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IG, DO nu se creează, ci se recunosc! 

“Se poate spune că indicațiile geografice sunt Frumoasa Adormită în 
lumea proprietății intelectuale” 

- Marcus Höpperger, Director al Direcției Legislațe și Consiliere legislativă, 
Sectorul Mărci și Design, OMPI



Evoluţia cadrului legislativ naţional (scurt istoric)

 Etapa I-a - 26.07.1993 - 08.05.1996 - HG nr. 456 din 26.07.93 cu
privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica Moldova 
(conţinea doar prevederi generale referitoare la DO, definirea DO fiind
foarte vagă).

 Etapa a II-a - 08.05.1996 - 25.10.2008 - Legea nr.588/1995 privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor (conţinea prevederi clare 
referitoare la DO, însă nu conţinea prevederi exprese referitor la IG 
acestea fiind protejate indirect prin neadmiterea înregistrării în calitate
de marcă)

 Etapa a III-a - 25.10.2008 - prezent – Legea nr.66/2008  privind
protecţia denumirilor de origine, indicaţiilor geografice şi specialităţilor
tradiţionale garantate (conţine prevederi clare referitor la IG, DO, STG,
armonizată cu legislaţia comunitară)



Tratate internaţionale privind IG, DO, la care 
RM este parte

 Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietății industriale (în 
vigoare pentru RM din 25.12.1991);

 Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile false 
sau înșelătoare de provenienţa a produselor (în vigoare pentru RM 
din 05.04.2001);

 Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de 
origine а produselor şi înregistrarea lor internaționala (în vigoare 
pentru RM din 05.04.2001 );

 Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala 
legate de comerț (Acordul TRIPS) încheiat la Marrakech (Legea 
pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondiala a 
Comerțului nr.218-XV din 01.06.2001).



• 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 indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi
a specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 610 din 05.07.2010.

• Hotărârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010 cu privire la
desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi
responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine
şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi
a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale
privind conformitatea acestor produse.

Cadrul legal

http://lexcafe.ro/wp-content/uploads/2013/09/tribunal.jpg


Semn utilizat de 
producător pentru a 
arăta că un produs 
provine dintr-o 
anumită localitate, 
regiune sau ţară 
(fabricat în Moldova)

Indicaţie care serveşte la 
identificarea unui produs ca fiind 
originar dintr-un teritoriu sau dintr-o 
regiune ori localitate din acest 
teritoriu, în cazurile în care o 
calitate, un renume sau o altă 
caracteristică a produsului poate fi 
atribuită în mod esenţial acestei 
origini geografice  (Dondușeni, 
Edineț )

Denumirea geografica a regiunii sau 
localităţii utilizată pentru desemnarea 
produsului provenit din acest teritoriu, 
calitatea şi proprietăţile căruia sunt 
determinate exclusiv sau în mod 
esenţial de mediul geografic, incluzând 
factorii naturali şi etnografici (Ciumai, 
Romănești) 6



IG, DO – denumirea (geografică) a unei regiuni sau
localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale,
a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs:

IG
care posedă:
 o calitate specifică,
 o reputaţie sau
 alte caracteristici
ce pot fi atribuite acestei
origini geografice
și
 cel puțin una dintre ale cărui

etape de producție se
desfășoară în aria geografică
delimitată;

DO
a cărui
 calitate sau
 caracteristici
sunt în mod esenţial sau exclusiv

datorate mediului geografic,
cuprinzând factorii naturali şi
umani,

şi a cărui
 etape de producție se

desfășoară, toate, în aria
geografică delimitată;

Definiţii IG, DO 
art.5 din Legea 66/2008

Sunt, de asemenea, considerate DO sau IG denumirile geografice sau
negeografice tradiţionale ce desemnează un produs care îndeplineşte condiţiile

prevăzute la alin.(1) sau (2) art.5 din Legea 66/2008 (ex.: Feta (GR), Pălincă (RO)



Legea 66/2008 (în vigoare din 25.10.2008, 
modificată din 07.06.2016) stabileşte norme 
ce ţin de:

 înregistrarea, 

 protecţia juridică şi 

 utilizarea 

denumirilor de origine (DO), 

indicaţiilor geografice (IG), 

specialităţilor tradiţionale garantate 
(STG). 

