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Cum consumatorul face alegerea?

- prețul și caracteristicile produselor
- inofensivitatea și autenticitatea
- trăsăturile specifice și calitatea
- reputația, caracterul tradițional, originea etc.

Așteptările: publicitatea să nu fie asimetrică, se fie 
informați corect, calitățile și originea produselor să 
corespundă celor pe care le apreciază și pentru 
care sunt dispuși să plătească mai mult.

Calitățile produselor datorate 
originii lor specifice se pot 
concretiza în ceea ce se numește 
„indicație geografică”. 



 Obiecte specifice ale drepturilor de PI, recunoscute și 
protejate la nivel internațional (Acordul TRIPS) 

 Semne de identificare ale unor produse ce atestă o legătură 
strânsă între calitățile lor cu locul de origine

 O IG este numele unui teritoriu (loc de origine) ce desemnează
un produs existent pe piață, care posedă anumite calități sau se 
bucură de o bună reputație legată de tradițiile locului

 Tradițiile se formează și se consacră în timp, aștfel că și produsele 
cu IG deseori sunt elaborate și perfecționate cu dăruire de generații 
întregi de producători. Tradițiile nu pot fi monopolizate!

 IG nu se creează (spre deosebire de alte OPI), ele se recunosc. 



 Acordul TRIPS (162 de 
țări)

• Aranjamentul de la 
Lisabona (28 de țări)

In zilele noastre, IG devin cruciale în 
agenda politică a UE și SUA, dar și 
pentru multe alte țări membre ale OMC.

SUA – mărci colective și de certificare + 
legislația în domeniul concurenței

UE – sistem sui-generis de protecție a IG



Produsul

(calități

specifice, 

reputație)

Producătorii

(know‐how, tradiții, 

istorie, organizare) 

Aria de producție 

(climă, sol, apă, aer, soi etc.) 



 Pentru DO legătura dintre calitățile produsului și factorii de mediu este
mult mai strânsă, de aceea DO sunt mult mai rare și mai valoroase.

DO 

IG

IP

DO – calități exclusiv datorate mediului, toate 
etapele de producție – în aria geografică 

IP – Fabricat în Moldova, Made in China, 
Produs în Chișinău etc.

IG – calități/reputație parțial datorate originii, cel 
puțin 1 etapă de producție – în aria geografică 

IG: Swiss (ceasuri, ciocolată) - Elveția; 
Nappa Valey (vinuri) – SUA;  Thai Silk 
(mătase) - Thailanda;  Ștefan Vodă, Codru, 
Valul lui Traian (vinuri) - RM.

Exemple:

DO:  Champagne (vin), Cognac (băutură 
spirtoasă), Roquefort (cașcaval) – Franța; 
Borjomi (apă minerală) – Georgia; Ciumai, 
Romănești (vinuri) – RM.
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IP ≥ 1681
IG - ? 
DO - ??



Champagne
(vin spumant, Franța)

Loc determinat Regiune

(cafea,  Columbia)

Essentuki
(apă minerală, Rusia)

În cazuri excepționale ‐ Țară

Thai Silk



 o denumire non-geografică

FETA 
(Grecia)

PALINCĂ 
(România)

personaj de ficţiune 
Juan Valdez

Divin 
(Moldova)

 un simbol specific asociat locului de origine al produsului 

personaj mitologic monumente de arhitectură, de artă
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Ce produse pot beneficia de IG? (1)
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Ce produse pot beneficia de IG? (2)
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Ce produse pot beneficia de IG?    (3) 



 Efort colectiv în vederea obţinerii protecţiei,
asigurării respectării drepturilor şi promovării
IG pe piaţa autohtonă şi pe pieţele de export

 Reguli stricte ce urmează a fi respectate în
vederea producerii unui produs cu IG,
însumate într-un caiet de sarcini

 Angajament voluntar de a respecta regulile
specificate mai sus, inclusiv de a fi supus
controlului privind respectarea prevederilor
caietului de sarcini

