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Obiectivul ghidului este de a prezenta sistemul de controale oficiale destinat produselor agricole și 

agroalimentare înregistrate sub Denumiri de Origine Protejată (DOP), Indicații Geografice Protejate 

(IGP), Specialități Tradiționale Garantate (STG). Sistemele și schemele de calitate a alimentelor 

protejează acest tip de produse. Valoarea adăugată a indicațiilor se bazează pe încrederea 

consumatorilor. Acestea devin credibile numai dacă sunt însoțite de verificări și controale eficiente: 

a)    se verifică dacă un produs respectă specificațiile aferente; și 

b)  se monitorizează utilizarea denumirilor înregistrate pentru a se descrie produsele plasate pe piață. 

Capitolul 1 descrie sistemul de verificare a conformității produselor cu denumiri înregistrate ca DOP, 

IGP, STG cu specificațiile acestora. Acest capitol prezintă conceptul principal de control de acest tip. 

Înțelegerea naturii verificării conformității produsului cu specificațiile este o chestiune esențială 

pentru crearea unui sistem eficient de control. Pentru a prezenta un concept clar, vor fi descrise 

următoarele subiecte: tipul de specificație și de ce are aceasta o semnificație fundamentală pentru 

verificarea conformității; care este obiectivul principal al verificării conformității, care sunt punctele 

critice ale acestui control, principalele reguli de verificare a conformității, regulile privind 

trasabilitatea, competențele inspectorilor care efectuează verificarea respectării specificațiilor 

(caietelor de sarcini). Mai mult decât atât, acest capitol oferă exemple practice cu privire la fiecare 

dintre etapele sistemului de control – începând cu planificarea, continuând apoi cu efectuarea, 

sintetizarea și raportarea activității de control. 

Capitolul 2 oferă informații privind controalele ex-officio efectuate cu privire la produsele DOP, IGP, 

STG. Noțiunea de protecție ex-officio nu corespunde niciuneia dintre categoriile juridice stabilite prin 

regulamentele UE privind controlul IG. Aceasta se referă mai degrabă la exercitarea unei protecții mai 

bune pentru garantarea denumirilor de pe piață pentru toate indicațiile geografice înregistrate în UE, 

pe lângă planurile naționale de control oficial. Acest capitol prezintă de asemenea studii de caz privind 

încălcările identificate și acțiunile efective întreprinse de către autoritățile competente pentru a elimina 

practicile ilegale. 

Acest Ghid furnizează autorităților responsabile de efectuarea controalelor oficiale informații 

referitoare la produsele agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I a Tratatului, 

precum și la alte produse agricole și alimentare enumerate în anexa I a Regulamentului (CE)  

nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. 

Scopul Ghidului este de a furniza informații bazate pe practicile UE în vederea îmbunătățirii activității 

Republicii Moldova în aria competențelor de verificare a conformității produselor DOP, IGP, STG cu 

caietul de sarcini și de control ex-officio. Conținutul Ghidului poate fi utilizat pentru stabilirea 

procedurilor interne privind controalele oficiale ale DOP, IGP, STG de către autoritățile competente 

din Republica Moldova. 
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DEFINIȚII ȘI ABREVIERI  

DEFINIȚII  
 

Certificat de confirmare – document oficial eliberat de către organismul de control care confirmă 

conformitatea produsului înregistrat sub DOP, IGP, STG cu specificațiile aferente. 

Certificat de conformitate - document oficial eliberat de autoritatea competentă (inspectorul de 

voievodat al inspecției calității produselor agricole și a produselor alimentare) care confirmă 

conformitatea produsului înregistrat sub DOP, IGP, STG cu specificațiile aferente. 

Autoritate competentă  - autoritatea centrală a statului membru cu competențe în organizarea 

controalelor oficiale sau orice altă autoritate publică căreia i-a fost conferită această competență. 

Organism de certificare – organismul de control (de obicei privat) căruia i-au fost delegate sarcini de 

control oficial în domeniul DOP, IGP, STG. 

Organism de control – autoritate competentă sau organism de certificare. 

Scheme de calitate  -  schemele stabilite pentru Denumirile de Origine Protejată, Indicațiile Geografice 

Protejate, Specialitățile Tradiționale Garantate.  

Grup de producători -  orice asociație, indiferent de forma sa juridică, compusă, în principal, din 

producători sau prelucrători care lucrează cu același produs. 

Etapă de producție - producția, procesarea sau pregătirea. 

Produse procesate -  produsele alimentare rezultate din prelucrarea produselor neprelucrate. Produsele 

prelucrate pot conține ingrediente necesare pentru fabricarea acestora sau pentru a le conferi caracteristici 

specifice. 

ABREVIERI 
 

SM – Stat Membru 

DOP – Denumire de Origine Protejată 

IGP – Indicație Geografică Protejată 

STG – Specialitate Tradițională Garantată  

ACC – Autoritate Competentă la nivel central 

AC – Autoritate Competentă 

OC – Organism de Control 

PCNMA – Plan de Control Național Multi-Anual  
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CAPITOLUL 1. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROCESULUI DE REALIZARE 

A PRODUSELOR ÎNREGISTRATE SUB DOP, IGP, STG CU SPECIFICAȚIILE  

TEHNICE 

I. PRODUSELE AGRO-ALIMENTARE CU DOP, IGP, STG ÎN CONTEXTUL 

POLITICII UE PRIVIND CALITATEA 

Schemele de calitate alimentară (Denumirea de Origine Protejată - DOP, Indicația Geografică Protejată - 

IGP, Specialitatea tradițională Garantată - STG) au fost create pentru promovarea și protejarea 

denumirilor produselor care au calități specifice datorită producției lor în anumite zone geografice, cu 

influență asupra caracteristicilor particulare neputând fi obținute în regiuni diferite (DOP, IGP) sau fiind 

produse prin metode tradiționale sau prin utilizarea ingredientelor tradiționale (STG).  

Schemele de calitate a alimentelor sprijină producătorii de produse agricole și alimentare în procesul de 

informare a cumpărătorilor și consumatorilor cu privire la caracteristicile produsului și caracteristicile de 

producție ale acestora, asigurând astfel: 

a) concurență loială pentru agricultorii și producătorii de produse agricole și alimentare cu 

caracteristici și atribute ce aduc valoare adăugată produselor; 

b) disponibilitatea informațiilor corecte referitoare la aceste produse pentru consumatori; 

c) respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; și 

d) integritatea pieței interne. 

Schemele de calitate a alimentelor oferă baza pentru identificarea și, după caz, protejarea denumirilor și a 

termenilor care, în special, indică sau descriu produse agricole cu: 

a) caracteristici ce reprezintă valoare adăugată; sau 

b) atributele ce reprezintă valoare și derivă din metodelor de cultivare sau de prelucrare folosite în 

producția acestora sau din locul de producție sau de comercializare a acestora.  

Aceste scheme încurajează producția agricolă diversă, protejează denumirile produselor de utilizarea 

abuzivă, reproducere sau imitație și ajută consumatorii, oferindu-le informații referitoare la caracterul 

specific al produselor:  

 

 DENUMIRILE DE ORIGINE PROTEJATE 

„denumirea de origine” reprezintă o denumire care identifică produsele:  

a) care provin dintr-un anumit loc, regiune sau, în cazuri excepționale, dintr-o anumită țară; 

b) a căror calitate sau caracteristici se datorează, în mod esențial sau exclusiv, unui anumit mediu 

geografic cu factorii naturali și umani inerenți acestuia; și 

c) etapele de producție se desfășoară exclusiv în aria geografică delimitată.  

 

 INDICAȚIILE GEOGRAFICE PROTEJATE  

„indicația geografică” reprezintă o denumire care identifică produsele:  

a) care provin dintr-un anumit loc, regiune sau țară;  

b) a căror calitate, reputație sau altă caracteristică este, în esență, atribuită originii sale 

geografice; și  
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c) cel puțin una dintre etapele de producție se desfășoară în aria geografică delimitată.  

 

 SPECIALITĂȚILE TRADIȚIONALE GARANTATE  

Se instituie un sistem de „specialități tradiționale garantate” pentru a proteja metodele tradiționale de 

producție și rețete, ajutând producătorii de produse tradiționale în marketing și comunicând atributele de 

valoare adăugată ale rețetelor și produselor lor tradiționale consumatorilor. 

1) O denumire este eligibilă pentru înregistrare ca specialitate tradițională garantată atunci când descrie 

un anumit produs sau produs alimentar care:  

a) e creat printr-o metodă de producție, de prelucrare sau de compoziție care corespunde practicii 

tradiționale pentru respectivul produs sau articol alimentar; sau  

b) este produs din materii prime sau ingrediente utilizate în mod tradițional.  

2) Pentru ca o denumire să fie înregistrată ca specialitate tradițională garantată, aceasta trebuie să fie:  

a) utilizată în mod tradițional pentru a face referire la produsul specific; sau  

b) posibilă identificarea caracterului tradițional sau a caracterului specific al produsului. 

‘tradițional’ înseamnă utilizare dovedită pe piața națională pentru o perioadă de timp care permite 

transmiterea între generații; această perioadă este de cel puțin 30 de ani. 

‘caracter specific’ al unui anumit produs înseamnă proprietățile de producție caracteristice care disting în 

mod clar un produs de alte produse similare din aceeași categorie. 

Obiectivele specifice ale protejării denumirilor de origine și a indicațiilor geografice asigură obținerea de 

către fermieri și producători a unui profit echitabil pentru calitățile și caracteristicile unui anumit produs 

sau ale metodei de producție a acestuia și furnizează informații clare privind produsele cu caracteristici 

specifice legate de originea geografică, permițând astfel consumatorilor să ia decizii mai informate legate 

de achiziție. 
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II. CONCEPTUL DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR 

ÎNREGISTRATE SUB DOP, IGP, STG CU SPECIFICAȚIILE TEHNICE 

Controlul sistematic al conformității procesului de producție al produselor DOP, IGP și STG cu 

specificațiile (caietul de sarcini) oferă garanții de calitate ridicată și specifică, reprezentând de fapt 

valoarea adăugată a produsului pentru care consumatorii pot plăti mai mult. 

Certificatul de conformitate este un document emis de organisme independente și de control extern, care 

confirmă în mod oficial calitatea produselor înregistrate sub DOP, IGP, STG. Acest document asigură o 

concurență loială între producători și este important pentru consolidarea încrederii consumatorilor. 

 

1. REGULI GENERALE CU PRIVIRE LA VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CU 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE 

 

Un producător care intenționează să utilizeze o denumire înregistrată ca DOP, IGP, STG este supus 

controlului regulat, care include verificarea procesului de conformitate a produselor cu DOP / IGP / STG 

cu specificațiile.  Controlul se efectuează înainte de introducerea pe piață a DOP, IGP și STG. Verificarea 

respectării specificațiilor este voluntară - producătorii care intenționează să utilizeze denumirea 

înregistrată ca DOP, IGP sau STG sunt vizați pentru verificarea conformității cu specificațiile. 

Scopul acestui control este de a garanta că produsul îndeplinește cerințele prezentate în specificații. Acest 

control acoperă toate etapele de producție, prelucrare și distribuție. Domeniul de aplicare al verificării 

conformității este definit în specificațiile produsului cu denumire înregistrată ca DOP, IGP sau STG. 

Controlul se concentrează pe acești pași de producție și pe caracteristicile care determină calitatea 

specifică a produsului care permite înregistrarea denumirii ca DOP, IGP, STG. Verificarea respectării 

specificațiilor are drept rezultat emiterea unui certificat de conformitate (dacă procesul de producție este 

conform cu specificațiile) sau a unei decizii administrative care interzice introducerea pe piață a unui 

produs etichetat ca DOP, IGP și STG. Certificatul reprezintă o garanție formală că produsul îndeplinește 

cerințele specificațiilor și autorizează producătorul să utilizeze o denumire protejată și sigla UE pentru 

DOP, IGP, STG. 

Costurile acestui control sunt acoperite de un producător. Costul certificării depinde de tipul de organism 

care efectuează controlul (privat, public), de tipul de produs (de exemplu, sezonier), de nivelul solicitării 

prezentate în specificații, sau în urma vizitelor de inspecție, de prelucrare etc. Costul certificării poate fi 

calculat sub forma unei taxe anuale sau în funcție de volum. 

 

Costurile controlului realizate de AC (AFQI) – exemplu din Polonia 

Costurile de control sunt calculate în conformitate cu reglementările naționale ale 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Costurile verificării conformității cu 

specificațiile includ: 

 distanța până la locația controlului, calculată într-un singur sens - în conformitate 

cu lista de prețuri prezentată în regulamentul de mai sus; 
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 evaluarea documentului - 21 PLN (5 Euro) x numărul de produse controlate de un 

singur producător - evaluarea documentației include, de exemplu, registrele de 

producție, registrele de materii prime folosite, registrele de vânzări de produse, 

etichetele, obligațiile producătorului de a respecta specificațiile; 

 evaluarea respectării specificațiilor - numărul de ore x 34 PLN (8 Euro) pentru 

fiecare oră de lucru - evaluarea conformității cu specificațiile include, de exemplu, 

verificarea materiilor prime utilizate pentru producție, verificarea etapelor 

individuale de producție etc.; 

 prelevarea de probe pentru teste (dacă aceasta este prevăzută în programul de 

control) - 27 PLN (7 Euro) x numărul probelor prelevate din fiecare produs 

controlat; 

 trimiterea unui eșantion pentru teste de laborator - 100% din costul trimiterii unui 

eșantion pentru testare, de ex. printr-o companie de curierat; 

 teste de laborator (dacă sunt prevăzute în planul de control / nu sunt întotdeauna 

necesare) - în funcție de lista de prețuri prezentată în regulamentul de mai sus; 

 examinarea organoleptică la fața locului (dacă eșantioanele nu sunt trimise la 

laborator) - 21 PLN (5,5 Euro); 

 emiterea unui certificat de calitate pentru un singur produs - 7 PLN (2,5 Euro). 

 

Valoarea adăugată a controalelor oficiale ale produselor DOP, IGP, STG are, pentru producători, 

autoritățile competente și consumatori, următoarele obiective: 

 

Producători 

 a evita competiția neloială; 

 protecție eficientă; 

 prețuri de control scăzute; 

 frecvențe reduse de control al activităților. 

 

Autorități 

 control fiabil la un cost rezonabil; 

 decizii fiabile. 

 

Consumatori 

 garanția provenienței și calității; 

 nivel înalt de control; 

 produse ieftine. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE A VERIFICĂRII CONFORMITĂȚII CU 

SPECIFICAȚIILE ȘI METODOLOGIA DE CONTROL 

 

Domeniul de aplicare a verificării conformității se bazează pe specificațiile produselor înregistrate sub 

DOP, IGP, STG și se concentrează pe elementele-cheie care pot conferi o semnificație deosebită 

caracteristicilor specifice ale DOP, IGP sau STG. Specificația produsului este un document fundamental 

pentru sistemul UE, deoarece reprezintă o carte de identitate reală a produsului. În cazul în care produsele 



 

Suport pentru asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală 

EuropeAid/137467/DH/SER/MD   

   

10 

nu îndeplinesc toate cerințele din specificații, nu pot utiliza nici numele de înregistrare, nici logo-ul UE. 

În plus, pe baza conținutului specificațiilor, se definește tematica planului de control. 

Controalele privind autenticitatea și calitatea produselor înregistrate sub DOP, IGP, STG se efectuează în 

mai multe etape, începând cu producția și terminând cu produsul finit lansat pe piață. Această 

monitorizare în mai multe etape asigură un sistem de supraveghere coerent, conceput pentru a se asigura 

că produsul final este de o calitate corespunzătoare.  

 

Verificarea conformității utilizează diferite tipuri de metode de control, cum ar fi: 

• controlul fizic; 

• controlul documentelor;  

• testele organoleptice; 

• dacă este nevoie, testele de laborator;  

• interviuri cu producătorul și un grup de producători. 

 

Alegerea metodei de control depinde de produs, de stadiul de producție, precum și de tipul controlului 

(controlul cuprinzător utilizează de obicei toate metodele, dar controlul riscului se poate concentra numai 

pe verificarea documentară sau numai pe testele de laborator). Această metodă ar trebui aleasă urmărind 

cea mai eficientă modalitate de control. 

• Controlul fizic 

Verificarea conformității cu specificațiile se efectuează în locul producerii produselor. În timpul 

controlului, se verifică dacă fiecare etapă de producție descrisă în specificații îndeplinește cerințele 

definite în specificații. AC / OC, în cooperare cu grupul de producători, identifică punctele critice ale 

etapei respective sau pașii de control în cazul în care controlul este esențial, de exemplu: etapele de 

producție în care este cel mai probabil să se producă nereguli.  
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De exemplu, mierea din regiunea Kurpie - IGP „MIÓD KURPIOWSKI” 

DESCRIERE 

„Miód kurpiowski” este o miere de tip nectar din regiunea Kurpie (regiunea Poloniei), iar această 

categorie poate include și mierea de mană. Aceasta este o miere polifloră, polenul oricărei specii de 

plante nu trebuie să reprezinte mai mult de 30% din total, iar polenul din plantele de cultură nu 

trebuie să depășească 10% din total. „Miód kurpiowski” este produs exclusiv de albinele din 

următoarele rase: Apis mellifera, Apis mellifera carnica și Apis mellifera caucasica și albine rezultate 

din încrucișarea acestor rase. 

Aspecte critice identificate: 

Compoziția polenului. 

Metode de control: 

Teste de laborator pentru a verifica dacă proporția diferitelor tipuri de polen corespunde cerințelor 

prezentate în specificații. 

 

 

De exemplu, pentru brânza înregistrată sub DOP “OSCYPEK” 

DESCRIERE 

Oscypek este o brânză produsă din lapte de oaie sau din lapte de oaie, combinat cu lapte de vacă. 

Cantitatea de lapte de oaie folosită în producția de Oscypek nu trebuie să fie mai mică de 60%. 

Oscypek are forma unui con dublu sau mosor și are o lungime cuprinsă între 17 și 23 cm, o lățime 

între 6 și 10 cm în părțile cele mai late și cântărește între 0,6 și 0,8 kg. Când este tăiată, are o culoare 

crem deschis, mai închisă sau o nuanță mai aproape de alb. Coaja are o strălucire de culoarea paielor, 

maro deschis și o strălucire ușoară. Oscypek este produsă exclusiv în perioada mai-septembrie și 

poate fi vândută numai în bucăți întregi. Laptele folosit în producția de Oscypek provine din rasa 

„Ovine de munte din Polonia” („Polish Mountain Sheep”). Laptele de vacă, dacă se folosește pentru 

producție, este produs de „vaca roșie poloneză” („Polish Red Cow”). 

Aspecte critice identificate: 

 Folosirea laptelui produs exclusiv de vaci; 

 Folosirea laptelui produs de mai multe rase decât se menționează în specificații. 

