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INTRODUCERE  

 

Politica Uniunii Europene privind calitatea alimentelor joac  un rol important în dezvoltarea agriculturii, 
contribuind în special la consolidarea competitivit ii pozi iei gospod riilor de dimensiuni mici în lan ul 
de aprovizionare cu alimente prin furnizarea de avantaje competitive legate de calitate. Indica iile 
geografice, care constituie unul dintre elementele acestei politici, ajut  la protejarea, distingerea i 
promovarea produselor unice, a c ror calitate este strâns legat  de locul producerii lor. Un sistem bine 
organizat de indica ii geografice permite produc torilor s  ob in  un pre  mai mare pentru produsele pe 
care le comercializeaz , oferind în acela i timp consumatorilor un produs de înalt  calitate. Acesta este, 
de asemenea, un factor important care influen eaz  dezvoltarea durabil  a zonelor rurale i atingerea 
obiectivelor celui de-al doilea pilon al politicii agricole comune. De asemenea, contribuie la diversificarea 
ocup rii for ei de munc  în zonele rurale. Prin sistemul de protec ie i promovare a produselor regionale 
i tradi ionale, este protejat i patrimoniul cultural, care contribuie în mare m sur  la atractivitatea zonelor 

rurale i la dezvoltarea agroturismului. 

Experien a din Italia, Fran a sau Spania, pentru care sistemul de indica ii geografice a devenit un element 
vital al politicii na ionale, arat  c  astfel de produse pot atrage dup  sine beneficii economice ra ionale 
pentru produc tori, protejând în acela i timp patrimoniul cultural i culinar.  

Dezvoltarea sistemului de indica ii geografice i beneficiile asociate acestuia pot fi posibile numai dac  
toate elementele precum înregistrarea, verificarea conformit ii, controlul ex officio i promovarea sunt 
implementate i coordonate în mod corespunz tor. 

Recomand rile prezentate în acest document se axeaz  pe cerin ele sistemului de indica ii geografice 
implementat în UE i experien a statelor membre selectate care particip  activ la acest sistem.  
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RECOMAND RI CU PRIVIRE LA ARMONIZAREA LE GISLA IEI I 
PROGRAMELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CU CERIN ELE UNIUNII 
EUROPENE 

1. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE VERIFICARE A CONFORMIT II 
PRODUSELOR ÎNREGISTRATE 

To i produc torii care particip  la schemele de calitate a produselor agricole i alimentare trebuie s  fie 
supu i verific rii conformit ii înainte de introducerea pe pia  a produsului. Acesta este unul dintre cele 
mai importante elemente ale întregului sistem, care poate fi decisiv din perspectiva încrederii 
consumatorilor în calitatea produselor i în sistem ca atare. 

În prezent, în Republica Moldova nu exist  o entitate care s  poat  verifica conformitatea produselor 
agroalimentare înregistrate la cererea produc torului. În sectorul vitivinicol, aceast  problem  a fost 
rezolvat  prin desemnarea entit ii responsabile de verificarea conformit ii. Având în vedere lipsa de 
interes din partea organismelor private de certificare pentru acreditare, o autoritate competent  ar trebui 
autorizat  s  efectueze verificarea conformit ii. Legisla ia comunitar  nu impune acreditarea autorit ilor 
de stat desemnate, spre deosebire de organismele private de certificare.  

 

RECOMAND RI 

Completarea Hotărârii 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, prin autorizarea autorit ii competente s  efectueze verificarea conformit ii, l sând în 
acela i timp posibilitatea de acreditare de c tre organismele de certificare. 

Statutul actual 

Amendamentele la Hot rârea Guvernului nr. 644/2010 se afl  în prezent în proces de consultare. Se 
propune ca Agen ia Na ional  pentru Siguran a Alimentar  (ANSA) s  fie responsabil  de verificarea 
conformit ii produselor înregistrate ca IG. 
 
Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE 

Experien ele diferitelor state membre ale UE indic  faptul c  verificarea conformit ii procesului de 
produc ie a produselor indica iilor geografice cu specifica iile poate fi pus  în aplicare în mai multe 
moduri. 
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1. Organismele de certificare acreditate 

Verificarea conformit ii poate fi asigurat  de c tre organismele de certificare. Cerin a de baz  pentru 
organismul de certificare este ob inerea acredit rii. Toate organismele de certificare trebuie s  fie 
aprobate i acreditate în conformitate cu evaluarea standard de conformitate 17065:2012 - Cerin e pentru 
organismele care certific  produse, procese i servicii. Acest standard define te cerin ele care trebuie 
îndeplinite de c tre organismele de certificare pentru a fi recunoscute ca fiind competente i de încredere.  

2. Autoritatea competent  

Verificarea conformit ii poate fi, de asemenea, realizat  de c tre o autoritate competent  (de exemplu, 
inspec ia de stat). Competen ele necesare pentru realizarea acestei activit i trebuie s  rezulte din 
dispozi iile legale. Verificarea conformit ii poate fi efectuat  direct sau poate fi delegat  c tre 
sucursalele regionale ale autorit ii competente. 

