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MARCI SI INDICATII GEOGRAFICE 
 

 
 
 
 



 

• Indicația geografică este un semn distinctiv utilizat pentru a identifica un produs originar dintr-un teritoriu al 
unei țări, dintr-o regiune sau dintr-o localitate anume a cărui calitate, reputație sau orice altă caracteristică 
este legată de originea sa geografică.  

•  De cele mai mute ori, indicațiile geografice sunt denumiri ale unor locuri care identifică produsele ce provin 
din aceste locuri și care au caracteristicile asociate cu acel loc.  

• Spre exemplu:  'Champagne', 'Scotch whiskey’, ’Șuncă de Parma’ 

• Cu toate acestea, sunt și nume non geografice care pot să fie de asemenea protejate ca IG-uri dacă au o 
legătură cu un loc anume. 

• Spre exemplu, brânza FETA nu este denumită după un loc anume, dar este atât de legată de Grecia încât se 
identifică ca fiind un produs specific grecesc 

• Protecția indicațiilor geografice prezintă importanță atât economică cât și culturală. Acestea pot să creeze 
valoare pentru comunitățile locale prin produse care au rădăcini în tradiție, cultură, dar pot de asemenea să 
susțină dezvoltarea rurală a comunităților precum și creearea de oportunități la nivelul pieții muncii 

• De-a lungul timpului, țările europene au luat inițiativa de a identifica și proteja indicațiile lor geografice 

• Spre ex: Cognac, Roquefort, Sherry, Parmigiano Reggiano, Jambons de Teruel și de Parma, măsline Toscane, 
Budějovické pivo și Budapesti téliszalámi. 

 

 

 
 
 
 



• Indicațiile geografice devin un drept de proprietate intelectuală util pentru țările în curs de dezvoltare dat 
fiind potențialul lor de a crește valoarea și de a promova dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale. 

• Marea majoritate a țărilor au o gamă de produse locale care corespund unei noțiuni de indicații geografice, 
dar există și altele care sunt deja cunoscute și protejate la nivel global     

• Spre ex: orezul Basmati sau ceaiul Darjeeling. 

• Dat fiind această valoare a indicațiilor geografice, acestea sunt supuse riscului de contrafacere, acțiuni ce 
afectează atât consumatorii, cât și producătorii 

• UE este activă în a negocia acorduri multilaterale și bilaterale prin care să fie protejate indicațiile geografice 
ale UE 

• Protecția unei IG poate fi obținută: 

• Via printr-un sistem sui generis – prin care o lege consideră IG ca fiind un drept de proprietate intelectuală 
specific, distinct 

ȘI/SAU 

• Via printr-un sistem al mărcilor – aceasta înseamnă un sistem care nu consideră IG-urile ca fiind drepturi 
separate, independente de PI 

• La nivelul UE, semne precum Bordeaux, Jijona, Parma sunt protejate atât ca IG, dar pot fi înregistrate și ca 
mărci individuale, colective sau de certificare  
 

 

 

 
 
 
 



Reglementare națională: 
 
- art. 3, litera g) - Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (“Legea 84/1998”) – “indicaţia geografică - 

denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unul stat, în cazurile în 
care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esenţial atribuite acestei origini 
geografice” 
 

- art. 3, litera l) - Legea 84/1998 – “Registrul indicaţiilor geografice - colecţia de date, administrată de OSIM, care 
cuprinde indicaţiile geografice înregistrate în România, precum şi toate datele înscrise referitoare la aceste 
înregistrări, indiferent de suportul pe care sunt păstrate aceste date” 
 

- art. 5 Legea 84/1998 – “(1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru 
următoarele motive absolute: 

• d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna specia, 
calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării 
serviciului sau alte caracteristici ale acestora; 

• f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura 
produsului sau a serviciului; 

• g) mărcile care conţin o indicaţie geografică sau sunt constituite dintr-o astfel de indicaţie, pentru produse care 
nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicaţii este de natură să inducă publicul în 
eroare cu privire la locul adevărat de origine; 

• h) mărcile care sunt constituite sau conţin o indicaţie geografică, identificând vinuri sau produse spirtoase care 
nu sunt originare din locul indicat” 

