
Anexa 1 
Recomandările Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală 

 (formulate în cadrul ședinței din 18 iunie 2015) 
http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/18-06-2015/18-06-2015.pdf  

  
Dată fiind importanța majoră a dezvoltării sistemului IG pentru asigurarea valorificării 

potențialului produselor regionale autohtone, dar și reieșind din faptul că urmare acțiunilor de 
promovare a sistemului IG, DO, STG, cum ar fi seminare, conferințe, mese rotunde, emisiuni 
radio și televizate, au apărut mai multe grupuri de producători interesate în valorificarea unor 
produse tradiționale cu origine și calitate garantate, iar mecanismele de omologare a caietelor de 
sarcini încă nu au fost elaborate, așa încât producătorii cointeresați încă nu pot de fapt accesa 
sistemul este necesar de a realizat următoarelor măsuri: 

1) Autorit ățile responsabile de omologarea caietelor de sarcini și autorit ățile 
responsabile de controalele oficiale privind conformitatea produselor cu IG, DO și a STG 
(HG nr. 644 din 19.07.2010) 

─ Vor elabora și implementa mecanisme simple și transparente privind omologarea caietelor 
de sarcini și realizarea controalele oficiale privind conformitatea produselor cu IG, DO și a STG. 

─ Vor asigura plasarea 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. 

─ Vor asigura inventarierea repetată a potențialului de producere a produselor ce pot fi 
comercializate sub o IG sau DO, sau în calitate de STG, pe zonele/regiunile geografice; 

─ Vor desemna câte 1 persoană sau mai multe, după caz, care vor coordona din partea 
instituției activitățile axate pe IG, DO, STG conform domeniilor de responsabilitate, 

─ Vor examina necesitatea revizuirii HG 644/2010 și vor înainta propuneri pentru 
actualizarea acesteia; 

2) Ministerul Economiei, AgențiaTurismului, MIEPO, AGEPI, MAIA 
─ Vor identifica surse pentru susținerea unei campanii naționale de promovare a 

simbolurilor protejate prin Legea 101/2014 și a unor indicații geografice autohtone protejate. 
3) Ministerul Justi ției, Camera Înregistrărilor de Stat 
─ Vor acorda în continuare asistență în vederea identificării celor mai bune modalități de 

asociere pentru grupurile de producători care vor dori să se asocieze în vederea valorificării în 
comun a unor IG, DO, STG. 

4) AGEPI 
─ Va asigura suportul consultativ necesar atât producătorilor cât și autorităților pentru 
implementarea sistemului IG, DO, STG. 
─ Va sponsoriza achitarea taxelor prevăzute în HG nr.774 din 13.08.1997 cu privire la 

taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii 
intelectuale pentru înregistrarea IG, DO, STG depuse spre înregistrare pe parcursul anului 2015. 



 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 

 
  



Anexa3 
  

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 : 

1. O nouă inițiativă privind înregistrarea IG, DO și STG – 17.04.2015 
http://agepi.gov.md/ro/news/o-nou%C4%83-ini%C8%9Biativ%C4%83-privind-
%C3%AEnregistrarea-ig-do-%C8%99i-stg  

2. Republica Moldova participa la lucrările Conferinței Diplomatice pentru adoptarea 
Noului Act al Aranjamentului de la Lisabona pentru protecția denumirilor de origine şi 
înregistrarea lor internațională 

http://agepi.gov.md/ro/news/republica-moldova-participa-la-lucr%C4%83rile-
conferin%C8%9Bei-diplomatice-pentru-adoptarea-noului-act-al  

3. Eveniment inedit de promovare a produselor tradiționale moldovenești la Geneva – 
15.05.2015 

http://agepi.gov.md/ro/news/eveniment-inedit-de-promovare-produselor-tradi%C8%9Bionale-
moldovene%C8%99ti-la-geneva  

4. Subiectul protectiei si promovarii indicatiilor geografice in discutie cu Centrul National 
de PI din Georgia – 08.07.2015 

http://agepi.gov.md/ro/news/subiectul-protectiei-si-promovarii-indicatiilor-geografice-discutie-
cu-centrul-national-de-pi  

5. Înregistrarea produselor culinare ca indicații geografice protejate – 23.09.2015 
http://agepi.gov.md/ro/news/%C3%AEnregistrarea-produselor-culinare-ca-indica%C8%9Bii-
geografice-protejate  