 Sistem de control oficial privind respectarea
prevederilor caietului de sarcini
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IG conferă valoare adăugată produselor: 
În 2010, în medie, per global, produsele din UE‐27 cu IG s‐au vândut la un preț 
de 2.23 ori mai mare decât aceeași cantitate de produse fără IG*;
în medie pentru țările UE, diferența de preț între diferite produse cu IG și 

produse comparabile fără IG, constituie**:



Autres
18%

Bordeaux
21%

Bourgogne
11%

Vins de pays
9%

Champagne
35%

Vins de table
6%

en valeur

Valoarea adăugată a DO în exportul 
vinurilor franceze (2010)

(Sursa: Comitetului Interprofesional al vinurilor Champagne)

en volume

Vins de table
24%

Autres
24%

Bordeaux
13%

Bourgogne
5%

Vins de pays
27%

Champagne
7%

Vins de pays
Vins de table
Bordeaux
Champagne
Bourgogne
Autres

În volum În valoare



Conform datelor din 2010, 2768 de IG înregistrate în UE 
aduceau un venit de 54,3 miliarde €:

 cele circa 600 de IG pe care le are Franţa protejate la nivel 
comunitar generează 19 miliarde de euro şi sunt vitale 
pentru 138.000 de ferme;

- DO Chapagne aduce anual 4,19 milliarde €, asigurând cu 
locuri de muncă:

- 30000 de angajați direcți și circa 50000 - indirecți;

 420 IG italiene generează venituri de 12 miliarde € şi 
oferă locuri de muncă pentru 300.000 de angajaţi;

 În Spania 123 de produse cu IG generează  aproximativ 
3,5 miliarde € etc.   



 IG Pinguu Peach - protejată în China
pentru produsul piersici.

 Plantaţiile de piersici în districtul Pinggu se întind pe o
suprafaţă de aproximativ 145 km2, oferind locuri de
muncă pentru 150.000 de persoane în satele locale.

 Din moment ce Pinguu Peach a fost înregistrată ca
indicaţie geografică şi promovată ca atare, valoarea de
piaţă a fructelor a crescut de la 1,5 la 4 Yuan pe
kilogram, prin urmare, având drept rezultat creşterea
semnificativă a veniturilor agricultorilor locali.



Arijle, Serbia, “capitala zmeurei”:
- populația orașului - 6.700, a municipiului – 18,800;
- peste 5.000 de mici unități de producere, 1200 ha;
- produc anual >20.000 tone de zmeură, sau 30% din piaţa

naţională de zmeură congelată

În cinstea zmeurei este ridicat și un monument.
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O potențială IG



 Indicaţie Geografica Protejată (IGP) la nivel
european din 8 aprilie 2011.

 Obţinerea certificării s-a reflectat în triplarea
preţului(de la 8 la 23 RON (≈ 5,2€) pentru un
borcan de 350 g) şi deschiderea de noi pieţe
(magiunul de prune de Topoloveni se vinde
într-un magazin din Nisa, dar se prevede
comercializarea acestuia şi în magazine din
Germania şi Austria).

 Pentru comparaţie: în Republica Moldova
preţul unui borcan de magiun de prune este
cca 1,16 euro (21 MDL)
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Produsul Ulei de argan Lînă de 
cashmere

Cafea Costa-
Rica

Ţigări 
Habanos

Ceai rooibos Tequila

Ţara Maroc Mongolia Costa Rica Cuba Africa de Sud Mexic

Ponderea 
exporturilor

70% 90% 80% 90% 60% 80%

87% din valoarea exporturilor de vin;
64% din valoarea exporturilor de băuturi spirtoase
* http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi/final-report_en.pdf



