
 
Anexa 7 
Proiect 

Plan de acţiuni privind implementarea Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor 
geografice pentru produsele agricole şi alimentare 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea acţiunii Instituţiile 
responsabile 

Termenul de 
realizare 

Rezultate preconizate 

1.  Organizarea mesei rotunde cu participarea Ministerului 
Economiei, Serviciului Vamal, APC, MAIA, ISSPA, IŞPHTA1

AGEPI 
 în 

scopul identificării  mecanismelor eficiente de 
implementare a prevederilor Acordului. 

 
Aprilie, 2013 Propuneri privind evidenţierea 

mecanismelor eficiente de 
implementare a prevederilor Acordului 

2.  Efectuarea unui studiu a cadrului legislativ în domeniile de 
competenţă, în scopul evaluării necesităţilor de 
perfecţionare a legislaţiei sau de adoptare a unor acte 
normative noi în vederea asigurării implementării Acordului 
şi, după caz, stabilirea termenelor necesare în acest sens. 

AGEPI 
MAIA, 
Serviciul Vamal, 
APC 

Decembrie 2012 
-mai, 2013 

Studiu efectuat, lista actelor normative 
în domeniile de competenţă ce 
necesită a fi perfecţionate sau 
adoptate şi, în caz de necesitate, 
termenele stabilite 

3.  Solicitarea asistenţei experţilor europeni, prin intermediul 
Comitetului Mixt (art. 11 din Acord), în vederea acordării 
consultanţei instituţiilor naţionale privind protejarea IG în 
conformitate cu Acordul, în special ce ţine de procedurile 
ex-officio şi măsurile aplicabile la frontierele vamale.  

Ministerul 
Economiei 

După 
constituirea 
Comitetului Mixt  

Consultări realizate, experienţă 
preluată 

4.  Acordarea consultanţei şi instruirea întreprinzătorilor în 
domeniul protecţiei şi utilizării drepturilor de proprietate 
intelectuală; informarea activă a producătorilor în scopul 
creşterii nivelului de conştientizare a necesităţii înregistrării 

AGEPI 
Serviciul Vamal 
MAIA 
 

La solicitare Creşterea gradului de cunoaştere a 
domeniului ce va conduce la sporirea 
interesului faţă de înregistrarea 
indicaţiilor geografice  

                                                 
1 Inspectoratul de stat pentru supravegherea producției alcoolice (ISSPA),  Institutul Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii 
Alimentare (IŞPHTA) – la propunerea MAIA. 
 



indicaţiilor geografice, precum şi cunoaşterii cerinţelor de 
marketing ale UE 

5.  Crearea mecanismelor necesare pentru a exclude 
înregistrarea pe numele persoanelor neautorizate a  
mărcilor, desenelor şi modelelor industriale ce conţin în 
componenţa lor IG protejate: 
- elaborarea Bazei de Date “IG din UE” şi oferirea 

accesului gratuit publicului larg prin intermediul site-
ului AGEPI; 

- instruirea experţilor, informarea mandatarilor 
autorizaţi în domeniul PI şi implementarea în 
procedura de examinare a mărcilor şi designului 
industrial a documentării obligatorii în BD „IG din UE”; 
completarea serviciilor prestate de AGEPI la cererea 
solicitantilor cu documentarea în BD „IG din UE” şi 
consultanţă în domeniul dat. 

AGEPI Către data 
intrării în vigoare 
a Acordului şi 
ulterior – 
permanent. 

Mecanisme necesare create  
Baza de Date “IG din UE” realizată 
(martie, 2013). La 1 aprilie va fi 
accesibilă publicului pe pagina web 
AGEPI. 
 

6.  Realizarea unui Chestionar privind gradul de pregătire al 
autorităţilor competente în vederea implementării 
legislaţiei în domeniul IG şi realizării prevederii Acordului 
RM-UE, cu elaborarea unor propuneri concrete în vederea 
sporirii capacităţilor instituţionale ale acestora. 