Metode de control: 

 Verificarea registrelor furnizate de producători pentru a evalua echilibrul dintre intrări și 

ieșiri; 

 Teste de laborator aplicate pentru a verifica proporția dintre laptele produs de vaci și cel 

produs de oi, care se utilizează la producere. 
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 Verificarea documentelor 

Verificarea documentelor include verificarea registrelor furnizate de producători pentru a evalua 

echilibrul între intrări și ieșiri. La locul de producție, fiecare producător ține registre în care introduce 

informații referitoare la procesul de producție. Acest lucru permite verificarea echilibrului între 

materiile prime care se utilizează pentru producție și cantitatea produselor finale, precum și 

posibilitatea de a fi recreat istoricul unui produs, astfel încât produsul să poată fi urmărit.  

Operatorii trebuie să poată identifica:  

a)    furnizorul, cantitatea și originea tuturor loturilor de materii prime și / sau produse  primite;  

b)    beneficiarii, cantitatea și destinația produselor furnizate;  

c)   corelarea dintre fiecare lot de intrări menționate la litera (a) și fiecare lot de ieșiri menționate 

la litera (b). 

 

Dovezile furnizate de producător și grupul de producători și verificate de către 

inspector: 

 înregistrări ale cantității produselor (corelare între intrări și ieșiri); 

 înregistrări cu privire la achiziții și vânzări; 

 înregistrări ale furnizorilor și beneficiarilor; 

 înregistrări cu privire la  cantitățile de etichete emise de producători; 

 documente de vânzare (facturi, chitanțe etc.). 

Informațiile privind dovada de origine, inclusiv produsul, materiile prime, hrana pentru animale și alte 

elemente care, conform specificațiilor, trebuie să provină din aria geografică delimitată sunt furnizate în 

caietul de sarcini. 

•    Testele organoleptice 

Caracteristicile organoleptice sunt descrise în specificații. Pentru a realiza acest test în mod eficient, 

inspectorul trebuie să cunoască caracteristicile care diferențiază acest produs înregistrat ca și DOP / 

IGP / STG de alte produse similare. Testele organoleptice includ verificarea: formei, greutății, 

structurii, culorii, mirosului, gustului.  

•    Testele de laborator 

Testele de laborator sunt obligatorii doar dacă se solicită în specificații. Testele de laborator ar trebui 

să se concentreze asupra caracteristicilor specifice ale anumitor produse înregistrate ca și DOP / IGP 

sau STG. Probele pentru testele de laborator ar trebui prelevate întotdeauna în cazul existenței unei 

suspiciuni de neconformitate, de exemplu, atunci când nu există o corelație între cantitatea de materii 

prime și produsul final. În această situație, se suspectează că pentru producție s-au adăugat materii 

prime care nu corespund specificațiilor. De asemenea, dacă rezultatul testului organoleptic nu 

corespunde caracteristicilor descrise în specificații, se pot preleva probe pentru teste de laborator. 

Exemplul următor este referitor la mierea înregistrată ca și DOP, pentru care compoziția polenului 

este strict definită în specificații. În această situație, testele de laborator sunt de obicei necesare, 

deoarece nu există altă modalitate realiza această verificare cu acuratețe. 

•    Interviurile cu producătorii și un grup de producători  

Controlul poate fi completat printr-un interviu cu producătorul. Acesta ajută organismul de control să 

verifice procesul specific de producție și să se concentreze asupra punctelor critice. În plus, 
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organismele de control ar trebui să utilizeze informații despre producătorii organizați într-o formă de 

asociere (un grup de producători). Producătorul ajută în descrierea procesului de producție și indică 

punctele-cheie ale producției.  

Grupul de producători deține, de obicei, o listă a producătorilor de produse înregistrate ca DOP, IGP 

și STG (lista trebuie să conțină informații despre producție: volumul intrărilor și ieșirilor, localizarea, 

informațiile operatorului care răspunde de ambalare, furnizarea unui model de etichetă etc). De 

asemenea, uneori, grupul efectuează controlul intern, rezultatele fiind utile pentru inspectorul care 

efectuează verificarea conformității. 

 

Metodologia de abordare a controlului DOP, IGP și STG  

Metodologia de abordare a controlului DOP, IGP și STG diferă deoarece există elemente ce diferă în 

controlul IG, comparativ cu controlul STG.  

În cazul produselor DOP sau IGP, se verifică în special: 

  -  dacă materiile prime și hrana pentru animale (atunci când este necesar) provin din aria geografică; 

  - dacă producția și, eventual, alte operațiuni se desfășoară în aria geografică (zonele) unde acestea ar 

trebui să se desfășoare. 

Există câteva aspecte specifice care au un sens important în controlul DOP / IGP, cum ar fi, de exemplu:   

 dacă procesul de producție are loc în aria geografică definită în specificații; 

 procesul de producție în toate etapele; 

 originea hranei pentru animale, conform art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 664/2014; 

 rasele și soiurile implicate; 

 limitele ariei geografice; 

 metodele de recoltare sau de gestionare a materiilor prime; 

 materialele utilizate în producție; 

 tehnologiile, instrumentele utilizate în procesul de producție; 

 durata anumitor operațiuni sau perioada din timpul unui an care trebuie să treacă, cerințele 

referitoare la ambalare; 

 cerințele referitoare la etichetare; 

 utilizarea corectă a simbolului. 

 

În cazul produselor STG, se verifică în special: 

Elementele cheie, care stabilesc caracterul tradițional al produsului.  

În timpul verificării conformității, OC confirmă faptul că produsul este: 

 produs în conformitate cu metoda tradițională de producție, procesare; 

 realizat conform practicii tradiționale aplicabile pentru respectivul produs sau aliment;  

 materiile prime sau ingredientele utilizate în producție sunt tradiționale. 

 

Aspecte specifice legate de controlul STG 

 Produsul final inclusiv principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice 

(care prezintă caracterul specific al produselor); 

 Metodele de producție, inclusiv, după caz, natura și caracteristicile materiilor prime sau 

ingredientelor utilizate și metoda prin care produsul este pregătit; 
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 Elementele cheie, care determină caracterul tradițional al produselor. 

 

Certificatul 

Verificarea conformității are ca rezultat emiterea unui certificat de conformitate în cazul în care controlul 

a fost efectuat de organismul de control sau emiterea unui alt document care confirmă respectarea 

specificațiilor, în cazul în care controlul a fost efectuat de autoritatea competentă. Certificatul, eliberat de 

organismul de control independent, reprezintă o garanție formală a faptului că produsul are o calitate 

specifică și un nivel calitativ ridicat. În consecință, produsul poate fi etichetat cu denumire protejată 

(DOP, IGP, STG) și sigla UE. 

Acest document este, de asemenea, important din punctul de vedere al încrederii consumatorilor. În plus, 

certificarea face produsul mai valoros sau mai ușor de comercializat. 
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III. COMPETENȚELE INSPECTORILOR CARE REALIZEAZĂ VERIFICAREA 

CONFORMITĂȚII CU SPECIFICAȚIILE  

 

Autoritățile competente pentru a verifica respectarea cerințelor legale referitoare la sistemele de calitate 

trebuie să ofere garanții adecvate de obiectivitate și imparțialitate și să aibă la dispoziție personalul 

calificat și resursele necesare pentru a-și îndeplini funcțiile. 

Aceștia ar trebui să dispună de personal suficient, calificat și experimentat în mod corespunzător, precum 

și de instalații și echipamente adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile în mod corespunzător. Autoritățile 

competente pentru efectuarea controalelor oficiale ar trebui să îndeplinească o serie de criterii 

operaționale, astfel încât să se asigure imparțialitatea și eficacitatea acestora. Controalele oficiale ar trebui 

să se desfășoare utilizând tehnici adecvate elaborate în acest scop, inclusiv controale de supraveghere de 

rutină și controale mai aprofundate, precum și inspecții, verificări, audituri, prelevări de probe și testare 

de eșantioane. Implementarea corectă a acestor tehnici necesită instruirea corespunzătoare a personalului 

care efectuează controalele oficiale.  

Inspectorul care efectuează verificarea conformității cu specificațiile trebuie să aibă cunoștințe 

aprofundate referitoare la procesul de producție al produselor înregistrate cu DOP / IGP și STG și la 

factorii cheie care determină caracterul specific al produsului înregistrat cu DOP / IGP / STG (materii 

prime, soiuri sau specii specifice, rasele utilizate în producție etc., tehnologia de producție a procesului, 

precum și caracteristicile produsului final).   

Cerințele care trebuie îndeplinite de către inspectorul care efectuează verificarea respectării 

specificațiilor: 

 să dețină cunoștințe cu privire la procesul de producție (fiecare nivel de producție), în special 

despre factorii care au permis obținerea caracterului specific al produsului înregistrat ca și DOP / 

IGP / STG (materii prime, soiuri sau specii specifice, rase utilizate în producție etc., tehnologia 

procesului de producție); 

 să dețină cunoștințe cu privire la caracteristicile produsului cheie și ale proceselor de producție, 

respectiv rasele de animale, soiurile de plante, aria geografică, metodele de recoltare / cultură, 

originea materiilor prime / ingredientelor, durata fiecărei etape a procesului de producție; 

 să cunoască documentația obligatorie pentru urmărirea procesului de producție; 

 să cunoască lanțul de producție și diagrama de produse (începând de la producător și până la 

consumator) pentru a avea o imagine clară, pentru a anticipa problemele / punctele-cheie critice; 

 să cunoască întregul lanț de producție: producători (fermieri), transport, instalații de procesare a 

produselor alimentare, depozite, vânzare; 

 să cunoască toate caracteristicile produsului final, respectiv gustul, mirosul, greutatea, 

dimensiunea, modul de prezentare, eticheta, publicitatea; 

 să dețină informații cu privire la controalele interne: un set de acțiuni care să asigure și să mențină 

cerințele legate de conformitate pentru produsul înregistrat sub DOP sau IGP, în conformitate cu 

principiile incluse în planul de control.  

AC ar trebui să asigure calificarea adecvată a inspectorilor care se ocupă de controlul produselor 

înregistrate sub DOP, IGP, STG. Instituția ar fi trebuit să implementeze proceduri care să asigure 

dezvoltarea competențelor angajaților, inclusiv aspecte teoretice și practice, precum și consolidarea 

experienței referitoare la grupul special de produse agroalimentare și tehnicile de control. Inspectorii 

dobândesc astfel de competențe, de exemplu, prin:  
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 sesiuni de instruire periodice furnizate, de exemplu, de către ACC (creșterea nivelului de 

cunoștințe, concentrarea pe coordonare și abordare constantă); 

 sesiuni de instruire externă: de exemplu, BTSF (Better Trainings for Safer Food - instruiri mai 

bune pentru alimente mai sigure); 

 participarea angajaților fără experiență la activitățile de control, „din umbră”; 

 analiza specificațiilor; 

 întâlniri cu producători, înainte de realizarea primului control; 

 sesiuni de instruire legate de tematica testelor organoleptice. 
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IV. SISTEMELE DE CONTROL ALE PRODUSELOR ALIMENTARE 

ÎNREGISTRATE SUB DOP, IGP, STG  ȘI STRUCTURA 

ORGANIZAȚIONALĂ A SISTEMULUI DE CONTROL AL DOP, IGP, STG  

1. SOLICITĂRI GENERALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA CONTROALELOR 

OFICIALE ALE DOP, IGP ȘI STG   

 

Verificarea respectării specificațiilor produsului, înainte de a introduce produsul pe piață, se efectuează de 

către: 

- una sau mai multe autorități competente; și/ sau 

- unul sau mai multe organe de control ce funcționează ca organisme de certificare a produselor. 

Organismele de control sunt acreditate în conformitate cu standardul european EN 17065 sau cu Ghidul 

ISO / IEC 65 (Cerințe generale pentru organismele care operează cu sistemele de certificare a 

produselor). 

Sarcinile specifice pot fi delegate unui anumit organism de control numai în cazul în care:  

- există o descriere precisă a sarcinilor pe care organismul de control le poate îndeplini și a 

condițiilor în care acesta le poate îndeplini;  

- există probe conform cărora organismul de control:  

• dispune de expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru îndeplinirea sarcinilor 

delegate; 

• dispune de suficient personal calificat și experimentat; și  

• este imparțial și nu se află într-o situație de conflict de interese în ceea ce privește exercitarea 

atribuțiilor care îi sunt delegate.  

- există o coordonare eficace și eficientă între autoritatea competentă care deleagă și organismul de 

control.  

 

Atunci când sarcinile de control sunt delegate organismului de control, se desemnează autoritatea 

competentă responsabilă de supravegherea acestui organism. În scopul supravegherii, autoritățile 

competente organizează, după caz, audituri sau inspecții ale organismelor de control. În cazul în care, ca 

urmare a unui audit sau a unei inspecții, se presupune că aceste organisme nu îndeplinesc în mod 

corespunzător sarcinile care le-au fost delegate, autoritatea competentă poate retrage delegarea. Acest 

lucru se va întâmpla fără întârziere, în cazul în care organismul de control nu ia măsurile corective 

adecvate în timp util.  

Atunci când un SM deleagă competențe legate de realizarea controalelor oficiale la nivel regional sau 

local, se asigură o coordonare eficientă și eficace între toate autoritățile competente implicate, inclusiv, 

dacă este cazul, în domeniul protecției mediului și sănătății. 

Atunci când, în cadrul unei autorități competente, mai multe unități au atribuții legate de efectuarea 

controalelor oficiale, se asigură coordonarea și cooperarea eficiente și eficace între aceste unități. 

Cooperarea dintre autorități garantează o abordare uniformă (mai ales atunci când un produs este 

controlat de mai multe organisme de control).  

Procedurile scrise, comunicarea ușoară, definirea clară a sarcinilor și responsabilităților și personalul 

calificat sunt elemente obligatorii. 
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2. EXEMPLE DE STRUCTURI ALE UNOR SISTEME DE CONTROL AL DOP, IGP,  

STG   

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL DIN POLONIA 

 

AUTORITĂȚILE CENTRALE 

Autoritatea națională centrală a sistemului polonez de control al IG este Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - MADR), care este responsabil pentru 

stabilirea politicilor și strategiilor, precum și pentru menținerea contactului cu Comisia Europeană în ceea 

ce privește IG . 

Mai mult, MADR este responsabil pentru autorizarea organismelor de control (OC) și îndeplinește funcția 

de autoritate competentă (AC) pentru evaluarea cererilor de înregistrare a produselor.  

 

STRUCTURA GENERALĂ A SISTEMULUI 

Există două autorități competente pentru controalele efectuate la nivelul sistemului național polonez în 

domeniul indicațiilor geografice:  

 Inspecția calității produselor agricole și a produselor alimentare (Inspectoratul Jakości Handlowej 

Arykuów Rolno-Spozywczych IJHARS - AFQI și 16 inspectorate la nivel de provincie/ 

voievodate) - Inspectoratele AFQI la nivelul Voievodatelor; 

 Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor (Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów - UOKiK) și 16 inspectorate la nivel de voievodate / provincii - Inspecția 

comerțului (Inspekcja Handlowa IH — IC). 

AFQI acționează în calitate de autoritate competent,  responsabilă de supravegherea calității produselor, 

agroalimentare, a vinurilor și a băuturilor spirtoase, în special pentru controlul acestor produse în etapele 

de producție și de import.  

Inspecția Comerțului este autoritatea competentă pentru controalele efectuate în etapa de comercializare 

cu amănuntul. 

 

Autoritățile și organismele implicate în sistemul de control și certificare a produselor înregistrate ca 

DOP și IGP sunt (controlul respectării specificațiilor): 

- Ministerul cu competențe pe piețele agricole, 

care autorizează organismele de certificare să efectueze controale și să emită și să retragă certificate care 

să ateste că produsele înregistrate ca DOP, IGP îndeplinesc cerințele stabilite în specificații. 

- Inspectorul-șef al inspecției calității produselor agricole și alimentare (Inspectorul-șef al AFQI), 

care supraveghează organismele de certificare autorizate de ministrul cu competențe în domeniul piețelor 

agricole. 

- Organismele autorizate de certificare, 

care realizează verificarea conformității cu specificațiile produselor înregistrate cu DOP, IGP. (la 

solicitarea producătorului)  
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- Inspectorul de inspecție a calității produselor agricole și a calității produselor alimentare (AFQI) 

din Voievodat (provincie), 

care efectuează verificarea conformității cu specificațiile produselor înregistrate cu DOP, IGP (la 

solicitarea producătorului)  

- Inspecția calității produselor agricole și a produselor alimentare (AFQI), 

care supraveghează producția de produse agricole sau alimentare înregistrate cu DOP, IGP (pe durata 

valabilității certificatelor). 

AFQI își desfășoară activitatea în temeiul Legii privind calitatea comercială a produselor agroalimentare 

și a altor dispoziții legale privind, inter alia, organizarea pieței fructelor și legumelor, piața hameiului, 

producția și îmbutelierea vinurilor și fabricarea băuturilor spirtoase.  

AFQI este subordonată ministrului cu competențe în domeniul piețelor agricole. 

 

Atribuțiile AFQI sunt realizate de către: 

- Inspectorul general al calității în agricultură și alimente; 

- 16 inspectorate la nivel de voievodate (provincii), cu sprijinul inspectorilor de calitate agricolă și 

alimentară (de la nivelul provinciilor) (VAFQI). 

Competențele AFQI: 

- controlul produselor alimentare și agricole înregistrate cu DOP sau IGP în conformitate cu dispozițiile 

privind înregistrarea și protecția denumirilor și indicațiilor produselor alimentare și agricole, sau a 

denumirilor care invocă DOP și IGP înregistrate, precum și cooperarea cu entitățile care exercită astfel de 

control în alte țări; 

- controlul produselor vinicole marcate ca DOP sau IGP, înregistrate în conformitate cu dispozițiile 

privind producția și îmbutelierea produselor vitivinicole, comercializarea acestor produse și organizarea 

pieței vitivinicole sau denumirile care invocă DOP sau IGP înregistrate, precum și cooperarea cu entitățile 

care exercită acest control în alte țări; 

- controlul băuturilor spirtoase marcate ca indicații geografice protejate în temeiul prevederilor privind 

producerea băuturilor spirtoase și înregistrarea, respectiv protejarea indicațiilor geografice ale băuturilor 

spirtoase sau a denumirilor care invocă indicațiile geografice protejate înregistrate și cooperarea cu 

entitățile care exercită acest control în alte țări. 

În special, AFQI este responsabil de următoarele sarcini: controlul conformității procesului de producție a 

produselor înregistrate cu IG cu specificațiile; controlul specificității produsului, a particularităților și  

nivelului calitativ ridicat al acestuia, precum și protecția împotriva practicilor comerciale neloiale și a 

oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte, abuzive, imitări sau evocări, precum și a oricărei alte 

practici care ar putea induce în eroare consumatorii cu privire la adevărata origine a produsului; 

cooperarea cu organismele care efectuează controale privind IG în alte țări; supravegherea organismelor 

de control autorizate de MADR.  
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PROTECȚIA ȘI CONTROLUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE ALE PRODUSELOR 

AGRICOLE ÎN STATELE MEMBRE UE  

AFQI are, de asemenea, competențe legate de controlul utilizării denumirilor înregistrate de pe piață, în 

scopul eliminării produselor etichetate în mod ilegal ca IG sau cu nume care imită IG.  