 
 



Reglementare națională: 
 

• Art. 6, (4) din Legea 84/1998 (motive relative): “O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în 
cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă: 

• b) drepturile decurgând dintr-o marcă neînregistrată sau dintr-un alt semn utilizat în activitatea comercială 
au fost dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii ulterioare ori, după caz, 
înainte de data priorităţii invocate prin cererea de înregistrare a mărcii ulterioare şi dacă acea marcă 
neînregistrată sau acel semn utilizat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii 
ulterioare; 

• c) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept 
la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială”. 

 
 



Reglementare la nivelul UE: 

 
- Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca 

Uniunii Europene  
 

• Articolul 7 - Motive absolute de refuz 
- “(1)   Se respinge înregistrarea următoarelor: 
- c) mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a 

desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației 
produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora; 

- g) mărci care sunt de natură să înșele publicul consumator, de exemplu asupra naturii, calității sau 
provenienței geografice a produsului sau a serviciului;  

- j) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii, al dreptului intern sau al 
acordurilor internaționale la care Uniunea sau statul membru în cauză este parte, care prevăd protecția 
denumirilor de origine și a indicațiilor geografice; 

- k) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii sau al acordurilor internaționale la 
care Uniunea este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri; 

- l) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii sau al acordurilor internaționale la 
care Uniunea este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate” 
 
 
 



Reglementare la nivelul UE: 

 
- Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca 

Uniunii Europene  
 

• Articolul 8 - Motive relative de refuz: 

• “(6)   La opoziția oricărei persoane autorizate în temeiul legislației relevante să își exercite drepturile care 
decurg dintr-o denumire de origine sau dintr-o indicație geografică, înregistrarea mărcii solicitate se 
respinge în cazul și în măsura în care, în temeiul legislației Uniunii sau al dreptului intern care prevede 
protejarea denumirilor de origine sau a indicațiilor geografice:  

• (i) o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice a fost deja depusă în 
conformitate cu legislația Uniunii sau cu dreptul intern înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a 
mărcii UE sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare; 

• (ii) denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă dreptul de a interzice utilizarea unei 
mărci ulterioare”. 

 

 

 
 
 
 



Reglementare la nivelul UE: 

 
- Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 

sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare 
 

- Art 1 – Scop 
 

- (1)   Prezentul regulament are scopul de a-i ajuta pe producătorii de produse agricole și alimentare în vederea 
informării cumpărătorilor și consumatorilor cu privire la caracteristicile și proprietățile de producție agricolă ale 
produselor agricole și alimentare respective, asigurând astfel: 

- a) concurență loială pentru fermierii și producătorii de produse agricole și alimentare cu caracteristici și proprietăți 
care oferă valoare adăugată; 

- b) punerea la dispoziția consumatorilor de informații corecte referitoare la aceste produse; 
- c) respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; și 
- d) integritatea pieței interne. 

• Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt destinate sprijinirii activităților agricole și de prelucrare, precum 
și a sistemelor agricole asociate produselor de înaltă calitate, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor politicii 
de dezvoltare rurală. 

• (2)   Prezentul regulament stabilește „sisteme de calitate” care oferă baza identificării și, după caz, a protejării 
denumirilor și mențiunilor care, în special, indică sau descriu produse agricole cu: 

• a) caracteristici care oferă valoare adăugată; sau 

• b) proprietăți care oferă valoare adăugată ca rezultat al metodelor agricole sau de prelucrare utilizate pentru 
producția acestora sau al locului de producere sau comercializare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



• Articolul 13 - Protecție 

• (1)   Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva: 

a) oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de 
înregistrare, în cazul în care produsele respective sunt comparabile cu cele înregistrate sub denumirea respectivă sau în cazul în 
care printr-o astfel de utilizare se exploatează reputația denumirii protejate, inclusiv atunci când produsele respective sunt 
folosite ca ingrediente; 

b) oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări, chiar dacă adevărata origine a produselor sau a serviciilor este indicată sau dacă 
denumirea protejată este tradusă sau însoțită de cuvinte precum „gen”, „tip”, „metodă”, „așa cum se prepară la/în”, „imitație” 
sau alte cuvinte similare, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente 

c) oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare 
pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau documentele referitoare la produsul în cauză, 
precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea 
acestuia; 

d) oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. 