Legea 66/2008



În conformitate cu Legea 66/2008 protecţia juridică a 
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine pe teritoriul 
Republicii Moldova se asigură:

 în temeiul înregistrării la

 în baza tratatelor internaţionale, inclusiv acordurilor
bilaterale, la care Republica Moldova este parte:

 Aranjamentul de la
Lisabona (administrat de OMPI RM –din 2001.04.05)

 Acordul de asociere RM-UE
(în vigoare din 2013.04.01)

Protecţia IG, DO în RM

http://www.mfa.gov.md/european-integration/euroinformation/


Protecția IG, DO, STG pe cale națională

•Examinarea şi 
publicarea cererii

•Înregistrarea IG, 
DO, STG

•Ţinerea  Registrelor

• Verifica corespunderea 
produsului cu caietul de 
sarcini

• Verificarea si 
aprobarea 
caietului de sarcini

• Constituirea 
grupului, 
aprobarea 
statutului

• Elaborarea 
caietului de sarcini

Producătorii

Autoritatea 
competenta 

(MAIA, 
Ministerul 

Culturii, etc.)

AGEPI
Autoritatea 
de control



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

• Prin „grup” se înţelege orice asociere, indiferent de 
forma sa juridică, alcătuită în principal din producători 
sau prelucrători ai produselor specificate în cerere.

• La un grup care depune o cerere de înregistrare a unei 
denumiri de origine, a unei indicaţii geografice se pot 
asocia şi alte părţi interesate.

Cine poate depune cererea de înregistrare a 
DO, IG 



Conform Regulamentului (pct. 25):

• O persoană fizică sau juridică poate fi asimilată unui
grup (poate fi considerată drept grup) dacă, la momentul
depunerii cererii de înregistrare a unei IG sau DO, se
dovedeşte că:

• În Regulament se stabilesc de asemenea regulile
specifice aplicate grupului

caracteristicele produsului
diferă de cele ale produselor
obţinute în zonele limitrofe

aria geografică delimitată prezintă
caracteristici esenţial diferite de
cele din zonele limitrofe sau

persoana dată este unicul producător
din aria geografică delimitată care
doreşte să depună cerere şi



Rolul grupului de producători 

• 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
caietului de sarcini şi a calităţilor/caracteristicelor/reputaţiei
produsului.



Caietul de sarcini (art. 8) trebuie să conţină:

a) DO sau IG solicitată spre înregistrare;
b) denumirea şi descrierea produsului, a materiei prime şi principalele

caracteristici ale produsului;
c) delimitarea ariei geografice;
d) elemente care să ateste că produsul provine din aria geografică

delimitată;
e) descrierea metodei de obţinere a produsului, descrierea

elementelor referitoare la ambalaj;
f) elemente care să justifice:

- legătura dintre calitatea sau caracteristicele produsului şi mediul
geografic (pentru DO), sau
- legătura dintre o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici
ale produsului şi originea sa geografică (pentru IG);

g) denumirile şi adresele autorităţilor competente sau ale
organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului
de sarcini, precum şi precizarea misiunii lor;

h) orice reguli specifice de etichetare a produsului în cauză;
i) oricare alte eventuale cerinţe, stabilite de lege, ce trebuie

respectate.



