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Proprietatea intelectual



Instrumente de promovare a afacerii în 
condi iile economiei de pia  

• Semne distinctive, drepturi exclusive asupra 
semnului (nu asupra produsului)rcile

• Aspectul exterior, drepturi exclusive asupra 
designului produsuluiDesignul industrial

• Semne de identificare a originii i calit ii, 
drept de utilizare  sub anumite condi ii Indicatiile geografice (IG),  

Denumirile de origine (DO)  

• Produse alimentare ce atest  tradi ia, drept de a 
men iona acest fapt, sub anumite condi iiSpecialit ile tradi ionale 

garantate (STG)
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Proprietatea intelectual (PI) nu reprezint un scop în sine, dar un
instrument util pentru atingerea unui nivel înalt de dezvoltare economic



“You could say that geographical indications are the Sleeping 
Beauty of the intellectual property world”

- Marcus Höpperger, Director of the Law and Legislative Advice Division, 
Brands and Designs Sector of the WIPO

“Se poate spune c  indica iile geografice sunt Frumoasa Adormit  în 
lumea propriet ii intelectuale” 

- Marcus Höpperger, Director al Direc iei Legisla ie i Consiliere legislativ , 
Sectorul M rci i Design, OMPI

În unele ri ea deja s-a 
trezit i d uie la bal…

…iar în alte ri abia a teapt  
 vin  Prin ul s  o trezeasc



Ce este o indica ie geografic ? 

• Un drept de proprietate intelectual  specific, recunoscut în circa 160 de ri 
membre ale OMC (Acordul TRIPS).

• Un drept de utilizare colectiv .

• IG nu se creaz , ele se recunosc. IG consacr un produs existent.

• IG este numele unui teritoriu (loc) de origine i desemneaz un produs ce provine 
din acest teritoriu , IG beneficiaz  de o bun  reputa ie legat  de tradi iile locului.

Aria de produc ie
(clim , sol…etc.) 

Produsul (calit i specifice, 
reputa ie)

Produc torii
(know-how, tradi ii, 

organizare)



• Un concept str vechi, larg împ rt it
Un concept care exist din Grecia antic , dar formalizat pentru prima dat
în Porto (secolul XVI): Un produs elaborat într-o regiune determinat , ale

rui caracteristici sunt esen ial datorate acestei origini

Conceptul de indica ie geografic

Chios 500 BCThailanda 1500 BCChina 3000 BC Damascus 300 BC

China 800 AD France 1500 AD India 1800 ADGeneva 1600 AD



IG, DO – denumirea (geografic a) unei regiuni sau localit i, a unui loc
determinat sau, în cazuri excep ionale, a unei ri, care serve te la
desemnarea unui produs originar din aceast regiune, localitate, loc
determinat sau ar i:

(IG)
care posed :

o calitate specific ,
o reputa ie sau
alte caracteristici

ce pot fi atribuite acestei
origini geografice i a c rui

produc ie i/sau
prelucrare i/sau
preparare

au loc în aria geografic delimitat ;

(DO) 
a c rui

calitate sau
caracteristici

sunt în mod esen ial sau exclusiv
datorate mediului geografic,
cuprinzând factorii naturali i
umani, i a c rui
produc ie,
prelucrare i
preparare

au loc în aria geografic delimitat ;

Defini ii 
Indica ia de provenien (IP) - Fabricat în Moldova;  Produs în 
municipiul/ satul….; Made in ……. etc.
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Rela ia între IP, IG i DO

Indica ii de provenien  (IP)
Made in… Fabricat în ….