• În cazul în care o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată include denumirea unui produs care este 
considerată a fi generică, utilizarea denumirii generice respective nu se consideră a fi contrară dispozițiilor primului paragraf 
literele (a) sau (b). 

• (2)   Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate nu devin generice. 

• (3)   Statele membre adoptă măsurile administrative și juridice corespunzătoare pentru a preveni sau opri utilizarea ilegală a 
denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate menționate la alineatul (1), produse sau comercializate în 
statul membru respectiv. 

• În acest scop, statele membre desemnează autoritățile responsabile cu luarea acestor măsuri, în conformitate cu procedurile 
stabilite de fiecare stat membru. 

• Autoritățile respective oferă garanții corespunzătoare de obiectivitate și imparțialitate și au la dispoziție personal calificat și 
resursele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor lor. 

 



• Articolul 6 (4): ”O denumire propusă spre înregistrare ca denumire de origine sau indicație 
geografică nu se înregistrează în situația în care, date fiind reputația și renumele unei mărci, 
precum și durata utilizării acesteia, înregistrarea denumirii propuse ca denumire de origine sau 
indicație geografică este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata 
identitate a produsului.” 

• Articolul 14 - Relațiile dintre mărci, denumirile de origine și indicațiile geografice : 

• “(1)   În cazul în care o denumire de origine sau o indicație geografică este înregistrată în temeiul 
prezentului regulament, înregistrarea unei mărci a cărei utilizare ar contraveni articolului 13 
alineatul (1) și care se referă la același tip de produs trebuie refuzată dacă cererea de 
înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii la Comisie a cererii de înregistrare în 
ceea ce privește denumirea de origine sau indicația geografică. Mărcile înregistrate cu încălcarea 
primului paragraf se invalidează. Dispozițiile prezentului alineat se aplică fără a aduce atingere 
dispozițiilor Directivei 2008/95/CE. 

• (2)   Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (4), o marcă a cărei utilizare contravine 
articolului 13 alineatul (1) și care a fost solicitată, înregistrată sau instituită prin utilizarea sa cu 
bună-credință pe teritoriul Uniunii, dacă această posibilitate este prevăzută în legislația în 
cauză, înainte de data la care este transmisă Comisiei cererea de protejare a denumirii de 
origine sau a indicației geografice, poate continua să fie utilizată sau să fie reînnoită pentru 
produsul respectiv, în pofida înregistrării unei denumiri de origine sau a unei indicații 
geografice, dacă marca nu intră sub incidența motivelor de anulare sau revocare prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca 
comunitară (22) sau de Directiva 2008/95/CE. În astfel de cazuri, este permisă utilizarea 
deopotrivă a denumirii de origine protejate, a indicației geografice protejate și a mărcilor 
relevante.” 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R1151


• Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 
privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului 

 

• Articolul 16 - Protecţia indicaţiilor geografice 

Fără a aduce atingere articolului 10, indicaţiile geografice înregistrate în anexa III sunt protejate 
împotriva: 

a) oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte pentru produse care nu intră sub incidenţa 
înregistrării, în măsura în care produsele în cauză sunt comparabile cu băutura spirtoasă înregistrată 
sub indicaţia geografică respectivă sau în măsura în care această utilizare exploatează reputaţia 
indicaţiei geografice înregistrate; 

b) oricărei uzurpări, imitaţii sau evocări, chiar dacă este indicată originea reală a produsului sau dacă 
indicaţia geografică este utilizată în traducere sau însoţită de o formulă cum ar fi „gen”, „tip”, „fel”, 
„stil”, „fabricare”, „aromă” sau alt termen asemănător; 

c) oricărei alte indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa, originea, natura sau calităţile 
esenţiale, prezente în desemnarea, prezentarea sau etichetarea produsului, care este susceptibilă să 
dea o impresie falsă în privinţa originii acestuia; 

d) oricărei alte practici care poate induce în eroare consumatorul în privinţa originii reale a produsului. 

