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Proprietatea intelectuală

Cadrul legal
•

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

•

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 (în vigoare din 13.07.2010).

•

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 (în vigoare din 13.07.2010).

•

Legea pentru aprobarea simbolurilor nationale asociate
indicatiilor geografice protejate, denumirilor de origine
protejate si specialitatilor traditionale garantate nr.101 (în
vigoare din 25.07.2014)
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Legea 66/2008 (în vigoare din 25.10.2008)
stabileşte norme ce ţin de:
 înregistrarea,
 protecţia juridică şi
 utilizarea
denumirilor de origine (DO),
indicaţiilor geografice (IG)
specialităţilor tradiţionale garantate (STG)

Protecţia juridică a DO şi IG în RM
• în temeiul înregistrării lor la
în modul stabilit de lege, sau
• în baza tratatelor internaţionale, inclusiv
bilaterale, la care Republica Moldova este parte:
 Aranjamentul de la
Lisabona, administrat
de OMPI (RM – din 05.04.2001)

 Acordul între Uniunea Europeană
și Republica Moldova cu privire
la protecția indicațiilor geografice ale
produselor agricole și alimentare
(semnat la 26.06.2012, în vigoare din 01.04.2013)
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acordurilor

Protecţia juridică a DO şi IG . Efectele înregistrării (I)
Durata protecţiei DO sau IG – nelimitată, începând cu data depozitului.
Înregistrarea DO şi IG generează apariţia dreptului de utilizare a acestora.
Dreptul de utilizare aparţine în comun persoanelor care:

IG
DO

• produc şi/sau
•
•

prelucrează, şi/sau

• produc,

prelucrează şi

produsele respective în aria geografică
prevederilor caietului de sarcini.

prepară
prepară

corespunzătoare, cu respectarea

DO şi IG înregistrate nu pot fi cesionate, licenţiate şi nu pot face obiectul unor
drepturi reale, deoarece ele nu aparţin cu drept exclusiv nimănui.
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Protecţia juridică a DO şi IG . Efectele înregistrării (II)
Sunt două principii de bază în ceea ce priveşte protecţia juridică a DO şi IG :
I. Protecţia împotriva folosirii frauduloase a DO şi IG,
orientată în primul rând spre consumator, în acest scop,
DO şi IG înregistrate sunt
protejate contra oricăror:

indicaţii înşelătoare cu
privire la provenienţa,
originea, natura sau
calităţile produsului
practici susceptibile să
inducă în eroare cu
privire la originea
adevărată a produsului
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Protecţia juridică a DO şi IG . Efectele înregistrării (III)
•II. Protecţia împotriva diluării DO şi IG, orientată
•în primul rând spre producător, în acest scop:
DO şi IG înregistrate
sunt protejate
contra oricărei:

originea adevărată a
produsului este indicată

pentru produse comparabile

utilizări comerciale
directe sau indirecte

uzurpări, imitări sau
evocări a acestora,
chiar dacă:

care permite de a profita
de reputaţia DO sau IG

denumirea protejată este
folosită în traducere

denumirea protejată este însoţită de expresii: "de
genul", "de tipul", "de stilul", "imitaţie“, etc.

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

Cine poate depune cererea de înregistrare a DO, IG
• 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:
persoana dată este unicul producător
din aria geografică delimitată care
doreşte să depună cerere şi

aria geografică delimitată prezintă
caracteristici esenţial diferite de
cele din zonele limitrofe sau
caracteristicele produsului
diferă de cele ale produselor
obţinute în zonele limitrofe
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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
Un grup poate depune cerere de înregistrare a IG sau DO
numai pentru produsele pe care le produce sau le obţine.
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Principiile generale ale sistemului IG, DO:
• 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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Evaluarea legăturii între produs şi mediu:
(DO – foarte strânsă; IG – mai puţin strânsă)