În special, obiectivul acestui control este acela de a se asigura că denumirile înregistrate sunt protejate 

împotriva oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări și împotriva oricărei alte practici care ar putea 

induce în eroare publicul cu privire la originea reală a produsului. Acest lucru se referă doar la controalele 

privind producătorii sau angrosiștii care furnizează produse întreprinderilor, AFQI neavând 

responsabilități legate de produsele de pe piața cu amănuntul.  

 

ORGANISMELE DE CONTROL (OC) 

Organismele de control sunt selectate de către producători. Există cinci organisme de control autorizate de 

către MARD cu competențe pe piețele agricole:  

 PNG Sp. z o.o.;  

 COBICO Sp. z o.o.;  

 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.;  

 QA Solutions Sp. z o.o.;  

 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.  

Organismele care sunt interesate să devină OC pentru producele cu IG trebuie să depună cererea la 

MARD, furnizând următoarele documente, împreună cu cererea de autorizare: un certificat de acreditare 

pentru efectuarea inspecțiilor, emiterea și revocarea certificatelor care atestă conformitatea procesul de 

producție a produselor agricole și alimentare cu o IG protejată; confirmarea oficială a activității de 

desfășurare a activității; organigrama entității, cu indicarea clară a unității organizaționale responsabile de 

efectuarea controalelor, emiterea și revocarea certificatelor care atestă conformitatea proceselor de 

producție a produselor agricole și alimentare cu o indicație geografică protejată; datele de contact.  

În fapt, organismele de control pot fi aprobate numai după acreditarea lor în conformitate cu EN 

17065:2013 de către organismul național de acreditare.  

 

SUPRAVEGHEREA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE ȘI A ORGANISMELOR DE 

CONTROL  

O abordare unitară a VAFQI-urilor cu privire la verificarea conformității cu specificațiile produselor este 

asigurată prin programele de control emise de inspectorul-șef al AFQI și prin aplicarea procedurii 

prezentate în "Instrucțiunile privind verificarea respectării specificațiilor produsului pentru produse 

agricole sau alimentare".  

 

Supravegherea Organismelor de Control 

Organismul de Acreditare evaluează aceste proceduri, iar AFQI evaluează eficiența controalelor efectuate 

de diferite organisme, ca parte a atribuțiilor sale de supraveghere.  

Planul de control pentru produsele individuale asigură o procedură uniformă pentru verificarea 

conformității. Aceste planuri de control sunt pregătite de OC și apoi aprobate de Inspectorul-șef al AFQI.  
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Legea privind înregistrarea și protecția IG reglementează supravegherea OC de către AFQI. Inspectorul-

șef al AFQI supraveghează OC prin audituri și inspecții. AFQI efectuează controale la sediile acestora și 

la sediul producătorilor controlați de aceste organisme de control.  

Obiectivul controalelor la sediile centrale ale băncilor centrale este de a verifica dacă OC: elaborează și 

aplică procedurile corespunzătoare referitoare la controlul și certificarea produselor; are un birou dotat cu 

echipament tehnic corespunzător; are inspectori calificați în mod corespunzător; desfășoară activități de 

control într-un mod fiabil, eficient și obiectiv.  

Inspectorul-șef: verifică documentația privind controalele realizate la nivelul producătorilor de produse 

agricole cu IG: analizează datele transmise de către organismele de control; transmite concluziile 

controalelor către OC cu termenele stabilite pentru corectarea neconformității; impune organismelor de 

control măsuri corective adecvate pentru punerea în aplicare în cursul perioadei specificate; aprobă planul 

de verificare a conformității.  

În cazul în care inspectorul-șef consideră că OC nu își execută în mod corespunzător sarcinile sau 

măsurile corective, se poate emite o decizie prin care să se interzică OC să accepte noi cereri de verificare 

a conformității și să se impună acestora măsuri corective suplimentare. Măsurile corective trebuie să fie 

puse în aplicare pe o perioadă determinată.   

Obiectivul principal al controlului asupra producătorilor este de a verifica dacă OC efectuează controale 

într-un mod fiabil, eficient și obiectiv, în conformitate cu legislația aplicabilă și planurile de control 

aprobate de inspectorul-șef.  

 

REALIZAREA CONTROALELOR PROTECȚIEI ȘI INDICAȚIILOR GEOGRAFICE PENTRU 

PRODUSELE AGRICOLE DIN STATELE MEMBRE 

 

Verificarea conformității cu specificațiile produsului  

Inspectorul-șef elaborează linii directoare privind procedurile efectuate de VAFQI în cadrul controalelor 

oficiale ale indicațiilor geografice. Controlul include cel puțin una din următoarele activități: verificarea 

documentelor de identificare ale produsului, a certificatelor de calitate, a rezultatelor de laborator și a 

altor documente care atestă calitatea; examinarea ambalajului, etichetarea, prezentarea produsului și 

condițiile de stocare și transport; inspecția vizuală a produsului; eșantionarea și efectuarea testelor de 

laborator; determinarea clasei de calitate a produsului; verificarea metodei de producție sau a 

corectitudinii procesului tehnologic.  

În timpul verificării conformității, inspectorii verifică, de asemenea, etichetarea produselor pentru a 

verifica dacă produsul care poartă sigla IG respectă specificațiile produsului. Doar produsele care 

îndeplinesc condițiile stabilite pot fi introduse pe piață cu denumirea relevantă de calitate (IG).  

După fiecare control, inspectorul întocmește un raport care conține informații referitoare la perioada de 

control, numele inspectorului și al persoanelor auditate și o descriere a faptelor (inclusiv neregulile 

identificate și persoanele responsabile).  

În cazul unor nereguli, inspectorul emite recomandări și solicită ca acțiunile corective să fie puse în 

aplicare într-o perioadă stabilită. Șeful entității auditate are dreptul să formuleze comentarii și / sau să 

refuze semnarea raportului.  

Costurile de verificare a conformității cu specificațiile tehnice ale produsului sunt suportate de producător 

și se calculează pe baza regulamentului relevant al MARD.  

Controlul organoleptic al produselor alimentare se efectuează în timpul verificării conformității.  
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CONTROLUL DE PIAȚĂ 

AC pentru supravegherea utilizării numelui pe piață la nivel de vânzare cu amănuntul și cu ridicata este 

reprezentat de IC. 

Produsul este introdus pe piață, AFQI se ocupă în mod oficial de controlul comercianților cu ridicata care 

furnizează bunuri altor întreprinderi (de exemplu, magazine individuale). În ceea ce privește antrepozitele 

de unde utilizatorii finali ar putea achiziționa produse, IC efectuează controale, chiar dacă acest lucru nu 

este clar prevăzut în dispozițiile legale.  

IC își îndeplinește sarcinile pe baza planurilor de control periodice. În plus, dacă acest lucru este justificat 

de interesul consumatorilor, pot fi organizate și controale inopinate la nivel național sau local.  

Activitățile de control sunt planificate prin identificarea liniilor de acțiune, a planurilor de control și a 

activităților desfășurate de către VAFQI.  

 

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL DIN ITALIA 

 

AUTORITATEA CENTRALĂ 

Autoritatea Națională Centrală (ANC) este reprezentată de Inspectoratul Central pentru Protecția Calității 

și Anti-fraudă a Produselor Alimentare și a Produselor Agricole (CISC) - Departamentul Inspectoratului 

Central pentru Protecția Calității și Anti- -Fraudă al produselor alimentare și produselor agricole - un 

departament central din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - MiPAAF).  

ANC are un sediu central în Roma, zece birouri de control descentralizate și nouăzeci de unități locale, 

precum și șase laboratoare. Din punct de vedere organizațional, ICQRF este împărțit în două birouri 

principale:  

Direcția Generală pentru Acreditarea Organismelor de Control, Certificare și Protecția Consumatorilor 

(Direcțiunea Generală pentru Controlul și Certificarea Organelor de Control și Consumatori - VICO);  

Direcția Generală pentru Prevenirea și Executarea Fraudelor Agroalimentare (Direcția Generală de 

Prevenire și Consolidare a Fraudelor Agricole - PREF).  

VICO este responsabil pentru recunoașterea / aprobarea și retragerea / suspendarea organismelor de 

control ce desfășoară activități de inspecție cu privire la IG și STG, precum și pentru aprobarea planurilor 

de control și a costurilor aferente inspecțiilor efectuate de către OC și autoritățile publice de control. Cu 

toate acestea, PREF este responsabil pentru planificare și coordonare, precum și pentru monitorizarea și 

evaluarea inspecțiilor efectuate de birourile și laboratoarele descentralizate ale ICQRF. De asemenea, este 

responsabil de supravegherea organismelor de control (în cooperare cu autoritățile regionale și provinciile 

autonome Trento și Bolzano).  
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Produsele italiene înregistrate sub IG sunt protejate dincolo de frontierele naționale. În această privință, 

ICQRF este autoritatea națională pentru asigurarea protecției ex-officio (o procedură inițiată de 

autoritățile publice fără existența unei cereri prealabile), un instrument introdus inițial de Regulamentul 

(UE) nr. 1151/2012, pentru a îmbunătăți protecția europeană a unei denumiri înregistrate, reprezentând o 

continuare a planurilor oficiale de control.  

Planurile de control stau la baza controalelor oficiale derulate de către organismele de control. Rata 

procentuală de control stabilită în planurile de control ia în considerare evaluarea riscului și se bazează pe 

20 de ani de experiență. Controlul pieței efectuat de grupul de producători (PG) se bazează pe nivelul 

scăzut al cooperării cu ICQRF în ceea ce privește activitățile de monitorizare, protecție și conservare a 

produselor cu denumiri de origine. Organismele de control în sine sunt monitorizate de ICQRF și de către 

regiuni în conformitate cu procedurile specifice. ICQRF de la nivel central a declarat că frecvența 

controalelor oficiale efectuate la operatorii produselor înregistrate cu DOP / IGP / STG depinde de 

riscurile identificate în fiecare dintre etapele de producție prezentate în specificațiile produsului. Există 

anumite tendințe la nivelul domeniilor specifice, de exemplu în cazul fructelor și legumelor, unde 

frecvența se va baza pe cantitățile produse. Pentru un produs din brânză în care se controlează procesul de 

înregistrare a animalelor care furnizează materia primă, cel puțin 10% din ferme sunt controlate. 

Deoarece se consideră că înregistrarea animalelor prezintă un risc scăzut pentru integritatea produsului, 

ICQRF de la nivel central acceptă faptul că controalele care apar o dată într-un deceniu reprezintă o 

frecvență acceptabilă pentru unele soiuri de brânzeturi, în timp ce pentru alte brânzeturi frecvența este 

mai mare. 

Frecvența de control pentru brânza rasă a crescut recent de la 30% la 100% pentru a reflecta faptul că 

această etapă implică un risc ridicat de fraudă. Planul de control, pregătit de Grupul de Producători (GP), 

este revizuit de ICQRF de la nivel central și ulterior aprobat. Ministerul poate acorda anumite competențe 

GP-urilor exclusiv pentru controlul produsului / produselor de care sunt responsabile, în cazul în care în 

cadrul unui GP  își exercită activitatea "Agenți de Supraveghere" aprobați de MiPAAF. Acești agenți de 

supraveghere au obligația de a participa la un curs. 
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ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL DIN CROAȚIA 

 

AUTORITĂȚILE CENTRALE 

În Republica Croația, Ministerul Agriculturii (Ministarstvo Poljoprivrede - MP) este autoritatea centrală 

națională pentru organizarea controalelor oficiale referitoare la produsele alimentare, vinurile, vinurile 

aromatizate și băuturile spirtoase.  

Mai detaliat, controalele oficiale de la nivelul tuturor sectoarelor sunt efectuate de către Direcția pentru 

Agricultură și Industrie Alimentară (UPRA) din cadrul MP prin intermediul Sektor inspekcija u 

poljoprivredi, denumit în continuare „inspecția agricolă”, în calitate de AC. 

ORGANISMELE DE CONTROL 

Organismele de control din sectorul agroalimentar sunt autorizate de către UKHFP (prin intermediul 

Unității Produselor Alimentare, respectiv a Serviciului pentru indicarea calității alimentelor). Cererile 

trebuie să fie prezentate MP, existând cerințe specifice pentru obținerea autorizației, printre altele: un 

certificat valabil de acreditare în conformitate cu ISO / IEC 17065: 2013 emis de Agenția de Acreditare a 

Croației (HAA), informații privind solvabilitatea și respectarea impozitelor; o listă a angajaților și a 

partenerilor externi care vor efectua controale.  

Organismele de control îndeplinesc următoarele sarcini: pregătirea planurilor de control (sau modificarea 

planurilor de control) pe baza specificațiilor produsului pentru IG; efectuarea de controale de 

conformitate; emiterea certificatelor de conformitate; ținerea evidențelor certificatelor de conformitate 

emise și revocate (limitate sau retrase); actualizarea listei de utilizatori ai indicațiilor geografice 

înregistrate și a listei tuturor subiecților care participă la lanțul de producție, procesare și distribuție, date 

privind cantitățile de produse care respectă specificațiile produsului; informarea AC (Inspectoratul 

Agricol) în caz de nereguli grave; prezentarea rapoartelor semestriale ale AC pe baza formularului 

standard; transmiterea, la cerere, către MP a datelor necesare pentru întocmirea Raportului privind 

controalele oficiale efectuate în conformitate cu planul multianual de control oficial național.  

SUPRAVEGHEREA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE ȘI A ORGANISMELOR DE 

CONTROL 

În special, supravegherea organismelor de control se realizează în trei moduri independente: controlul 

efectuat de Inspecția Agricolă; supravegherea administrativă realizată de către Comitetul de experți al 

Serviciului pentru indicațiile privind calitatea alimentelor din cadrul UKHFP; auditul efectuat de 

Serviciul Autonom de Audit Intern al Ministerului Agriculturii.  

Controlul efectuat de Inspecția Agricolă: 
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Inspectorii agricoli controlează în mod indirect activitatea OC aprobată prin controlul documentelor 

relevante, în timp ce efectuează controalele la nivelul lanțului de producție. În cazul în care se constată 

nereguli, aceștia contactează OC și hotărăsc să efectueze supravegherea. În cazul neregulilor identificate 

la nivelul activităților OC autorizate, se aplică amenzi. 
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V. PLANIFICAREA CONTROLUL ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE 

CONTROL A PRODUSELOR ÎNREGISTRATE SUB DOP, IGP ȘI STG  

1. PLANIFICAREA CONTROLULUI OFICIAL AL DOP, IGP, STG  

 

Controalele oficiale ar trebui să se realizeze pe baza unor proceduri documentate, astfel încât să se asigure 

uniformitatea și nivelul calitativ ridicat al acestor controale. Astfel, autoritățile competente ar trebui să 

elaboreze planul de control care să conțină informații generale privind structura și organizarea sistemelor 

sale oficiale de control.  

Planificarea controalelor oficiale este un proces complex care vizează armonizarea abordării fiecărei AC 

implicată în verificarea respectării caietului de sarcini. 

 

a) Planul de Control Național Multianual (PCNMA) 

În conformitate cu Regulamentul nr. 1151/2012, informațiile privind activitățile de control pentru 

indicațiile geografice și specialitățile tradiționale garantate ar trebui incluse în planurile de control 

naționale multianuale (MANCP) și în raportul anual elaborat de statele membre în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 882 / 2004. 

Acestea sunt raportate anual Comisiei Europene. PCNMA include informații generale privind structura și 

organizarea sistemelor de control, în special cu privire la: 

 obiectivele strategice ale planului și modul în care prioritizarea controalelor și alocarea 

resurselor reflectă aceste obiective; 

 clasificarea pe risc a activităților în cauză; 

 desemnarea autorităților competente și a sarcinilor acestora la nivel central, regional și 

local și a resurselor de care dispun aceste autorități; 

 organizarea și gestionarea generală a controalelor oficiale la nivel național, regional și 

local. 

PCNMA se bazează pe aranjamentele referitoare la control deja existente. Acesta identifică cerințele de 

control pentru toate sectoarele / produsele și nivelurile de producție. Acesta ar trebui să includă atribuirea 

responsabilităților și a sarcinilor, precum și revizuirea procedurilor de gestionare, organizare și control. 

 

b) Planul Anual de Control 

AC elaborează Planul anual de control care include o parte dedicată DOP, IGP, STG. Acest plan anual de 

control cadru definește direcțiile de bază ale activităților de control desfășurate de către autoritatea 

competentă, pentru un anumit an. 

Planul anual de control ține cont de următoarele informații: 

 domeniul de aplicare al controlului în conformitate cu reglementările naționale (acte, alte 

reglementări); 

 rezultatele și experiența din activitățile de control desfășurate cu un an înainte de către 

inspectoratele regionale / locale; 
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 semnale care pot influența sfera de control și selecție a entităților (semnale de la inspectoratele 

regionale / locale, alte inspecții, reclamații); 

 specificitatea și caracterul regiunilor individuale ale țării; 

 posibilitatea implementării controlului planificat (luând în considerare resursele financiare, 

personalul, competențele etc.). 

 

c) Ghidurile adresate inspectorilor 

Pentru a se asigura o abordare mai coerentă, AC poate elabora și transmite către inspectoratele regionale / 

locale ghiduri realizate periodic (de exemplu trimestrial) sau ad hoc. Ghidurile pentru inspectori cuprind 

informații tehnice detaliate privind desfășurarea controlului, de exemplu, scopul specific al controlului, 

organizarea ipotezelor (numărul de probe prelevate în timpul controlului, numărul minim de producători 

care vor fi supuși controlului), laboratoarele recomandate pentru efectuarea testelor, intervalul de timp 

indicat pentru efectuarea controalelor. 

 

d) Planul de verificare a conformității produselor înregistrate cu DOP/ IGP/ STG cu 

specificațiile  

Fiecare produs înregistrat în sistemul de DOP, IGP, STG este diferit. Astfel, pentru fiecare produs trebuie 

să se elaboreze un plan de control individual. Baza pentru elaborarea planurilor de control este 

reprezentată de specificațiile necesare pentru cererea de înregistrare a DOP, IGP sau STG. Domeniul de 

aplicare al verificării conformității se concentrează asupra elementelor-cheie care au o semnificație 

deosebită pentru caracteristicile specifice ale DOP, IGP sau STG. Planul de control acoperă toate etapele 

de producție, începând cu materiile prime utilizate pentru producție, continuând cu producția, prelucrarea 

și terminând cu produsul final, procesul de ambalare și distribuție. 

Planul de control se bazează pe specificațiile produsului și pe normele și reglementările naționale 

relevante. Toate elementele relevante stabilite în specificații trebuie să fie incluse în planul de control. 