IG - instrumente eficiente pentru promovarea 
dezvoltării rurale :

 supraprofit în schimbul garanţiei calităţii
 echitate în distribuirea veniturilor pe întreg lanţul 

de producere
 valorifică locul de origine al produsului
 creează locuri de muncă, preîntâmpină exodul 

rural
IG contribuie la păstrarea know-how-ului local şi 

a mediului, deoarece:
 încurajează păstrarea resurselor naturale
 preîntâmpină standardizarea produselor 

agroalimentare
IG sunt o parte componentă a culturii noastre:
 contribuie la colaborarea producătorilor locali 
 joacă un rol pozitiv în edificarea identităţii 

naţionale
 stimulează turismul rural, agroturismul



 În întreaga lume se comercializează de 12 ori mai multă 
cafea “Antigua Coffee”, decât se produce în zona 
respectivă din Guatemala

 Sub denumirea “Darjeeling” în întreaga lume se 
comercializează de 3 ori mai mult ceai decât este produs 
în  districtul Darjeeling din India.

 DO Champagne este probabil cea mai faimoasă, dar și 
cea mai jinduită în întreaga lume. Este greu de estimat 
gradul de contrafacere a acesteia, unele exemple 
urmează…



 France :  2.8 bouteilles par habitant 
 Belgique : 1 bouteille par habitant 
 Suisse : 1 bouteille pour 1,4 
 Grande-Bretagne :  1 bouteille pour 1,7 
 Pays-Bas :  1 bouteille pour 4,6 
 Australie et Italie :  1 bouteille pour 6 
 Allemagne : 1 bouteille pour 7 
 Espagne : 1 bouteille pour 11 
 Japon :  1 bouteille pour 15 
 USA : 1 bouteille pour 17 
 Russie : 1 bouteille pour 107 
 Brésil : 1 bouteille pour 271 
 Chine : 1 bouteille pour 1 482 
 Inde : 1 bouteille pour 4 732 

Concluziile le puteți face și singuri…



 În UE logo-urile DOP și IGP  sunt recunoscute
respectiv de 13 - 14% dintre consumatorii europeni, 
față de 25% pentru agricultura ecologică*.

 Există diferențe geografice mari, logo-ul AOP este 
bine cunoscută de 30% dintre consumatorii italieni, 
dar numai 2% dintre consumatorii olandezi.

_____________________________
•Tanguy CHEVER. Les indications géographiques (IG) au sein de l’Union européenne (UE) : aspects économiques. 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_8‐annex1.pdf

• Regulamentul (UE) nr ° 1144/2014 pentru politica de 
promovare prevede:

• Ajutorul alocat inițiativelor de informare și de promovare 
a sistemelor de calitate (DOP/IGP/STG, Organic) pe piața 
internă și în țările terțe va ajunge la 200 mln € în 2019. 
Pentru 2016 sunt alocate 111 mln €.



Republica Moldova este sortită 
să își dezvolte sistemul de IG

- Agricultura joacă un rol strategic în economia Moldovei și contribuie cu 
peste 12 - 13% la PIB*

- ponderea exportului mărfurilor agoalimentare în totalul exportului de 
mărfuri - 45,7%*

- productivitatea sectorului este de 2 ori mai mică decît în media 
europeană (Studiu Banca Mondială)

- forța de muncă în sectorul agricol - 31,7% din totalul persoanelor 
ocupate, dintre acestea 40% (sau 13,0% din total ocupare) – produc 
produse agricole în exclusivitate pentru consum propriu* 

- ponderea persoanelor care lucrează doar în baza unei înțelegeri verbale 
este estimată în agricultură la 46,2%*

- fenomenul salariului ”în plic” în agricultură constituie 48,9%*

* http://www.maia.gov.md/;   ** datele BNS pentru 2015

_______________________
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Urbană
1485766; 

42%

Rurală
2073775; 

58%

Structura populației Republicii Moldova :

Conform Raportului UNFPA
„Situaţia Populaţiei Lumii 2007”,
Republica Moldova continuă să
fie cea mai ruralizată ţară din
Europa

United Nations Population Fund (UNFPA)
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1

• Cadrul normativ în domeniu 
• Cadrul instituțional adecvat

2

• Un produs cu calitate/caracteristici/reputație datorate 
originii 

• Un grup interesat de promovarea produsului respectiv

3

• Cunoaștere de către producători și consumatori a 
conceptului de IG

• Interes față de produsele cu origine și calitate garantată



Cadrul normativ în domeniul 
protecției IG al Republicii Moldova 

include:

