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Semn utilizat de 
produc tor pentru a ar ta 

 un produs provine 
dintr-o anumit  localitate, 
regiune sau ar  (fabricat 
în Moldova)indica ie care serve te 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 alt  caracteristic  a produsului 
poate fi atribuit  în mod esen ial acestei 
origini geografice  (Pocrovca, Edine , Briceni)

denumirea geografica a rii, regiunii sau localit ii 
utilizat  pentru desemnarea produsului provenit din 
acest teritoriu, calitatea i propriet ile c ruia sunt 
determinate exclusiv sau în mod esen ial de mediul 
geografic, incluzând factorii naturali i etnografici 
(Ciumai, Rom ne ti)
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Diferen e IP-IG-DO

Indica ia de 
provenien  -
Produs originar din 
aceast  zon

Denumirea de origine:
- produs originar … a 

rui calitate sau 
caracteristici sînt, în 
mod esen ial sau 
exclusiv, datorate 
mediului geografic

- toate etapele de 
producere au loc în 
aria  geografic  
delimitat

Indica ia geografic :
- produs originar … care 

posed  o calitate 
specific , reputa ie
sau alte caracteristici 
ce pot fi atribuite
acestei origini 
geografice

- cel pu in una dintre 
etapele de producere 
are loc în aria 
geografic  delimitat
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Diferen e IG i DO - Marc

IG i DO Marc

1. Func ia de a indica locul de 
provenien i a garanta o 
anumit  calitate

1. Func ia de a diferen ia

2. Dreptul de utilizare – to i 
produc torii din zon  (în anumite 
condi ii)

2. Titularul – drept exclusiv de 
utilizare

3. Dreptul nu poate fi transmis 3. Poate face obiectul unor 
drepturi reale, dreptul poate fi 
transmis (licen , cesiune)
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Rela ia marc -denumire de 
origine (indica ie geografic )
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Marc Denumire de origine
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Componenta 
social

•protejarea 
culturii,

• echitate social

Componenta 
de mediu

• conservarea si 
protejarea 
resurselor 
naturale

• evitarea polu rii

Componenta 
economic

•Eficien
•Cre tere

Dezvoltare 
durabil

Indica iile 
georafice

producerea unui produs cu indica ie geografic  
protejat  este efectuat , de regul , f  utilizarea 

unor pocese tehnologizate astfel încât este 
evitat  poluarea mediului i utilizarea econom a 

resurselor

contribuie la consolidarea produc torilor dintr-o 
anumit  regiune 

contribuie la valorificarea cuno tin elor tradi ionale 
i la sporirea sentimentului de demnitate datorate 

apartenen ei la un anumit grup, la o anumit  cultur  
etc.

Confer  produselor o plus-valoare de pe 
urma c reia beneficaiz atât produc orii

cât i regiunea per ansamblu



Potrivit unui studiu realizat la nivel comunitar:
- în anul 2010, produsele cu indica ii geografice au constituit 5,7% (54,3 mlrd. Euro) din 
totalul produselor agro-alimentare produse în cele 27 ri ale UE;
- comer ul cu produse purtând IG a crescut cu 12% din 2005 pân  în 2010, inând cont 
de rata infla iei cre terea efectiv  a constituit 1,6%;
- produsele care poarta IG sunt vândute la un pre  ce dep te uneoiri de 2,23 ori pre ul 
aceluia i produs care îns  nu beneficiaz  de IG
- în 2010 totalul exporturilor produselor cu IG a constituit 11,5 mlrd. Euro ceea ce 
constituie 15% din totalul exporturilor Uniunii Europene în domeniul agro-alimentar
- aproximativ 87% din vinurile i  64% din b uturile alcoolice tari exportate de Uniunea 
Europeana poart  IG
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Asocia ia national  a produc torilor 
de cafea de Columbia (IGP) are 
peste 500000 membri produc tori, 
exporta anual 11. 5 milioane de saci
(60 kg), locul 3 din lume.
În Maroc, mai mult de trei milioane 
oameni traiesc din cultivarea 
arborelui de argan.  i aceast  
activitate ofer  mai mult de 20 de 
milioane de zile de munca inclusiv 
7.5 pentru femei.
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IG Pinguu Peach protejat  în China pentru produsul piersici.  
Planta iile de piersici în districtul Pinggu se întind cât vezi cu 
ochii, pe o suprafa  de aproximativ 145 km2, oferind locuri 
de munc  pentru 150.000 de persoane în satele locale. 
Asocia ia regional  a  produc torilor de fructe sus ine c  
gra ie condi iilor climaterice piersicii Pinguu au culoare 
frumoas , con inut ridicat de zah r, arom  special i 
dimensiuni mari. Administra ia Beijing pentru Industrie i 
Comer  estimeaz  c , 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.

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.
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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 (  
4,5 € ) 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 (18 MDL)
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Actualitatea sistemului IG pentru RM

Activitatea agroindustrial  reprezint  aproximativ 
36% din PIB.
Industria produselor alimentare din materia prim  
local  este o industrie de importan  major  care 
reprezint  43,5% din produc ia industrial i 
constituie mai mult de dou  treimi din exporturi. 
58% din popula ia RM locuie te în zone rurale
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Actualitatea sistemului IG pentru RM (rezultate 
sondaj (RM))

Importan a acordat  de c tre responden i 
provenien ei geografice

6%

57%

37%

În opinia Dvs. provenien a geografic  influien eaz  
calitatea unui produs agricol sau alimentar?

Deloc Foarte tare Intr-o oarecare masura

Preferin ele consumatorului autohton



Actualitatea sistemului IG 
pentru RM (rezultate sondaj (RM))

venituri pân  la
1650 lei/persoan

venituri de la 1650
la 3050

lei/persoan

venituri mai mari
de 3050

lei/persoan

75% 76% 81%

25% 24% 19%

i fi gata s  pl ti i mai mult pentru un produs cu IGP?

da nu

47,30%

43,58%

9,12%

Cât sunte i gata s  pl ti i în plus pentru un produs cu 
indica ie geografic

Pana la 10 % 10 – 20 % mai mult de 20 %



Specialitati traditionale
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Poten ialul RM

Fructe i legume 
proaspete sau 
procesate
Vinuri i b uturi 
alcoolice 
Miere
Ceaiuri din plante
Produse artizanale 
etc.
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De ce totu i indica ii geografice?
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DATE DE CONTACT:

STR. ANDREI DOGA NR. 24, BLOC 1, 
CHISINAU, MD2024, REPUBLICA MOLDOVA 

TELEFOANE SI FAX: 
RECEPTIE: (+373-22) 400607, 400608; 
ANTICAMERA: (+373-22) 400500; 
TELEFON-ROBOT: (+373-22) 400525; 
FAX: (+373-22) 440119 
POSTA ELECTRONICA: OFFICE@AGEPI.GOV.MD

Mul umesc pentru aten ie!

17FOOD&DRINKS 2015