Planul de control pentru verificarea conformității cu specificațiile conține câteva elemente specifice, cum 

ar fi: 

 descrierea produsului (aspecte fizice ale produsului DOP / IGP / STG: dimensiune, greutate; 

aspecte senzoriale: textură, aromă, culoare; compoziție chimică; caracteristici microbiologice; soi 

/ varietate; maturitate; 

 ingredientele și materiile prime care se utilizează pentru producție (soi / varietate, practici 

agronomice / hrănire, colectare - timp / condiții, tratare (fizică / chimică) a materiilor prime); 

 definirea etapelor procesului de producție (temporizări, temperaturi / umiditate, materiale / 

echipamente / instrumente care se utilizează pentru producție); 

 specificitatea ariei geografice (DOP / IGP): definiția și legătura (lista administrativă a teritoriilor, 

precedența istorică) și elementele-cheie care stabilesc caracterul tradițional al produsului (STG); 

 reguli privind ambalarea și etichetarea specifică (mărcile de identificare și logo-ul IG pe produs - 

original, îmbuteliat / ambalat; condiționarea / operațiunile care trebuie efectuate în aria 

geografică); 

 documente privind rezultatele controlului intern desfășurat la nivelul grupului de producători. 
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2. ELEMENTELE FUNDAMENTALE ALE UNUI PLAN DE CONTROL 

OBIECTIVUL CONTROLULUI:  

 

Verificarea conformității produselor cu DOP / IGP / STG cu specificațiile tehnice (caietul de sarcini). 

 

BAZA LEGALĂ 

 

 Regulamentele UE: Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind sistemele de calitate pentru produsele agricole și alimentare, Regulamentul (UE)  

nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) / 2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește stabilirea simbolurilor Uniunii pentru 

denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale 

garantate și anumite norme privind procedurile de aprovizionare, anumite norme procedurale și 

anumite norme tranzitorii suplimentare, Regulamentul (UE) nr. 668/2014 de punere în aplicare a 

Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele de calitate pentru 

produsele agricole și alimentare; 

 Document unic: Publicarea unei cereri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele de 

calitate pentru produsele agricole și alimentare; 

 Reglementarea înregistrării produsului ca DOP, IGP sau STG; 

 Legislația națională referitoare la controlul produselor DOP, IGP, STG. 

 

 ASPECTE ORGANIZAȚIONALE 

 

 Trimitere la documentele conexe: Planul național de control multianual (PNCMA), planul anual 

de control, ghiduri pentru inspectori etc. (liniile directoare conțin informații privind frecvența 

controalelor, precum și lista producătorilor care vor fi supuși controlului suplimentar furnizate de 

AC); 

 Cine va efectua verificarea (lista inspectoratelor implicați în verificarea conformității produsului 

DOP); 

 Reguli referitoare la depunerea și aprobarea cererii pentru verificarea conformității cu 

specificațiile; 

 Reguli privind costurile verificării conformității cu specificațiile (modul în care se vor calcula 

costurile, ce prevederi se respectă, când se acoperă costurile etc.); 

 Perioada de control. 
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ASPECTE CHEIE PENTRU PRODUCȚIA DOP / IGP / STG  

 

Un plan de control ar trebui să indice elementele-cheie ale produselor DOP / IGP / STG care stabilesc 

caracteristicile lor specifice. Acesta ajută inspectorii să se concentreze asupra celor mai importante 

probleme. De exemplu, pentru produsul DOP, elementul-cheie poate fi originea materiilor prime, iar 

pentru STG - materiile prime tradiționale sau ingredientele. 

ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DUPĂ ACTIVITĂȚILE DE CONTROL 

 

Acțiuni în caz de conformitate 

În cazul în care se confirmă procesul de producție al produsului agricol sau al alimentelor cu 

specificațiile, precum și rezultatele pozitive ale testelor de laborator și costurile de control, sunt acoperite 

de producător, inspectorul emite un certificat de calitate pe baza raportului de inspecție. 

 

Acțiuni în caz de neconformitate 

Atunci când AC / OC identifică o neconformitate, acesta ia măsuri pentru a se asigura că producătorul 

remediază situația. Lista de măsuri, cum ar fi: restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață, 

retragerea, retragerea și / sau distrugerea produsului, suspendarea sau închiderea tuturor produselor sau a 

unei părți a produselor, este prevăzută în planul de control. Ar trebui să stabilească norme privind 

sancțiunile aplicabile în cazul încălcărilor. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie: 

 Eficiente; 

 Disuasive;  

 Proporționale (gradul, în funcție de gravitatea neconformității: minoră, majoră sau severă și 

măsurile în conformitate cu:  

• avertizarea; 

• controlul adițional; 

• suspendarea sau retragerea cettificatului de către OC parțial sau integral asupra produselor. 

Cu toate acestea, OC poate solicita producătorilor să ia măsuri corective / măsuri / tratamente pentru 

remedierea neconformităților, în cadrul procesului de control, dacă acestea sunt specificate în planurile de 

control aprobate de AC. Ei sunt responsabili cu emiterea, susținerea sau retragerea "certificatului" care 

atestă conformitatea cu specificațiile. Sancțiunile (amenzile monetare) nu pot fi delegate către OC. OC au 

dat o listă de măsuri precum: restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață, retragerea și / sau 

distrugerea produsului, suspendarea sau închiderea întregii sau a unei părți a activității. 
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Exemplul francez de acțiuni în caz de nerespectare de către OC: 

Nivelul de gravitate al neconformităților (minore, majore, severe) este stabilit în rețea pentru 

fiecare punct al controlului specificațiilor. 

În cazul unei nerespectări minore („m” în grilă), procedura de remediere este următoarea: 

 prima observație: avertizare cu acțiuni corective și întârzieri; 

 prima observație nu este corectată: avertizare cu o verificare documentară aprofundată; 

 a doua observație: vizita de control plătită de producători sau retragerea produsului; 

 a treia observație: suspendarea sau retragerea. 

 

În cazul unei nerespectări majore („M” în grilă), prima observație provoacă un avertisment cu 

minimum un control documentar aprofundat sau un examen în timpul următoarei vizite. 

Toate nerespectările grave („S” în grilă) trebuie tratate cel puțin cu un control în profunzime 

plătit de operator, celelalte măsuri fiind retragerea numelui produsului și / sau suspendarea sau 

retragerea identificării. 

 

Exemplul polonez de acțiuni în caz de nerespectare de către AC (AFQI): 

În caz de neconformitate, producătorul este obligat să remedieze neconformitățile. 

Dacă neconformitățile nu sunt rectificate, AC emite: 

 o decizie care interzice comercializarea unui produs, 

 o decizie care interzice utilizarea denumirii protejate, 

 o decizie prin care se dispune retragerea produsului de pe piață 

În raportul de control, inspectorul include, de asemenea, recomandări pentru producători, legate 

de neconformitate. 

 

REGULI PRIVIND RAPORTAREA 

 

Planul de control cuprinde norme privind informațiile de transfer de la autoritățile regionale la autoritățile 

competente centrale. Inspectoratele regionale furnizează rapoarte privind verificările de conformitate a 

produselor DOP, IGP, STG cu specificațiile, inclusiv: numărul de control, lista producătorilor controlați, 

certificatele emise, suspendarea și retragerea, rapoartele anuale inclusiv numărul și descrierea 

neconformităților. 

Aceste date sunt colectate în ACC, analizate și utilizate pentru evaluarea riscului. Pe baza rezultatelor 

evaluării riscurilor, se stabilește lista producătorilor pentru controalele anunțate și se furnizează 

inspectoratelor regionale. 

Informațiile privind controalele oficiale care fac obiectul DOP, IGP, STG sunt raportate anual Comisiei 

de către ACC. Acest raport poate include, după caz, recomandări privind: 
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 posibile îmbunătățiri ale sistemelor oficiale de control și audit din statele membre, inclusiv 

domeniul lor de aplicare, managementul și implementarea; 

 acțiuni specifice de control privind sectoarele sau activitățile, indiferent dacă acestea sunt 

acoperite de planuri naționale de control multianuale;  

 planuri coordonate care vizează abordarea unor probleme de interes deosebit. 

MODUL DE CONTROL 

 

Tehnici de control:  

- revizuirea documentației și verificarea registrelor furnizate de producător, cum ar fi: înregistrări 

privind cantitatea produsă (corelarea între intrări și ieșiri), înregistrările de cumpărare și vânzare, 

înregistrările furnizorilor și destinatarilor, înregistrările cantităților de etichete emise de producători, 

documentele de vânzare, facturi, bonuri etc.); 

- controlul fizic în fiecare etapă a producției; 

- produsul final: 

• etichetare; 

• teste organoleptice; 

• domeniul de aplicare al testelor de laborator; 

- interviu cu producătorul. 

 

Pe lângă tehnicile de control, planul de control cuprinde informații generale despre domeniul de aplicare 

al controlului și chestiunile esențiale ale verificării conformității produselor DOP. Sfera detaliată a 

controlului este furnizată în lista de verificare. 

Lista de verificare 

Lista de verificare este un document opțional care constă dintr-o listă de puncte-cheie sau întrebări. Lista 

de verificare poate fi elaborată de către AC în colaborare cu grupul de producători. Ajută la realizarea 

unui control logic și coerent. Acesta este un instrument util în verificarea conformității, deoarece îi ajută 

pe inspectori să-și amintească să verifice cele mai importante aspecte și poate fi folosit pentru a înregistra 

rezultatele interviurilor. 

Lista de verificare este un document bazat pe specificațiile relevante ale produsului care conține cerințele 

minime ce trebuie verificate. 

Utilizarea listei de verificare aduce beneficii inspectorilor, precum și producătorilor controlați. 

 

Beneficii pentru inspectori Beneficii pentru producători 

 ghid util pentru inspectori; 

 ajută inspectorii să-și amintească să verifice 

cele mai importante aspecte; 

 pot fi folosite pentru a înregistra rezultatele 

interviurilor. 

 

 producătorii pot cunoaște liniile de bază pe 

care inspectorii le vor urma;  

 transparență. 
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3. EXEMPLUL PRACTIC AL LISTEI DE VERIFICARE PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRII 

CONFORMITĂȚII PRODUSELOR DOP ȘI IGP CU SPECIFICAȚIILE 

 

Exemplu de listă de verificare utilizată de inspectori în verificarea conformității cu specificațiile 

produsului DOP – Oscypek 

 

 

ACTIVITATEA DE CONTROL (descrierea 

elementelor verificate) 

Evaluare 

(da/nu) 

Referințe 

(temei juridic: 

specificații, 

regulamentul 

1151/2012, acte 

naționale) 

Metodă de 

control 

(control 

documentar, 

control fizic, 

interviu) 

I. Partea formală și cea juridică a afacerii 

 Producătorul este membru al asociației     

 Declarații ale producătorilor cu următoarele 

informații 

a) adresa locului de producție, 

b) copii ale documentelor care confirmă faptul că 

producătorul deține toate autorizațiile necesare 

pentru producție și vânzări, 

c) declarația producătorului care se angajează să 

respecte specificațiile; 

   

 Rezultatele controlului intern efectuat în cadrul 

asocierii 

   

 Producătorul are un certificat sanitar-veterinar 

pentru sănătatea ovinelor și a vacilor pentru 

pășunat. 

   

   

II. Controlul materiilor prime 

 Producătorul deține un registru al producției, în care 

trebuie să se regăsească următoarele date: 

• data; 

• numărul de oi, inclusiv oile de lapte - rasa de oi 

poloneze de munte (PMS); 

• numărul de vaci de lapte – rasa de vacă roșie 

poloneză (PRC); 

• loc de pășunat pentru oile și vacile de rasă 

recunoscută; 

• cantitatea de lapte de oaie obținută (l); 

• cantitatea de lapte de vacă obținută (l); 

• furnizor de lapte - dacă laptele este cumpărat de 
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la alt fermier; 

• cantitatea de brânză de oaie sau de oaie și de 

vaci produsă (kg); 

• cantitatea de oscypek produsă (kg); 

• beneficiarii oscypek; 

• cantitatea și destinația oscypek; 

 Corelarea dintre fiecare lot de intrări menționate și 

fiecare lot de ieșiri este corectă. 

   

III. Zona geografică 

 Toate etapele de producție au loc în anumite zone 

geografice. 

   

 Animalele de la care se utilizează lapte în producție 

sunt pășunate în zone geografice specifice și hrănite 

cu furaje din aria geografică. 

   

  

IV. Teste organoleptice ale produsului final 

 Forma unui con dublu sau ax.    

 Are o lungime cuprinsă între 17 și 23 cm, între 6 și 

10 cm lățime în cel mai larg punct al său. 

   

 Cântărește între 0,6 - 0,8 kg.    

 Atunci când este tăiat, are o culoare crem deschis, 

mai închisă la coajă, dar o nuanță mai aproape de 

alb. 

   

 Crusta are o strălucire de culoarea paiului, maro 

deschis și o strălucire ușoară. 

   

 

V. Controlul procesului de producție 

 Oscypek produce în spații tradiționale folosind 

instrumente tradiționale. 

   

 
• Registrele realizate de producători permit ca 

produsul să fie urmărit de la materia primă până 

la produsul final și să permită reconstituirea 

istoricului unui produs 

• Pot fi monitorizate brânzeturile. 

   

 Produsul este realizat în perioada mai-septembrie.    

 Etapa  1  —  Furnizarea de materii prime 

- laptele utilizat în producția de „Oscypek” provine 

din rasa de „oi poloneze de munte”. Laptele de 

vacă, dacă nu este folosit deloc pentru producție, 

provine din „vaca roșie poloneză”. 

   

 Etapa  2   —  Maturarea rece (acidularea) 

- laptele este ținut la temperatura camerei pentru a-

și crește aciditatea. 

   

 Etapa  3  —  Maturarea caldă (acidularea) 

- implică amestecarea laptelui curat cu lapte dulce. 

Procentul de lapte de oaie utilizat în producția 
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„Oscypek” nu trebuie să fie mai mic de 60%. 

 Etapa 4  — Adăugarea cheagului 

- se adaugă cheag laptelui. 

   

 Etapa 5  — Coagularea 

-  formarea coagulului. 

   

 Etapa 6  — Baterea coagulului 

-  utilizarea unor instrumente tradiționale, de ex.  a  

„ferulei”. 

   

 Etapa 7  — Așezarea 

- bucăți de brânză se așează pe fundul recipientului. 

   

 Etapa 8  — Eliminarea zerului 

- până la 50% din total. 

   

 

 

Etapa 9  — Îndepărtarea brânzei 

-  presarea boabelor și îndepărtarea brânzei. 

   

 Etapa 10  —  Măcinarea 

- cantitatea de brânză este măcinată manual, se 

formează o minge și se pune într-un recipient cu 

zer. 

   

 Etapa 11 — Presarea mingii 

- mingea este modelată și apoi străpunsă (deschisă) 

cu un băț subțire. 

   

 Etapa 12  —  Modelarea 

-  mingea este apăsată de-a lungul bățului până când 

ia forma unui con dublu. Un inel este plasat în jurul 

brânzei în punctul său cel mai larg. 

   

 Etapa 13  —  Finisarea finală 

-  inelul este îndepărtat și brânza este stoarsă și 

netezită manual. Apoi este plasat în apă rece pentru 

a păstra forma obținută. 

   

 Etapa 14 — Înmuiere în saramură 

- până la 24 ore. 

   

 Etapa 15 — Uscarea 

- brânzeturile sunt uscate pe o perioadă cuprinsă 

între 12 și 24 de ore. 

   

 Etapa 16 —  Afumarea 

- maturarea - afumarea se face cu fum rece și 

durează între 3 și 7 zile. 

   

 

VI. Controlul etichetării 

 Denumirea produsului: „osypek” sau „oszczypek” 

se regăsește pe etichetă. 

   

 Sigla DOP este menționată pe etichetă. 

 

   

 Ambalajul oscypek cuprinde informații despre 

laptele utilizat pentru producție. Se furnizează 

informații cu privire la faptul că oscypek este 

fabricat exclusiv din lapte de oaie sau dintr-un 

amestec de lapte de oaie și de vacă. 

   

 În cazul în care oscypek este vândut fără ambalaje, 

informațiile necesare specificate în reglementările 

legale și în specificații sunt disponibile pentru 
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inspecție din partea clientului. 

  

VII. Introducerea controlului pe piață 

 Sunt păstrate evidențe și există înregistrări 

financiare sau alte documente de comercializare a 

mărfurilor și facturile de vânzări ale „osypek”. 

   

 Nivelul vânzărilor produsului corespunde nivelului 

de producție. 

   

 Produsul este introdus pe piață în întregime.    

 

Exemplu de listă de verificare utilizată de inspectori în verificarea conformității cu specificațiile 

produsului  „suska sechlońska”. 

Numele „suska sechlońska” provine din dialectul local „Suska” semnifică un element uscat de fructe, 

adică o prune uscată și afumată. Adjectivul „sechlońska” provine de la numele localității Sechna, din 

municipiul Laskowa, de unde provine tradiția de uscare. 

„Suska sechlońska” este o prune neimpozată sau prăjită care a fost supusă spre uscarea și afumare. 

 

ACTIVITATEA DE CONTROL (descierea 

elementelor verificate) 

Evaluare 

(da/nu) 

Referințe 

(temei 

juridic: 

specificații, 

regulamentul 

1151/2012, 

acte 

naționale) 

Metodă de 

control 

(control 

documentar, 

control fizic, 

interviu) 

I. Partea formală și juridică a afacerii 

 
Producătorul este membru al asociației  

   

 
Declarații ale producătorilor cu următoarele 

informații 

d) adresa locului de producție; 

e) copii ale documentelor care confirmă faptul 

că producătorul deține toate autorizațiile 

necesare pentru producție și vânzări; 

f) declarația producătorului care se angajează să 

respecte specificațiile. 

   

 Rezultatele controlului intern efectuat în cadrul 

asocierii. 
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 Producătorul are un registru care conține 

cantitatea de prune brute, cantitatea de „suska 

sechlońska”, volumul vânzărilor. 

   

II. Controlul materiilor prime 

 Doar fructele Prunus domestica L. ssp. și soiurile 

derivate din acestea sunt utilizate pentru producția 

de „suska sechlońska”: Promis, Tolar, Nektawit, 

Valjevka și Stanley. (Fructele acestor soiuri au 

caracteristici dorite pentru procesul de uscare și 

afumare, incluzând un conținut ridicat de zahăr și 

un conținut relativ scăzut de apă). 

   

 Fructele sunt sănătoase, fără semne de putregai sau 

cu leziuni mecanice și nu trebuie să prezinte daune 

vizibile cauzate de insecte, acarieni sau alți 

dăunători. Fructele utilizate nu conțin alte daune, 

impurități sau alte organisme nespecificate care ar 

cauza ca acestea să fie nepotrivite consumului. 

   

III. Zona geografică 

 În aria geografică indicată în specificațiile al Suski 

sechlońskiej, adică în municipalitățile Laskowa, 

Iwkowa, Łososina Dolna și Żegocina, se găsesc 

uscătoare unde se efectuează întregul proces de 

uscare și afumare. Materiile prime pentru producția 

de Suski sechlońska și lemnul utilizat în procesul de 

uscare și afumare pot proveni din zona exterioară. 

   

IV. Teste organoleptice ale produsului final 

 Dimensiunea depinde de mărimea fructului 

varietății de prune utilizate și oscilează între 1,5 și 

4,5 cm, cu o greutate de 44 până la 99 de prune per 

kg. 

   

 Forma depinde de varietatea fructelor destinate 

uscării și poate varia de la turtită la alungită. 