Indica ii Geografice (IG)

Ex. tefan Vod

Nume geograf. + 
renume/calitate

Denumiri 
de origine (DO)

Ex.: 
ROM NE TI

Nume geograf. 
+renume+calitate+ 
factori naturali+    
umani



IG confer  valoare ad ugat  produselor:
• Brânzeturile franceze cu IG sunt vândute la o prim  de 2 euro/kg. 
• Uleiul italian Toscano este vândut la o prim  de 20%, din momentul 

când a fost înregistrat în calitate de IG în 1998. 
IG sporesc exporturile:
• 85% din exporturile de vin francez îl constituie vinurile cu IG. 
• 80% din exportul de b uturi spirtoase din UE poart  IG. 
Venituri i locuri de munc :
• Cele 593 de IG pe care le are Fran a protejate la nivel comunitar 

genereaz  19 miliarde de euro i sunt vitale pentru 138.000 ferme;
• 420 IG italiene genereaz  venituri de 12 miliarde euro i ofer  locuri 

de munc  pentru 300.000 de angaja i italieni;
• În Spania 123 produse cu IG genereaz   aproximativ 3,5 miliarde euro 

etc.   



Pre uri înalte sunt ob inute pentru produsele ce poart DO:
DO Mozzarella di Bufala Campana în compara ie cu alte

brânzeturi mozzarella,
DO Camembert de Normandie în compara ie cu alte brânzeturi

camembert,
DO Brie de Meaux i Brie de Melun în compara ie cu alte

brînzeturi brie, etc.
Pre urile produselor ce poart DO men ionate mai sus sunt cu 35-
45% mai mari decât pre urile pentru produse similare, f DO. În
UE, diferen a de pre între produsele cu DO i IG i produse
similare f astfel de denumiri este în medie de 10-15%.



• IG Pinguu Peach protejat în China pentru produsul
piersici.

• Planta iile de piersici în districtul Pinggu se întind pe o
suprafa de aproximativ 145 km2, oferind locuri de munc
pentru 150.000 de persoane în satele locale.

• Din moment ce Pinggu Peach a fost înregistrat ca indica ie
geografic i promovat ca atare, valoarea de pia a
fructelor a crescut de la 1,5 la 4 Yuan pe kilogram, prin
urmare, având drept rezultat cre terea semnificativ a
veniturilor agricultorilor locali.

IG Pinguu Peach



Arijle (localitate in Serbia, popula ia ora ului 6.700, iar a
municipiului – 18,800) este numit capitala zmeurei. În
municipu sunt peste 5.000 de mici unit i de producere care
produc anual mai mult de 20.000 tone de zmeur . Aceasta
reprezint 30% din pia a na ional de zmeur congelat i
ofer prosperitate pentru to i locuitorii acestei localit i.
Suprafa a cultivat cu zmeur – 1200 hectare.

• În cinstea zmeurei este ridicat i un monument.

Zmeura de Arijle



• Oscypek, Oszczypek este ca caval
afumat preparat din lapte de oi
exclusiv în regiunea mun ilor tatra
din Polonia. Din 2007 este
Denumire de origine protejat în
Uniunea European .

Ca caval afumat Oscypek 



Indica ia geografic   Magiun de Topoloveni
(România)

• Magiunul de prune de Topoloveni a fost
recunoscut ca Indica ie Geografica Protejat
(IGP) la nivel european din 8 aprilie 2011.

• Ob inerea certific rii s-a reflectat în triplarea
pre ului(de la 8 la 23 RON 5,2 € ) pentru un
borcan de 350 g) i deschiderea de noi pie e
(magiunul de prune de Topoloveni se vinde
într-un magazin din Nisa, dar se prevede
comercializarea acestuia i în magazine din
Germania i Austria).

• Pentru compara ie: în Republica Moldova
pre ul unui borcan de magiun de prune este
cca 1,16 euro (21 MDL)
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Istorie de succes - România



Ce alte avantaje ofer IG?

