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Scurt istoric

Etapa I-a - 26.07.1993 - 08.02.1996 (publicarea Legii nr.588/1995), în 
această perioadă a fost în vigoare HG nr. 456 din 26.07.93 cu privire la 
protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova.

Etapa a II-a - 08.02.1996 - 05.04.2001 (Data intrării în vigoare pentru 
Republica Moldova a Aranjamentului de la Lisabona privind protectia 
indicatiilor locului de origine а produselor şi înregistrarea lor internationala 
(din 31 octombrie 1958) (perioada este caracterizată de primele înregistrări 
ale denumirilor de origine în Republica Moldova).

Etapa a III-a - 05.04.2001 - 25.10.2008 (intrarea în vigoare a Legii 
nr.66/2008  privind protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geografice 
şi specialităţilor tradiţionale garantate) (perioada este caracterizată de 
examinare şi acordarea protecţiei pe teritoriul Republicii Moldova a DO în 
baza Aranjamentului de la Lisabona).

Etapa a IV-a - 25.10.2008 - prezent.
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АСТЕ NAŢIONALE

• Legea privind protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor 
geografice şi specialităţilor tradi ţionale garantate nr. 66-
XVI din 27.03.2008 (în vigoare din 25.10.2008).

• Hotărîrrea Guvernului nr. 610 din 05.07.2010 pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, 
examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a 
denumirilor de origine şi a specialităţilor tradi ţionale 
garantate (în vigoare din 13.07.2010).

• Hotărârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010 privind 
desemnarea autorităţilor competente responsabile de 
gestionare a domeniilor care se referă la potenţialele 
produse desemnate cu denumiri de origine, indicaţii 
geografice sau care pot constitui specialităţi tradi ţionale 
garantate.



Legea stabileşte norme ce ţin de:

�� îînregistrarea, nregistrarea, 

�� protecprotecţţia juridică ia juridică şşi i 

�� utilizareautilizarea
denumirilor de origine (DO), 

indicaţiilor geografice (IG),

specialităţilor tradi ţionale garantate (STG).

Legea privind protecţia denumirilor de 
origine, indicaţiilor geografice şi specialităţilor 
tradi ţionale garantate nr. 66-XVI din 
27.03.2008 (în vigoare din 25.10.2008)



În conformitate cu Legea 66/2008 privind protecția 
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităților tradiționale garantate:

specialitate tradiţională garantată (STG) – produs 
agricol sau alimentar tradiţional a cărui 
specificitate este recunoscută prin înregistrare 
conform Legi 66/2008;

specificitate – caracteristică prin care un produs 

agricol sau alimentar se distinge în mod clar de 
alte produse agricole sau alimentare similare 
aparţinînd aceleiaşi categorii.

Protec ţia STG



În conformitate cu Legea 66/2008 privind protecția 
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităților tradiționale garantate protecţia 
juridică a indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine pe teritoriul Republicii Moldova se asigură:

• în temeiul înregistr ării lor la AGEPI, sau
• în baza conven ţiilor interna ţionale la care 

Republica Moldova este parte, sau 
• în baza conven ţiilor bilaterale sau multilaterale

încheiate de Republica Moldova.

Protec ţia IG, DO



Protec ția IG, DO, STG pe cale 
național ă



Principiile  generale ale sistemului IG , DO 
sunt dup ă cum urmeaz ă:

• 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
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Autorit ăţi responsabile de controlul 
respect ării caietelor de sarcini (conform 

Hotărîrii Guvernului nr.644 din 19 iulie 2010)
Nr. Autorit ăţi responsabile de control Domeniul reglementat

1. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea 
Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor
Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi 
Control Semincer
Centrul Vinificaţie şi Tehnologie Alimentară al
Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi
Tehnologii Alimentare …..

Cereale şi produse cerealiere (făină, crupe), Fructe şi produse 
din fructe, Legume şi produse din legume, Nuci, Ceaiuri, 
extracte naturale din plante, Uleiuri, … Tutun şi produse din 
tutun, Bere,  Produse vinicole şi alcoolice, Băuturi nealcoolice

2. Inspectoratul Principal de Stat pentru

Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a

Consumatorilor

Inspecţia de Stat în Construcţii

Materiale şi produse pentru construcţii

3. Inspectoratul Principal de Stat pentru

Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a

Consumatorilor

Ministerul Culturii

Obiecte de artizanat

4. Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale Materie primă minerală(piatră, nisip, argile,diatomit, tripol, 
bentonit etc.)

5. Inspectoratul Principal de Stat pentru

Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a

Consumatorilor

Agenţia Medicamentului

Ape minerale medicinale

Ceaiuri medicinale

Produse parafarmaceutice



Cine poate depune cererea de înregistrare a 
DO, IG

• Doar un grup este în drept să depună o cerere de 
înregistrare a unei denumiri de origine, sau a unei 
indicaţii geografice.

• Prin „grup ” se înţelege orice asociere, indiferent de 
forma sa juridică sau componenţa sa, de producători 
care desfăşoară o activitate de producţie in aria 
geografică delimitată, pentru produsele indicate in 
cerere. La acest grup pot participa şi alte părţi 
interesate. 