Omologarea caietului de sarcini 
(până la depunerea cererii la AGEPI)

Spre   
examinare

Recomandare – modificarea
caietului de sarcini

Grupul de producători

Statutul Grupului
Proiectul Caietului de sarcini

Autoritatea competentă

Elaborează
(modifică)

Conform

Decizia de omologare 
a caietului de sarcini

Neconform



Autorităţile competente privind
omologarea caietelor de sarcini

Autorităţile competente pentru domeniile reglementate au fost
desemnate prin HG nr. nr.644 din 19.07.2010:

• Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare – pentru
produse agricole şi alimentare, vinicole şi alcoolice, bere,
băuturi nealcoolice, tutun şi produse din tutun etc;

• Ministerul Dezvoltării Regionale si 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.).



Conform Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008, AGEPI este oficiul
național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica
autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție juridică
IG, DO și STG în condițiile prezentei legi.

În acest context AGEPI:
 recepționează și examinează cererile de înregistrare a IG,DO și 

STG;
 înregistrează  IG, DO și STG;
 eliberează, în numele statului, certificate privind dreptul de utilizare a 

IG, DO și STG;
 publică  datele oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială 

al RM;
 ține  registrele naționale  ale cererilor de înregistrare și ale IG, DO și 

STG;
 este autoritatea competentă a R. Moldova în cadrul Uniunii Speciale 

a Ţărilor Membre la Aranjamentul de la Lisabona;
 exercită și alte atribuții prevăzute de lege.



AGEPI: Conţinutul cererii de înregistrare a
DO sau IG :

Solicitarea de 
înregistrare

(pe un formular tip)

Caietul de sarcini (solicitanţii 
naţionali) sau dovada 

înregistrării în ţara de 
origine (solicitanţii străini)

Documentul unic în care 
figurează elementele 

principale ale caietului 
de sarcini

1
2

3



Procedura de examinare a cererii:

Recepţionarea cererii de 
înregistrare a DO,IG

Examinarea cererii în vederea 
acordării datei de depozit 

Publicarea cererii în BOPI

Perioada de opoziţie
(persoanele care au un 

interes legitim)

Examinarea de fond: 
motivele de refuz; opoziţiile

Anterior aviz Emiterea deciziei

De înregistrare De respingere

Eliberarea certificatului 
privind dreptul de  

utilizare a DO sau IG

1 lună

3 luni

3 luni

Contestaţie în Comisia 
de Contestaţii AGEPI

NeîntemeiatăÎntemeiată

2 luni

Decizia de 
respingere

Decizia de 
înregistrare

Corespunde Nu corespunde

Înscrierea în 
Registru

Publicarea în BOPI a datelor privind 
înregistrarea şi referitoare la deţinătorii 

dreptului de utilizare a DO sau IG

Judecătoria 
în a cărei 
jurisdicţie 
este sediul 
AGEPI

Atacarea Deciziei

Generează 
apariţia dreptului  

de utilizare 
a DO sau IG

1 lună



Motive de refuz la înregistrare (art. 7)

… atunci când 

înregistrarea va fi de 

natură să inducă în eroare 

consumatorul cu privire la producător 

sau la originea adevărată a produsului sau dacă 

există riscul efectiv de confuzie în percepţia consumatorului

nu corespund condiţiilor 
stabilite faţă de IG, DO

au devenit generice
(denumiri comune)

Sunt excluse de la protecţie 
şi nu pot fi înregistrate 
denumirile care:

sunt contrare ordinii publice 
sau bunelor moravuri

O denumire nu poate fi înregistrată 
ca DO sau IG şi atunci când 
este în conflict cu:

o marcă anterior 
înregistrată

denumirea unui soi de plante 
sau a unei rase de animale

o IG sau DO total sau parţial 
omonimă deja protejată
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Dreptul de utilizare a IG, DO

• Dreptul de utilizare a unei DOP va aparţine în comun persoanelor care
produc, prelucrează şi prepară produsele respective în aria geografică
corespunzătoare, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

• Dreptul de utilizare a unei IGP va aparţine în comun persoanelor care
produc şi/sau prelucrează, şi/sau prepară produsele respective în aria
geografică corespunzătoare, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

• Orice persoană fizică sau orice persoană juridică, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare, din aria geografică delimitată
corespunzătoare, care produce produse în conformitate cu prevederile
caietului de sarcini pentru DOP sau pentru IGP dobîndeşte dreptul de
utilizare a acesteia în condiţiile prezentei legi şi ale Regulamentului.

