
L E G E 
pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate,  

denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate 
  

nr. 101  din  12.06.2014 
  

Monitorul Oficial nr.209-216/447 din 25.07.2014 
  

* * * 
În temeiul prevederilor art.4 alin.(5) din Legea nr.86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile 

publice, 
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară. 
  
Art.1. – Se aprobă: 
a) simbolurile naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine 

protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, conform anexei nr.1; 
b) Regulamentul privind utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice 

protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate, prezentat în anexa 
nr.2. 

  
Art.2. – Autorităţile competente responsabile de controlul conformităţii produselor purtătoare 

ale unor denumiri de origine ori indicaţii geografice şi a specialităţilor tradiţionale garantate, 
desemnate de Guvern în condiţiile art.33 şi 34 din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind 
protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, vor 
monitoriza utilizarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de 
origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate. 

  
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor CORMAN 

  

Nr.101. Chişinău, 12 iunie 2014.  

  
Anexa nr.1 

  
SIMBOLURILE NAŢIONALE 

asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine 
protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate  

  
1. Indicaţia geografică protejată (IGP). Descrierea şi reprezentările grafice 
Emblema naţională de certificare a produselor “Indicaţie geografică protejată” (simbolul 

naţional asociat indicaţiilor geografice protejate) reprezintă un scut albastru oval-orizontal, cu contur 
zimţat în unghi drept, încărcat în dextra cu o stea argintie (albă) cu opt raze, supraîncărcată cu un 
cap de bour albastru, iar la senestra avînd abrevierea IGP cu litere capitale argintii (albe). Scutul 
poate fi înconjurat de legenda circulară “INDICA ŢIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ • REPUBLICA 
MOLDOVA •” cu litere capitale de culoarea cîmpului scutului.  



  

 
  
2. Denumirea de origine protejată (DOP). Descrierea şi reprezentările grafice 
Emblema naţională de certificare a produselor “Denumire de origine protejată” (simbolul 

naţional asociat denumirilor de origine protejate) reprezintă un scut roşu oval-orizontal, avînd 
conturul zimţat cu concavităţi în arcuri de cerc distanţate, încărcat în dextra cu o semilună conturată, 
uşor înclinată spre senestra şi flancînd între coarne un cap de bour, iar la senestra avînd abrevierea 
DOP cu litere capitale argintii (albe). Scutul poate fi înconjurat de legenda circulară “DENUMIRE 
DE ORIGINE PROTEJATĂ • REPUBLICA MOLDOVA •” cu litere capitale de culoarea cîmpului 
scutului. 

 
  
3. Specialitatea tradiţională garantată (STG). Descrierea şi reprezentările grafice 
Emblema naţională de certificare a produselor “Specialitate tradiţională garantată” (simbolul 

naţional asociat specialităţilor tradiţionale garantate) reprezintă un scut auriu (galben) oval-orizontal, 
avînd conturul zimţat în arcuri de cerc convexe, încărcat în dextra cu o roză heraldică argintie (albă), 
supraîncărcată cu un cap de bour albastru, iar la senestra – abrevierea STG cu litere capitale argintii 
(albe). Scutul poate fi înconjurat de legenda circulară “SPECIALITATE TRADIŢIONALĂ 
GARANTATĂ • REPUBLICA MOLDOVA •” cu litere capitale de culoarea cîmpului scutului. 

  

 
  

 