   

 „Suska sechlońska” se caracterizează printr-o pulpă 

elastică, precum și o piele zbârcită și lipicioasă, de 

la culoarea albastru la negru. 

   

 Este ușor dulcie, cu un gust și aroma de fum.    

 Conținutul de apă al produsului finit este cuprins 

între 24% și 42% la momentul vânzării. 
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V. Controlul procesului de producție 

 Uscător 

Întregul proces de producție este realizat în 

uscătoare tradiționale, secheloniane. 

Uscătorul constă din: 

 fundații cu vatră; 

 o cameră protejată cu dimensiuni medii de 

aprox. 2 m latime și aprox. 3,5 m lungime, 

care poate fi împărțită în părți; 

 grătar căptușit cu bastoane de lemn, pe care 

sunt așezate prunele. 

Există un grătar pentru o cameră de uscare. 

Distanța dintre vatră și grătar este de aprox. 180 cm. 

   

 Forma brută 

Pentru producția de Suski sechlońska, producătorul 

folosește fructele soiurilor de prune de casă cu 

semințe - Węgierki și derivatele sale: Promis, Tolar, 

Nektawit, precum și Valjevka și Stanley. 

   

 Lemnul folosit pentru afumare 

Pentru uscarea, producătorul utilizează numai lemn 

dur și uscat din specii de foioase. 

   

 Etape de producere a Suska sechlońska    

 Submersarea și uscarea 

 umplerea grilajului cu fructe și începerea 

afumatului și uscarea prunelor cu fum 

fierbinte - durata de până la 3 zile; 

 temperatura pre-uscare și plumarea este de 

la 45 ° C la 60 ° C; 

 procesul de producție al Suski sechlońska 

durează între 4 și 6 zile; acest lucru este 

condiționat de varietatea de fructe utilizate, 

de temperatura menținută în uscătoare și de 

factorii atmosferici externi în special, 

temperatura ambiantă și umiditatea aerului. 
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 Depozitarea și uscarea 

 fructele afumate sunt depozitate în încăperi 

uscate și aerisite; 

 în cazul conținutului de umiditate al 

fructelor stocate care depășesc nivelul dorit, 

ele sunt supuse refacerii și uscării, în 

conformitate cu tehnologia descrisă; 

 procesul de uscare durează aproximativ o 

zi. 

   

 Pling (opțional) 

 procesul lapidare se realizează într-o 

manieră atentă, care nu duce la modificări 

nedorite ale caracteristicilor produsului; 

 lapidarea se face manual sau mecanic 

(ambele forme permise). 

 

   

 Vânzare 

Suska se comercializează în vrac sau în ambalaje 

(ambele forme sunt permise). 

   

VI. Controlul etichetării 

 Denumirea produsului: „Suska sechlońska” este 

prezentată pe etichetă. 

   

 Sigla IGP figurează pe etichetă. 

 

   

 În cazul în care „Suska sechlońska” este vândut fără 

ambalaj, informațiile necesare specificate în 

reglementările legale și în caietul de sarcini sunt 

disponibile pentru inspecție de către client. 

    

VII. Introducerea controlului pe piață 

 Registrele sunt menținute și există înregistrări 

financiare sau alte documentații de comercializare a 

mărfurilor și facturile de vânzări ale „Suska 

sechlońska”. 

   

 Nivelul vânzărilor produsului corespunde nivelului 

de producție. 
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1. Frecvența controlului, selecția operatorilor și analiza riscurilor 

 

Frecvența controalelor oficiale ar trebui să fie regulată și proporțională cu riscul, ținând cont de 

rezultatele controalelor efectuate de operatorii din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar 

în cadrul programelor de control bazate pe HACCP sau al programelor de asigurare a calității, atunci când 

astfel de programe sunt concepute astfel încât să răspundă cerințelor legislative privind hrana pentru 

animale și produsele alimentare, normele privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor. 

Ar trebui să se efectueze controale ad-hoc în caz de suspiciune de neconformitate. Controalele ad-hoc 

suplimentare ar putea fi efectuate în orice moment, chiar dacă nu există suspiciuni de neconformitate. 

Eficacitatea controlului depinde, printre altele, de frecvența controlului și de selecția adecvată a 

operatorilor. Astfel, AC ar trebui să se asigure că controalele oficiale se efectuează în mod regulat, pe o 

bază de risc și cu o frecvență adecvată, ținând seama de: 

- identificarea riscurilor asociate cu animalele, hrana pentru animale sau produsele alimentare, 

întreprinderile din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar, utilizarea furajelor 

sau a produselor alimentare sau orice proces, material, substanță, activitate sau operațiune care ar 

putea influența siguranța hranei pentru animale sau a alimentelor, sănătatea animală sau 

bunăstarea animalelor;  

- istoricul operatorilor din sectorul hranei pentru animale sau din sectorul alimentar în ceea ce 

privește respectarea legislației privind hrana pentru animale sau produsele alimentare sau a 

normelor privind sănătatea animală și bunăstarea animalelor;  

- fiabilitatea oricăror verificări proprii efectuate deja; și  

- orice informații care ar putea indica neconformitatea.  

Analiza riscului se bazează, în principal, pe dimensiunea locației de producție, pe volumul de producție 

sau pe experiențele anterioare cu operatorul economic. 

Primul control anual constă într-un control fizic complet. Acest tip de control implică o verificare 

completă a conformității specificațiilor de către operatorul specific. 

Controalele privind riscurile se pot axa doar pe aspectele în care neconformitățile sunt identificate în 

inspecția anterioară. Aceste verificări și controale aleatorii sunt înregistrate ca monitorizare regulată în 

scopul respectării frecvenței de control prestabilite. Ori de câte ori este posibil, controalele ar trebui să se 

efectueze în perioadele în care operatorul lucrează cu produsul în cauză sau cu materiile prime respective. 
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Exemple de diferite tipuri de control 

Există diferite tipuri de control. Autoritatea Competentă poate decide ce fel și ce tehnici vor fi 

cele mai potrivite. Una dintre soluțiile bune este împărțirea controalelor în: controale inițiale, 

controale regulate și controale de risc, unde: 

• controlul inițial - se aplică, de regulă, pentru a efectua o vizită inițială la operator 

(unitate de producție și / sau unități de producție) pentru a verifica dacă operatorii 

îndeplinesc condițiile specifice necesare pentru a produce, a împacheta, a tăia etc. 

produse DOP, IGP, STG. Acest control este obligatoriu pentru toți operatorii din lanțul de 

producție. 

• controale regulate - se efectuează în intervalele de timp specificate, în funcție de riscul 

asociat operatorului sau cu produsul DOP, IGP, STG în cauză, rezultat din aplicarea 

matricei de risc. Monitorizarea regulată a unui produs prelucrat presupune, de asemenea, 

monitorizarea regulată a fermelor / ferma în care produc materiile prime respective. În 

cadrul controalelor regulate ar trebui să se verifice conformitatea deplină cu toate 

cerințele aplicabile din specificațiile DOP, IGP sau STG (inspecție fizică). 

• controalele de risc sunt efectuate pentru a verifica dacă neconformitatea detectată într-o 

inspecție anterioară a fost corectată de operator. Controlul riscurilor este necesar și se 

poate concentra numai asupra aspectelor în care neconformitățile sunt identificate în 

inspecția anterioară. Aceste verificări suplimentare ar trebui efectuate, de preferință, fără 

notificare. Numărul minim de vizite rezultate din controalele aleatorii este de x% din 

totalul operatorilor supuși controlului din acel an. 

 

Procesul de gestionare a riscurilor trebuie să fie transparent, coerent și documentat pe deplin. Deciziile ar 

trebui să fie documentate pentru a facilita o înțelegere mai largă a procesului de gestionare a riscurilor de 

către toate părțile interesate. Rezultatele activităților preliminare legate de managementul riscului și 

evaluarea riscurilor ar trebui combinate cu evaluarea riscurilor metodelor disponibile pentru a lua o 

decizie specifică privind gestionarea unui anumit risc. 

În primul rând, pentru a efectua analiza riscurilor, ar trebui stabilite criterii adecvate. Apoi, pentru fiecare 

producător trebuie să se identifice riscurile. De exemplu, dacă materiile prime utilizate pentru producție 

sunt costisitoare, este posibil să fie schimbate cu altele mai ieftine, care nu respectă specificațiile. Apoi 

riscul trebuie calculat. De obicei, în evaluarea riscului se ia în considerare nivelul de calcul al 

semnificației și al efectului. Pe baza acestei scale de evaluare, se stabilesc domeniul de aplicare și 

frecvența controalelor. 
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Evaluările riscurilor includ următoarele etape: 

 

 
 

În evaluarea riscurilor pentru produsele DOP / IGP / STG, sunt luate în considerare în mod constant 

următoarele criterii: 

 scara de producție; 

 neconformitățile. 

 

Neconformitățile sunt examinate luându-se în considerare astfel de indicatori, cum ar fi: 

 respectarea specificațiilor; 

 originea produsului și / sau ingredientelor; 

 trasabilitatea; 

 etichetarea; 

 

În plus, în evaluarea riscurilor pot fi luate în considerare rezultatele controalelor interne efectuate de 

operatori într-un grup de producători și alți factori importanți, cum ar fi: disponibilitatea materiilor prime, 

prețul ingredientelor, etapele de producție care sunt cele mai dificile etc. 

Există mai multe metode de evaluare a riscurilor. Alegerea metodei de estimare a riscului ar trebui luată 

în considerare. Analiza riscului ar trebui să fie adaptată la realitate. 

 

Mai jos este un exemplu de calculare a riscului. 

Criteriile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 10, unde 1 reprezintă cel mai mic risc și 10 - cel mai mare risc 

de neconformitate, care sunt evaluate conform următoarei clasificări a riscurilor: 

 

 

 

 

Stabilirea criteriilor

Identificarea riscurilor (scară mare de producție, costuri 
ridicate ale materiilor prime, antecedente de 

neconformitate)

Calcularea riscurilor

Stabilirea scării, a sferei de aplicare și a frecvenței 
controalelor
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Scara Tipul 

riscului 

Descriere 

10 Critic neconformitatea cu specificațiile; sau 

lipsa dovezilor conform cărora produsul respectă cerințele sau 

autenticitatea produsului DOP, IGP, STG; 

neregulile sistematice și repetate în aceeași cerință. 

4 Ridicat nici-o cerință de conformitate pentru a asigura autenticitatea produsului 

DOP / IGP / STG. 

2 Mediu nici-o cerință de conformitate, care nu pune sub semnul întrebării 

autenticitatea unui produs DOP sau IGP, dar care ar trebui să facă 

obiectul unor acțiuni de remediere. 

1 Redus conformitatea cu specificațiile. 

 

Într-o situație pe bază de risc, AC / OC va lua în considerare un număr de factori legați de probabilitatea 

ca un producător să nu fie în măsură să respecte specificațiile și gravitatea acestei incapacități de a 

respecta integritatea produsului final. În cazul produselor acoperite de sisteme de calitate, pentru etapele 

critice sunt: utilizarea materiilor prime sau a tehnologiilor nepermise, posibilitatea amestecării produselor 

certificate cu produse neacoperite de certificare (depozitare, ambalare, distribuție), etc. 

 

În ceea ce privește riscul de identificare a producției DOP, IGP, STG, pe lângă tipurile generale de riscuri, 

cum ar fi scara de producție, neconformitățile anterioare, ar trebui să se țină seama de specificitatea 

produsului DOP, IGP, STG. De exemplu: 

 

 

Controlul problemelor specifice 

DOP, IGP 

Controlul problemelor specifice STG 

În cazul produselor acoperite de DOP 

sau IGP, se verifică: 

 dacă materiile prime și furajele 

(dacă este necesar) provin din 

aria geografică; 

și 

 dacă operațiunile de producție 

și alte operațiuni se află în aria 

geografică (zonele geografice), 

unde aceste activități trebuie să 

aibă loc. 

Elementele cheie care caracterizează caracterul 

tradițional al produsului (natura tradițională a 

produsului și caracterul său specific). 

În timpul verificării conformității, OC confirmă 

faptul că produsul este realizat: 

 în conformitate cu metoda tradițională de 

producție, prelucrare; 

 are o compoziție corespunzătoare practicii 

tradiționale pentru acel produs sau produs 

alimentar; 

 dacă materiile prime sau ingredientele 

folosite în producție sunt tradiționale. 
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Factori de risc pentru DOP, IGP Factori de risc pentru STG 

 acces limitat la materiile prime 

rare utilizate în producția de 

DOP (exemplu: OSCYPEK 

DOP - brânză din lapte de oaie 

cu adaos de lapte de vacă - 

fraudă: utilizarea în producție a 

laptelui de vacă care este mai 

ieftin decât laptele de oaie) 

folosind ingrediente de produs 

DOP din zona din afara 

regiunii indicate în specificații; 

 prelucrarea / ambalarea în alte 

zone decât producția (IGP). 

 Folosirea în producție a unor ingrediente 

diferite de cele tradiționale; 

 utilizarea metodelor industriale de 

producție, în loc de cele tradiționale: 

metodele tradiționale de producție 

consumă mult timp, necesitând un efort 

mai mare; posibilă fraudă: folosirea 

metodei comune de producție în locul 

celor tradiționale. 

 

Exemple de controale ale riscurilor (axate pe elementele cele mai riscante) 

 

IGP - miere 

Puncte critice Domeniul de aplicare/tehnici de control 

 Rezultatele testelor de laborator incorecte 

- în timp ce produsul este etichetat ca 

IGP; 

 adăugarea de zahăr; 

 amestecarea de miere IGP cu altă miere 

comună și mai ieftină. 

 Verificarea documentelor; 

 Teste de laborator la fiecare nivel de 

producție și distribuție; 

 Verificarea dovezii de origine 

(înregistrări de intrare și ieșire). 

 

IGP - brânză 

Puncte critice Domeniul de aplicare/tehnici de control 

 Informații înșelătoare și readresarea 

numelor înregistrate pe etichetă; 

 Utilizarea de materii prime care nu 

respectă specificațiile; 

 Procesul de producție incompatibil cu 

specificațiile (de exemplu, nerespectarea 

timpului etapelor individuale de 

producție); 

 Marcarea nu este în conformitate cu 

specificațiile și dispozițiile 

Regulamentului 1151/2012; 

 Vânzările nu sunt în conformitate cu 

normele din specificații (de exemplu, 

brânza rasă). 

 Control documentar; 

 Teste de laborator la fiecare nivel de 

producție și distribuție; 

 Verificarea fizică a respectării 

specificațiilor, în special a acestor 

etape de producție specifice produsului 

(materii prime, perioada - prea scurtă). 
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4. CAPACITATEA LABORATORULUI 

 

Laboratoarele implicate în analiza eșantioanelor oficiale ar trebui să funcționeze în conformitate cu 

procedurile aprobate la nivel internațional sau cu standardele de performanță bazate pe criterii și să 

utilizeze metode de analiză care au fost validate, pe cât posibil. Aceste laboratoare ar trebui în special să 

dispună de echipamente care să permită stabilirea corectă a standardelor. Desemnarea laboratoarelor 

comunitare și a laboratoarelor naționale de referință ar trebui să contribuie la o calitate și o uniformitate 

ridicată a rezultatelor analitice. Acest obiectiv poate fi atins prin activități precum aplicarea metodelor 

analitice validate, asigurarea disponibilității materialelor de referință, organizarea testelor comparative și 

instruirea personalului din laboratoare. Activitățile laboratoarelor de referință ar trebui să acopere toate 

domeniile legislației privind hrana pentru animale și produsele alimentare și sănătatea animală, în special 

acele zone în care sunt necesare rezultate precise analitice și diagnostice. 

 

Cerințe în ceea ce privește capacitatea de laborator pentru DOP, IGP, STG - exemplul 

francez 

Autoritatea competentă (AC) INAO aprobă laboratoarele care pot efectua analiza controalelor 

oficiale ale PDS în conformitate cu articolele 5, 11 și 12 din Regulamentul (CE) 882/2004 și 

legea franceză și un document AC-INAO. 

Principalele criterii de aprobare sunt acreditarea, conform standardului ISO 17025, pentru 

analiza care face obiectul acreditării sau se dovedește competența acesteia dacă standardul nu 

există pentru analiza cerută în specificații. Există o obligație complementară (cum ar fi 

respectarea unităților legale de măsură, rezultatele analizelor trebuie să apară pe formularul de 

analiză împreună cu metoda utilizată și incertitudinile și unele angajamente, cum ar fi 

eșantioanele de refuz non-anonime). 

Conținutul aplicației: precizia tipului de semn, categoriile de produse, parametrii analitici, 

numele metodei, incertitudinile măsurii, documentul de acreditare. 
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VI. PERFORMANȚA VERIFICĂRII CONFORMITĂȚII CU SPECIFICAȚIILE 

 

La începutul controlului, inspectorii trebuie să-și demonstreze autorizarea de a efectua controlul și să 

anunțe începerea controlului. Inspectorul ar trebui să explice scopul, domeniul de aplicare și obiectivul 

controlului. 

Verificarea conformității cu specificațiile se efectuează în conformitate cu planul de control și lista de 

verificare. Controlul include următoarele activități: verificarea documentelor legate de procesul de 

producție, rezultatele laboratorului și alte documente care atestă calitatea; examinarea ambalajului, 

etichetarea, prezentarea produsului și condițiile de stocare și transport; inspecția vizuală a produsului; 

eșantionarea și efectuarea testelor de laborator; verificarea metodei de producție sau a corectitudinii 

procesului tehnologic. Controalele organoleptice se efectuează asupra produselor alimentare în timpul 

verificării conformității. Controalele trebuie efectuate în anumite sezoane din timpul anului, în spații 

specifice sau în timpul anumitor operațiuni. Domeniul de aplicare și tehnicile de control sunt descrise în 

detaliu în subcapitolul „Domeniul de aplicare al verificării conformității cu specificațiile și metodologia 

de control” (pagina 9). 

După efectuarea controlului, inspectorii sunt obligați să întocmească un raport de control care să fie 

transmis producătorului controlat. Raportul include, printre altele, următoarele aspecte: 

 indicarea dispoziției legale care definește autoritatea competentă de control pentru realizarea 

controlului; 

 descrierea constatărilor controlului, referitoare la starea actuală a problemei, indicând deficiențele și 

reglementările legale care au fost încălcate, inclusiv orice documentație pe care se bazează 

constatările. În cazul unor nereguli, inspectorul emite recomandări și solicită implementarea unor 

acțiuni corective. 

 

Exemplul polonez de realizare a verificării conformității cu specificațiile efectuate de AC 

(AFQI): 

Fiecare control privind verificarea respectării specificațiilor se efectuează la cererea 

producătorului. Producătorii acoperă costurile acestui control. După prima verificare a 

conformitatii cu specificațiile, în caz de conformitate, inspectorul emite certificatul de calitate 

(în conformitate cu regulamentul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale). Durata 

certificatului nu depășește un an. După acest an, în cazul în care producătorul este în continuare 

dispus și capabil să producă în conformitate cu specificațiile, ar trebui să prezinte încă o dată 

cererea de control. Pe baza cererii, inspectorul efectuează verificarea respectării specificațiilor. 