 

 



• Articolul 23 - Legătura dintre mărci şi indicaţiile geografice 

(1)   Înregistrarea unei mărci care conţine sau este constituită dintr-o indicaţie 
geografică înregistrată în anexa III este refuzată sau invalidată în cazul în care 
utilizarea acesteia ar avea drept rezultat oricare dintre situaţiile menţionate la 
articolul 16. 

(2) Tinând cont în mod corespunzător de dispoziţiile dreptului comunitar, marca a 
cărei utilizare corespunde uneia dintre situaţiile menţionate la articolul 16 şi care a 
fost depusă, înregistrată sau recunoscută prin utilizarea sa cu bună-credinţă pe 
teritoriul comunitar, în cazul în care această posibilitate este prevăzută în legislaţia 
aplicabilă, fie înainte de data protejării indicaţiei geografice în ţara de origine, fie 
înainte de 1 ianuarie 1996, poate continua să fie utilizată în pofida înregistrării unei 
indicaţii geografice, cu condiţia să nu existe motive de invalidare sau revocare a 
mărcii respective în conformitate cu Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1988 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la 
mărci (11) sau cu Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 
privind marca comunitară (12). 

(3)   O indicaţie geografică nu se înregistrează în cazul în care, date fiind reputaţia 
şi renumele unei mărci, precum şi durata utilizării sale în Comunitate, 
înregistrarea este de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la 
identitatea reală a produsului. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32008R0110&qid=1504086595971


• Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 
2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale 
Consiliului  

• Articolul 103 - Protecție 

(1)   O denumire de origine protejată și o indicație geografică protejată pot fi utilizate de orice operator care 
comercializează un vin produs în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător. 

(2)   O denumire de origine protejată și o indicație geografică protejată, precum și vinul care utilizează denumirea 
protejată în conformitate cu caietul de sarcini sunt protejate împotriva: 

a) oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a denumirii protejate respective:  

(i) de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini pentru denumirea protejată; sau  

(ii) în măsura în care această utilizare exploatează reputația unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații 
geografice protejate.  

b) utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau 
dacă denumirea protejată este tradusă, transcrisă sau transliterată ori este însoțită de expresii, precum „stil”, „tip”, 
„metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemănătoare; 

c) oricărei indicații false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, 
care figurează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele 
referitoare la produsul vinicol respectiv, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient de natură să 
creeze o impresie greșită cu privire la originea acestuia; 

d) oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. 

3) Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 
101 alineatul (1). 

 

 

 

 

 

 

 



• Articolul 102 - Relația cu mărcile 

(1)   Înregistrarea unei mărci care conține sau constă într-o denumire de origine protejată sau o 
indicație geografică protejată care nu respectă specificațiile produsului în cauză sau a cărei 
utilizare face obiectul articolului 103 alineatul (2) și care se referă la un produs care se înscrie în una 
dintre categoriile enumerate în partea II din anexa VII este: 

• refuzată, dacă cererea de înregistrare a mărcii este înaintată după data de prezentare la Comisie a 
cererii de protecție privind denumirea de origine sau indicația geografică și, prin urmare, 
denumirea de origine sau indicația geografică este protejată; sau 

• anulată. 

2)   Fără a aduce atingere articolului 101 alineatul (2), o marcă, dintre cele menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol, pentru care a fost depusă o cerere, care a fost înregistrată sau care este 
consacrată prin utilizare de bună credință, dacă această posibilitate este prevăzută de dreptul în 
domeniu, pe teritoriul Uniunii, fie anterior datei obținerii protecției denumirii de origine sau a 
indicației geografice în țara de origine, fie anterior datei de 1 ianuarie 1996, poate fi utilizată în 
continuare și poate fi reînnoită în pofida protecției denumirii de origine sau a indicației geografice, 
cu condiția să nu existe motive de anulare sau revocare a mărcii, prevăzute de Directiva 
2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (31) sau de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al 
Consiliului (32). 