AGEPI, cu 
implicarea 
autorităţilor 
competente 

Martie, 2013 Chestionar realizat, propuneri privind 
sporirii capacităţilor instituţionale ale 
autorităţilor competente 

7.  Crearea mecanismelor de implementare a prevederilor 
privind controlul ex-oficio, întru realizarea obligaţiilor ce 
revin Republicii Moldova în virtutea Acordului (urmează ca 
fiecare autoritate să-şi definească acţiunile ce ţin de 
competenţa sa): 
- asigurarea informaţională a autorităţilor implicate în 

implementarea prevederilor privind controlul ex-oficio 
(BD “IG din UE”, mentenanţa şi actualizarea 

APC, 
Serviciul Vamal, 
AGEPI 
 

Către data 
intrării în vigoare 
a Acordului – 
asigurarea 
informaţională; 
 

BD şi mecanisme de implementare a 
controlului ex-oficio create 



informaţiei, AGEPI); 
- SV; 
- APC 

8.  Realizarea unui studiu privind situaţia actuală referitoare la 
utilizarea IG din UE în Republica Moldova în vederea 
elaborării măsurilor necesare privind îndeplinirea 
prevederilor art. 7 din Acord (graficul de epuizare a 
stocurilor existente, acţiunile de promovare a noilor 
denumiri, ş.a.). 
 

MAIA, 
ISSPA, 
Serviciul Vamal 
 

Iunie, 2013 Măsuri elaborate privind realizarea 
obligaţiilor ce revin Republicii conform 
prevederilor art. 7 din Acord 

9.  Perfectarea setului de documente necesar pentru 
înregistrarea IG enumerate în Declaraţia adiţională la Acord 
(Cricova, Mileştii Mici, Divin): 
 
- Delimitarea ariilor geografice; 
- Elaborarea caietelor de sarcini; (art. 8 al Legii nr. 66-

XVI); 
- Depunerea la AGEPI a cererilor de înregistrare şi a 

documentelor aferente în vederea înregistrării IG.  

MAIA, 
Î.S. ”Combinatul 
de Vinuri de 
Calitate ”Mileştii 
Mici”,  
Combinatul de 
Vinuri ”Cricova” 
S.A., 
IŞPHTA 

Decembrie, 2012 Documente perfectate, cereri depuse 
la AGEPI spre înregistrare  
(Cererea pentru IG Divin a fost depusă 
pe data de 08.11.2012). 

10.  Înregistrarea IG enumerate în Declaraţia adiţională la Acord 
(Cricova, Mileştii Mici, Divin): 
- Examinarea formală, publicarea şi examinarea de fond 

a cererilor de înregistrare a IG; 
- înregistrarea IG. 

AGEPI După depunerea 
cererilor, 
conform 
termenelor 
prevăzute de 
legislaţie 

Cereri publicate, IG înregistrate 
conform cerinţelor Legii nr. 66/2008 
Cererea pentru IG Divin a fost 
publicată în BOPI 12/2012. Va fi 
examinată în fond în luna aprilie 2013. 

11.  Transmiterea către Comisia Europeană a informaţiei 
privind înregistrarea IG enumerate în Declaraţia adiţională 
la Acord (Cricova, Mileştii Mici, Divin) în vederea protecţiei 
la nivelul UE 

AGEPI, 
Ministerul 
Economiei 

După finalizarea 
procedurilor de 
înregistrare 

Cereri de protecţie la nivelul UE a IG 
Cricova, Mileştii Mici şi Divin depuse 

12.  Recepţionarea, publicarea spre consultări publice, 
examinarea cererilor noi pentru IG din UE (în baza 
Acordului) şi transmiterea informaţiei către Comisia 

AGEPI, 
Ministerul 
Economiei 

permanent Proceduri realizate, informaţie 
transmisă CE. 



Europeană. 

13.  Elaborarea unui studiu în scopul identificării IG, DO pentru 
produsele din Republica Moldova care pot fi protejate prin 
înregistrare (inclusiv identificarea producătorilor). 

MAIA,  
AGEPI 

Octombrie, 2013 Studiu realizat 

 