Dacă în timpul celui de-al doilea control inspectorul nu declară nicio neregulă, acesta eliberează 

un certificat pentru o perioadă de trei ani sau mai scurtă. 

În perioada de trei ani, când certificatul este valabil, este posibil să se efectueze controale 

suplimentare (cu supravegherea producției). Scopul acestor controale este de a se verifica dacă 

producătorul îndeplinește cerințele specificațiilor pentru toată perioada de valabilitate a 
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certificatului. În comparație cu controalele la cererea producătorului, acest control este de obicei 

neanunțat. În plus, domeniul de aplicare al controlului acoperă nu numai cerințele privind 

specificațiile, ci și alte cerințe ale legislației privind produsele alimentare care sunt de 

competența inspecției calității produselor agricole și a produselor alimentare, cum ar fi 

etichetarea, caracteristicile organoleptice și fizice care trebuie îndeplinite de alimentele comune. 

Aceste controale se efectuează pe baza analizelor de risc. Analiza riscurilor se efectuează la 

nivel central de către Inspectoratul Principal al AFQI, ținând cont de rezultatele controalelor 

efectuate de inspectoratele regionale și organismele de certificare. Pe baza analizei riscurilor, 

producătorii sunt indicați pentru controalele de risc. Frecvența cu care se vor efectua controalele 

ca parte a supravegherii asupra producției de produse ChNP / IGP / STG depinde de combinația 

a două criterii (factori de risc), și anume: 

• volumul de producție; 

• neregulile constatate în timpul inspecțiilor anterioare efectuate în contextul supravegherii 

producției de produse ChNP / IGP / STG, legate de numărul de producători care produc un 

anumit produs. 

Datele pentru ultimul an sunt utilizate pentru a analiza riscul (la data de 31.12 a anului 

precedent). 

Selectarea producătorilor pentru inspecție: 

După stabilirea numărului de controale pentru un anumit produs, se selectează producătorul cu 

care va fi efectuată inspecția. Producătorii sunt selectați pe baza informațiilor disponibile privind 

volumul producției, numărul de nereguli constatate de un anumit producător în anii anteriori, 

perioada care a trecut de la data emiterii certificatului de calitate. 

În cazul în care numărul de producători pentru un anumit produs ChNP / IGP / STG este mai 

mic sau egal cu 5, nu se efectuează nicio analiză a riscurilor. În acest caz, producătorii unui 

anumit produs sunt inspectați cu o frecvență de o dată la trei ani, cu excepția cazurilor în care se 

constată nereguli la un anumit producător, atunci frecvența inspecțiilor este mărită. Acest 

control (cu supravegherea producției) este efectuat de inspectoratele provinciale ale AFQI, 

deoarece acestea depășesc competențele organismelor de certificare. Cu toate acestea, 

organismele de certificare efectuează, de asemenea, controlul riscurilor, dar domeniul de 

aplicare al controlului se limitează la verificarea conformității cu specificațiile. 
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Model de verificare a respectării specificațiilor tehnice în Polonia: 

 

 

 

 

Comparație 

Verificarea conformității cu specificațiile 

realizată la cererea producătorilor 

Control, cu supravegherea producției 

 desfășurate înainte ca produsele DOP, 

IGP și STG să fie introduse pe piață; 

 efectuată la cererea producătorului; 

 costurile de control sunt acoperite de 

producător; 

 anunțate; 

 domeniul de aplicare: respectarea 

specificațiilor; 

 are ca rezultat emiterea unui certificat de 

conformitate (dacă procesul de producție 

respectă specificațiile) sau a unei decizii 

administrative care interzice 

introducerea pe piață a unui produs 

etichetat ca DOP, IGP, STG. 

 inițiat de AC; 

 efectuat pe parcursul unui certificat de 

conformitate valabil; 

 se efectuează pe baza analizei de risc; 

 costurile de control nu sunt acoperite de 

producător; 

 domeniul de aplicare: conformitatea cu 

specificațiile, precum și cu alte cerințe 

din legislația privind produsele 

alimentare; 

 anunțat sau neanunțat; 

 în caz de nereguli - penalități și decizii 

administrative prevăzute de legislația 

națională. 
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VII. GESTIONAREA NECONFORMITĂȚILOR 

 

AC / OC ia măsurile corespunzătoare în caz de neconformitate. Aceste măsuri depind de gravitatea 

neconformității. Trebuie să fie treptat un avertisment, o restricție a certificatului, suspendarea retragerii 

certificatului sau impunerea unei sancțiuni financiare. În caz de nerespectare, producătorului trebuie să i 

se solicite mai întâi să remedieze neconformitatea. Dacă neconformitatea este corectată, certificatul poate 

fi emis (a se vedea și Planificarea controlului, „Elementele de bază ale planului de control”, paginile 26-

28). 

Foarte des, inspectorii se confruntă cu neconformitatea, care este legată de lipsa registrelor sau de faptul 

că acestea sunt efectuate necorespunzător. În acest caz, nu există posibilitatea de a verifica istoricul 

producției. Astfel, conformitatea nu poate fi confirmată. Cu toate acestea, inspectorul ar trebui să ia în 

considerare și produsul final. În cazul în care verificarea confirmă că produsul îndeplinește cerințele 

specificațiilor și rezultatele testului de laborator sunt corecte, este posibil să se emită un certificat, dar 

producătorul trebuie avertizat și i se va solicita să respecte această cerință, deoarece data viitoare măsura 

va fi mai severă. Informațiile privind neconformitatea trebuie incluse în raportul de control, semnat de 

către inspector, precum și de către producător. Este important din punctul de vedere al transparenței. 

Desigur, această situație ar trebui să fie luată în considerare în analiza riscurilor și, probabil, va duce la o 

schimbare a nivelului de risc. Aceasta înseamnă că acest producător va fi indicat pentru control 

suplimentar pe perioada validității certificatului. În cazul în care, în timpul controlului suplimentar, 

neconformitatea nu va fi eliminată, producătorului i se poate solicita să remedieze neconformitatea din 

nou sau certificatul îi va fi retras. Atunci când certificatul este retras, producătorul este obligat să 

informeze toți beneficiarii producătorului despre certificatul retras. Mai mult, în acest caz, producătorului 

i se interzice utilizarea denumirii înregistrate ca DOP, IGP, STG. 

În caz de neconformitate declarată în timpul controlului care abordează supravegherea producției sau 

monitorizarea utilizând denumiri înregistrate, inițiată de AC (nu în cazul cererii producătorului), se poate 

impune și sancțiunea financiară. Nivelul impunerii financiare depinde de neconformitate. 
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VIII. COORDONAREA CONTROLULUI ȘI COOPERĂRII ÎNTRE AUTORITĂȚILE 

COMPETENTE ȘI ORGANELE DE CONTROL 

 

Funcțiile și sarcinile de control importante sunt descrise clar în Regulamentul (CE) nr. 882/2004. 

Ar trebui să existe proceduri adecvate pentru cooperarea dintre autoritățile competente din statele membre 

și între acestea, în special atunci când controalele oficiale arată că problemele legate de hrana pentru 

animale și produsele alimentare se extind la nivelul mai multor țări. Pentru a facilita această cooperare, 

țările ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme de legătură cu rolul de a coordona 

transmiterea și primirea cererilor de asistență. În stabilirea normelor privind controalele oficiale ale hranei 

pentru animale și alimentelor din țările terțe, ar trebui să se asigure că autoritățile competente și serviciile 

vamale colaborează. 

Autoritățile competente ar trebui să se asigure că, atunci când sunt implicate diferite unități de control în 

efectuarea controalelor oficiale, există proceduri adecvate de coordonare și sunt puse eficient în aplicare. 

Autoritatea Competentă elaborează și pune în aplicare proceduri scrise pentru unitățile regionale și pentru 

organismele de certificare implicate în controalele oficiale. Controlul efectuat de diferite unități se 

realizează similar și are același efect. Instrucțiunile pentru inspectori ar trebui incluse în procedurile scrise 

care sunt transferate către organismele de control implicate în control. De asemenea, AC elaborează un 

sistem de audit intern sau dispune de audituri externe și ia măsurile adecvate în funcție de rezultatele 

acestora pentru a verifica dacă controalele sunt efectuate în mod eficient. Aceste audituri fac obiectul unui 

control independent și se efectuează în mod transparent. 

 

Exemplul polonez de abordare uniformă a diferitelor organisme de control implicate în 

verificarea conformității cu specificațiile, asigurată de autoritatea competentă: 

Inspectorate regionale Organisme de certificare 

- elaborarea planurilor de control 

- efectuarea de audituri interne 

- aprobarea planurilor de control ale 

organismelor de certificare de către 

inspectorul-șef al AFQI 

- efectuarea de audituri, inspecții și acțiuni 

ulterioare 

 

- instrucțiuni privind verificarea conformității procesului de producție al produselor DOP, IGP, 

STG cu specificațiile  

- întâlniri și cursuri de formare cel puțin o dată pe an 

- colectarea de informații privind controalele, analiza de către AC și pregătirea instrucțiunilor 

pe baza rezultatelor 
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CAPITOLUL 2. CONTROLUL EX-OFFICIO ÎN DOMENIUL PRODUSELOR DOP, IGP ȘI 

STG 

I. CONCEPTUL DE PROTECȚIE EX-OFFICIO 

 

Valoarea adăugată a indicaţiilor geografice şi al specialităţilor tradiţionale garantate se bazează pe 

încrederea consumatorilor. Acesta este credibil dacă este însoţit de o verificare eficientă şi de controale. 

Aceste scheme de calitate ar trebui să fie supuse unui sistem de monitorizare a controalelor oficiale, pe 

fiecare etapă a producţiei, prelucrării şi distribuţiei. 

Concurenţa sigură şi corectă a consumatorului în privința operatorilor de afaceri alimentare (FBO) este 

asigurat de sistemul de control legat de sistemele de calitate EU, care acoperă: 

- verificarea că un produs este conform cu specificațiile de produs; şi  

- monitorizarea utilizării denumirile înregistrate pentru a descrie produse introduse pe piață, 

în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul nr. 1151/2012 pentru denumirile 

înregistrate ca DOP si IGP şi în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul nr 1151/2012 

pentru denumirile înregistrate ca STG-uri. 

Reglementările UE stabilesc obligațiile și principiile pentru un sistem de controale oficiale, care trebuie să 

fie puse în aplicare de Statele Membre asupra utilizatorilor unei denumiri înregistrate. Domeniul de 

protecţie acoperă atât faza de producţie, cât şi supravegherea utilizarii denumirii odată ce produsul a fost 

plasat pe piaţă. Ambele tipuri de control sunt în responsabilitatea Statelor Membre. Cu toate acestea, 

protecția trebuie să se asigure în UE, precum şi în ţările terţe. 

Pentru a asigura garantarea protecţiei la denumirile înregistrate, AC sunt obligate să ia măsuri adecvate, în 

special administrative şi măsuri judiciare, pentru a preveni sau opri utilizarea ilegală a DOP şi a IGP care 

sunt fabricate sau comercializate în acele State Membre. Această obligaţie generală se încadrează în ceea 

ce sunt de obicei numite măsuri de protecţie „ex-officio” (deşi această noţiune nu are recunoașterea 

legală).  

Protectia Ex-officio ar trebui să ofere o protecţie pentru toţi producătorii de Indicatii Geografice (IG) cu 

acţiuni întreprinse fără cerere prealabilă sau fără să fi fost făcută vreo cerere, inclusiv dacă încălcările sunt 

comise într-un alt stat membru. 
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II. STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SISTEMULUI DE CONTROL ȘI A 

CONTROALELOR EX-OFFICIO ÎN EUROPA 

 

Pentru a asigura eficacitatea controalelor oficiale de DOP, IGP si STG a produselor de pe piaţă, trebuie să 

fie în mod clar desemnate autoritățile competente. Autoritățile competente (AC) sunt responsabile cu 

planificarea, prioritizarea şi efectuarea acestor controale. În plus, în cazul în care sunt implicate mai multe 

AC-uri în controalele oficiale, trebuie garantată o buna cooperare și coordonare între acestea. 

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL IN POLONIA 

 

Atât Autoritatea de Inspecție a Calității Alimentelor și Agriculturii (AFQI) și Autoritatea de Control 

Comercial (TI) efectueaza controale asupra IG poloneze şi străine, independent de vreo cerere specifica. 

Programele de control privind controalele asupra calității comerciale includ capitole separate referitoare 

la obligaţia de a acorda atenţie la folosirea corectă a denumirilor înregistrate. AFQI efectuează de 

asemenea controale ad-hoc în cazul suspiciunilor de încălcare referitoare la utilizarea denumirilor 

înregistrate. Sancțiunile prevăzute de Legea privind înregistrarea şi protecţia Indicatiilor Geografice de 

utilizare ilegală a denumirile protejate se aplică tuturor produselor din Uniunea Europeană. În cazul în 

care astfel de produse sunt detectate pe piaţă, TI poate impune sancţiuni sub incidenta Legii privind 

înregistrarea şi protecţia Indicațiilor Geografice. 

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL ÎN ITALIA 

 

De-a lungul anilor, produsele cu IG italiene au fost protejate şi dincolo de graniţele naţionale. În acest 

sens, Inspectoratul Central pentru Protejarea Calității şi Anti-fraudei de Produse alimentare şi Produse 

agricole (ICQRF) este autoritatea nationala pentru punerea în aplicare a protecției ex-officio (adică o 

procedură care este menita să fie demarata de autoritățile publice, fără o cerere prealabila), un instrument 

introdus pentru prima dată de Regulamentul (UE) nr 1151/2012, pentru a îmbunătăți protectia europeana 

a unei denumiri înregistrate, și în vederea planurilor ulterioare de controale oficiale. ICQRF a fost atribuit 

în mod oficial cu această sarcină prin decretul Ministerial din 14 octombrie 2013 (art. 16) de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012. 

Printre măsurile întreprinse sub umbrela de protecție ex-officio în Italia, mai multe memorandumuri de 

înţelegere sunt semnate de Ministerul Italian pentru agricultură cu jucătorii majori de e-commerce la nivel 

mondial (eBay, Amazon şi Alibaba). Acestea sunt instrumente eficiente ale ICQRF pentru a opri rapid 

orice utilizare ilegală a produselor cu IG Italiene in alte ţări ale UE şi pentru a elimina de pe web orice 

oferte de vânzare referitoare la produsele emblematice patrimoniului gastronomiei italiene. 

ICQRF a stabilit o anumită structură organizatorică plată, sub controlul direct al şefului de Departament, 

formată din ofiţeri de lucru în diferite servicii ale Inspectoratului, fiecare cu expertiză specifică. 

Obiectivele şi priorităţile sunt stabilite la o întâlnire la sfârşitul fiecărui an şi sunt, de obicei, actualizate și 

revizuite pe parcursul utilizării, datorită naturii extrem de dinamice a contextului. Membrii personalului 

participă la sesiuni de instruire specifice de nivel avansat,  la cursuri şi seminare în limbi străine, despre 

pieţe străine, drept internaţional, e-commerce etc. Aceaștia efectuează monitorizarea constantă de piaţă, 
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pentru a menţine în timp real gradul de conştientizare a profilelor de risc ale principalelor IG italiene şi, în 

acelaşi timp, pentru a identifica utilizarea ilicită a IG sau a brandurilor evocând Indicațiile Geografice 

Italiene. 

Grupurile de producători (GP) şi ICQRF regional se pun de acord asupra unui plan pentru controalele de 

piață în fiecare an. Acest plan se transmite la administraţia centrală a ICQRF pentru „undă verde” finală. 

GP-urile trebuie să raporteze periodic activitatea la ICQRF regională competentă. În cazul în care există 

orice abateri de la plan, acestea trebuie comunicate ICQRF regional şi aprobate de administraţia centrală a 

ICQRF. 

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL ÎN CROAȚIA 

Protecţia împotriva încălcărilor de IG pe piaţa croată este asigurată, de asemenea, ex-officio. Acest lucru 

înseamnă că orice nereguli pot fi sancționate administrativ sau judiciar, şi că toţi utilizatorii pot primi 

protecție (inclusiv utilizatorii de IG înregistrate în alte State Membre ale UE), fără a avea obligația ca 

respectivii utilizatori să prezinte o cerere autorității administrative competente sau judiciare. În acest sens, 

Actul/legea administrativă generală (actul juridic național de bază al administraţiei publice) prevede inter 

alia, o procedură obligatorie a Inspectoratului indiferent de cererea părţii în cauză (titularul de drepturi). 

În cazul în care inspectorii agricoli, în timp ce efectuează controalele  planificate, orientate sau solicitate 

la nivelul vânzării cu amănuntul, detectează orice alte nereguli legate de o IG (adică produsele marcate cu 

un semn protejat fără a avea dreptul de a face acest lucru), ei trebuie să înregistreze aceste nereguli şi să 

acţioneze conform legii. În plus, inspectorii agricoli pot, în orice moment, controla produse la nivelul 

vânzării cu amănuntul, pentru a determina dacă produsele sunt marcate în mod ilegal cu semne protejate. 

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL ÎN FRANȚA 

 

INAO (Institutul Național de Origine și Calitate) deține competența de protecție a IG atât în Franţa cât şi 

în străinătate în aplicarea Codului de Pescuit Maritim şi Rural. În plus, INAO poate lua orice măsuri 

împotriva utilizărilor care încalcă un IG sub incidenta Codului de Proprietate Intelectuală. Controalele pe 

piața națională sunt asigurate de autoritatea responsabilă de etichetare şi „comercializare corectă” - 

Directoratul General pentru Politica în Domeniul Concurenţei, Afacerilor Consumatorilor şi Controlul 

Fraudei (DGCCRF). Aceste controale se referă la toate produsele comercializate pe teritoriul naţional, 

independent de originea lor geografică. 

Controalele de piață, de asemenea, verifică respectarea certificării, etichetării, compoziţiei produsului şi 

trasabilitatea, protecția naţională tranzitorie şi perioadele de tranziţie. Inspectorii investighează, de 

asemenea, orice abuz sau imitaţie privind reputația mărcii IG, orice utilizare neautorizată sau delapidare 

de logo-uri ale IG şi orice reprezentare care induce în eroare şi fraudă. 

Planificarea și prioritizarea controalelor se efectuează prin Programul Naţional de Sondaje/Anchete 

(programul national de anchete — PNE). Analiza de risc se efectuează la două nivele: naţional şi 

regional. Pentru toate tipurile de control (naţional, regional şi local),1000 de operatori sunt inspectați în 

fiecare an în toate stadiile producţiei, prelucrării şi distribuţiei, la unități de catering, pe internet, la import 

etc., asigurându-se că aceste controale să nu interfereze cu verificările făcute de IΝΑΟ. 
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ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL ÎN SPANIA 

 

Măsuri specifice şi iniţiative sunt luate în acest domeniu. Următoarele sunt doar câteva exemple:  

 toate mărcile înregistrate în Spania şi la EUIPO sunt supuse revizuirii;  

 o colaborare de tip 'societate digitală' a fost realizată pentru a combate frauda online. Au fost 

create grupuri speciale pentru a se întâlni cu furnizori de platforme online, cum ar fi Amazon, 

pentru a oferi îndrumare şi a găsi soluţii la problemele de fraudă online;  

 sunt organizate diferite campanii de organismele de punere în aplicare, cum ar fi cele efectuate în 

colaborare cu SEPRONA de la Guardia Civil, direcţionate către diferite probleme, inclusiv 

calitatea alimentelor;  

 este asigurată participarea la operaţiile de punere în aplicare de la nivel internaţional, cum ar fi 

comune Opson de funcţionare sub coordonarea EUROPOL și INTERPOL împotriva produselor 

contrafăcute şi care nu corespund standardelor alimentare. 