3. Sistem combinat 

Exist  de asemenea posibilitatea implement rii unui sistem mixt în care atât organismele private de 
certificare, cât i autoritatea competent  s  poat  asigura verificarea conformit ii. În acest caz, 
produc torul decide care entitate va efectua controlul. Aceast  solu ie func ioneaz  în mai multe ri ale 
UE (de exemplu, în Polonia). 

 

2. IMPLEMENTAREA CONTROALELOR EX OFFICIO ÎN DOMENIUL 
INDICA IILOR GEOGRAFICE 

 
Scopul principal al controalelor ex officio este de a asigura consumatorii c  produsele cu IG, DO, STG 
oferite pe pia  sunt conforme cu specifica iile. Fiecare ar  desemneaz  autoritatea sau autorit ile 
competente responsabile de realizarea controalelor ex officio. Scopul controlului ar trebui s  acopere nu 
numai produsele înregistrate în Republica Moldova, cât i produsele din alte ri. 
 

RECOMAND RI 

- Introducerea în Planurile de Control Na ionale Multianuale a planurilor de control al IG, DO, STG 
i al controalelor ex-officio. 

- Organizarea de cursuri de formare pentru institu iile responsabile cu punerea în aplicare a 
controalelor ex officio, precum i pentru produc torii de produse înregistrate ca i IG cu privire la 
cerin ele legate de introducerea pe pia  a produselor agricole. 
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Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE 

Exist  diferite modele la nivelul statelor membre ale UE legate de realizarea controalelor ex officio. 
Indiferent de modelul adoptat, m surile implementate ar trebui s  vizeze verificarea conformit ii 
produselor fabricate de produc tori i controlul pie ei. Un element important al bunei func ion ri a 
sistemului este asigurarea unei coordon ri corespunz toare a activit ilor între entit ile de control 
implicate într-o anumit  ar , precum i între autorit ile competente din statele membre ale UE. 

Toate statele membre elaboreaz  un Plan de Control Na ional Multianual Integrat (PCNMI). PCNMI 
prezint  informa ii generale privind structura i organizarea sistemelor de control ex officio din statul 
membru în cauz . 

 

 

 

Rolul principal în sistemul de control a IG-urilor poloneze îl are Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii 
Rurale (MADR), responsabil cu elaborarea politicilor i a strategiilor, precum i cu men inerea leg turilor 
cu Comisia European  cu privire la IG. Mai mult, MADR este responsabil pentru autorizarea 
organismelor de control (OC) i este autoritatea competent  (AC) pentru evaluarea cererilor de 
înregistrare a produselor. Controlul ex officio este asigurat de Inspec ia Calit ii Agricole i a Alimentelor 
i de Biroul Concuren ei i Protec ia Consumatorilor.  
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În Spania, competen ele legate de controlul i protec ia indica iilor geografice au fost transferate 
Comunit ilor Autonome (Comunidades Autonomas). Drept consecin , în Spania exist  18 autorit i 
„centrale”: 

 una pentru fiecare din cele 17 Comunit i Autonome;   
 una la nivel na ional pentru a a-numitele IG „supra-autonome”, adic  acele IG care implic  

teritorii ale mai multor Comunit i.  
 

MAPAMA este AC responsabil  pentru verificarea conformit ii cu specifica iile produsului înainte de 
introducerea pe pia  a produsului, pentru acele indica ii geografice ce se produc în mai multe Comunit i 
Autonome. 

Au fost identificate cele mai bune practici - coordonarea prin intermediul unui organism central numit 
“Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria”.  

 Acest organism de coordonare se reune te cel pu in o dat  pe semestru i încorporeaz  diferitele 
autorit i centrale (la nivelul CCAA i na ional), reprezentan i ai tuturor comunit ilor autonome, 
precum i al i exper i invita i ca observatori.  

 Principala sarcin  a acestui organism este de a discuta i de a încheia acorduri privind planurile de 
control care trebuie realizate de comunit ile autonome, precum i de a organiza seminarii, 
activit i de formare, campanii de control specifice, de a elabora procedurile documentate, de a 
urm ri evolu iile la nivel european, na ional sau interna ional. 
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3. ARMONIZAREA DEFINI IILOR PREZENTATE ÎN DIFERITELE DOCUMENTE 
JURIDICE 

Dispozi iile privind înregistrarea indica iilor geografice ale produselor agricole i alimentare în Republica 
Moldova au fost modificate de mai multe ori pentru a le armoniza cu legisla ia UE. Prin urmare, 
majoritatea defini iilor sunt similare cu cele din legisla ia UE. Defini iile indica iilor geografice, a 
denumirilor de origine i a specialit ilor tradi ionale garantate sunt prezentate în diferite acte juridice. 
Defini ia STG din Ordinul nr. 149 din 4 august 2015 privind procedura de aprobare a specificațiilor 
produselor alimentare cu denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a specialităților tradiționale 
garantate nu este la fel de comprehensiv  cum este cea prezentat  în Legea nr. 66 -XVI din 27.03.2008 
privind protecția indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale 
garantate. 