Legislația națională, 
în concordanţă atît cu normele 
internaţionale, cît şi cu cele ale 

Uniunii Europene

- Legea privind protecţia denumirilor de origine, 
indicaţiilor geografice şi specialităţilor tradiţionale 
garantate nr. 66-XVI din 27.03.2008 (în continuare –
Legea 66/2008);
- Regulamentul privind procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare a IG, DO şi a STG,  aprobat 
prin HG nr. 610 din 05.07.2010 (în vigoare din 
13.07.2010);
- HG nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea 
autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi 
responsabilităţi referitoare la produsele cu IG, DO și  
STG… (în vigoare din 13.07.2010);
- Actele normative ce reglementează măsurile de 
asigurare a respectării drepturilor  în domeniul  IG
și procedurile ex-officio 
http://agepi.gov.md/ro/legislatie/nationale

Tratatele internaționale
în domeniul IG

la care RM este parte

- Aranjamentul de la Lisabona privind protecția 
denumirilor de origine а produselor şi 
înregistrarea lor internațională (în continuare -
Aranjamentul de la Lisabona), în vigoare pentru RM 
din 05.04.2001;
- Acordul TRIPS, în vigoare pentru RM din 
26.07.2001;
- Acordul de asociere între Uniunea Europeană … 
și Republica Moldova (în continuare – Acordul de 
asociere RM-UE), semnat la 27.07.2014, în vigoare 
din 01.09.2014:
> Subsecțiunea 3 Indicații geografice (art. 296-306)  
care a integrat prevederile Acordului RM-UE 
privind protecția IG, semnat la 26.06.2012, în 
vigoare din 01.04.2013.
http://agepi.gov.md/ro/legislatie/internationale
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Cadrul instituțional

AGEPI

Unica autoritate ce 
acordă pe teritoriul 
Republicii Moldova 
protecţie juridică 

IG și DO

Autoritățile
competente

Responsabile de omologarea
caietelor de sarcini pentru
domeniile reglementate

Responsabile de controalele
oficiale privind

conformitatea produselor cu 
IG și DO
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 Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare – pentru
produse agricole şi alimentare, inclusiv fructe şi produse din
fructe, legume şi produse din legume, nuci, miere, carne,
pește, produse vinicole şi alcoolice, bere, băuturi nealcoolice,
ape minerale, tutun şi produse din tutun etc;

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor - pentru 
materiale şi produse pentru construcţii;

 Ministerul Culturii – pentru obiecte de artizanat;
 Ministerul Sănătăţii – pentru ape minerale medicinale, 

ceaiuri medicinale, produse parafarmaceutice;
 Ministerul Mediului – pentru Materie primă minerală

(piatră, nisip, argile, diatomit, tripol, bentonit etc.).
_________________________
*HG 644/2010 urmează să fie actualizată și ajustată urmare modificării Legii 66/2008 

Prin HG 644 din 19.07.2010* au fost desemnate:



• Examinarea si
publicarea cererii
• Înregistrarea IG, 
DO, STG
• Tinerea
Registrelor

• Verifică 
corespunderea
produsului cu caietul
de sarcini

• Verificarea si
aprobarea caietuli de 
sarcini

• Constituirea grupuui, 
aprobarea statutului

• Elaborarea caietului de 
sacini

Producatorii

Autoritatea 
competenta (de 

ex. MAIA, 
Ministerul

Culturii, etc.)

AGEPI
Autoritatea de 

control
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Protecţia juridică a DO şi IG :
Efectele înregistrării (I)

 Durata protecţiei DO sau IG – nelimitată, începând
cu data depozitului.

 Dreptul de utilizare este un drept dobândit, care se
atribuie, de către autoritatea competentă desemnată
de Guvern, persoanelor ce produc produsele
corespunzătoare, cu respectarea prevederilor caietului
de sarcini.

