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Descrierea modului de documentare
Bazele de date publice AGEPI le puteţi găsi la adresa http://db.agepi.md/.
Programul de documentare se lansează fie din meniul „BD naţionale / indicaţii geografice”, fie accesând sfera „Indicaţii Geografice” (fig. 1),

Fig. 1

fie la adresa http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx (fig. 2).

Fig. 2
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Descrierea paginii de titlu
După selectarea opţiunilor sus-menţionate, se va deschide pagina de căutare cu posibilităţile de a
seta criteriile de căutare (fig. 3).

Fig. 3

Documentarea începe din prima pagină, care are interfaţa în trei limbi: română, engleză şi rusă. Imaginea din fig. 3 reprezintă tabelul cu criteriile de documentare, iar mai jos sunt amplasate trei butoane:
„Căutare”, „Vizualizare”, „Ştergere”.
În coloana „Operator logic” selectaţi, după caz, unul din următorii operatori logici: „şi”, „sau”, „diferit” (fig. 4).

Fig. 4

Semnificaţia operatorilor logici:
Operatori logici
Și
Sau
Diferit

Semnificaţia
Se prezintă informaţia în care sunt satisfăcute toate condiţiile specificate
Se prezintă informaţia care cumulează condiţiile specificate
Se prezintă informaţia diferită de condiţiile specificate

Cu ajutorul acestor operatori se face legătura între criteriile de căutare. Dacă nu se specifică operatorul logic, atunci, în mod implicit, căutarea funcţionează în baza operatorului „Şi”.
În coloana „Criteriu” selectaţi criteriile necesare de căutare. Prin accesarea oricărui criteriu, va apărea
lista tuturor criteriilor de căutare (fig. 5).

3

Fig. 5

În coloana „Operaţie” (operatori de comparare) puteţi selecta unul dintre operatorii de comparare: „conţine” „şi” „=” (egal) (fig. 5). Operatorii de comparare indică relaţia dintre criteriu şi valoare.
În coloana „Valoare”, introduceţi termenii de căutare, în funcţie de câmpul de căutare selectat
(fig. 6).

Fig. 6

În coloana „Valoare” sunt admise următoarele seturi de caractere: A….Z; a…..z; 0…9; şi
următoarele caractere de uz special:
✓ „or”- operaţiune logică, se foloseşte de regulă pentru căutarea mai multor valori pentru acelaşi
criteriu de căutare (ex: apa or dar);
✓ „?”- semnifică un singur caracter (literă, cifră) într-o indicaţie căutată (ex: ?pa, d?r – respectiv, se
va căuta cuvântul care în poziţia „?” va avea un caracter oarecare);
✓ „*” – aplicat la începutul, la mijlocul sau la sfârşitul cuvântului, va căuta cuvântul, care în poziţia
„*” va avea orice combinaţie de caractere.

Metodica de documentare
Elementul principal în efectuarea unei documentări în baza de date „Indicaţii Geografice” constă
în formularea corectă a criteriilor de căutare. Programul oferă posibilitatea de a efectua documentări cu
utilizarea concomitentă a 5 câmpuri (fig. 7). Fiecare termen se introduce întru-un rând aparte. Prin combinarea operatorilor de comparare şi a operatorilor logici, în BD se pot efectua documentări complexe.
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Fig. 7

Documentarea poate fi efectuată după:
1. numărul indicaţiei geografice / denumirii de origine (indicaţia geografică / denumirea de origine deja înregistrată);
2. numărul de depozit al indicaţiei geografice/denumirii de origine (depusă spre înregistrare),
3. text (indicaţia geografică / denumirea de origine),
4. numele / denumirea solicitantului (titularului ce deţine drept de utilizare) indicaţiei geografice /
denumirii de origine,
5. nr. clasei conform CIPS, ce se referă la produse
http://agepi.gov.md/md/trademarks/classifications.php
Pentru efectuarea unei căutări, trebuie să selectaţi – Denumiri de origine (DO), Indicaţii geografice (IG) sau Indicaţii geografice din Uniunea Europeana (în baza Acordul UE – RM cu privire la
protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare). Totodată, puteţi efectua căutările,
selectând toate criteriile menţionate.(fig. 8).

Fig. 8

Căutarea după numărul de depozit: se va introduce numărul de depozit al indicaţiei geografice / denumirii de origine, depuse spre înregistrare în câmpul „Valoare”, la criteriul „număr de depozit”,
operaţiunea „conţine”.
De exemplu, căutarea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice cu numărul de depozit IG-004
(fig. 9).
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Fig. 9

După ce aţi selectat criteriile din imagine (fig. 9), accesaţi butonul Căutare. În partea dreaptă de
jos va apărea numărul de rezultate găsite în baza de date, conform criteriilor selectate (Total: 1). În cazul
în care vor apărea mai multe rezultate, verificaţi corectitudinea datelor introduse, deoarece sub un număr
de depozit poate fi doar o indicaţie geografică înregistrată, nu pot fi înregistrate mai multe indicaţii geografice cu acelaşi număr de înregistrare.
În cazul în care doriţi să radiaţi criteriile de căutare, tastaţi butonul Ştergere.
Pentru vizualizarea informaţiei complete, tastaţi butonul Vizualizare, care va deschide pagina
cu informaţia generală referitoare la indicaţia geografică cu numărul de depozit selectat, de exemplu,
IG004, (fig. 10).

Fig. 10

Căutarea după text (denumirea IG/DO): în câmpul Valoare, la criteriul „Denumirea”, opţiunea
„conţine” se va introduce textul exact (fig. 11).

Fig. 11
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Pentru vizualizarea informaţiei complete, accesaţi butonul Vizualizare, care va afişa pagina cu
toată informaţia generală, referitoare la indicaţia geografică (fig. 12).

Fig. 12

Pentru o informaţie mai detaliată referitor la indicaţia geografică găsită, accesaţi butonul „Vizualizare” (fig. 13).

Fig. 13

Căutarea după numele/denumirea solicitantului / (titularului dreptului de utilizare)
indicaţiei geografice / denumirii de origine: introduceţi datele solicitantului / titularului în câmpul
Valoare, la criteriul ”Numele / denumirea solicitantului”, operaţiunea ”Conţine” (fig. 14).

Fig. 14

Pentru informaţii mai detaliate referitoare la indicaţia geografică găsită, tastaţi butonul „Vizualizare”.
În cazul în care se doreşte vizualizarea Indicaţiilor Geografice ale Uniunii Europene protejate în R.
Moldova, bifaţi căsuţa Indicaţii geografice UE, accesând ulterior butonul „Căutare” (fig. 15).
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Fig. 15

Pentru vizualizarea informaţiei generale referitor la indicaţiile geografice ale Uniunii Europene,
accesaţi butonul „Vizualizare” care va afişa pagina respectivă (fig. 16).

Fig. 16

Pentru informaţii mai detaliate referitor la indicaţia geografică selectată, tastaţi butonul „Vizualizare”.
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