Criterii de
evaluare

Legatura cu aria geografică (AG)
IG

DO

Originea

Originar din AG

Originar din AG

Calitate specifică

Poate fi atribuită
originii

Esenţial sau exclusiv
datorată mediului

Alte caracteristici

Pot fi atribuite originii

Esenţial sau exclusiv
datorate mediului

Factori
determinanţi
Reputaţie

Poate fi atribuită
originii

Mediul geografic (factorii
naturali şi umani)
-

Producerea

Obligator în AG

Prelucrarea

Cel puţin una din etape Obligator în AG

Prepararea

Obligator în AG
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DO

14

Producerea materiei prime
în zone limitrofe

Producerea materiei
prime în zone limitrofe

Produs (calitate, reputaţie)
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Autorităţile competente
Legea prevede că Guvernul desemnează, pentru diferite categorii
de produse, autorităţile competente abilitate cu atribuţii şi
responsabilităţi privind omologarea caietelor de sarcini,
definitivarea principiilor generale, aprobarea etapelor şi
procedurilor de control în scopul asigurării respectării
caietelor de sarcini în conformitate cu prevederile Legii.
De asemenea, Guvernul desemnează, în corespundere cu
legislaţia privind evaluarea conformităţii produselor,
autorităţile competente cărora le revine responsabilitatea
controalelor oficiale privind conformitatea produselor care
beneficiază de denumiri de origine şi de indicaţii geografice şi
conformitatea specialităţilor tradiţionale garantate.
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Situaţia existentă:
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.).
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Cadrul instituțional
AGEPI

Unica autoritate ce
acordă pe teritoriul
Republicii Moldova
protecţie juridică
IG și DO

Autoritățile competente
Responsabile de
omologarea caietelor
de sarcini pentru
domeniile reglementate
Responsabile de
controalele oficiale
privind conformitatea
produselor cu IG și DO

Protecția IG, DO, STG pe cale națională
• Constituirea
grupuui,
aprobarea
statutului
• Elaborarea
caietului de
sacini

• Verifica
corespunderea
produsului cu caietul
de sarcini

Producatorii

Autoritatea
competetnta
(MAIA,
Ministerul
Culturii, etc.)

Autoritatea
de control

AGEPI

• Verificarea si
aprobarea
caietuli de
sarcini

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

Caietul de sarcini 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.
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IG/DO din Republica Moldova
În

prezent

prin

procedura

naţională

sunt

înregistrate IG/DO din Republica Moldova :
 2 DO ("Ciumai" și "Romănești" pentru vinuri);
 4 IG (Codru, Valul lui Traian, Ștefan Vodăpentru vinuri şi Divin- pentru băuturi spirtoase);
(înregistrate în 2013)

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 mai mult de 800 denumiri de origine.
Pe data de 19 aprilie 2007 a fost depusă prima denumire de origine
naţională „ROMĂNEŞTI” (AO 882) (vinuri roşii) pentru înregistrare
în baza Aranjamentul de la Lisabona.
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Prima DO autohtonă - „ROMĂNEŞTI” –
protejată la nivel internațional
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Protecția DO pe cale internațională (Lisabona)

Țara de
origine
Denumire
de Origine
Protejată

Înscriere în
Registrul
internațional
administrat de
OMPI

Notifică
Celelalte 27
de State
Membre
1 an

Țara acceptă sau
refuză protecția,
notifică OMPI
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Aranjamentul de la Lisabona
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Noul act al Aranjamentului de la Lisabona
• În perioada 11 – 21 mai 2015, la Geneva, a fost convocată
Conferinta Diplomatica pentru revizuirea sistemului internațional
de înregistrare a denumirilor care identifică originea geografică
produselor.
• La 20 mai 2015 a fost adoptat Actul de la Geneva al Aranjamentului
de la Lisabona pentru protecția denumirilor de origine și
indicațiilor geografice. Printre îmbunătățirile semnificative ale
Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona pot fi
menționate, în special:
- posibilitatea aderării la tratat și a organizațiilor interguvernamentale;
- includerea, alături de denumirile de origine, a indicațiilor geografice
ca obiect de protecție și asigurarea aceluiași nivel înalt de protecție
pentru ambele obiecte;
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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., a intrat în vigoare la
01 aprilie 2013.

