități Tradiționale Garantate, cu
suportul proiectului UE de asistență tehnică
”Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de PI în Republica Moldova”

19-30.03. 2018

35.

Atelier de instruire pentru producători
identificaţi cu produse de origine animală şi
specialităţi tradiţionale pasibile înregistrării
în calitate de Indicații Geografice (IG),
Sediul AGEPI

19 martie

36.

Atelier de instruire pentru membrii
Asociațiilor producătorilor de fructe,

26 martie

Nr.44 din
12.03.2018

Nr.47 din
16.03.2018

Pliantul „Indicații geografice”

20 ex

Broşura „Cum se înregistrează IG, DO și
STG în RM

20 ex

Pliantul „Indicații geografice”,RO

150 ex.

Broşura „Cum se înregistrează IG, DO și
STG în RM

150 ex.

20

150

24

Sediul AGEPI

37.

Seminar de instruire pentru producătorii
produselor de origine vegetală;

23 martie

Sediul AGEPI
38.

Atelier de instruire pentru membrii
Asociațiilor apicultorilor și producătorilor
de miere, Sediul AGEPI

27 martie

39.

Atelier de instruire pentru membrii
Asociațiilor producătorilor de struguri,

28 martie

Sediul AGEPI
40.

Seminar internațional în domeniul
Sistemului de control a IF, DO, STG, cu
participarea colaboratorilor Agenției
Naționale pentru Siguranța Alimentelor,
implicați în sistem, Sediul AGEPI

29 martie

41.

Atelier de instruire pentru membrii
Asociațiilor crescătorilor de suine, bovine,
Asociației avicultorilor, Asociație patronale
a ANPLPL Lapte, Sediul AGEPI

30 martie

25

Total 2017-2018 (martie):

3 Titluri

2342 ex.

1460 Pers.

În cadrul a 41 seminare, ateliere de lucru,
mese rotunde – au fost diseminate materiale
din domeniul IG

26