 Dreptul de utilizare și DO şi IG înregistrate nu pot fi
cesionate, licenţiate şi nu pot face obiectul unor
drepturi reale, deoarece ele nu aparţin cu drept
exclusiv nimănui.
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DO şi IG înregistrate sunt 
protejate contra oricăror:

indicaţii înşelătoare cu 
privire la provenienţa, 
originea, natura sau 
calităţile produsului

practici susceptibile să 
inducă în eroare cu 
privire la originea 
adevărată a produsului

Sunt două principii de bază în ceea ce priveşte protecţia 
juridică a DO şi IG : 

I. Protecţia împotriva folosirii frauduloase a DO şi IG, 
orientată în primul rând spre consumator, în acest scop,
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DO şi IG înregistrate 
sunt protejate 
contra oricărei:

originea adevărată a 
produsului este indicată

denumirea protejată este însoţită de expresii: 
"de genul", "de tipul", "de stilul", "imitaţie“, etc.

denumirea protejată este 
folosită în traducere

uzurpări, imitări sau 
evocări a acestora, 
chiar dacă:

•II. Protecţia împotriva diluării DO şi IG, orientată în primul rând 
spre producător, în acest scop:

care permite de a profita 
de reputaţia DO sau IG

pentru produse comparabile

utilizări comerciale 
directe sau indirecte

De asemenea, conform 
Legii, denumirile 
protejate nu pot deveni 
generice



Denumirea folosită în:
Produsul DO 

(Nr., ţara de origine)URSS Moldova 

Шампанское 
(şampanskoe, şampanie) Spumant Vin spumant

CHAMPAGNE

(AO 231, FR)

Коньяк (coniac) Divin Distilat de vin maturat 
COGNAC

(AO 343, FR)

Кагор (cagor) Pastoral Vinuri roşii şi roze de 
desert 

CAHORS
(AO 396, FR)

Портвейн (portvein) Prometeu Vin incălzit cu acces de O2
în doze minime 

PORTO 
(AO 682, PT)

Мадера (madera) Luceafăr Vin tratat termic cu acces 
de O2 în doze excesive 

MADEIRA
(AO 683, PT)

Сотерн (sotern) Nectar Vinuri albe de desert SAUTERNES
(AO 128, FR)

Марсала (marsala) Cărpineni Vin caramelizat Marsala (IT)

Херес (heres) Ialoveni Vin pelicular Xérès (ES)



pe baza AO 343 COGNAC au fost respinse mărcile : 

pe baza AO 231 CHAMPAGNE au fost respinse mărcile:

Svetscoe Şampanskoe

СЛАВНЫЙ ШАМПУСИК

pe baza AO 396 CAHORS au fost respinse mărcile: 



La finele anului 2015
- în RM erau protejate:

• 2 DO și 4 IG autohtone
• 892 de DO din țările membre ale 
Aranjamentului de la Lisabona

• 3494 de IG și DO din UE, în baza 
Acordului de asociere RM-UE
- au fost depuse la AGEPI:

 2 cereri noi de înregistrare a 
indicațiilor geografice:
Rachiu de caise de Nimoreni; 
Dulceaţă din petale de trandafir 
Călăraşi

În prezent, dețin dreptul de utilizare 
a IGP 24 de persoane, inclusiv 
pentru:
Valul lui Traian – 12
Codru - 9
Ştefan Vodă - 3

Ruslan Bologan, ©AGEPI



• Legea Republicii Moldova cu privire la declararea
complexului "Combinatului de vinuri "Cricova"
S.A." drept obiect al patrimoniului cultural
national al Republicii Moldova (Nr. 322-XV din
07.18.2003) (Monitorul Oficial al R.Moldova nr .191-
195/754 din 05.09.2003).