• Dreptul de utilizare a DOP sau a IGP se dobîndeşte şi se menţine doar
pentru perioada în care se respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini
pentru produsul respectiv.



Simbolurile naționale asociate 
IGP, DOP, STG

Simbolurile, precum și Regulamentul de utilizare a
acestora au fost aprobate prin Legea nr. 101 din 12.06.2014
pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor
geografice protejate, denumirilor de origine protejate și
specialităților tradiționale garantate.

În baza unui  concurs național, 
Comisia Națională desemnată a 
selectat simbolurile câștigătoare:



Denumiri, menţiuni şi simboluri – IG, DO:

DO și IG protejate pot fi utilizate doar de către
persoanele care deţin dreptul de utilizare a acestora.

Produsele originare din RM comercializate sub o
denumire protejată în conformitate cu prezenta lege
pot fi marcate cu menţiunile „Denumire de origine
protejată” sau „Indicaţie geografică protejată”
şi/sau cu simbolurile naţionale asociate acestora:



IG/DO protejate pe cale naţională

Nr. DO Ţara Produsul

DO-1 ROMĂNEŞTI MD vin 

DO-2 Českobudějovické pivo 

Budweiser Bier Bière de 

České Budějovice Budweis 

Beer

MD bere

DO-3 Budějovické pivo - Budvar 

Budweiser Bier - Budvar 

Bière de Budweis - Budvar 

Budweis Beer - Budvar

CZ bere

DO-4 Budějovický Budvar 

Budweiser Budvar

CZ bere

DO-5 Budějovické pivo 

Budweiser Bier Bière de 

Budweis Budweis Beer

CZ bere

DO-6 Karlovarská hořká 

Karlsbader Bitter

CZ băuturi 

alcoolice

DO-7 CIUMAI MD vin

DO-8 ESSENTUKI NR. 17 RU apă minerală

DO-9 ESSENTUKI NR. 4 RU apă minerală

DO-10 BRÎNZĂ DE POPEASCA  MD brînză de oi

Nr. IG Ţara Produsul

IG-1 CODRU MD vin

IG-2 DIVIN MD rachiu de vin învechit

IG-3 VALUL LUI 

TRAIAN

MD vin

IG-4 ŞTEFAN VODĂ MD vin

IG-5 Rachiu de caise de 

Nimoreni

MD rachiu de caise

IG-6 Dulceaţă din petale 

de trandafir 

Călăraşi

MD dulceaţă din petale de 

trandafir

IG-7 ZĂBRICENI MD plante, fructe uscate

şi amestecuri din ele

pentru infuzii



IG şi DO din RM

În Republica Moldova sunt 
înregistrate:
 trei DO:
Ciumai, Romaneşti, 
BRÎNZĂ DE POPEASCA,

 șapte IG:
 Divin,
 Codru, Ştefan Vodă, Valul lui 
Traian,
 Dulceaţă din petale de trandafir 
Călăraşi,
 Rachiu de caise de Nimoreni,
 ZĂBRICENI.



Aranjamentul de la Lisabona

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

Avantajele protecţiei DO prin 
Aranjamentului:

•Procedură unică

•Minimum de formalități

•Taxă unică (în Franci elvețieni)



DO protejate în baza Aranjamentului de la 
Lisabona

Protejate 949 de DO din 20 de ţări,
inclusiv  DO Romănești (din Republica Moldova)



Acordul 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, a intrat în vigoare la 01
aprilie 2013.

Fiecare parte asigură protecția reciprocă a indicaţiilor
geografice şi denumirilor de origine (RM-UE).