IG - instrumente eficiente pentru promovarea dezvolt rii rurale :
• ajut  produc torii s  ob in  un supraprofit în schimbul garan iei calit ii
• ajut  la distribuirea mai corect i echitabil  a veniturilor pe întreg lan ul de 

producere începând cu produc torii materiilor prime i terminând cu comercian ii
• valorific  locul de origine al produsului, creeaz  locuri de munc , preîntâmpin  

exodul rural
IG - instrumente eficiente de marketing :
• promoveaz  diversificarea produselor
• permit produc torilor s  comercializeze produse evident diferen iate care sunt 

destul de u or de identificat
IG contribuie la p strarea know-how-ului local i a mediului, deoarece:
• încurajeaz  p strarea resurselor naturale
• preîntâmpin  standardizarea produselor agroalimentare
IG sunt o parte component  a culturii noastre:
• contribuie la colaborarea produc torilor locali în vederea solu ion rii problemelor 

comune
• joac  un rol pozitiv în edificarea identit ii na ionale, f cîndu-i pe produc tori 

mândri de produsele sale unice tradi ionale
• stimuleaz  turismul rural, agroturismul



Drumul vinului în Republica Moldova
Traseul "Un divin divin. 
Catre nordul republicii"

Traseul "Aurul bobitelor. 
Catre sudul republicii"



Ce produse pot beneficia de indica ii geografice? 

spunsul este evident: deoarece factorul determinant în 
cazul indica iilor geografice este leg tura dintre calit ile, 
renumele, caracteristicile produsului i factorii naturali i/sau 
etnografici caracteristici zonei geografice respective, rezult  

 pot purta indica ii geografice în cea mai mare parte 
produsele:
•agricole (inclusiv vinurile), 
•alimentare (inclusiv specialit ile tradi ionale), 
•artizanale sau care necesit  un volum mare de lucru manual 
(instrumente muzicale, cristaluri, articole de art  popular , 
ol rit, broderii etc.) i 
•naturale (ape minerale, minereuri, roci etc.). 
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Poten ialul Republicii Moldova

Republica Moldova dispune de un poten ial enorm în
producerea unor produse cu calit i deosebite ce ar
corespunde unor IG, DO, STG.

Asemenea produse ar putea fi:
- vinuri, b uturi alcoolice;
- struguri, nuci, fructe, legume;
- carne, produse din carne;
- ca caval, iaurt, unt;
- uleiuri esen iale;
- miere;
- bere, ape minerale;
- tutun, produse din tutun etc.
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- produse agricole i alimentare
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produse artizanale



Cadrul legal

• Legea privind protec ia denumirilor de origine, indica iilor
geografice i specialit ilor tradi ionale garantate nr. 66-XVI din
27.03.2008 (în vigoare din 25.10.2008).

• Regulamentul privind procedura de depunere, examinare i
înregistrare a indica iilor geografice, a denumirilor de origine i
a specialit ilor tradi ionale garantate, aprobat prin Hot rârea
Guvernului nr. 610 din 05.07.2010 (în vigoare din 13.07.2010).

• Hot rârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010 cu privire la
desemnarea autorit ilor competente abilitate cu atribu ii i
responsabilit i referitoare la produsele cu denumiri de origine
i indica ii geografice i la specialit ile tradi ionale garantate i

a autorit ilor competente responsabile de controalele oficiale
privind conformitatea acestor produse (în vigoare din
13.07.2010).



Legea 66/2008 (în vigoare din 25.10.2008)
stabile te norme ce in de:
înregistrarea, 
protec ia juridic i 
utilizarea

denumirilor de origine (DO), 
indica iilor geografice (IG) 
specialit ilor tradi ionale garantate (STG)



24

Protec ia juridic  a DO i IG în RM :

• în temeiul înregistr rii lor la

în modul stabilit de lege, sau

• în baza tratatelor interna ionale, inclusiv acordurilor
bilaterale, la care Republica Moldova este parte:
Aranjamentul de la
Lisabona, administrat
de OMPI (RM – din 05.04.2001)

Acordul între Uniunea European
i Republica Moldova cu privire

la protec ia indica iilor geografice ale
produselor agricole i alimentare
(semnat la 26.06.2012, în vigoare din 01.04.2013)



25

Protec ia juridic  a DO i IG . Efectele înregistr rii (I)

Durata protec iei DO sau IG – nelimitat , începând cu data depozitului.
Înregistrarea DO i IG genereaz apari ia dreptului de utilizare a acestora.
Dreptul de utilizare apar ine în comun persoanelor care:

produsele respective în aria geografic corespunz toare, cu respectarea
prevederilor caietului de sarcini.

