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Anexa 4 

Cadrul normativ național în domeniul IG, DO și STG 

Cadrul normativ în domeniul de referință a  evoluat pe parcursul anilor de la prevederi 
generale la un cadru normativ complex, armonizat cu acquis-ul comunitar și cu  tratatele 
internaționale la care Republica Moldova este parte, referitoare la domeniul dat (Anexa 1). 

Scurt istoric: la fel ca și în evoluția întregului cadru normativ în domeniul PI, putem distinge 
3 etape de bază în dezvoltarea legislației referitoare la IG1

- Etapa I-a - 26.07.1993 - 08.05.1996 - HG nr. 456 din 26.07.93 cu privire la protecţia 
proprietăţii industriale în Republica Moldova (conţinea doar prevederi generale referitoare la DO, 
definirea DO fiind foarte vagă). 

. 

- Etapa a II-a - 08.05.1996 - 25.10.2008 - Legea nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile 
de origine a produselor (conţinea prevederi clare referitoare la DO, însă nu conţinea prevederi 
exprese referitor la IG acestea fiind protejate indirect prin neadmiterea înregistrării în calitate de 
marcă sau în componența mărcii,  dacă solicitantul nu are dreptul de utilizare a acestora și/sau 
mărcile sunt  înșelătoare cu privire la originea produselor/serviciilor). 

- Etapa a III-a - 25.10.2008  - prezent – Legea nr.66/2008  privind protecţia denumirilor de 
origine, indicaţiilor geografice şi specialităţilor tradiţionale garantate (conţine prevederi clare 
referitor la IG, DO, STG, armonizată cu legislaţia comunitară) 

 
Cadrul normativ național  actual, armonizat cu regulamentele și directivele europene și cu 

normele internaționale ce țin de domeniul IG, constă din: 
I. Actele normative speciale referitoare la protecția IG: 

- Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine si specialităților 
tradiționale garantate nr.66-XVI (adoptata la 27.03.2008, in vigoare din 25.10.2008) (în continuare 
– Legea 66/2008);  

- Regulamentul privind procedura de depunere, examinare si înregistrare a indicațiilor 
geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, aprobat prin 
Hotarîrea Guvernului nr. 610 din 05.07.2010; 

- Hotarîrea Guvernului nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităților 
competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele cu denumiri de origine 
și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garan tate și a autorităților competente 
responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse. 

II. Actele normative conexe, precum și cele referitoare la protecția unor IG prin legi 
speciale: 

- Legea viei și vinului nr. 57 -XVI din 10.03.2006 (care conține prevederi importante 
referitoare la vinurile cu IG și DO); 

- Legea nr. 322-XV din 18.07.2003 cu privire la declararea complexului "Combinatul de 
vinuri "Cricova" S.A." drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova; 

                                                           
1 Aici și în continuare prin IG vom subînțelege și DO. 
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- Legea nr. 199-XVI din 28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de obiectiv al 
patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat “Combinatul 
de Vinuri de Calitate "Mileștii Mici"” . 

III. Convențiile, aranjamentele, tratatele internaționale ce țin de domeniul IG, la care Republica 
Moldova este parte: 

- Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (în vigoare pentru RM din 
25.12.1991); 

- Aranjamentul de la Madrid privind sancțiunile pentru indicațiile false sau înșelă toare de 
proveniență a produselor (în vigoare pentru RM din 05.04.2001); 

- Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine а produselor 
şi înregistrarea lor internațională (în vigoare pentru RM din 05.04.2001) (în continuare - 
Aranjamentul de la Lisabona); 

- Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comerț 
(Acordul TRIPS) încheiat la Marrakech (Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația 
Mondiala a Comerțului nr.218-XV din 01.06.2001).  

- Acordul privind masurile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și indicațiilor 
geografice false, semnat la Minsk (în vigoare pentru RM din 04.06.1999); 

- Acordul între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor 
geografice ale produselor agricole și alimentare, ratificat de către Uniunea Europeană la 
26.10.2012, iar de către Republica Moldova la 27 decembrie 2012, în vigoare de la 01.04.2013. 
 