Acordul între RM-UE  privind Protecţia 
Indicaţiilor Geografice

 în baza Acordului, pe teritoriul Republicii 
Moldova sunt protejate 3648 de IG/DO din UE;

 iar pe teritoriul UE sunt protejate
- 2 DO din Republica Moldova – CIUMAI,   

ROMĂNEȘTI

- 4 IG din Republica Moldova – CODRU, 

DIVIN, 

VALUL LUI TRAIAN,                  

ŞTEFAN VODĂ

BOPI- ediţie specială -
INDICAŢII GEOGRAFICE

Sunt  transmise către UE două IG din RM :
 Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi, 

 Rachiu de caise de Nimoreni

http://www.agepi.md/pdf/bopi/bopi-editie-speciala-2010/BOPI-2010-editie-speciala.pdf


DO şi IG înregistrate protejază producătorii 
împotriva:

oricarei utilizarii directe sau indirecte, a unei 
denumiri protejate;

utilizarii abuzive, imitarii sau evocarii originii
(“de genul”, “de tipul”);

oricarei indicatii false sau inselatoare 
privind provenienta, originea, natura sau 
calitatile esentiale ale produsului.

Efectele înregistrării DO şi IG



De ce, toutuşi, avem nevoie de IG?

Dezvotare 
durabilă

IG sunt nişte instrumente eficiente pentru
promovarea dezvoltării rurale deoarece:

• ajută producătorii să obţină un supraprofit
în schimbul garanţiei calităţii

• ajută la distribuirea mai corectă şi
echitabilă a veniturilor pe întreg lanţul de
producere începând cu producătorii
materiilor prime şi terminând cu
comercianţii

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

IG sunt nişte instrumente eficiente
de marketing deoarece:

• promovează diversificarea
produselor

• permite producătorilor să
comercializeze produse evident
diferenţiate care sunt destul de
uşor de identificat

IG sunt instrumente eficiente pentru
păstrarea tradițiilor locale şi a
resurselor naturale, deoarece:

• încurajează păstrarea resurselor
naturale

• preîntâmpină standardizarea
produselor agroalimentare

IG sunt o parte componentă a culturii
noastre:

• contribuie la colaborarea producătorilor
locali în vederea soluţionării problemelor
comune

• joacă un rol pozitiv în edificarea identităţii
naţionale, făcîndu-i pe producători mândri
de produsele sale unice tradiţionale

• influienţează pozitiv turizmul



Potenţialul RM

Republica  Moldova dispune de un 
potențial mare în producerea unor 

produse cu calități deosebite, cum ar fi :
vinuri, băuturi alcoolice;
 fructe, legume, nuci;
 cașcaval, unt, iaurt;
 carne, produse din carne,       
 miere;
 uleiuri esențiale;
 bere, ape minerale;
 tutun, produse din tutun...

Promovarea produselor cu caracteristici
speciale poate deveni un beneficiu
important în economia rurală, asigurând
sporirea veniturilor agricultorilor și
stabilirea populației rurale în aceste
zone.



Componenta 6_Indicații geografice

- Crearea Grupului de lucru (WG3);
- Lansarea procesului de selectare a experților 

(internaționali/locali);
- Colectarea propunerilor pentru Planul de 

activități;
- Elaborarea studiilor referitor la IG
(Ghid practic pentru identificare produselor, băuturilor, bucatelor și 

meșteșugurilor potențiale de înregistrat în calitate de IGP; DOP, 
STG în RM);

- Identificarea potențialelor IG;
- Suport pentru asigurarea protecției IG.



Baze de date
www.agepi.gov.md



Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, 
Chisinau, MD-2024, Republica Moldova 

Tel/fax: Anticamera: (+373-22) 400508; 
Fax: (+373-22) 440119 

www.agepi.gov.md
E-mail: office@agepi.gov.md

https://www.facebook.com/AGEPI
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