DO i IG înregistrate nu pot fi cesionate, licen iate i nu pot face obiectul unor
drepturi reale, deoarece ele nu apar in cu drept exclusiv nim nui.

• produc i/sau
• prelucreaz , i/sau
• prepar  

IG

• produc, prelucreaz i preparDO
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Protec ia juridic  a DO i IG . Efectele înregistr rii (II)

Sunt dou  principii de baz  în ceea ce prive te protec ia juridic  a DO i IG : 

I. Protec ia împotriva folosirii frauduloase a DO i IG, 
orientat  în primul rând spre consumator, în acest scop,

DO i IG înregistrate sunt 
protejate contra oric ror:

indica ii în el toare cu 
privire la provenien a, 
originea, natura sau 
calit ile produsului

practici susceptibile s  
induc  în eroare cu 
privire la originea 
adev rat  a produsului
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Protec ia juridic  a DO i IG . Efectele înregistr rii (III)

•II. Protec ia împotriva dilu rii DO i IG, orientat  
•în primul rând spre produc tor, în acest scop:

care permite de a profita 
de reputa ia DO sau IG

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

DO i IG înregistrate 
sunt protejate 
contra oric rei:

originea adev rat  a 
produsului este indicat

denumirea protejat  este înso it  de expresii: "de 
genul", "de tipul", "de stilul", "imita ie“, etc.

denumirea protejat  este 
folosit  în traducere

uzurp ri, imit ri sau 
evoc ri a acestora, 
chiar dac :

pentru produse comparabile

utiliz ri comerciale 
directe sau indirecte



Cine poate depune cererea de înregistrare a DO, IG

• Doar un grup este în drept s depun o cerere
de înregistrare a unei denumiri de origine, sau a
unei indica ii geografice.

• Prin „grup” se în elege orice asociere, indiferent
de forma sa juridic sau componen a sa, de
produc tori care desf oar o activitate de
produc ie in aria geografic delimitat , pentru
produsele indicate in cerere. La acest grup pot
participa i alte p i interesate.
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Cine poate depune cererea de înregistrare a DO, IG

• O persoan fizic sau juridic poate fi asimilat
unui grup (poate fi considerat drept grup) dac ,
la momentul depunerii cererii de înregistrare a
unei IG sau DO, se dovede te c :

caracteristicele produsului
difer de cele ale produselor
ob inute în zonele limitrofe

aria geografic delimitat prezint
caracteristici esen ial diferite de
cele din zonele limitrofe sau

persoana dat este unicul produc tor
din aria geografic delimitat care
dore te s depun cerere i
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Rolul grupului de produc tori

• Un grup trebuie s reprezinte diferite categorii de
operatori implica i în elaborarea produsului.

• Grupului îi revine sarcina elabor rii caietului de sarcini
pentru produsul cu IG sau DO, ac ionând în strâns leg tur
cu autoritatea competent responsabil de omologarea
caietului de sarcini.

• Grupul trebuie asigure caietul de sarcini nu va con ine
formul ri care i-ar permite unui singur produc tor
monopolul asupra produsului.

• Grupul este responsabil de asigurarea respect rii caietului
de sarcini i a calit ilor/caracteristicelor/reputa iei
produsului

• Un grup poate depune cerere de înregistrare a IG sau DO
numai pentru produsele pe care le produce sau le ob ine.



Principiile generale ale sistemului IG, DO:

• Efort colectiv în vederea ob inerii protec iei, asigur rii
respect rii drepturilor i promov rii IG pe pia a autohton i pe
pie ele de export.