În astfel de cazuri, este permisă utilizarea denumirii de origine sau a indicației geografice alături de 
mărcile relevante. 
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• Pana in anul 2019, mai multe produse sunt in atentia MADR pentru finalizarea 
documentatiei conform Regulamentului european nr. 1151/2012 si a legislatiei nationale 
corespunzatoare acesteia, dintre care : Telemea de Vaideeni, judet Valcea, Branza de 
burduf de Bran, Gem de rabarba, Branza de Gulianca, Salata deltaica cu icre de stiuca, 
Virsli de Hunedoara, Paine de Pecica, Salam de Nadlac, Salinate de Turda, Usturoi de 
Copalau, Ceapa de Pericei, Sunca ardeleneasca, Varza de Toboliu, Bere nemteana, 
Cobza cu pastrav afumat de Valea Putnei, Covrigul muscelean, Prune afumate de 
Samburesti, Carnati oltenesti, Mere de Voinesti, etc. 
 
In prezent, Romania are inregistrate ca indicatii geografice trei produse alimentare la 
nivel UE: Magiunul de prune de Topoloveni (IGP), Salamul de Sibiu (IGP), Novac afumat 
din Tara Barsei (IGP), si una ca denumire de origine protejata - Telemea de Ibanesti 
(DOP), o alta a fost publicata si anume Scrumbia de Dunare afumata (IGP), iar alte 
produse se afla in analiza la Bruxelles respectiv Carnati de Plescoi ((IGP), Cascaval de 
Saveni (IGP), Salata de icre de stiuca de Tulcea (IGP), Telemea de Sibiu (IGP), Magiun de 
Prune Topoloveni. Indicatii geografice protejate pentru bauturi spirtoase: Vinars 
Tarnave, Vinars Segarcea, Vinars Murfatlar, Vinars Vaslui, Vinars Vrancea, Palinca, Horinca 
de Camarzana, Tuica Zetea de Mediesu Aurit, Ţuică de Valea Milcovului, Ţuică de Buzău, 
Ţuică de Argeş, Ţuică de Zalău, Ţuică Ardelenească de Bistriţa, Horincă de Maramureş, 
Horincă de Cămârzana, Horincă de Seini, Horincă de Chioar, Horincă de Lăpuş, Turţ de 
Oaş, Turţ de Maramureş si vinuri: Cotnari, Dealu Mare, Dealu Bujorului, Dealurile 
Olteniei, Dealurile Munteniei, Dragasani, Dealurile Transilvaniei, Husi, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
fabricat de SONIMPEX SERV COM SRL. a fost înregistrat la 8 aprilie 2011 ca 
Indicaţie Geografică Protejată (I.G.P.) la nivel UE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
fabricat de membrii grupului aplicant Asociaţia Producătorilor de Salam 
de Sibiu (APSS) - SC SALSI SA – Sinaia, jud. Prahova; SC H&E REINERT SRL – 
Feldioara, jud. Brașov; SC ALDIS SRL – Călărași, jud. Călărași; SC AGRICOLA 
INTERNAȚIONAL SA, Bacău, jud. Bacău; SC SCANDIA ROMÂNIA SA – Sibiu, 
jud. Sibiu, a fost înregistrat la 19 februarie 2016, ca Indicaţie Geografică 
Protejată (I.G.P.) la nivel UE 
 



 

 

 

 

 

 

 

fabricată de S.C. MIRDATOD PROD S.R.L. membră al grupului aplicant ASOCIAȚIA 
PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR TRADIȚIONALE DE PE VALEA GURGHIULUI, 
comuna Ibănești, sat Ibănești, nr. 273, județul Mureș, a fost înregistrată la 15 martie 
2016, ca Denumire de Origine Protejată (D.O.P.) la nivel UE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

fabricat de S.C. DORIPESCO PROD S.R.L. membră al grupului aplicant 
ASOCIAŢIA DORIPESCO, comuna Hălchiu, judeţul Braşov, strada Bisericii, nr. 
224, a fost înregistrat în 06 aprilie 2017, ca Indicație Geografică Protejată 
(I.G.P.) la nivel UE 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