În plus, în termen de protecție ex-officio, sunt luate acțiuni de către Autoritățile Competente pentru a 

asigura protecţia pe piața spaniolă a UE a IG deținute de  producătorii din celelalte state membre şi pentru 

a urmări încălcările detectate sau comunicate. 

III. PLANIFICAREA CONTROLULUI  

 

Eficacitatea controlului depinde, printre altele, de frecvenţa de control şi selectarea corespunzătoare a 

operatorilor. Astfel, controalele oficiale se bazează pe abordarea riscurilor. Controlul pieţei se realizează 

conform planului de control, care include prioritizarea controlului cu scopul de a verifica conformitatea 

produselor naţionale şi străine DOP,  IGP si STG cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.  

Planul de control cuprinde:  

- produse pretinzând DOP, IGP si STG;  

- produse susceptibile de a fi confundate cu DOP, IGP si STG;  

- produsele prelucrate cu DOP, IGP si STG;  

Procesul de supraveghere a utilizarii denumirii de IG pe piață are loc pe bază ad-hoc și de analiză a 

riscurilor. Principalii indicatori de risc includ: 

- înregistrările anterioare și non-conformitatea;  

- tipul de piață (magazinele etc.);  

- fabricarea produselor similare în aceeaşi companie; 

- plângeri de la consumatori, producători sau altele. 

Controalele de piață sunt axate pe:  

  dreptul de folosire a unei denumiri protejate; 

  respectarea protecţiei naţionale tranzitorii şi a perioadelor de tranziție; 
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 respectarea cerinţelor europene privind etichetarea;  

 conformitatea cu specificaţiile de produs, luând în considerare compoziţia de produs şi procesele, 

aferente precum şi regulile specifice de etichetare;  

 trasabilitatea unui produs;  

 utilizarea abuzivă a denumirilor protejate, prin examinarea aplicării combinate a tuturor 

reglementărilor relevante (în funcţie de produs, articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 

No1151/2012, Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 cu privire la informațiile privind produsele 

alimentare şi Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind Organizarea comună a pieţelor produselor 

agricole. 

Controalele menționate anterior sunt efectuate în toate etapele lanțului de producție (producători, 

procesatori, importatori, angrosiști, distribuitori — inclusiv distribuitori pe internet şi restaurante), având 

grijă să nu interfereze cu controalele efectuate sub responsabilitatea autorităţilor competente. În scopul de 

a reglementa coordonarea şi schimbul de informaţii între diferitele autorități competente cu atribuţii în 

controlul alimentar, un Memorandum de cooperare este, de obicei, semnat între instituţiile relevante. 

Complexitatea în efectuarea controalelor se datorează faptului că normele europene în vigoare, în special 

cele cu privire la etichetare, sunt prevăzute în următoarele texte juridice diferite, cum ar fi: 

 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 şi textele sale de punere în aplicare, precum şi regulamentele 

privind înregistrarea denumirilor protejate;  

 Specificațiile de produs;  

 Pentru controalele privind conformitatea cu regulile de origine, aplicarea combinată a tuturor 

reglementărilor relevante, în funcţie de produs: articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE)  

nr. 1151/2012; Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 cu privire la informatiile privind produsele 

alimentare şi Regulament (UE) nr. 1308/2013 privind Organizarea Comună a Pieţelor de Produse 

Agricole;  

 Acordurile Internaționale. 

Pentru a face faţă aceastei complexități, AC ar trebui să elaboreze o metodologie specifică pentru 

activitățile sale de control. În special, controalele sunt efectuate aleatoriu, ținând seama de concluziile 

anterioare, de caracteristicile regionale şi orice plângere sau alertă primite de la alte instituţii, de la 

Comisia Europenă sau serviciile de inspecție din alte ţări. 

Ar trebui stabilit/dezvoltat un sistem specific pentru gestionarea avertizărilor primite sau trimise către 

AC, profesioniştii din industrie, Comisia Europeană şi celelalte state membre. 

 

Conform Regulamentului nr. 1151/2012, informaţiile privind activitățile de control pentru indicaţiile 

geografice şi specialităţile tradiţionale garantate trebuie incluse în planurile naţionale de control 

multianuale (MANCP) şi prin aportul anual întocmit de Statele Membre în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 882/2004. Autoritățile naționale implementeaza planuri multianuale (MANCP) pentru controlul 

unor indicații geografice speciale. Rapoartele includ rezultatele controalelor (numărul de inspecții, 

numărul de produse controlate, numărul şi tipul încălcărilor etc.). 
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IV. ARIA DE ACOPERIRE A PROTECTIEI 

 

Schemele de calitate alimentară sunt stabilite pentru a menţine un nivel ridicat și specific de calitate a 

produselor alimentare, vinuri, băuturi spirtoase. Aceste produse sunt protejate de orice practici ilegale. 

Domeniul de protecţie a produselor agro-alimentare este descris în articolul 13 Reg.1151/2012).  

Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva: 

- oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri înregistrate referitoare la 

produsele care nu sunt acoperite de înregistrare în cazul în care aceste produse sunt comparabile 

cu produsele înregistrate sub această denumire sau în cazul în care utilizarea numelui exploatează 

renumele denumirii protejate, inclusiv atunci când aceste produse sunt utilizate ca ingredient; 

- orice abuz, imitaţie sau evocare, chiar dacă adevărata origine a produselor sau a serviciilor este 

indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de o expresie, cum ar fi „stil”, „tip”, 

„metodă”, „în”, „imitaţie” sau similar, inclusiv atunci când aceste produse sunt utilizate ca 

ingredient;  

- orice altă indicaţie falsă sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calităţile 

esenţiale ale produsului care este folosit pe ambalajul interior sau exterior, material de publicitate 

sau documentele aferente produsului în cauză, şi de ambalare a produsului într-un ambalaj de 

natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia;  

- oricărei alte practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea adevărată 

a produsului. 

Protecţie trebuie să fie asigurată împotriva oricărei indicații false sau înșelătoare (legate de origine sau 

calităţile esenţiale ale produsului, ambalajului, publicitate sau legate de documente) care este capabilă de 

ceea ce presupune o impresie falsă despre originea produsului. 

Etichetarea produselor agricole și alimentare ar trebui să fie obiectul reglementărilor generale stabilite în 

regulamentele referitoare la etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare, şi în special 

prevederile referitoare la etichetare care pot confunda sau induce în eroare consumatorii. 

Conform Regulamentului nr. 1151/2012, „etichetarea” înseamnă orice cuvinte, caractere specifice, mărci 

comerciale, nume de brand, pictorial sau simbol referitoare la un produs alimentar şi plasate pe orice 

ambalaj, document, anunţ, eticheta, inel sau ambalaj care însoţeşte sau cu referire la acest aliment. 

Normele specifice privind etichetarea DOP, IGP, STG produse pot fi descrise în specificații. Denumirile 

de origine și indicațiile geografice protejate pot fi folosite de orice operator care introduce pe piaţă un 

produs conform cu specificația corespunzătoare. 

În cazul produselor originare din Uniunea unde sunt comercializate în cadrul unei denumiri de origine sau 

indicații geografice protejată, simbolurile Uniunii asociate cu acestea figurează pe etichetă. În plus, 

numele de inregistrare a produsului ar trebui să apară în acelaşi câmp vizual. 

Indicațiile „denumire de origine protejată” sau „indicație geografică protejată” sau abrevieri 

corespunzătoare „DOP” sau „IGP” pot apărea pe etichetă. În plus, următoarele pot apărea pe Etichete: 

reprezentări ale zonei geografice de origine şi text, grafică sau simboluri ce se referă la statul membru sau 

regiunea în care este situată această zonă geografică de origine. 
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În cazul produselor originare din ţări terţe, comercializate sub un nume înscris în registru, indicaţiile sau 

simbolurile Uniunii asociate cu acestea pot apărea pe etichetă. 

 

Denumiri de origine (DOP) 

  

Indicație geografică protejată (IGP) 

 

Specialități tradiționale garantate (STG) 
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Exemple de practici ilegale legate de etichetare 

 

Numele înregistrat – numele correct Exemple reale de etichetare incorectă şi 

descrierea unor încălcări 

KIEŁBASA LISIECKA IGP 

Kiełbasa lisiecka IGP este un cărnaț polonez, 

înregistrat ca IGP (Lisiecka sasuage). În 

conformitate cu specificațiile, Kiełbasa lisiecka 

IGP este un cârnat făcut din carne de porc. Este 

interzis orice alt tip de carne 

 

 

„Kiełbasa lisiecka drobiowa” (mezeluri 

din pasari de curte)  

Utilizarea comercială a unei denumiri 

înregistrate „kiełbasa lisiecka” pentru 

produsele care nu sunt acoperite de 

înregistrare. Este, de asemenea, exploatarea 

reputaţiei denumirii 

 

 

FETA DOP 

Este un caş făcut din brânza albă, utilizând 

metodele tradiţionale, în Grecia din lapte de 

oaie sau dintr-un amestec de lapte de oaie și de 

capră. Eticheta corectă 

 

„un tip de branză Feta” 

Utilizarea unei denumiri protejate Feta în 

numele produsului care nu respectă 

specificațiile, așa cum a fost produs într-o 

companie poloneză din lapte polonez 
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Oțet Balsamic di Modena IGP 

Otet Balsamic italian de Modena făcut 

utilizând metodele tradiţionale 

 

În acest caz, numele tradus Aceto Balsamico 

di Modena înregistrată ca IGP a fost folosit 

în eticheta produsului ce nu respectă 

cerințele din specificații și acesta nu a fost 

controlat de niciun organism de control 

 

 

 

Parmigiano-Reggiano DOP (cunoscut și sub 

denumirea de branza parmesan) este un 

produs italian tipic. 

 

 

 

  

Parmeser 

Utilizarea numelui, o reminiscenţă a 

originalului Parmiggiano Reggiano şi 

traducerea acestuia în poloneză - Parmeser, 
beneficiază de renumele denumirii protejate 
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DOP, IGP în calitate de ingrediente 

Cu scopul de a ajuta operatorii, EU elaborează linii directoare privind condițiile în care denumirile 

înregistrate ca DOP sau IGP pot fi folosite în etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare 

care conțin astfel de nume ca ingrediente. Linia directoare prezintă bunele practici pentru a se asigura că 

denumirile înregistrate ca un DOP sau IGP şi folosite ca ingrediente în produsele alimentare nu sunt 

utilizate într-o manieră care să dăuneze reputaţiei produsului care beneficiază de o astfel de denumire sau 

să inducă în eroare consumatorii cu privire la compoziţia produsului produs. Un nume înregistrat ca DOP 

sau IGP poate fi inclus în mod legitim în lista de ingrediente a unui produs alimentar. 

În plus, un nume înregistrat ca un DOP sau IGP poate fi menţionat în sau aproape de denumirea 

comercială a unui produs alimentar care încorporează produse care beneficiază de o denumire 

înregistrată, precum şi în etichetarea, prezentarea şi publicitatea referitoare la produsul alimentar 

respectiv, cu condiţia să fie îndeplinite următoarele condiții:  

 Produsul alimentar în cauză nu trebuie să conțină alte „ingrediente comparabile”, adică orice alt 

ingredient care poate înlocui total sau parțial ingredientul care beneficiază de DOP sau IGP. Ca un 

exemplu non-restrictiv al conceptului de „ingredient comparabil”, Comisia consideră că o brânză 

cu mucegai albastru (cunoscut și ca „blue cheese” ar putea fi considerat comparabil cu brânza 

„Roquefort”; 

 Acest ingredient se folosește, de asemenea, în cantităţi suficiente pentru a conferi o caracteristică 

esenţială produsului alimentar în cauză. Cu toate acestea, având în vedere gama largă de scenarii 

posibile, Comisia nu este în măsură să sugereze un procentaj minim pentru a fi aplicate în mod 

uniform. Ca un exemplu, încorporarea unui valori minime de condiment care beneficiază de un 

DOP/IGP într-un produs alimentar dacă este cazul, ar putea fi suficient pentru a conferi o 

caracteristică esenţială produsului alimentar. Prin contrast, încorporarea unei valori minime de 

carne ce beneficiază de DOP/IGP într-un aliment nu ar fi a priori suficient pentru a conferi o 

caracteristică esenţială produsului alimentar; 

 În cele din urmă, procentul de încorporare a unui ingredient cu DOP sau IGP ar trebui în mod 

ideal să fie indicată în sau în apropierea denumirii comerciale a produselor alimentare relevante 

sau, în lipsa acestuia, în lista de ingrediente, în directă legătură cu ingredientul în cauză. 

Presupunând că condițiile menționate anterior, abrevierile sau simbolurile care însoțesc numele înregistrat 

trebuie folosite în etichetarea, sau aproape de denumirea comercială sau în lista de ingrediente a 

produsului alimentar doar în cazul în care este făcut clar că respectivele alimente NU sunt în sine DOP 

sau IGP. În caz contrar, ea poate duce la exploatarea reputaţiei de DOP sau IGP şi are ca rezultat 

inducerea în eroare a consumatorilor. De exemplu, denumirile comerciale „Pizza au Roquefort” (Pizza cu 

Roquefort) sau  „Pizza élaborée avec du Roquefort AOP” (Pizza preparata cu DOP Roquefort) cu greu ar 

da naştere la o dispută în ochii  Comisiei. Prin contrast, numele comercial „Pizza au Roquefort AOP” 

(Pizza cu DOP Roquefort) ar fi în mod clar necugetat, deoarece acesta ar putea da consumatorului 

impresia că pizza a fost ca atare un produs care beneficiază de DOP. 

În cazul în care un ingredient comparabil cu un ingredient care beneficiază de DOP/IGP a fost încorporat 

într-un produs alimentar, denumirea înregistrată ca DOP/IGP ar trebui să apară doar în lista de 

ingrediente, în conformitate cu regulile similare celor aplicabile celorlalte ingrediente menţionate. În 

special, ar fi potrivit să se utilizeze caractere care sunt identice în ceea ce priveşte fontul, dimensiunea, 

culoarea etc. 

Utilizarea unei denumiri înregistrate ca un DOP sau IGP în etichetarea altor produse alimentare nu ar 

trebui să fie incluse, în principiu, în specificațiile pentru acel nume; respectarea legislaţiei europene de 
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către operatorii economici ar trebui să constituie o garanție adecvată. Acestea pot fi incluse în mod 

excepțional numai pentru a rezolva o dificultate specifică, în mod clar identificată şi în măsură în care 

acestea sunt obiective, proporţionale şi nediscriminatorii. În orice caz, dispozițiile cuprinse în specificații 

nu ar putea viza sau duce la modificarea legislaţiei în vigoare. 

Exemplu de etichetare cu DOP/IGP ca ingredient 

 

 

Etichetare corectă 

Gem se face numai din cireşe DOP. 

Astfel numele înregistrat, precum şi 

logo-ul, poate fi folosit aproape de 

denumirea comercială. 

 

Etichetare incorectă 

Logo-ul de IGP în acest caz nu poate 

fi folosit aproape de denumirea 

comercială „fructe uscate 

tradiționale”, deoarece acest produs 

este din fructe diferite, în cazul în care 

era numai de prune era IGP. Această 

practică poate induce în eroare 

consumatorul că toate fructele sunt 

IGP. 
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V. EFECTUAREA CONTROALELOR EX-OFFICIO ȘI RESPONSABILITĂȚI  

 

Autorităţile publice sunt responsabile pentru punerea în aplicare a unui sistem de verificare a 

conformității cu cerinţele legale şi de a asigura o concurență loială. Aceste controale se efectuează 

indiferent de orice acţiuni întreprinse de către producător sau de autorităţile competente pentru a proteja 

drepturile de înregistrare DOP, IGP, STG. Producătorul nu suportă cheltuielile de control. Ex-officio de 

protecţie are ca scop asigurarea autenticităţii DOP, IGP, STG şi concurenţă loială, precum și protecția 

consumatorului. Obligaţia de a asigura protecția ex-officio nu numai în ţara din care produsele provin, ci 

si din alte diferite ţări. 

Piața controalelor trebuie să vizeze nu numai nivelul vanzării cu amănuntul, dar, de asemenea, controale 

privind distribuția și lanțurile de transport, inclusiv ambalajul, importul, activităţile de comerţ cu ridicata. 

În timpul unui control, inspectorii examinează produsele purtând indicații geografice speciale şi, de 

asemenea, produse non-IG susceptibile de a încălca drepturile de IG inspectată. Neregulile pot proveni de 

la înseși produsele cu IG (non-conformitatea cu specificaţiile produsului) sau de la alte produse care au 

etichete cu IG înșelătoare, sau care imită sau evocă IG inspectată. 

 

1. TRASABILITATEA 

 

Pentru DOP/IGP/STG trebuie asigurată trasabilitatea produselor. Trasabilitatea produselor alimentare este 

citat de Comisie ca un element important pentru încrederea consumatorilor şi permite verificarea că toţi 

operatorii implicaţi în toate etapele de producere, preparare şi distribuţie au aplicat cerinţele UE privind 

producția de produse cu DOP/IGP/STG. Acesta permite, atunci când o nonconformitate  a fost 

identificată, să poată fi urmarită înapoi la sursa sa şi la izolarea problemei, prevenind ca produsele în 

cauză să ajungă la consumatori. 

Regulamentul (CE) nr. 178/2012 a introdus procedura de „trasabilitate”, un instrument care permite 

urmărirea unui produs de la raftul de magazine la materiile prime. Această procedură este definită ca fiind 

„capacitatea de a depista și urmări un aliment, furaj, producător de alimente de origine animală sau 

substanţe destinate a fi sau de aşteptat să fie încorporată în produse alimentare sau furaje, prin toate 

etapele de producție, transformare și distribuție”. Aceasta înseamnă că mişcările produsului trebuie să fie 

înregistrate astfel încât societatea care comercializează produsul finit să poataăurmări ingredientele 

originale. Obligaţia de trasabilitate menţionată se referă de asemenea la toate produsele agro-alimentare. 

Astfel de operatori trebuie să aibă puse la punct sisteme şi proceduri care să permită ca aceste informaţii 

să fie puse la dispoziția autorităților competente la cerere. 

Operatorii din sectorul produselor alimentare și furajelor la toate etapele de producție, transformare și 

distribuție în cadrul întreprinderilor de sub controlul lor trebuie să se asigure că alimentele sau furajele 

satisfac cerinţele legislaţiei în domeniul alimentar, care sunt relevante pentru activităţile lor şi verifică 
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dacă aceste cerințe sunt îndeplinite. Trasabilitatea produselor alimentare, a furajelor, a animalelor 

producătoare de alimente şi orice altă substanță destinate a fi, sau de aşteptat să fie încorporate într-un 

aliment sau hrana pentru animale se stabilește în toate etapele producerii, prelucrării şi distribuţiei. 