• Reguli stricte ce urmeaz 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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IG sau DO?

leg tura între locul unde are loc producerea, procesarea i prepararea 
produsului i aria geografic delimitat

leg tura între produs i mediul geografic;

caracteristicele produsului: posed  acesta cali ti deosebite datorate 
factorilor naturali i umani ineren i zonei sau doar o calitate sau 

reputa ie ce poate fi atribuit  originii geografice;

Înainte de a depune cererea la AGEPI, grupul trebuie s  decid  ce 
dore te s  înregistreze – IG sau  DO, reie ind din:
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Evaluarea leg turii între produs i mediu:
(DO – foarte strâns ; IG – mai pu in strâns )

Criterii de
evaluare

Legatura cu aria geografic  (AG)

IG DO

Originea Originar din AG Originar din AG

Calitate specific Poate fi atribuit  
originii

Esen ial sau exclusiv
datorat  mediului

Alte caracteristici Pot fi atribuite originii Esen ial sau exclusiv
datorate mediului

Factori
determinan i - Mediul geografic (factorii

naturali i umani)

Reputa ie Poate fi atribuit  
originii -

Producerea

Cel pu in una din etape

Obligator în AG

Prelucrarea Obligator în AG

Prepararea Obligator în AG
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DO



35

IG 

Producerea materiei prime 
în zone limitrofe Producerea materiei 

prime în zone limitrofe

Produs (calitate, reputa ie)
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Autorit ile competente

Legea prevede c Guvernul desemneaz , pentru diferite categorii
de produse, autorit ile competente abilitate cu atribu ii i
responsabilit i privind omologarea caietelor de sarcini,
definitivarea principiilor generale, aprobarea etapelor i
procedurilor de control în scopul asigur rii respect rii
caietelor de sarcini în conformitate cu prevederile Legii.

De asemenea, Guvernul desemneaz , în corespundere cu
legisla ia privind evaluarea conformit ii produselor,
autorit ile competente c rora le revine responsabilitatea
controalelor oficiale privind conformitatea produselor care
beneficiaz de denumiri de origine i de indica ii geografice i
conformitatea specialit ilor tradi ionale garantate.
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Situa ia existent :

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

• Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare – pentru
produse agricole i alimentare, vinicole i alcoolice, bere,

uturi nealcoolice, tutun i produse din tutun etc;
• Ministerul Dezvolt rii Regionale si Construc iilor - pentru 

materiale i produse pentru construc ii;
• Ministerul Culturii – pentru obiecte de artizanat;
• Ministerul S ii – pentru ape minerale medicinale, 

ceaiuri medicinale, produse parafarmaceutice;
• Ministerul Mediului – pentru Materie prim  mineral

(piatr , nisip, argile, diatomit, tripol, bentonit etc.).



Cadrul institu ional

AGEPI

Unica autoritate ce 
acord  pe teritoriul 
Republicii Moldova 
protec ie juridic  

IG i DO

Autorit ile competente

Responsabile de 
omologarea caietelor

de sarcini pentru
domeniile reglementate

Responsabile de 
controalele oficiale

privind conformitatea
produselor cu IG i DO



Protec ia IG, DO, STG pe cale na ional

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

• Verifica
corespunderea
produsului cu caietul
de sarcini

• Verificarea si
aprobarea
caietuli de 
sarcini

• Constituirea
grupuui, 
aprobarea
statutului

• Elaborarea
caietului de 
sacini Producatorii

Autoritatea
competetnta

(MAIA, 
Ministerul

Culturii, etc.)

AGEPIAutoritatea
de control
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Caietul de sarcini trebuie s  con in :

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

caracteristici ale produsului;
c) delimitarea ariei geografice;
d) elemente care s ateste c produsul provine din aria geografic delimitat ;
e) descrierea metodei de ob inere a produsului, descrierea elementelor

referitoare la ambalaj;
f) elemente care s justifice:

- leg tura dintre calitatea sau caracteristicele produsului i mediul
geografic (pentru DO), sau
- leg tura dintre o calitate specific , reputa ie sau alte caracteristici ale
produsului i originea sa geografic (pentru IG);

g) denumirile i adresele autorit ilor competente sau ale organismelor
abilitate s verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum i
precizarea misiunii lor;

h) orice reguli specifice de etichetare a produsului în cauz ;
i) oricare alte eventuale cerin e, stabilite de lege, ce trebuie respectate.