RECOMAND RI 

Pentru a evita confuzia i interpretarea eronat  de c tre produc tori, se recomand  armonizarea 
defini iilor sau prezentarea acestora doar într-un act juridic.  
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RECOMAND RI REFERITOARE LA DEZVOLTAREA S ISTEMULUI DE INDICA II 
GEOGRAFICE  

RECOMAND RI REFERITOARE LA STIMULENTE I AC IUNI LEGATE DE 
DEZVOLTAREA SISTEMUL UI DE INDICA II GEOGRAFICE  

1. RAMBURSAREA A 100 % DIN COSTURILE SUPORTATE CU ELAB ORAREA 
SPECIFICA IILOR TEHNICE I CREAREA GRUPURILOR DE 
PRODUC TORI  

 

Ar trebui s  se ia în calcul rambursarea a 100% din costurile suportate pentru preg tirea unei 
cereri de înregistrare a unei indica ii geografice, în cadrul limitei stabilite. 

Sistemul de indica ii geografice din Republica Moldova se afl  într-un stadiu incipient de dezvoltare i 
genereaz  costuri pentru produc tori pentru elaborarea specifica iilor i preg tirea controalelor tehnice, 
precum pentru promovarea care contribuie la construirea con tientiz rii consumatorilor. 

Trebuie s  se aprecieze pozitiv rambursarea recent  a costurilor legate de înregistrarea indica iilor 
geografice pentru produsele agricole a produsele alimentare i activit ile de promovare desf urate de 
institu iile implicate în înregistrarea acestora. Un impact semnificativ asupra dezvolt rii acestui sector în 
Republica Moldova îl au i programele implementate cu finan are str in . 

Pentru înregistrarea unei indica ii geografice protejate, unei denumiri de origine, unei specialit i 
tradi ionale s-a garantat o compensa ie de 50% din cost, f r  a se dep i îns  suma de 30 mii lei 
(subm sura 1.9). Pân  în prezent, nicio entitate nu a beneficiat înc  de suportul acordat în cadrul acestui 
instrument. 

Preg tirea specifica iilor tehnice (caiet de sarcini) este un element esen ial al procesului de înregistrarea a 
produselor cu IG. În acest document se prezint  toate informa iile referitoare la produs: calitatea, 
descrierea detaliat  a metodei de produc ie, metoda de gestionare, controlul calit ii i etichetarea. De i 
taxa de înregistrare pentru cererile de înregistrare a IG nu este ridicat , costurile asociate cu preg tirea 
specifica iilor pot constitui o barier  pentru solicitarea acestei înregistr ri. 

Costurile de preg tire a specifica iilor tehnice sunt, de obicei, legate de necesitatea efectu rii de analize 
organoleptice, microbiologice i fizico-chimice pentru a defini parametrii de calitate ai produsului. 
Costurile suplimentare sunt asociate cu elaborarea etichetelor i materialelor legate de distribu ia 
produselor. 
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Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE – Experien a polonez   

Una dintre barierele identificate care afecteaz  dezvoltarea sistemului de indica ii geografice din Polonia 
a fost reprezentat  de costurile legate de preg tirea cererilor. inând cont de acest aspect, s-a introdus 
suportul acordat pentru preg tirea unei cereri de înregistrare a indica iilor geografice, ca parte a ajutorului 
de stat. Numai beneficiarii care îndeplinesc criteriile aplicabile întreprinderilor mici i mijlocii pot solicita 
ajutor financiar. Sfera acoper  cheltuielile finan ate pentru ob inerea de informa ii i analize necesare 
pentru preg tirea aplica iei, prezentate în domeniul de aplicare al directivei: 

- caracterul tradi ional, originea i istoricul produsului; 
- rela ia dintre produs i regiunea de origine, în special delimitarea zonei geografice, testele de 

laborator, nivelul de recunoa tere i reputa ia produsului; 
- metodele de produc ie i descrierea produsului; 
- etichetarea produselor; 
- dovada originii. 

 
Suportul financiar oferit este egal cu suma cheltuielilor suportate (în procent de 100%), f r  a dep i îns  
valoarea de 15.000 PLN (aproximativ 3 500 Euro). Cererea va fi depus  la Agen ia pentru Restructurarea 
i Modernizarea Agriculturii (ARMA). 