• Rolul IG  

• sunt importante pentru producători – atât pentru piața internă, cât și pentru export 

•  sunt importante pentru consumatori – care obțin astfel o garanție a calității, a modului de fabricație 

•  identitatea națională poate fi exprimată prin aceste IG-uri 

• Există trei mențiuni care atestă tradițiile și calitățile specifice ale produselor alimentare și agricole, ale vinurilor, 
băuturilor spirtoase și ale vinurilor aromatizate produse în UE sau în alte țări. Două dintre acestea, denumirea de 
origine si indicația geografică au o legătură anume cu o regiune de unde provine produsul, în timp ce a treia – 
mențiunea tradițională garantată scoate în evidență un proces de producție a unui produs tradițional  

• Datorită acestor mențiuni, consumatorii pot să recunoască ușor aceste produse ce le asigură o anumită calitate, 
autenticitate.  

• IG-urile reprezintă nu numai un instrument de comercializare util atât la nivel naționale, UE, internațional, dar 
asigură de asemenea o protecție juridică împotriva oricărei utilizări abuzive, imitații  

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

MARCI SI SEMNE DE INALTA VALOARE 
SIMBOLICA  

 
 
 
 



 

• Reglementare națională: 

 

• art. 5 Legea 84/1998 – “(1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru 
următoarele motive absolute: 

 

• j)mărcile care conţin, fără consimţământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se 
bucură de renume în România; 

• k)mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, 
embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră 
sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris; 

• l)mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte 
embleme, sigle, iniţiale sau denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin 
organizaţiilor internaţionale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii; 

• m)mărcile care conţin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios; 

• n)mărcile care conţin, fără autorizaţia organelor competente, ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, 
altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenţia de la Paris. 

 
 

 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 
 
 

Protejarea patrimoniului cultural national 



 
- Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicata 

 

• Patrimoniul cultural naţional mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, 
artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, 
reprezentând mărturii materiale ale evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale potenţialului creator uman 
şi ale contribuţiei româneşti, precum şi a minorităţilor naţionale la civilizaţia universală. 

• (2)Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural naţional mobil sunt: 

• 1.bunuri arheologice şi istorico-documentare, precum: 

• a)descoperirile arheologice terestre şi subacvatice, unelte, ceramică, inscripţii, monede, sigilii, bijuterii, piese de 
vestimentaţie şi harnaşament, arme, însemne funerare, cu excepţia eşantioanelor de materiale de construcţie, materiale din 
situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate; 

• b)elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice; 

• c)mărturii materiale şi documentare privind istoria politică, economică, socială, militară, religioasă, ştiinţifică, artistică, 
sportivă sau din alte domenii; 

• d)manuscrise, incunabule, cărţi rare şi cărţi vechi, cărţi cu valoare bibliofilă; 

• e)documente şi tipărituri de interes social: documente de arhivă, hărţi şi alte materiale cartografice; 

• f)obiecte cu valoare memorialistică; 

• g)obiecte şi documente cu valoare numismatică, filatelică, heraldică: monede, ponduri, decoraţii, insigne, sigilii, brevete, 
mărci poştale, drapele şi stindarde; 

 



 

• h)piese epigrafice; 

• i)fotografii, clişee fotografice, filme, înregistrări audio şi video; 

• j)instrumente muzicale; 

• k)uniforme militare şi accesorii ale acestora; 

• l)obiecte cu valoare tehnică; 

 

• 2.bunuri cu semnificaţie artistică, precum: 

• a)opere de artă plastică: pictură, sculptură, grafică, desen, gravură, fotografie şi altele; 

• b)opere de artă decorativă şi aplicată din sticlă, ceramică, metal, lemn, textile şi alte materiale, podoabe; 

• c)obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrărie, mobilier şi altele; 

• d)proiecte şi prototipuri de design; 

• e)materiale primare ale filmelor artistice, documentare şi de animaţie; 

• f)monumente de for public, componente artistice expuse în aer liber; 
 



 

• 3.bunuri cu semnificaţie etnografică, precum: 

• a)unelte, obiecte de uz casnic şi gospodăresc; 

