În Republica Moldova va fi realizat un studiu privind identificarea produselor cu IG
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Pe 16 august curent, la sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), s-a
desfășurat seminarul de instruire cu genericul “Identificarea produselor tradiționale și a potențialelor
indicații geografice (IG) în regiunile Republicii Moldova”.
Evenimentul a fost organizat în cadrul Planului de acțiuni de implementare al proiectului de asistenţă
tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica
Moldova", finanțat de Uniunea Europeană.
Seminarul a avut drept scop familiarizarea experților din teritoriu cu tehnicile de realizare a unui
studiu în vederea identificării produselor cu potențial de indicație geografică, metodologia de
identificare și instrumentele care vor fi utilizate în acest scop.
La eveniment au participat experți naționali implicați în realizarea activităților proiectului privind
identificarea produselor cu IG, specialiști din cadrul AGEPI și Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare (MAIA), precum și experți europeni, responsabili de implementarea proiectului.
Pentru realizarea activităților proiectului privind identificarea produselor care beneficiază sau ar
putea beneficia de protecția indicațiilor geografice, urmează a fi realizat un studiu pe teren de către
persoane avizate în domeniul agro-industrial din diverse regiuni ale Republicii Moldova, care vor
evalua situația din regiunile pentru care au fost recrutați în vederea identificării produselor cu
potențial de indicație geografică. Exercițiul va fi realizat în baza unei metodologii și a unor
instrumente elaborate în cadrul proiectului de către Anatol Fala, expert național, Director de
program, Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA).
Astfel, în conformitate cu agenda seminarului, Anatol Fala a prezentat Ghidul practic pentru
identificarea produselor, băuturilor, bucatelor şi meşteşugurilor, care sunt potențiale de înregistrat în
calitate de indicație geografică, denumire de origine și/sau specialitate tradițională garantată în
Republica Moldova, precum și instrumentele pregătite pentru a fi utilizate în cadrul exercițiului de
identificare a produselor. Experții naționali au fost informați despre sistemul de clasificare a
produselor cu IG, ariile de identificare a acestor produse în conformitate cu organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova, metodologia și cartelele de identificare a produselor cu indicație
geografică care vor fi completate pe parcursul studiului, precum și structura bazei de date a
produselor, băuturilor, bucatelor și meșteșugurilor cu indicație geografică.
În rezultatul acestui studiu va fi elaborată o hartă interactivă cu produse, băuturi, bucate și
meșteșuguri cu IGP, DOP și/sau STG identificate teritoriului Republicii Moldova.
Participanții la seminar au avut posibilitatea să realizeze un schimb de opinii vizavi de practicile care
urmează să fie utilizate în cadrul studiului de identificare a produselor cu indicație geografică.
De asemenea, Victoria Pulbere, reprezentantul AGEPI a familiarizat participanții cu sistemul de
protecție și în special etapele de înregistrare a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și
specialităților tradiționale garantate.
Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016 și are o perioada de
implementare de doi ani. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este principalul beneficiar
al proiectului.
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