6. La Geneva s-au desfășurat lucrările Comitetului Permanent privind dreptul mărcilor, 
desenelor și modelelor industriale, indicațiilor geografice – 20.11.2015 

http://agepi.gov.md/ro/news/la-geneva-s-au-desf%C4%83%C8%99urat-lucr%C4%83rile-
comitetului-permanent-privind-dreptul-m%C4%83rcilor-desenelor-0  

7. Prima reuniune a Subcomitetului UE-RM pentru Indicații Geografice – 16.12.2015 
http://agepi.gov.md/ro/news/prima-reuniune-subcomitetului-ue-rm-pentru-indica%C8%9Bii-
geografice  

8. Două cereri noi de înregistrare a unor indicaţii geografice autohtone depuse la AGEPI – 
12.01.2015 

http://agepi.gov.md/ro/news/dou%C4%83-cereri-noi-de-%C3%AEnregistrare-unor-
indica%C5%A3ii-geografice-autohtone-depuse-la-agepi  

9. Pur şi … moldovenesc protejat – 25.01.2015 
http://www.europalibera.mobi/a/27508719.html  

10. Rachiul de Nimoreni, dulceata de trandafir si dopul de vin spumant care canta - Fabricat 
in Moldova. Doi antreprenori din tara si-au inregistrat produsele la Agentia de Proprietate 
intelectuala – 31.01.2015 

http://protv.md/stiri/social/rachiul-de-nimoreni-dulceata-de-trandafir-si-dopul-de-vin-spumant---
1341701.html  

11. În Moldova au apărut vinuri cu indicaţie geografică protejată  - 18.02.2015 
http://www.prime.md/rom/news/social/item31731/ 
 
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 168 de ore de studii.  

 
Lista evenimentelor în care s-au abordat teme asociate IG, DO, STG sau 

au fost distribuite materiale informaționale relevante 
anul 2015 

Nr. 
d/o. 

Lista evenimentelor, 
Locul desfăşurării 

Perioada  Locația Nr. de 
particip

anţi  

Număr 
titluri 

editoriale/ 
Nr. 

exemplare 

Organizator, 
ordin AGEPI 

1.  Expoziţia naţională 
„Fabricat în Moldova”, 
ediţia a XIV-a  
 

28 ianuarie-
01 februarie  

 

CIE 
Moldexpo 

SA 

- 5 titluri/ 
302 ex. 

Camera de 
Comerț  și 
Industrie 

Ordin Nr.08 
din 

16.01.20151 

2.  Participarea AGEPI la masa 
rotundă cu tema „Protecția 
indicațiilor geografice în 
Republica Moldova”,  
organizată de Mișcarea 
Ecologistă din Republica 
Moldova 

19 martie  Mun. 
Chișinău 

10 2 titluri/ 20 
ex. 

Mișcarea 
Ecologistă din 

Republica 
Moldova  

 
Ordin Nr. 52 

din 18.03.2015 



3.  Participarea AGEPI la 
sărbătorirea Zilei Europei-
2015 în Republica Moldova 
 

10,16 mai Mun. 
Chișinău 

și  
or.Soroca 

- 13 titluri/ 
1580 ex. 

Ordin Nr. 82 
din 

05.05.2015 

4.  Participarea AGEPI la 
side-event-ul de promovare 
a sistemului de protectie a 
IG si DO din RM în cadrul 
Conferinței Diplomatice 
privind adoptarea Actului 
de la Lisabona 

11-15 mai Sediul 
OMPI, 

Geneva, 
Elveția 

- 3 titluri/ 60 
ex. 

Ordin nr.86 
din 

07.05.2015 

5.  Organizarea Seminarelor de 
instruire a  reprezentanților 
instituțiilor de cercetare 
cu genericul „Protecția și 
valorificarea proprietății 
intelectuale în Republica 
Moldova” 

19, 21 mai Sediul 
AGEPI, 
 Sala de 

Conferinte 

80 7 titluri/480 
ex. 

 

Ordin nr.93 
din 

14.05.2015 

6.  Participarea AGEPI la 
Expoziţia Internaţională 
Specializată 
„FOOD&DRINKS-2015 

20-24 mai CIE 
Moldexpo 

SA 

- 3 titluri/200 
ex. 

 

Ordin nr.98 
din 

15.05.2015 

7.  Seminar privind protecția 
IG organizat in cadrul 
Expoziţiei Internaţionale 
Specializate 
„FOOD&DRINKS-2015 

22 mai CIE 
Moldexpo 

SA 

30 3 titluri/90 
ex. 