• b)piese de mobilier; 

• c)ceramică; 

• d)textile, piese de port, pielărie; 

• e)alte obiecte din metal, lemn, os, piatră, sticlă; 

• f)obiecte de cult; 

• g)podoabe; 

• h)ansambluri de obiecte etnografice; 

• i)monumente din muzeele etnografice în aer liber; 
 



 
 

4.bunuri de importanţă ştiinţifică, precum: 
 

a)specimene rare şi colecţii de zoologie, botanică, mineralogie şi anatomie; 

b)trofee de vânat; 

5.bunuri de importanţă tehnică, precum:a)creaţii tehnice unicat; 

b)rarităţi, indiferent de marcă; 

c)prototipurile aparatelor, dispozitivelor şi maşinilor din creaţia curentă; 

d)creaţii tehnice cu valoare memorială; 

e)realizări ale tehnicii populare; 

f)matriţe de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD şi altele asemenea. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, în una 

dintre cele două categorii, tezaur sau fond. 

 

Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil clasat, întocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile 

clasate, centralizarea, evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii acestuia se 

efectuează de Institutul Naţional al Patrimoniului. 

 

Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele executate de pe bunuri culturale mobile clasate trebuie să fie marcate 
vizibil pentru a nu fi confundate cu originalul; ele vor purta menţiunea copie, facsimil, tiraj postum, numele autorului şi 
anul în care au fost realizate, precum şi specificarea colecţiei în care se află originalul. 
 
Menţiunile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii, indiferent de anul în care au fost realizate copiile, mulajele, tirajele 
postume şi facsimilele şi ori de câte ori acestea sunt aduse la cunoştinţă publicului. 

 



 
 Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietate publică, 

pot fi executate numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare, în conformitate cu normele avizate 
de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
 
Copiile, mulajele, tirajele postume şi facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarului, în 
conformitate cu normele avizate de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor. 
 
Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu acordul scris al 
titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, după caz. 
 
Persoanele care execută copii, mulaje, tiraje postume şi facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate sunt 
obligate să utilizeze tehnici adecvate şi să ia măsurile necesare pentru a nu fi afectate, imediat sau în timp, 
integritatea şi calitatea originalelor. 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

25 noiembrie – Ziua în care Dansul Căluşarilor a fost înscris în Patrimoniul UNESCO 
Pe 25 noiembrie 2005, Dansul Căluşului a fost inclus în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitătiii UNESCO, în urma 
depunerii dosarului de solicitare de către România în anul 2002. 
Ritualul Căluşului cuprinde o serie de jocuri, cântece, strigători şi dansuri, interpretate de grupuri de dansatori bărbaţi 
(căluşari), în număr impar. 
Căluşarii au o îmbrăcăminte caracteristică: pălărie cu panglici, bastoane, ciucuri şi zurgălăi la picioare, betele aşezate cruciş 
peste cămaşă. 
În cadrul cetei, există anumite persoane cu un rol deosebit: 
vătaful – este conducătorul căluşarilor, el coordonează întregul ritual; 
mutul (sau nebunul) – este considerat a avea puteri supranaturale de vindecare; în timpul ritualului nu are voie să vorbească; 
în schimb, poate să-şi facă de cap pe durata dansului, să ia în derâdere căluşarii care nu execută bine mişcările, să 
interacţioneze cu spectatorii; uneori poartă mască; 
stegarul – cel care poartă steagul cetei de căluşari 
Căluşarii execută dansul ritual în perioada Rusaliilor. 
În tradiţia populară, rusaliile (numite şi iele) sunt nişte creaturi malefice care au înfăţişarea de fete tinere şi frumoase, ce apar 
noaptea şi vrăjesc bărbaţii prin cântecul şi dansul lor, lăsându-i bolnavi. Rusaliile/ielele pot să îmbolnăvească oameni şi pentru 
că aceştia au lucrat în zile interzise sau pentru că le-au supărat în vreun alt fel. 
 



 
 



 
 



 

 

Va mulțumesc! 

 

 

 
Delia Belciu, avocat, consilier proprietate intelectuală 
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