IG/DO din Republica Moldova

În prezent prin procedura na ional sunt
înregistrate IG/DO din Republica Moldova :
2 DO ("Ciumai" i "Rom ne ti" pentru vinuri); 

4 IG (Codru, Valul lui Traian, tefan Vod -
pentru vinuri i Divin- pentru b uturi spirtoase); 
(înregistrate în 2013)



IG protejate prin legi speciale (1)

• 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).

Mile tii Mici
• Lege cu privire la acordarea statutului de obiectiv

al patrimoniului cultural-na ional al Republicii
Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat
"Combinatul de Vinuri de Calitate "Mile tii
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 Rezerva iei cultural-naturale 
„Orheiul Vechi”

Orheiul Vechi

Protec ia IG prin aceste legi speciale este 
indirect , implicit , nu corespunde Legii 66/2008
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Aranjamentul de la Lisabona

Aranjamentul de la Lisabona din 31 octombrie 1958 privind protec ia
denumirilor de origine i înregistrarea interna ional a acestora (27
state membre, inclusiv Fran a, Italia, Spania, România, Ungaria,
Bulgaria, Grecia .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 mai mult de 800 denumiri de origine.

Pe data de 19 aprilie 2007 a fost depus prima denumire de origine
na ional „ROM NE TI” (AO 882) (vinuri ro ii) pentru înregistrare
în baza Aranjamentul de la Lisabona.
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Prima DO autohton  - „ROM NE TI” –
protejat  la nivel interna ional



Protec ia DO pe cale interna ional  (Lisabona)

46

ara de 
origine

Denumire 
de Origine 
Protejat

Înscriere în 
Registrul 
interna ional 
administrat de 
OMPI

1 an

Notific  
Celelalte 27 
de State
Membre

ara accept  sau 
refuz  protec ia, 
notific  OMPI

Schema: V. Jalb , OMPI



47

Aranjamentul de la Lisabona
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Acordul între RM-UE 
privind Protec ia Indica iilor 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.

• Conform Acordului fiecare parte asigur protec ia reciproc a IG,
respectiv:

Republica Moldova pentru mai mult de 3100 IG din UE,

UE pentru 2 IG din Republica Moldova.
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BOPI - Editie Special "Indica ii geografice" 
1. LISTA INDICA IILOR GEOGRAFICE PENTRU PRODUSE 

AGRICOLE I ALIMENTARE



La 7 aprilie 2011 în JO al UE au fost publicate
IG Ciumai i Rom ne ti 
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Specialit i tradi ionale 
garantate (STG)
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Legea privind protec ia indica iilor geografice, denumirilor de
origine i specialit ilor tradi ionale garantate nr. 66-XVI din
27.03.2008 (în continuare - Lege) este o premier absolut pentru
Republica Moldova în ceea ce prive te specialit ile tradi ionale
garantate (STG). Pân la adoptarea ei nu au existat careva
reglement ri în acest sens.

În partea referitoare la STG, Legea este armonizat cu
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 din 20 martie
2006 referitor la specialit ile tradi ionale garantate din
produse agricole i alimentare.*

-------
* Acest Regulament a fost înlocuit prin Regulamentul (UE) nr.

1151/2012 privind sistemele din domeniul calit ii produselor
agricole i alimentare. (în vigoare de la 02 ianuarie 2013).