•

Conform Acordului fiecare parte asigură protecția reciprocă a IG,
respectiv:

Republica Moldova - pentru 3493 IG din UE,
UE - pentru 2 IG ("Ciumai" și "Romănești" pentru vinuri) din
Republica Moldova, iar 4 IG au fost publicate în 2015 pentru
consultări publice (Codru, Valul lui Traian, Ștefan Vodăpentru vinuri şi Divin- pentru băuturi spirtoase).
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La 7 aprilie 2011 în JO al UE au fost publicate
IG Ciumai şi Romăneşti
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Specialităţi tradiţionale
garantate (STG)
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Protecția specialităţilor tradiţionale garantate în RM
Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66-XVI din
27.03.2008 (în continuare - Lege) este o premieră absolută pentru
Republica Moldova în ceea ce priveşte specialităţile tradiţionale
garantate (STG). Până la adoptarea ei nu au existat careva
reglementări în acest sens.
În

partea referitoare la STG, Legea este armonizată cu
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 din 20 martie
2006 referitor la specialităţile tradiţionale garantate din
produse agricole şi alimentare.*
------* Acest Regulament a fost înlocuit prin Regulamentul (UE) nr.
1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor
agricole și alimentare. (în vigoare de la 02 ianuarie 2013).
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Definiţii
• specialitate tradiţională garantată (STG) – produs agricol
sau alimentar tradiţional a cărui specificitate este recunoscută
prin înregistrare conform Legii
• specificitate – caracteristică sau ansamblu de caracteristici
prin care un produs agricol sau alimentar se distinge în mod
clar de alte produse agricole sau alimentare similare
aparţinînd aceleiaşi categorii;

• tradiţional – utilizat pe piaţă pe parcursul unei perioade de
timp ce indică la transmiterea de la o generaţie la alta, fapt ce
este dovedit; această perioadă trebuie să corespundă duratei
general atribuite unei generaţii umane, adică de cel puţin 25
de ani;
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Ce poate fi protejat în calitate de STG?
În calitate de specialitate tradiţională garantată poate fi
protejat un produs agricol sau alimentar (feluri de
mâncare, bucate sau băuturi) care:
•a) este obţinut din materie primă tradiţională; sau
•b) se caracterizează printr-o compoziţie tradiţională;
sau
•c) se caracterizează printr-un mod de producere şi/sau
de prelucrare ce corespunde unui tip tradiţional de
producere şi/sau de prelucrare.
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Exemple de produse tradiţionale moldoveneşti
• Din legume şi fructe - gogoşari şi vinete în stil
tradiţional, ghiveciuri, zacuscă, murături, prune în miere,
prune cu miez de nucă, dulceaţă de nuci, de trandafir, de
cireşe amare, magiun de prune, de mere etc.
• Din carne şi lapte – salamuri, cighiri, brânzeturi,
caşcaval, urdă, chişleag, lapte acru, unt de casă etc.
• Bucate tradiţionale – zeama de pui, tocană, friptură şi
costiţă, mici (mititei), mângea din carne de berbec,
sarmale, sorpa, răcituri, plachie etc.
• Alte produse tradiţionale: plăcinte, prăjiţei, copturi,
învârtite, colaci, cozonaci, plăcinte cu fructe, legume,
nuci, turte cu mac, tăiţei, sarailii, vărzări, babă albă, babă
neagră etc.
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Situaţia existentă
Autorităţile
competente
pentru
domeniile
reglementate au fost desemnate prin HG nr.
nr.644 din 19.07.2010.
Reieșind din definiția STG, autoritatea competentă
responsabilă pentru omologarea caietelor de
sarcini pentru aceste produse este
• Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
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Ce urmează de făcut?
 Acţiuni concrete din partea organelor de stat
 Acţiuni concrete din partea producătorilor
Ca rezultat:
 produse cu IG, DO și STG
 beneficii pentru producători
 încrederea consumatorilor
 locuri de muncă
 dezvoltare rurală, agroturismul
 creștere economică a Republicii Moldova
 creșterea exporturilor
 promovarea imaginii țării peste hotare…
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Întrebări?...

www.agepi.gov.md

Mulţumim pentru atenţie!
Simion.Levitchi@agepi.gov.md
Tel. 022 400530