 

2. SUPORT ACORDAT PRODUC TORILOR CARE PARTICIP  LA SISTEMUL 
DE INDICA II GEOGRAFICE  

 

Producerea de produse înregistrate este asociat  cu costuri suplimentare suportate de produc tori în 
compara ie cu produsele conven ionale. Aceste costuri sunt legate în principal de certificarea produselor 
i de func ionarea grupurilor de produc tori. Rambursarea acestor costuri pe o perioad  de 5 ani ar 

reprezenta un stimulent pentru produc tori. 

Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE – Experien a polonez   

Programul de Dezvoltare Rural  2014-20120 

Programul de dezvoltare rural  2014-2020 pus în aplicare în Polonia include urm toarele activit i 
dedicate dezvolt rii schemelor de calitate, inclusiv a indica iilor geografice: 

- „Suport pentru noii participan i la schemele de calitate”, care vizeaz  cre terea particip rii 
agricultorilor la nivelul UE i la sistemele na ionale de calitate, 

- „Suport pentru realizarea activit ilor de informare i promovare”, inclusiv ac iuni de suport în 
domeniul inform rii i promov rii produselor de înalt  calitate realizate de participan ii la 
sistemele de calitate. 
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Suport pentru noii participan i la schemele de calitate  

Participarea la schemele de calitate este asociat  cu suportarea costurilor suplimentare rezultate din 
introducerea modific rilor necesare la ferm  i introducerea controalelor necesare, în conformitate cu 
anumite standarde de sistem. Suportul este motivant i vizeaz  facilitarea produc iei în noile condi ii 
cerute de schemele de calitate specific. De asemenea, suportul este destinat s  acopere costurile 
suplimentare de produc ie pân  când acestea se vor reflecta în pre uri mai ridicate de pe pia . Ajutorul se 
acord  sub forma unei ramburs ri acordate în trei ani de la data ader rii la schemele de calitate. 
Beneficiari - fermierii activi.  

Costurile eligibile 

Include costurile ader rii la schemele de calitate i contribu ia anual  pentru participarea la acest sistem. 
Costurile eligibile includ cheltuielile privind controalele de conformitate cu cerin ele sistemului. Ajutorul 
este acordat solicitantului, care realizeaz  produse agricole sau alimentare destinate consumului uman în 
cadrul schemei de calitate.  

Criterii de selec ie 
Criteriile de selec ie iau în considerare, în special, dimensiunea terenului pe care îl folose te solicitantul 
pentru a realiza o produc ie de înalt  calitate. Preferin ele în acordarea ajutorului se îndreapt  c tre 
fermele de pân  la 5 ha pentru care costurile fixe rezultate din participarea la schemei de calitate 
reprezint  o povar  financiar  mare. 

Sumele i ratele de suport - echivalentul a 2 000 de euro per ferm  pe an.  

Suport pentru realizarea activit ilor de informare i promovare  

Recunoa terea produselor care intr  sub inciden a schemelor de calitate necesit  investi ii în activit i de 
promovare i informare cu privire la aceste produse, prin urmare este necesar  introducerea unui suport 
care s  înlesneasc  accesul la pia  i consumatori. În Polonia, exist  înc  un nivel sc zut de cuno tin e 
despre existen a unor scheme de calitate la nivel comunitar i na ional în care se fabric  produse de înalt  
calitate. În consecin , cererea pentru astfel de produse r mâne sc zut . Activit ile de informare i 
promovare se adreseaz  consumatorilor, în special pentru a îi familiariza cu aceste produse i pentru a îi 
înv a pe ace tia s  acorde aten ie caracteristicilor specifice ale acestor produse. Con tientizarea 
consumatorilor are drept obiectiv cre terea cuno tin elor acestora în domeniul produc iei de înalt  calitate 
i, astfel, cre terea cererii pentru aceste produse. Aceasta ar trebui, pe de o parte, s  faciliteze vânzarea de 

produse i, pe de alt  parte, s  ofere un stimulent pentru cre terea nivelului de produc ie. Cre terea cererii 
pentru acest tip de produc ie ar trebui s  aib  o influen  pozitiv  asupra activ rii locuitorilor din mediul 
rural i asupra cre terii ocup rii for ei de munc  în aceste zone. 

Ajutorul cap t  forma ramburs rii costurilor eligibile pentru opera iuni. 
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Beneficiari  

Entitatea format  din cel pu in doi produc tori de produse agricole i alimentare în cadrul schemelor de 
calitate 

Costurile eligibile 

Costurile suportate pentru desf urarea activit ilor de promovare. Se pot acorda ajutoare echipei de 
promovare ai c rei membri sunt implica i în producerea unui produs agricol sau a unui produs alimentar 
destinat consumului uman, produs în cadrul unor scheme de calitate. Criteriile de selec ie in cont de 
eficacitatea activit ilor promo ionale planificate de c tre solicitan i. 

Sumele i ratele de suport - 70% din costurile eligibile. 

