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 Cu privire la concursul pentru crearea simbolurilor naţionale 
asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi 
specialităţilor tradiţionale garantate  

Indicațiile geografice și denumirile de origine reprezintă un subiect de o deosebită 
actualitate pentru marea majoritate a țărilor cu economie de piață, deoarece reprezintă acea 
resursă pe care un stat, regiune, localitate o are deja grație istoriei, tradiției, specificului 
geografic și care trebuie doar promovată și valorificată așa încît să conducă spre prosperitate. 

Urmare armonizării legislației în domeniul proprietății intelectuale cu acquis-ul 
comunitar, în Republica Moldova a fost adoptată Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind 
protecția denumirilor de origine, indicațiilor geografice și specialităților tradiționale garantate. 
Legea în cauză permite valorificarea denumirilor înregistrate prin garantarea protecției lor 
juridice, crearea premizelor pentru înregistrarea lor internațională, precum și apărarea 
drepturilor referitoare la denumirile protejate.  

Un rol semnificativ în realizarea acestor deziderate este atribuit unor simboluri 
nationale asociate denumirilor protejate, care și-au demonstrat eficacitatea în țările cu un 
patrimoniu semnificativ în acest domeniu. 

În  acest  context,  la  5  iulie  2011  a  fost  aprobată Hotărîrea  Guvernului  „Cu  privire  la  
organizarea și desfășurarea concursului pentru crearea simbolurilor naționale asociate 
indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale 
garantate”. Prin această hotărîre a fost creată Comisia națională pentru organizarea și 
desfășurarea concursului, din componența căreia au făcut parte reprezentanții ministerelor 
Economiei, Agriculturii și Industriei Alimentare, Mediului, Sănătații, Culturii, Academiei de 
Științe a Moldovei, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consiliului Concurenței, 
Camerei de Comerț și Industrie și UTA Gagauzia.  

La concurs au participat 22 de concurenți cu 58 lucrări. În baza deciziei Comisiei 
naționale pentru organizarea și desfășurarea concursului, Guvernul a decernat premii 
următorilor învingători: 

 
Participant Locul 

deținut 
Simbolul național 
asociat indicațiilor 
geografice 
protejate 

Simbolul național 
asociat denumirilor 
de origine 
protejate 

Simbolul național 
asociat specialităților 
tradiționale garantate 

Firma 
„AMBROS” 
SRL  

locul I    

Vitalie 
CATARAGA 

 

locul II    

Elena 
ZAVOROTNII 

 

locul III    

 



După decernarea premiilor, Comisia națională pentru organizarea și desfășurarea 
concursului a solicitat învingătorilor locurilor I să definitiveze/perfecționeze simbolurile pentru 
a fi prezentate Guvernului spre aprobare. 


