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Nota informativă

cu privire la dezvoltarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor
de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova.
Prezentarea hărții indicațiilor geografice.
raportor: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

În scopul realizării Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind
implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul
2020 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 375 din 25.04.2018, având în vedere
importanța dezvoltării și promovării sistemului de protecţie a DO, IG şi STG precum
și a sarcinilor puse în responsabilitatea MADRM, prin Hotărârea Guvernului nr. 644
din 19. 07.2010 MADRM în 2019 au fost realizate următoarele.
Cadrul legislativ cu privire la dezvoltarea sistemelor de protecţie a IG, DO
şi STG a domeniilor reglementate de MADRM:
În cadrul proiectului „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova”, în 2018 a fost efectuat un studiu de
evaluare și revizuire a cadrului regulator în domeniu care s-a finalizat de fapt cu
Recomandări privind dezvoltarea sistemului de indicații geografice din Republica
Moldova, consolidarea competențelor instituțiilor de verificare a conformității
produselor cu DOP, IGP și STG și promovarea acestui sector nou.
În baza acestui raport, cu scopul de a elimina lacunele legislative identificate,
MADRM a iniţiat modificarea şi completarea a Regulamentului privind procedura
de omologare a caietului de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de
origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate cu norme ce
ajustează mecanismul de înregistrare a IG, DO și STG şi de eliberare a certificatelor
dreptului de utilizare în cazul denumirilor protejate.
Totoadată la momentul actual este în proces de elaborare, modificarea și
completarea Hotărîrii Guvernului nr. 317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor
alcoolice”.
Situaţia actuală privind înregistrarea produselor cu IG şi DO autohtone din
domeniile de reglementare ale MADRM:
În domeniul produselor vitivinicole din 14 august 2013 este acordat de către
AGEPI certificat privind dreptul de utilizare a indicaţiei geografice protejate (IGP)
(în conformitate cu Legea 66/2008) pentru următoarele produse: vinuri - cu
denumirile Ştefan Vodă, CODRU, Valul lui Traian și distilat de vin – Divin.

Astfel în scopul asigurării calităţii şi trasabilităţii produselor vitivinicole,
conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului
informaţional automatizat “Registrul vitivinicol”
Au fost luaţi în evidenţă:
71 producători IGP
9200 ha, plantaţii IGP
2164,0 loturi de vin cu IGP certificate (855629,4 dal)
Totodată cu scopul de a dezvolta schemele de calitate pentru domeniile de
produse agroalimentare au fost omologate, în 2018 de către Minister - 8 caiete de
sarcini. Astfel pînă la moment MADRM a omologat 12 caiete de sarcini.
1. STG Prune umplute cu miez de nucă Ordinul nr. 299 din 27.12.2018.
2. IGP Prune Deosebite de Lalova Ordinul nr. 288 din 14.12.2018.
3. IGP Pistil din Valea Răutului Ordinul nr. 286 din 14.12.2018.
4. IGP Mousse de miere de Dolna Ordinul nr. 287 din 14.12.2018.
5. IGP Miere din Codrii Moldovei Ordinul nr. 282 din 14.12.2018.
6. IGP Kaurma de Bugeac Ordinul nr. 284 din 14.12.2018.
7. IGP Brînă de Măgura Ordinul nr. 285 din 14.12.2018.
8. DOP Agrişe de Marinici Ordinul nr. 283 din 14.12.2018.
9. IGP Dulceţă din petale de trandafir Călăraşi Ordinul nr. 233 15.12.2015
10. IGP Rachiu de caise de Nimoreni Ordinul nr. 234 15.12.2015
11. DOP Brânză de Popeasca Ordinul nr. 81_11.04.2016
12. IGP Zăbriceni Ordinul nr. 111_23.05.2016
Recomandare:
Se recomandă, ca în urma înregistrării produselor cu denumire protejată să se
contribuie în continuare la promovarea produselor prin acordarea suportului la
certificarea acestora. Conformitatea produselor poate fi efectuată de organismele de
certificare, acestea fiind acreditate de Centrul Național de Acreditare al Republicii
Moldova (MOLDAC), conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013
”Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese
şi servicii”, pot fi recunoscute ca fiind competente și credibile la verificarea
conformității produselor cu caietele de sarcini.
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