Activit ile descrise mai sus au fost puse în aplicare în 18 state membre ale UE în cadrul PDR 2014-2020. 
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RECOMAND RI CU PRIVIRE LA ACTIVIT ILE DE SUPORT PENTRU 
DEZVOLTAREA SISTEMUL UI DE INDICA II GEOGRAFICE  

1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A INDICA IILOR 
GEOGRAFICE  

 

Adoptarea unui astfel de document strategic ar contribui la determinarea direc iei de dezvoltare i la o 
indicare clar  a competen elor diferitelor institu ii implicate în procesul de implementare. Trebuie stabilite 
ac iunile necesare, împreun  cu rolurile anumitor institu ii i surse financiare. Având în vedere faptul c  
majoritatea indica iilor geografice se refer  la produsele agricole i c  acestea pot avea un impact pozitiv 
asupra dezvolt rii agriculturii i a zonelor rurale din Republica Moldova, rolul de lider în preg tirea 
acestui document ar trebui s  fie asumat de c tre Ministerul Agriculturii, Dezvolt rii Regionale i 
Mediului. 

2. IMPLEMENTAREA CAMPANIEI DE INFORMARE 

 

Având în vedere nivelul sc zut al interesului i gradului de con tientizare privind schema IG, dup  
adoptarea legisla iei necesare (verificarea conformit ii), ar trebui pus  organizat  campania de informare 
adresat  atât consumatorilor, cât i produc torilor. Ac iunile destinate consumatorilor ar trebui s  vizeze 
familiarizarea cu conceptul, categoriile de baz  i logo-uri produselor cu IG. Produc torii ar trebui s  fie 
informa i cu privire la cerin ele privind înregistrarea i avantajele ce rezult  din participarea la sistem. 

Într-o economie de pia , consumatorii decid asupra succesului i prosperit ii unei afaceri de produc ie i 
asupra vânz rilor. Produsele comercializate trebuie s  corespund  a tept rilor acestora, ei fiind cei care 
trebuie sa î i satisfac  gusturile i preferin ele. Având în vedere cele de mai sus, este foarte important ca 
to i consumatorii s  fie con tien i de op iunile pe care le au i de calitatea produselor pe care doresc s  le 
cumpere. 

Tendin ele observabile în rândul consumatorilor bine informa i indic  faptul c  produsele de calitate 
satisfac gusturile i preferin ele acestora. Pentru a se putea respecta tendin a prezentat  mai sus, este 
necesar s  se elaboreze m suri care s  le permit  acestora s  fac  diferen a între aceste produse i 
celelalte, iar aceste produse s  inspire încrederea în ceea ce prive te calitatea. Numai cerin ele stricte 
referitoare la calitate i un logo de calitate bine-cunoscut ar convinge consumatorii s  achizi ioneze 
produsele care fac obiectul schemei de calitate. 
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Este foarte important s  se implice mass-media în informarea cu privire la schem  i produsele în cauz . 
Numai prin organizarea unor activit i de informare periodice, fiabile i r spândite se va putea crea 
con tientizarea consumatorilor, care se va reflecta într-o cerere pentru astfel de produse. 

Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE – Experien a polonez  

La ini iativa Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale i a Agen iei pentru Pia a Agricol , au fost 
organizate dou  campanii de informare cofinan ate cu suportul Uniunii Europene. Scopul principal al 
campaniilor a fost de a consolida cuno tin ele existente la nivelul produc torilor i consumatorilor cu 
privire la sistemul indica iilor geografice. În plus, contribuie la încurajarea produc torilor în direc ia 
înregistr rii produselor. Activit ile destinate consumatorilor le-au permis acestora s - i dezvolte 
cuno tin ele legate de caracterul specific i etichetarea produselor cu IG. În acela i timp, acestea au 
încurajat achizi ia acestora. Ca parte a campaniei, s-au organizat conferin e de pres , târguri, sesiuni de 
instruire, reclame în mass-media i campanii promo ionale în punctele de vânzare, restaurante i ferme 
agroturistice. În timpul primei campanii de doi ani, produc torii au preg tit 19 cereri. 

 

3. IMPLICAREA SERVICUUL OR DE CONSULTAN  AGRICOL   
 

Delegarea sarcinilor legate de suportul dezvolt rii indica iilor geografice i alocarea resurselor 
financiare necesare implement rii acestora la nivelul serviciilor de consultan  agricol  din 
Moldova 

O aten ie deosebit  ar trebui acordat  rolului consilierilor agricoli pentru dezvoltarea sistemului de 
indica ii geografice în Moldova. Un sistem de consiliere care func ioneaz  bine permite cunoa terea 
produc torilor care utilizeaz  cele mai recente solu ii agricole de mecanizare, protec ie i eficientizare a 
produc iei, precum i a programelor de suport i a finan rii agricole. Exper ii consilieri, prin anii de 
colaborare cu produc torii, construiesc încredere i rela ii reciproce. Având în vedere aspectele prezentate 
mai sus i dezvoltarea sistemului de indica ii geografice, este necesar  implicarea consultan ilor agricoli. 
Sesiunile de instruire, seminariile, vizitele de studiu ar trebui s  ajute consultan ii agricoli s  ob in  
cuno tin ele necesare cu privire la sistem, preg tirea cererilor, cerin ele i beneficiile înregistr rii pe care 
le vor putea transfera apoi mai departe c tre produc torii agricoli. 

Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE – Experien a polonez   

Unul dintre centrele poloneze de consultan  agricol  din Cracovia a fost dedicat suportului înregistr rii 
indica iilor geografice. În plus, centrul ofer  asisten  în urm toarele domenii: 

- suport acordat turismului rural; 
- patrimoniul cultural al satului; 
- promovarea produselor regionale; 
- sprijinirea diferitelor forme de activitate economic  a agricultorilor; 

Regiunea în care func ioneaz  centrul are cele mai multe indica ii geografice înregistrate din Polonia. 
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4. IMPLICAREA AUTORIT ILOR REGIONALE 

 

Autorit ile regionale i locale ar trebui s  joace un rol important în sprijinirea i promovarea produselor 
regionale.  

Înregistrarea produselor ca i IG contribuie la construirea reputa iei i promovarea regiunii de origine. 
Produsele IG sporesc atractivitatea regiunii, contribuind la dezvoltarea acesteia, în special cre terea 
interesului turistic. Promovarea regiunii i a activit ilor de dezvoltare a comunit ilor locale sunt sarcini 
foarte importante care in de competen a autorit ilor regionale i locale. Identificarea produselor 
caracteristice, adânc înr d cinate în tradi ia regiunii, suportul acordat în preg tirea specifica iilor tehnice, 
precum i activit ile de promovare ar trebui s  permit  consumatorilor s  se familiarizeze cu specificul 
regiunii i produsele caracteristice ale acesteia. 

Strategiile de dezvoltare regional  ar trebui s  ia în considerare rolul i importan a produselor cu IG 
pentru dezvoltarea regiunii. 

 

5. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE IDENTIFICARE A PRODUSE LOR 
REGIONALE I TRADI IONALE  

 

În fiecare dintre regiunile rii, este posibil s  se descopere produse fabricate din genera ie în genera ie, 
adânc înr d cinate în tradi ia comunit ii locale. Foarte adesea, produc torii nu tiu c  astfel de produse 
pot contribui la cre terea atractivit ii turistice a regiunii. 

Programul care permite identificarea i promovarea produselor regionale i tradi ionale din Republica 
Moldova ar permite autorit ilor locale i regionale s  fie implicate în selec ia i înregistrarea produselor 
specifice regiunii. Aceasta ar reprezenta, de asemenea, o activitate care ar permite implementarea 
activit ilor promo ionale. În consecin , programul ar trebui s  contribuie, pe de o parte, la promovarea i 
cre terea atractivit ii regiunii, i pe de alt  parte, la stimularea interesului pentru preg tirea cererilor de 
înregistrare a indica iilor geografice. 

 

Practica în acest domeniu la nivelul Statelor Membre ale UE – Experien a polonez   

Lista produselor tradi ionale 

Lista de produse tradi ionale este un instrument de diseminare a cuno tin elor despre produsele alimentare 
tradi ionale, caracterizat printr-o calitate excep ional  i prin faptul c  nu admite modific ri. Produsele 
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realizate printr-o metod  de produc ie tradi ional , bine stabilit  la momentul respectiv (minim 25 de ani) 
dobândesc dreptul de a fi incluse în Lista Produselor Tradi ionale. 

Activit ile legate de Lista Produselor Tradi ionale sunt puse în aplicare de c tre Pre edin ii desemna i la 
nivelul fiec rui Voievodat i de c tre Ministrul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale. Sarcinile pre edin ilor 
includ primirea i evaluarea cererilor de înregistrare a produsului în List . Cererile verificate care au 
primit aviz pozitiv sunt transmise Ministrului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale. Ministrul este responsabil 
pentru coordonarea i punerea în aplicare a obiectivelor Listei Produselor Tradi ionale. Lista Produselor 
Tradi ionale este publicat  pe site-ul web al Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale. Numele de 
produse înscrise în Lista Produselor Tradi ionale sunt împ r ite în func ie de notificarea transmis  din 
provincie. 

În perioada de 13 ani de func ionare, Lista a f cut posibil  identificarea a mai mult de 1800 de produse 
tradi ionale. 

Principalele obiective ale Listei Produselor Tradi ionale: 

 Identificarea produselor tradi ionale 

Bog ia patrimoniului culinar polonez a permis s  se presupun  c  fabricarea i vânzarea de produse 
tradi ionale ar putea deveni o ramur  foarte important  a sectorului agroalimentar. Nu poate fi contrazis  
afirma ia potrivit c reia Polonia a produs sute, dac  nu chiar mii de produse, care î i datoreaz  unicitatea 
culturii, tradi iilor i istoriei locale. 