Mileştii Mici
• Lege cu privire la acordarea statutului de obiectiv

al patrimoniului cultural-naţional al Republicii
Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat
"Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici“
Nr.199-XVI din 28.07.2005 (Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.117-118/596 din 02.09.2005)

Cricova



IG protejate prin legi speciale (2)

LEGEA Nr. 251 din  04.12.2008 privind 
constituirea Rezervaţiei cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”

Orheiul Vechi

Protecția IG prin aceste legi speciale este indirectă, 
implicită, nu corespunde Legii 66/2008



 Respectivele simboluri, precum și Regulamentul de utilizare a acestora, au 
fost aprobate de către Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. nr. 
101 din 12.06.2014. 

 În prezent, aceste simboluri sunt protejate și la nivel internațional, în baza 
art. 6ter al Convenției de la Paris, în toate țările membre ale Convenției și 
ale OMC (circa 210 țări).
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Anul adoptării Legii, 2008, a fost declarat de către
Guvernul RM Anul Cantemir.
În renumita sa operă "Descrierii Moldovei“ Dimitrie
Cantemir descrie cultura tradiţională cotidiană a
moldovenilor, tradiţiile şi obiceiurile lor, care
reflectă esenţa caracterului naţional. Printre
trăsăturile caracteristice el enumera ospitalitatea
moldovenilor. Caracterizând ocupaţiile populaţiei el
subliniază predilecţia ei pentru agricultură şi
antipatia faţă de comerţ. Termenul „gospodar” este
perceput de către moldoveni ca ceva sacru.
Comerţul era considerat o ocupaţie nedemnă,
deoarece nu le permitea să fie gospodari. Doar
prelucrarea pământului era în concepţia ţăranilor un
lucru de cinste.



 specialitate tradiţională garantată – produs agricol 
sau alimentar tradiţional a cărui specificitate este 
recunoscută prin înregistrare conform prezentei legi; 

 tradiţional – utilizat pe piaţă pe parcursul unei perioade 
de timp ce indică la transmiterea între generaţii, fapt ce 
este dovedit; această perioadă este de cel puţin 30 de 
ani;

 specificitate – caracteristică sau ansamblu de 
caracteristici prin care un produs agricol sau alimentar 
se distinge în mod clar de alte produse agricole sau 
alimentare similare aparţinînd aceleiaşi categorii
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Specialităţi tradiţionale moldovenești



 Produse de ritual – pască, cozonaci, colaci, sfințișori etc.
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 Doar producătorii care respectă caietul de sarcini sînt în
drept să facă referinţă la o STG pe etichete, în
publicitate sau în documentele aferente produsului
agricol sau alimentar.

În cazul cînd se face referinţă la o
specialitate tradiţională garantată
pe eticheta produsului agricol sau
alimentar fabricat în RM,
denumirea produsului va fi
însoţită de menţiunea
„Specialitate tradiţională
garantată” şi/sau de simbolul
naţional asociat acesteia:



Registrului Național al Patrimoniului 
Cultural Imaterial din Republica Moldova

Capitolul VII. CUNOŞTINŢE PRIVIND ALIMENTAŢIA
TRADIŢIONALĂ
Pentru alcătuirea compartimentului autorii au ţinut cont de
următoarele principii:
1.Funcţional (ex. bucate şi băuturi rituale, bucate şi băuturi
cotidiene; bucate de Crăciun; bucate de Paşte);
2.Sursa produsului (ex. bucate din legume, bucate din cereale,
bucate din carne de pasăre, bucate din carne de porc, bucate
din lactate etc.);
3.Sistemul de prescripţii şi de interdicţii religioase şi magico-
rituale (bucate de post, bucate de dulce; bucate şi băuturi
indicate sau interzise);
4.Aria de răspândire (generală, zonală, locală) şi frecvenţa
actuală a preparării şi a consumului;
5.Valoarea identitară (gradul de specificitate din punct de
vedere ocupaţional şi etnic);
6.Vechimea atestării documentare, păstrarea, intrarea,
înlocuirea sau scoaterea din uz a unor ingrediente sau
preparate alimentare.

http://www.patrimoniuimaterial.md/ro/pagini/registrul/con%C8%9Binutul‐registrului‐na%C8%9Bional‐al‐patrimoniului‐cultural‐imaterial
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