Operatorii de afaceri cu alimente și furaje trebuie să poată identifica orice persoană care le-a furnizat un 

aliment, hrană pentru animale, un animal producător de alimente sau orice substanţă destinată a fi, sau de 

aşteptat să fie, încorporate într-un aliment sau hrana pentru animale. 

Operatorii din sectorul alimentar şi cel de furaje trebuie să aibă puse la punct sisteme și proceduri pentru a 

identifică alte afaceri cărora le-au fost furnizate produsele lor. Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia 

autorităţilor competente la cerere. Produsele alimentare sau furajele care sunt plasate pe piață sau care 

sunt probabil a fi introduse pe piață trebuie adecvat etichetate sau identificate pentru ai facilita 

trasabilitatea, prin documentația relevantă sau informaţii în conformitate cu cerințele relevante ale celor 

mai specifice dispoziții. 

Grupul poate dezvolta, de asemenea, activităţile legate de supravegherea punerii în aplicare a protecţiei 

denumirilor înregistrate, conformitatea producției cu specificațiile de produs, informarea şi promovarea 

numelui înregistrat, precum şi, în general, orice activitate care vizează îmbunătăţirea valorii denumirilor 

înregistrate și eficacitatea sistemelor de calitate. În plus, acesta ar trebui să monitorizeze poziţia 

produselor pe piaţă. 

Rolul grupurilor de producători: 

 contribuie la asigurarea faptului ca calitatea, reputația și autenticitatea produselor lor sunt 

garantate pe piaţă prin monitorizarea utilizării numelui pe piață şi, dacă este necesar, prin 

informarea autorităților competente menționate în articolul 36, sau orice alte competente 

autoritatea în cadrul articolul 13 alineatul(3) Regulamentul nr. 1151/2012;  

 ia măsuri pentru a asigura o protecție juridică adecvată a denumirii de origine sau indicației 

geografice protejate şi drepturilor de proprietate intelectuală, care sunt conectate direct cu aceştia; 

 dezvoltarea activităților de informare și promovare cu scopul de a comunica atributele de valoare 

adăugată a produsului pentru consumatori;  

 dezvoltarea activităților legate de asigurarea conformității unui produs cu specificațiile acestuia;  

 ia măsuri pentru a îmbunătăţi performanţa sistemului, inclusiv dezvoltarea expertizei economice, 

efectuarea de analize economice, diseminarea informaţiilor economice privind schema şi 

furnizarea de consultanţă producătorilor; 

 ia măsuri pentru a spori valoarea produselor şi, dacă este necesar, ia măsuri pentru a preveni sau a 

contracara orice măsuri, sau riscă să fie, în detrimentul imaginii produselor respective. 

 

Grupul de producători are un rol important în furnizarea de informaţii privind crearea unui  sistem de 

trasabilitate. Organismul de control ar trebui să utilizeze procesul de colectare a informațiilor pe grupe de 

producători pentru a garanta o protecție mai eficientă a DOP, IGP, STG.  

AC utilizează datele colectate de către Grup pentru a monitoriza respectarea specificațiilor: 

  

 obţinerea de informaţii despre operatori; 

 obţinerea de informaţii despre ambalare; 

 revizuirea registrului de etichete emise şi utilizarea lor de către operatori; 

 verificarea rezultatelor controalelor interne. 



 

Suport pentru asigurarea respectării 

drepturilor de proprietate intelectuală 

EuropeAid/137467/DH/SER/MD   

   

63 

 

După aceea, producătorii ar trebui să obţină informaţii fiabile şi precise, care să le permită să: 

 depisteze detalii despre toate etapele de producţie; 

 intervină în timpul producţiei, atunci când datele colectate se depășesc; 

 identifice sursele de ingrediente utilizate în sau alocate pentru produsele alimentare; 

 identifice operatorii de afaceri la care produsele au fost livrate; 

 eticheteze adecvat sau să identifice produsele; 

 urmărească informațiile disponibile autorităților la cerere. 

 

Exemplu Italian de activități realizate de grupuri de producători  – cazuri de buna 

practică: 

Consorţiul de Aceto Balsamico di Modena  

Misiunea Consorţiului este să efectueze, în colaborare cu Autoritatea Italiană Competente 

(MIPAAF), funcţia publică de promovare, apărare şi protecţie a produsului. Din cadrul 

misiunii sale, Consorţiul efectuează următoarele activităţi:  

 monitorizarea afacerii si a pietii, pentru a controla corect etichetarea şi prezentarea 

de Oţetului Balsamic de Modena şi de a detecta imitaţii, de piaţă; 

 supravegherea şi protecţia juridică a activităților de denumiri de origine Aceto 

Balsamico di Modena; 

 promovarea oţetului Balsamic de Modena și difuzarea culturii și caracteristicile, 

participarea la târguri şi comunicare cu mass-media. 

 

2. CONTROLUL AMBALARII, DISTRIBUȚIEI ȘI PLASĂRII PE PIAȚĂ 

 

„Plasarea pe piață” înseamnă deținerea de alimente sau furaje în scopul vânzării, inclusiv oferirea spre 

vânzare sau orice altă formă de transfer, fie cu titlu gratuit sau nu, şi vânzarea, distribuția și alte forme de 

transfer pe piaţă, controalele trebuie să vizeze nu numai vânzările cu amănuntul, dar, de asemenea, 

controale pe lanțuri de distribuție și transport, inclusiv ambalajul, importul, activităţile de comerţ cu 

ridicata. 

Controlul de ambalare, distribuţie şi introducerea pe piaţă, de obicei, este axat pe controlul documentelor: 

documentele de cumpărare şi vânzare: facturi, registre, facturi etc. (inclusiv cantitatea de produse) şi 

etichetare. Controlul se referă la trasabilitate. În plus, inspecția include analize chimice și organoleptice, 

dacă este necesar, sub suspiciunea de fraudă pe calitatea produsului. 

Ambalajul unui produs agricol sau alimentar sau operaţiuni privind prezentarea, cum ar fi felierea sau 

fante, limitate la o arie geografică definită, constituie o restricţie privind libera circulație a mărfurilor și 

libera prestare a serviciilor. Astfel de restricţii pot fi impuse doar în cazul în care acestea sunt necesare, 

proporționale și să poată susţine reputația de indicația geografică sau denumirea de origine. Așa cum sunt 
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menționate la litera (e) articolul 7(1) din Regulamentul nr. 1151/2012, vor fi furnizate justificări specifice 

pentru astfel de restricţii. 

Descrie cerințele pentru ambalarea produsului în specificații, dar şi în documentul unic (punctul 3.5. 

Normele specifice privind felierea, grilajul, ambalarea etc. a documentului unic) au un sens semnificativ 

în identificarea produsului şi de protecţie. Acest lucru vă permite să reducă riscul unor nereguli în 

ambalajul produsului. 

 

Exemple de probleme frecvente legate de ambalare și etichetare: 

Pentru a se asigura că produsele DOP/IGP/STG comercializate sunt produse conform 

specificațiilor, controlul eficient al respectării specificatiilor trebuie să fie realizat de la 

producţia primară şi în orice alte etape de producție (de exemplu,  ambalare, feliere, 

etichetare). Problemă: În supermarket-uri produsele DOP/IGP/STG erau predispuse să 

fie etichetate incorect, odată ce erau împărţite şi reetichetate de la contoare de 

delicatese in-house sau altele. Aproape invariabil aceste produse nou-reambalate erau 

lipsite de unele informaţii critice şi, în multe cazuri, produsele respective nu aveau nici 

o indicaţie că acestea au fost un produs cu DOP/IGP/STG. Bune practici: o companie 

de marketing avea etichete prepregătite pentru a se asigura că produsul care a fost 

împărţit la nivel de retail nu a pierdut identitatea DOP/IGP/STG. 

 

Unul dintre cele mai importante elemente care au influenţă semnificativă asupra eficacității controlului 

este o bună coordonare a activităţilor de control şi cooperare. 

Pentru asigurarea unei protecţii eficiente a produselor DOP, IGP, STG este necesară o bună coordonare şi 

comunicare între: 

 instituţii, Statele Membre și țările terțe;  

 autoritățile naționale; 

 organismele responsabile de protecția IG (grupul de producători şi autoritațile publice); 

 organismele responsabile de protecţia IG şi un anumit Oficiu de Stat pentru proprietate 

intelectuală; 

 colaborarea cu alte state membre; 

 autoritățile competente după încălcările de IG;  

 Statele membre și țările terțe; 

 autorităţile responsabile de protecţie. 

Există diferite modele de coordonare în activitatea de control al pieței, de exemplu: 

Între 

Autorități 
 Biroul Central de Coordonare; 

 Sugereaza produsul și perioada de control (note 

interne); 
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 Decide asupra biroului local implicat în cazul de 

competențelor.  

In fiecare Stat 

Membru 
 Reuniuni tehnice ale tuturor autorităţilor; 

 Planul Multi Anual Național de Control;   

 Intâlniri multilaterale pentru a planifica activităţi în 

acţiuni specifice; 

 Instrumente: Baza de data nationale de operatorii din 

sectorul alimentar, Baza de Date naţionale de 

inspecţii, Baza de date nationale de Supraveghere 

(controlul activităților de către Autoritățile de 

Control). 

Intre State 

Membre 
 Protecția ex-officio – bunul schimb de informații, 

sprijin din partea altor țări, CE. 

3. MODUL DE ABORDARE A DIFERITELOR CAZURI DE ÎNCĂLCĂRI   

 

Pentru punerea în aplicare şi efectuarea controalelor ex-officio Autoritatea Contractantă (AC) este 

responsabilă. AC în caz de nerespectare, dispune ordine pentru schimbarea etichetării şi poate impune 

sancțiuni financiare. Cu toate acestea, producătorii au dreptul de a contesta decizia AC la o instanţă. 

Decizia finală aparţine instanţei. 
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Exemplul polonez de cum o AC gestionează etichetarea ilegală 

   

Inscripţiile şi desenele pe etichetă sunt o referire directă la zona, tradiţiile culturale şi 

civilizaţiei greceşti. Eticheta, făcând parte din strategia de vânzări, sugerează o legătură între 

denumirea „Feta” și Grecia, și astfel încalcă legile aplicabile. În cele ce urmează este 

prezentarea evaluarii ambalajului „Fetikos”: 

 Numele „Fetikos” se referă la denumirea „Feta” - primele trei litere sunt identice, care 

este rezultatul unei acţiuni pentru a da produsului un nume asociat cu denumirea de 

origine „Feta”. În plus, numele „Fetikos” a fost scris într-un font referindu-se la alfabetul 

grecesc, în special litera „e” aminteşte de epsilon din alfabetul grecesc. Citand articolul 

C-87/97  Gorgonzola / Cambozola, punctele 25 şi 26: „aluzia acoperă situaţiile în care 

termenul folosit în numele produsului face parte din denumirea protejată într-un mod in 

care, atunci când consumatorul, întâmpină acest nume este asociat cu un produs care are 

iniţial o denumire protejată”, este evident că produs marcat cu o parte din numele 

înregistrat foloseşte numele complet reputaţia înregistraţi produsul. 

 Desenele, reprezentând fondul ambalajului, se referă la Marea Mediterană. Casele albe cu 

acoperișuri roșii sunt caracteristice zonelor unde brânza „feta” poate fi produsă, adică 

pentru insula grecească Lesbos şi partea continentală a Greciei (foto 1).  

 terminația „-os” este derivată din limba greacă, fiind sfârşitul de declinare a celui de al 

doilea substantiv masculin în greacă. 

 Declaraţia: „Fetikos pentru salate şi mâncăruri mediteraneene” indică conexiunea cu zona 

mediteraneană, precum şi tradiţia de a consuma preparate greceşti, care este dovedită de 

fotografia cu salată grecească, al carui ingredient cheie este „brânză feta” greceasca. 

 Între numele „Fetikos” şi denumirea protejată „Feta”, există similitudini considerabile, 

ceea ce duce la posibilitatea de a induce în eroare consumatorul, atât cu privire la tipul 

(identitatea) articolului, precum şi originea sa şi la producţie. În plus, există o similitudine 

fonetică şi vizuală cu privire la utilizarea numelui. 

Introducerea de brânză în Polonia pe piața sub numele de „Fetikos”, care nu respectă cerințele 

din specificații pentru denumirea de origine „Feta”, încalcă art.57 din Legea modificată in17 

decembrie 2004 privind înregistrarea şi protecţia de nume și denumiri de produse agricole şi 

alimentare şi produse tradiţionale. Dacă încălcările menţionate în propoziţia precedentă se 
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regăsesc, inspectorul Voievodatului cu privire la Calitatea Comertului cu Produse Agricole și 

alimentare este obligat să prezinte o propunere de pedeapsă la curtea districtuală. 

Inspectorul, actionând în conformitate cu legea, efectuează controlul agricol şi al produselor 

alimentare cu (...) denumiri de origine protejate înregistrate, indicații geografice protejate sau 

specialităţi tradiţionale garantate (...).În caz de discrepanțe detectate în timpul inspecţiei, ce 

vizează eliminarea produselor marcate într-un mod ce sugereaza denumirea de origine 

protejată „Feta”, inspectorul Voievodatului este autorizat să emită o decizie în conformitate 

cu Art.29 par.1 pct. 1 și, de asemenea, pct. 2 din Actul privind calitatea comercială a 

produselor agroalimentare, sub care se poate: 

1. Interzice comercializarea produselor agroalimentare care nu corespund cerinţelor de 

calitate comercială (...), 

 2. Pentru a face obiectul articolului privind agroalimentele la tratamente specifice. Deciziile 

menționate anterior pot fi emise înainte de încheierea inspecției şi sunt de asemenea cu titlu 

executoriu imediat. 

Mai mult decât atât, inspectorul impune sancţiune financiară. 
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4. SANCȚIUNILE 

 

Pentru a asigura protecţia DOP, IGP, STG, un sistem de sancţiuni administrative pentru utilizatori de IG 

ce nu respectă specificaţiile tehnice ale produsului (inclusiv măsuri de precauţie) sub formă de amenzi şi 

interdicţii de comercializare sau prelucrare, ar trebui să fie dezvoltat. Categorizarea şi clasificarea 

amenzilor administrative depind de sistemele naţionale. Poate fi foarte detaliat pe mai multe generice. 

Cadrul European actual protejează IG prin delegarea Statelor Membre cu responsabilitatea de punere în 

aplicare a protecției ex-officio, lăsând la latitudinea Statele membre să stabilească modalităţile executării 

sale. Într-adevăr, lipsa de măsuri concrete referitoare la protecția ex-officio poate împiedica aplicarea 

corespunzătoare a drepturilor de IG, mai ales atunci când sunt comise încălcări într-un alt Stat Membru pe 

piaţă sau utilizand e-comertul. 

 

În afară de punerea în aplicare a sistemelor de sancţiuni administrative şi penale, majoritatea Statelor 

Membre au fost reticente în a oferi detalii cu privire la iniţiative sau dispoziții suplimentare pentru a pune 

în aplicare IG. Dimpotrivă, în unele State Membre, cum ar fi Italia, în cazul în care un organism specific 

este desemnat de legea pentru protecția ex-officio, acţiunile de succes sunt realizate în mod permanent, 

inclusiv, dar nu limitat la controlul e-comerțului şi la încheierea de acorduri specifice de cooperare cu 

platforme de e-comerț majore. 

 

Sistemul de protecţie juridică penală este, de asemenea, fragmentat, deşi într-o măsură mai mică. 

Majoritatea legislaţiei naţionale a Statelor Membre UE prevede sancțiuni penale specifice în cazuri de 

încălcări de IG, în timp ce în unele, de exemplu, Belgia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania si Olanda, 

sunt avute în vedere infracțiuni şi sancţiuni generale în cazuri de incălcări a drepturilor de proprietate 

intelectuală. În plus, în ceea ce privește executarea civilă, există mai multe instrumente juridice în 

legislațiile interne, cum ar fi legile de marcă comercială, concurenţa neloială şi legile de protecţie a 

consumatorilor, care prevăd căi de atac eficiente pentru utilizatorii de IG, precum şi pentru consumatori. 

 

Ca parte a sistemelor de aplicare a legii, sunt măsuri de cooperare între State pentru a asigura că situațiile 

de încălcare sunt urmate în mod eficient. De exemplu, Comisia Europeană privind Rețeaua Europeană de 

Fraudă Alimentară şi Sistemul de Alertă Rapidă pentru Alimente și Furaje (RASFF) ca mediu de schimb 

de informaţii şi alerte pe cazuri care afectează IG. În plus, Sistemul Administrativ de Asistență și 

Cooperare (AAC), un instrument IT dedicat pentru manipularea asistenței administrative, este un 

instrument pentru cooperarea in cazurile de IG. 
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Sistemul administrativ de sancțiuni – exemplu polonez  

Actul de înregistrare şi protecţie a IG reglementează verificarea conformității cu 

specificațiile produsului. În special, în caz de nerespectare, producătorului i se solicită 

să găsească un remediu la situaţie într-un interval de timp predefinit. Dacă nu există 

nici un remediu, OC refuză sau retrage certificatul de conformitate şi informează 

Inspectorul şef al AFQI, MARD și alte entități implicate în control. 

Unul din obiectivele noului Act din 10 iunie 2016, care amendează Actul de 

înregistrare şi protecţie a IG, este, printre altele, de a creşte eficienţa sancţiunilor 

impuse pe producătorii care folosesc ilegal IG. Sancțiunile anterioare au fost 

considerate disproporționate față de nereguli. Comercializarea produselor etichetate ca 

IG şi non-conformitatea cu specificațiile produsului s-au tratat ca o infracţiune penală, 

iar acuzatul poate fi pedepsit cu o amendă sau chiar pedeapsa cu închisoarea de până la 

5 ani (în cazul în care aceste infracţiuni acuzatul a obtinut o sursă regulate de venit sau 

în cazul infracțiunilor privind produse cu o valoare semnificativă). 

Conform noilor dispoziţii, utilizarea necorespunzătoare a denumirilor înregistrate ca IG 

este pedepsită cu amenzi. Acestea pot fi impuse de către inspectorii de Voievodat al 

AFQI sau TI pe baza unei decizii administrative, luând în considerare nocivitatea, sfera 

de aplicare a încălcării, activităţile curente ale entității care încalcă şi volumul cifrei de 

afaceri. 
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 Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 664/2014 din 18 decembrie 2013 în completarea 

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
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geografice şi specialităţile tradiţionale garantate şi în ceea ce privește anumite norme privind 

obţinerea anumitor reguli de procedură şi norme de tranziție suplimentare;  

 Regulamentul de punere în aplicare a Comisiei (UE) nr. 668/2014 din 13 iunie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind schemele de calitate pentru produse agricole şi alimentare; 

  EUIPO „Protecția și controlul indicațiilor geografice pentru produsele agricole în Statele 

membre”, decembrie 2017. 

 

 