 

 

8.  Participarea AGEPI cu  
diseminare de informație si 
comunicarea 
„Managementul DPI”, la 
primul trening al IMM in 
domeniul promovării 
inovațiilor, organizat de   
Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) 
în cadrul proiectului 
“Dezvoltarea inovatoare a 
afacerilor pentru creștere 
economică locală 
sustenabilă”, implementat 
de PNUD în parteneriat cu 
Ministerul Economiei și cu 
suportul financiar al 
Ministerului Afacerilor 
Externe al Norvegiei și 
Orange. 
 

26-27 iunie 
 

Vadul lui 
Voda 

60 
 
 

6 titluri/360 
ex. 

 
. 
 
 

Ordin nr.115 
din 23.06.15 



9.  Participarea AGEPI  
la Trainingul de „Formare 
de Formatori”  Runda 1  
(bibliotecari – instituții 
publice) 

20-31 iulie Biblioteca 
publica 

municipală 
A.Hajdeu, 

mun. 
Chișinău 

20 11 
titluri/220 

ex. 
 

Ordin nr.128 
din 16.07.15 

10.  Participarea  AGEPI la 
Salonul Internaţional de 
Carte – 2015  

31 august –  
3 septembrie  

Biblioteca 
națională  a 
Moldovei, 

mun. 
Chișinău 

- 15 
titluri/440 

ex. 
 

Ordin nr.131 
din 17.07.15 

11.  Participarea AGEPI la 
Seminarul internațional din 
cadrul proiectului 
Parteneriat strategic pentru 
dezvoltarea apiculturii 
Republicii Moldova 
organizat de Asociaţia 
Naţională a Apicultorilor 
din Republica Moldova 
 

07 august mun. 
Chișinău 

70 3 titluri/210 
ex. 

 

Asociaţia 
Naţională a 

Apicultorilor 
din Republica 

Moldova 
 

Ordin nr.144 
din 06.08.15 

12.  Referitor la organizarea 
cursurilor de instruire 
„Protecţia proprietăţii 
intelectuale” 

21 
septembrie - 
16 
decembrie 

Sediul 
AGEPI, 

 Sala de 
Conferințe 

20 4 titluri/80 
ex 

Ordin nr.149 
din 

17.08.2015 

13.  Promovarea sistemului de 
protecție a IG si DO în 
cadrul  Forumului regional 
al producătorilor și 
procesatorilor de prune din 
Republica Moldova, 
organizat la 10 septembrie 
2015  

10 
septembrie 

or. 
Nisporeni 

70 4 titluri/280 
ex 

Proiectul 
Competitivitat
ea Agricolă și 
Dezvoltarea 

Întreprinderilo
r (ACED) 

Ordin nr.155 
din 

09.09.2015 
14.  Participarea AGEPI  la 

Masa rotunda cu privire la 
promovarea  sistemului  de 
protecție a IG, DO cu tema 
„Înregistrarea produselor 
culinare din Republica 
Moldova ca indicații 
geografice protejate – 
realități și perspective”, 
organizată de Mișcarea 
Ecologistă din Moldova  

18 
septembrie  
ora 13.00 

Sediul 
Mișcării 

Ecologiste 
din 

Moldova 
mun. 

Chișinău 

10 4 titluri/40 
ex. 

Mișcarea 
Ecologistă din 
Moldova 
 
Ordin nr. 163 
din 
16.09.2015 

15.  Expoziția Internațională 
Specializată „Farmer” 

22-24  
septembrie 

CIE 
Moldexpo 
SA 

- 11 titluri/40 
ex. 

Ordin nr.175 
din 

12.10.2015 
16.  Conferința inovaționala 

„Inovațiile, PI si 
dezvoltarea economica” 

21-22 
noiembrie 

Sala 
Azurie 
AȘM 

80 3 titluri/160 
ex. 

AGEPI cu 
suportul 
OMPI 

Ordin nr.210 
din 

19.11.2015 
17.   Conferința ,,Turismul 

Călărașean - intre potențial 
local si șansa fondurilor 

04 
decembrie 

s.Palanca, 
r-ul 

Calarasi 

25 2 titluri/50 
ex. 

Ordin nr. 221 
din 

03.12.2015 



europene", 

    475 
pers. 

15 titluri/ 
4452 ex. 
Dintre 

care pe IG 
2 titluri/ 
980 ex. 

 

  
 


