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Cu privire la realizarea recomandărilor nr. 4-11 din Hotărîrea CNPI din 01.04.2013 de a 
întreprinde toate măsurile necesare în vederea dezvoltării sistemului indicațiilor geografice, 

avansării procesului de înregistrare şi protecţie a indicațiilor geografice (IG), denumirilor de 

origine (DO) şi specialităților tradiționale garantate (STG) la nivel naţional, internaţional şi 

european, AGEPI a realizat următoarele acţiuni:  
‐ a semnat Ordinul comun (Ministerul Economiei, AGEPI, Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Serviciul Vamal, Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorului), prin care s-a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea prevederilor 
Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor 
geografice ale produselor agricole şi alimentare şi s-a creat un Grup de lucru pentru realizarea 
Planului de acţiuni (Anexa nr. 1); 

‐ a elaborat proiectul Legii pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor 
geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate 
(Anexa nr.2). După aprobarea proiectului în ședință de Guvern, actul normativ este examinat 

de către Comisiile Parlamentare; 
‐ a finalizat procedura de înregistrare a patru IG, prin procedura națională; 

‐ a participat la mai multe întîlniri cu reprezentanții MAIA, ÎS ”Mileștii Mici” și ÎS ”Cricova”, 

în vederea examinării oportunităţii înregistrării denumirilor Mileştii Mici şi Cricova în calitate 
de IG. Deocamdată, nu sunt depuse careva cereri în acest sens; 

‐ a organizat 15 seminare regionale pentru agenții economici cu genericul „IG, DO și STG – 

noi oportunități pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, în comun cu Camera 

de Comerț și Industrie (Anexa nr.3); 

‐ a organizat mai multe seminare pentru reprezentanții autorităților publice centrale; 

‐ a plasat, pe site-ul său, informaţia relevantă referitoare la sistemul de protecţie a IG, DO şi 
STG (http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx, http://agepi.gov.md/md/gi-
ao-tsg/, http://agepi.gov.md/md/gi-ao-tsg/databases.php); 

‐ AGEPI a elaborat Studiul privind căile de îmbunătăţire a protecţiei indicaţiilor geografice 
(IG), denumirilor de origine (DO) si specialităţilor tradiţionale garantate (STG) in Republica 
Moldova. Scopul acestui studiu consta in evaluarea stadiului actual al sistemului de protecţie 
a IG, DO si STG in Republica Moldova, a potenţialului de producere a produselor ce pot fi 
comercializate sub o IG sau DO, sau in calitate de STG, a deficientelor si problemelor 
existente in domeniul dat si elaborarea unor recomandări privind dezvoltarea si promovarea 
sistemului naţional de protecţie a IG, DO si STG (Anexa nr.4).  
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