• O persoană fizică sau juridică poate fi asimilată unui 
grup dacă, la momentul depunerii cererii de 
înregistrare, este unica în aria geografică delimitată 
care produce, prelucrează sau prepară produsele 
indicate în cerere şi dacă aria delimitată prezintă 
caracteristici deosebite faţă de zonele limitrofe. 
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Asigurarea protecţiei IG, DO

�Spre deosebire de alte obiecte de PI, indicaţiile geografice au un 
specific aparte: conform Legii, ele nu aparţin cu drept exclusiv 
nimănui, nu pot fi cesionate, licenţiate. 

�Înregistrarea DO sau IG generează doar apariţia dreptului de 
utilizare a acestora, or, acest drept poate fi obţinut de către orice 
persoană din aria geografică corespunzătoare, în condiţiile Legii. 

�Legea stipulează că doar un grup este în drept să depună o 
cerere de înregistrare a unei DO, sau a unei IG.
Prin „grup” se înţelege orice asociaţie de producători sau de 
procesatori, indiferent de forma juridică de organizare sau de 

componenţa acesteia, care activează în baza statutului grupului şi 
care desfăşoară o activitate de producţie pentru produsele 
specificate în cerere.
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Rolul grupului de produc ători
• Un grup trebuie să reprezinte diferite categorii de 

operatori implicaţi în elaborarea produsului. 
• Grupului îi revine sarcina elaborării caietului de 

sarcini pentru produsul cu IG sau DO, acţionând în 
strânsă legătură cu autoritatea competentă 
responsabilă de omologarea caietului de sarcini. 

• Grupul trebuie să asigure că caietul de sarcini nu va 
conţine formulări care i-ar permite unui singur 
producător monopolul asupra produsului.

• Grupul este responsabil de asigurarea respectării 
caietuli de sarcini şi a calităţilor/caracteris-
ticelor/reputaţiei produsului.



Date statistice (procedura național ă)

• 2 DO naționale (Ciumai, Romanești), 5 DO străine 

înregistrate conform Legii 588/1995

• 2 cereri DO naționale (Cabernet Sauvignon de 
Talmaza, Merlot de Talmaza), 2 cereri DO străine 
(Essentuki nr.4, Essentuki nr.17) depuse conform 
Legii 66/2008

• 4 cereri IG naționale (Codru, Valul lui Traian, Ștefan 
Vodă, Divin) depuse conform Legii 66/2008
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Legi speciale 

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

• Lege cu privire la acordarea statutului de obiectiv al 
patrimoniului cultural-na ţional al Republicii Moldova 
bunurilor Întreprinderii de Stat "Combinatul de 
Vinuri de Calitate "Mile ştii Mici “ Nr.199-XVI din 
28.07.2005 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-
118/596 din 02.09.2005)
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Aranjamentul de la Lisabona

Aranjamentul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind 
protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea 
internaţională a acestora (27 state membre, inclusiv Franţa, 
Italia, Spania, România, Ungaria, Bulgaria, Grecia ş.a.).

Data intrarii in vigoare pentru Republica Moldova -
05.04.2001 (Legea Republicii Moldova nr. 1328-XIV din 27 
octombrie 2000).

Conform Aranjamentului de la Lisabona sunt protejate pe 
teritoriul Republicii Moldova 810 denumiri de origi ne.

Pe data de 19 aprilie 2007 a fost depusă prima denumire de 
origine naţională „ROMĂNEŞTI ” (AO 882) (vinuri ro şii) 
pentru înregistrare în baza Aranjamentul de la Lisabona.



Lista ţărilor membre la Aranjamentul de la Lisabona

Algeria
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Congo. 
• Costa Rica
• Cuba 
• Czech Republic
• Democratic People’s 

Republic of Korea
• France
• Gabon
• Georgia
• Haiti

• Hungary
• Iran (Islamic Republic of) 
• Israel
• Italy
• Mexico 
• Nicaragua
• Peru 
• Portugal 
• Republic of Moldova

(05/04/2001)
• Serbia
• Slovakia
• The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 
• Togo
• Tunisia

(Total: 27 States)



Protecția DO pe cale internațională 
(Lisabona)
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Aranjamentul de la Lisabona
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Aranjamentul de la Lisabona
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Acordul între RM -UE 
privind Protecţia Indicaţiilor Geografice 

• Acordul intre Republica Moldova si Uniunea 
Europeana cu privire la protectia indicatiilor 
geografice ale produselor agricole si 
alimentare, semnat la Bruxelles pe 26 iunie 
2012, ratificat de Republica Moldova la 
27.12.2012.



La 7 aprilie 2011 în JO al UE au fost publicate IG Ciumai 
şi Rom ăneşti 
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BOPI - Editie Speciala "Indicatii geografice" 

853  – pentru produse agricole
şi   alimentare

1953 – pentru vinuri
4       – pentru vinuri aromatizate, 
324 – pentru băuturi spirtoase.
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Acordul între RM -UE 
privind Protecţia Indicaţiilor Geografice 
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Ce urmează?

�Acţiuni concrete din partea organelor de stat. 

�Acţiuni concrete din partea producătorilor.

Ca rezultat:

� produse cu IG şi DO, STG; 

� prosperarea producătorilor,

� dezvoltarea economică a Republicii Moldova.