Cu toate acestea, Polonia nu de inea o baz  de date general  accesibil  a acestor produse. O astfel de baz  
de date aduce beneficii atât consumatorilor, cât i celor care doresc s  afle informa ii despre produsele pe 
care le achizi ioneaz , precum i persoanele interesate s  distribuie aceste produse. Prin urmare, pe de o 
parte, informa iile compilate servesc la l rgirea cuno tin elor despre produsele alimentare tradi ionale i 
patrimoniul polonez, iar, pe de alt  parte, pot reprezenta un compendiu de informa ii pentru to i cei care 
inten ioneaz  s  vând  produse tradi ionale, oferind astfel produc torilor acestor m rfuri posibilitatea de a 
cre te nivelul de produc ie. 

Stabilirea unor reguli transparente de înregistrare a denumirilor produselor în baza de date i adoptarea 
unei defini ii unice pentru produsele tradi ionale au contribuit la îmbun t irea func ion rii întregului 
sistem de identificare a produselor unice de înalt  calitate. Programele vizate adecvate i ini iativele 
regionale sau locale care vizeaz  promovarea produselor tradi ionale au încurajat dezvoltarea liderilor 
locali i au atras produc torii. 

 Cre terea nivelului de con tientizare a consumatorilor 

Produsele tradi ionale, datorit  naturii lor, produc iei la scar  mic , utiliz rii ingredientelor naturale i a 
metodelor de produc ie tradi ionale sunt adesea mai scumpe decât cele similare produse prin metode 
industriale. Consumatorii, în timp ce se hot r sc s  cumpere, trebuie s  fie convin i de unicitatea acestora. 
Ei trebuie s  tie ce se ascunde în spatele pre ului mai mare stabilit pentru aceste produse. Crearea bazei 
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de date cu informa ii detaliate despre produsele tradi ionale a avut un impact pozitiv asupra con tientiz rii 
cump r torilor, rezultând în vânzarea acestora. Crearea unei astfel de baze de date corespunde a tept rilor 
i necesit ilor unui segment mai larg al consumatorilor, care caut  din ce în ce mai mult informa ii 

despre produsele s n toase, unice ca i gust i despre alimentele produse prin metode tradi ionale. 
Disponibilitatea informa iilor cu privire la produsele tradi ionale a contribuit în mod indirect la cre terea 
cererii pentru astfel de produse. Unicitatea acestora le permite s  intre în concuren  direct  cu produsele 
mai ieftine produse la scar  masiv , demers ce ar fi imposibil dac  lu m în calcul nivelul pre urilor i 
omogenitatea produselor. 

 Suport acordat înregistr rii ca i DOP, IGP sau STG la nivelul Comunit ii  

Sistemul UE care permite înregistrarea i protejarea denumirilor produselor regionale i tradi ionale este, 
f r  îndoial , foarte benefic pentru produc tori. Dar, pentru a putea folosi oportunit ile oferite de 
sistemul prezentat mai sus, produc torii care preg tesc o cerere i apoi aplic  metoda de produc ie 
declarat  trebuie s  în eleag  caracterul specific i s  î i respecte obliga iile. Realizarea unei baze de date 
la nivel na ional care s  con in  informa ii cu privire la produsele tradi ionale ajut  la îndeplinirea 
criteriilor de înregistrare a denumirilor la nivelul Uniunii Europene. Acordarea statutului de produs 
„tradi ional” s-a dovedit în multe cazuri a fi primul pas care permite identificarea i comercializarea 
acestuia respectiv cre terea volumului de vânz ri. De asemenea, acest statut contribuie la construirea 
reputa iei unui produs tradi ional, util  pentru înregistrarea la nivel comunitar. Prin urmare, acest sistem 
reprezint  un fel de „incubator” pentru produc torii ale c ror produse pot solicita înregistrarea în sistemul 
european. Foarte adesea, produc torii nu au luat m suri privind înregistrarea IG din cauza gamei restrânse 
de vânz ri, a problemelor legate de organizarea unui grup sau a lipsei de informa ii i documente 
relevante care s  dovedeasc  caracterul regional sau tradi ional al produsului. Plasarea numelui 
produsului în baza de date na ional  a produselor tradi ionale a fost considerat  de fabrican i drept punct 
de plecare pentru începerea procesului de solicitare a înregistr rii i a protec iei denumirilor în sistemul 
Uniunii Europene. 

 Crearea unor oportunit i de a aplica derog ri veterinare i sanitare pentru producerea de 
alimente tradi ionale 

Produc torii de produse tradi ionale pot solicita derog ri de la cerin ele existente i reglementate din 
punct de vedere juridic (veterinar, igienic sau sanitar). Aceste derog ri trebuie s  rezulte din utilizarea 
metodelor de produc ie tradi ionale neschimbate de c tre produc tori. Acordarea acestui tip de derogare 
nu trebuie s  afecteze în mod negativ calitatea s n t ii produsului. 