Protec ia specialit ilor tradi ionale garantate în RM
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Defini ii
• specialitate tradi ional garantat (STG) – produs agricol

sau alimentar tradi ional a c rui specificitate este recunoscut
prin înregistrare conform Legii

• specificitate – caracteristic sau ansamblu de caracteristici
prin care un produs agricol sau alimentar se distinge în mod
clar de alte produse agricole sau alimentare similare
apar inînd aceleia i categorii;

• tradi ional – utilizat pe pia pe parcursul unei perioade de
timp ce indic la transmiterea de la o genera ie la alta, fapt ce
este dovedit; aceast perioad trebuie s corespund duratei
general atribuite unei genera ii umane, adic de cel pu in 25
de ani;
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Ce poate fi protejat în calitate de STG?

În calitate de specialitate tradi ional  garantat  poate fi 
protejat un produs agricol sau alimentar (feluri de 
mâncare, bucate sau b uturi) care:
•a) este ob inut din materie prim  tradi ional ; sau
•b) se caracterizeaz  printr-o compozi ie tradi ional ; 
sau
•c) se caracterizeaz  printr-un mod de producere i/sau 
de prelucrare ce corespunde unui tip tradi ional de 
producere i/sau de prelucrare.
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STG
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STG - semne de identificare a tradi iei ...

• Specificitate
• Tradi ie (transmiterea din genera ie în genera ie)
• Ingrediente traditionale

... dar i calit ii

• Obliga iuni benevole din partea produc torilor de a
respecta prevederile caietului de sarcini;

• Control i protec ie din partea statului;
• Tradi ie i calitate garantate;
• Valoare ad ugat ;
• Beneficii pentru produc tori i consumatori;
• Instrumente valoroase ale marketingului.

STG nu sunt legate de originea geografic
(decât prin faptul c  orice tradi ie are o anumit  origine)
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Exemple de produse tradi ionale moldovene ti

• Din legume i fructe - gogo ari i vinete în stil
tradi ional, ghiveciuri, zacusc , mur turi, prune în miere,
prune cu miez de nuc , dulcea de nuci, de trandafir, de
cire e amare, magiun de prune, de mere etc.

• Din carne i lapte – salamuri, cighiri, brânzeturi,
ca caval, urd , chi leag, lapte acru, unt de cas etc.

• Bucate tradi ionale – zeama de pui, tocan , friptur i
costi , mici (mititei), mângea din carne de berbec,
sarmale, sorpa, r cituri, plachie etc.

• Alte produse tradi ionale: pl cinte, pr ji ei, copturi,
învârtite, colaci, cozonaci, pl cinte cu fructe, legume,
nuci, turte cu mac, t ei, sarailii, v rz ri, bab alb , bab
neagr etc.



Produse tradi ionale moldovene ti:

• Produse de ritual – pasc , cozonaci, colaci, sfin ori etc.
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Situa ia existent

Autorit ile competente pentru domeniile
reglementate au fost desemnate prin HG nr.
nr.644 din 19.07.2010.

Reie ind din defini ia STG, autoritatea competent
responsabil pentru omologarea caietelor de
sarcini pentru aceste produse este

• Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare



Simbolurile na ionale asociate IGP, DOP, STG

• În baza unui concurs na ional Comisia (desemnat prin HG nr. 485
din 05.07.2011) a selectat simbolurile câ tig toare:

• Simbolurile, precum i Regulamentul de utilizare a acestora au fost
aprobate prin Legea nr. 101 din 12.06.2014 pentru aprobarea
simbolurilor na ionale asociate indica iilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate i specialit ilor tradi ionale
garantate.
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Ce urmeaz  de f cut?
Ac iuni concrete din partea organelor de stat 
Ac iuni concrete din partea produc torilor

Ca rezultat:
produse cu IG, DO i STG 
beneficii pentru produc tori
încrederea consumatorilor
locuri de munc
dezvoltare rural , agroturismul
cre tere economic  a Republicii Moldova
cre terea exporturilor
promovarea imaginii rii peste hotare…



www.agepi.gov.md

Întreb ri?...



Mul umim pentru aten ie!

Simion.Levitchi@agepi.gov.md
Tel. 022 400530