 Promovarea culturii i tradi iei 

Scopul listei este de a promova cultura i tradi ia, de a sprijini activit ile de diseminare a cuno tin elor 
despre patrimoniul cultural, precum i de a eviden ia produsele care, în viitor, ar putea solicita 
recunoa terea caracterului lor regional sau tradi ional în Uniunea European . Identificarea produselor 
tradi ionale permite promovarea eficient  a patrimoniului cultural.  
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Se poate presupune c  pe termen lung aceste produse vor deveni un fel de carte de vizit  pentru tradi ia 
culinar  a produselor realizate pe teritoriile poloneze. Aceste produse pot deveni mândria zonei i un 
instrument de marketing foarte bun pentru a facilita promovarea regiunii. 

Cantit ile de produse tradi ionale la nivel de voievodate - Mai 2018 

 

Surs :http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-

tradycyjnych 

Programe similare destinate identific rii i promov rii produselor tradi ionale au fost introduse, de 
asemenea, în Ungaria i Italia. 

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych
http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych
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RECOMAND RI CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE 

1. INTRODUCEREA UNOR PREVEDERI REFERITOARE LA ÎNREGIST RAREA 
LA NIVEL UL  UE  

 

De i decizia de a înregistra produsul ca i IG în sistemul UE apar ine produc torilor i ar putea fi 
prezentat  fie direct de c tre ace tia, fie prin intermediul autorit ilor na ionale, implicarea autorit ii de 
stat competente în acest proces ar reprezenta o facilitare în favoarea produc torilor. Având în vedere 
activit ile de promovare a exporturilor din Republica Moldova i faptul c  sistemul comunitar este 
apreciat i recunoscut de mul i consumatori, este justificat  înregistrarea indica iilor geografice ale 
Republicii Moldova în sistemul comunitar. 

Experien a Uinunii Europene 

Legisla ia comunitar  ofer  posibilitatea înregistr rii pe teritoriul s u a indica iilor geografice din ri 
ter e. Cererea se depune la Comisie, fie direct, fie prin intermediul autorit ilor din ara ter  în cauz . 
Înainte de a depune o cerere, numele trebuie s  fie înregistrat în ara de origine. În conformitate cu 
cerin ele aplicabile, cererea va face obiectul unei proceduri de opozi ie care permite entit ilor care au un 
interes legal sau economic legitim s  rezerve cererea respectiv . În lipsa obiec iilor, numele este 
înregistrat în registrele UE i se acord  protec ie pe teritoriul s u. Dac  se ridic  o obiec ie, CE invit  
p r ile interesate s  ini ieze consult ri. Pe baza rezultatelor ob inute i inând seama de reglement rile 
aplicabile, CE adopt  decizia final . Înregistrarea în UE, în plus fa  de protejarea denumirii, acord , de 
asemenea, dreptul de a utiliza sigla corespunz toare categoriei respective. 

 

2. INTRODUCEREA REGULILOR DE IMPLEMENTARE ÎN CAZUL 
PRODUSELOR CE NU FAC PARTE DIN CATEGORIA PRODUSELOR  
AGRICOLE SAU VITIVINICOLE  

 

Prevederile Legii nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, a denumirilor de 
origine și a specialităților tradiționale garantate sunt orizontale i se aplic  tuturor produselor care pot fi 
înregistrate ca indica ii geografice. Normele de aplicare referitoare la procedura de aprobare a 
specifica iilor tehnice se aplic  numai produselor agricole i produselor alimentare. Nu exist  proceduri 
detaliate pentru alte produse. 
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3. ABORDAREA GHI EULUI UNIC  

 

În vederea simplific rii procedurii de înregistrare din punctul de vedere al produc torilor, ar trebui s  se 
in  seama de depunerea cererilor într-un singur loc. O cerere complet , în care se prezint  specifica ia 

tehnic , ar putea fi depus  la Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual  (AGEPI), care, dup  
evaluarea formal , va prezenta specifica iile tehnice ministerului competent pentru aprobare. 

În conformitate cu reglement rile aplicabile în prezent, produc torii care solicit  înregistrarea unei 
indica ii geografice trebuie s  depun  mai întâi o cerere la ministerul competent pentru a ob ine aprobarea 
specifica iilor tehnice ale produsului. În etapa urm toare, se depune o cerere la AGEPI, cu anexarea 
cererii acceptate anterior. Aceast  abordare poate determina produc torii s  perceap  sistemul ca fiind 
complicat i dificil de parcurs mai ales atunci când procesul de înregistrare necesit  comunicarea cu mai 
multe institu ii. 

În majoritatea statelor membre ale UE, cererile complete de înregistrare a indica iilor geografice se depun 
la o singur  institu ie. Solu ia prezentat  mai sus a fost implementat  recent în Albania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


