Anexa VII
CERERE DE APROBARE A UNEI MODIFICĂRI MINORE
Cerere de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al
doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Denumire înregistrată: „Magiun de prune Topoloveni (IGP)”
Nr. UE:
DOP  IGP  STG 
1. Grupul solicitant și interesul legitim
SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL ( fostă SC SONIMPEX SERV COM SRL) din Bucureşti,
sector 3, Aleea Barajul Cucuteni, nr. 4, bloc M5A, scara 1, apartament 10, Tel/fax
0213402666; 0213046066; e-mail sonimpex.magiun@gmail.com; Punct de lucru:
TOPOLOVENI, strada Maximilian Popovici, nr. 56, judeţ Argeş, ROMÂNIA.
SC SONIMPEX SERV COM SRL, în prezent denumită SC SONIMPEX TOPOLOVENI SRL, în
calitate de “grup” [în sensul articolului 3, paragraful 2 din Reg. (UE) 1151/2012], a
solicitat (Cerere de înregistrare nr. 2010/C 241/4, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene 8.9.2010, C 241/3) şi a obţinut protecţia denumirii “Magiun de prune
Topoloveni (IGP)” [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 338/2011, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 8.4..2011, L94/21]. În această calitate, SC
SONIMPEX TOPOLOVENI SRL solicită modificarea Caietului de sarcini „Magiun de prune
Topoloveni (IGP)” şi a Documentului Unic aferent, în scopul eliminării unor erori de
redactare şi respectării legislaţiei în vigoare. Modificările nu constituie modificări
majore, în sensul Art. 53, paragraful (2), alineatele (a), (b), (c), (d), (e) din Reg. (UE)
1151/2012 deoarece nu se referă la caracteristicile esenţiale ale produsului, nu modifică
legătura dintre produs şi zona geografică delimitată, nu modifică denumirea produsului,
nu afectează zona geografică, nu generază restricţii suplimentare privind
comercializarea produsului.
2. Statul membru sau ţara terţă
România
3. Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)
 Descrierea produsului
 Dovada originii
 Metoda de producție
 Legătura
 Etichetarea

 Altele
- Numele şi adresa autorităţilor care verifică aplicarea dispoziţiilor din caietul de
sarcini precum şi misiunea precisă a acestora
- Numele societăţii producătoare

4. Tipul modificării (modificărilor)
 Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie
considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care nu impune modificarea documentului unic
publicat
 Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie
considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care impune modificarea documentului unic
publicat
 Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care
nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia), modificare ce
trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
 Modificare a caietului de sarcini al unei STG înregistrate care trebuie considerată
minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al patrulea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
5. Modificare (modificări)
Descrierea produsului
Produsul “Magiun de prune Topoloveni (IGP)” a rămas neschimbat, caracteristicile
acestuia păstrându-se în totalitate.
În Caietul de sarcni la capitolul 3. “Descrierea produsului alimentar”, subpunct 3.3. la
“Termenul de valabilitate” se va modifica valabilitatea de la 24 luni la 36 luni pentru
produsul ambalat în borcane.
Justificare:
Verificarea comportării produsului în timp, făcută de colectivul de specialişti ai unităţii
producătoare şi confirmată prin încercările efectuate în laboratoare de specialitate au
demonstat că produsul “Magiun de prune Topoloveni (IGP) îşi păstrează nealterate
calităţile
organoleptice
şi
fizico-chimice.
(Raport
de
încercare
nr.
nr.2908/04.07.2016, nr.3066/14.07.2016,rezultatele si interpretarea analizei

senzoriale a magiun de prune Topoloveni –indicatie geografica protejata nr
945/14.07.2016-emise de laborator IBA Bucuresti)
Metoda de producţie
Metoda de producţie nu a fost modificată. Sunt totuşi necesare câteva corecturi sau
actualizări ale unor termeni şi valori din Caietul de sarcini şi Documentul Unic iniţiale.

1. Eroare de redactare. în loc de “50-52 grade Brix” valoarea corectă este “55 grade
Brix”
La redactarea Caietului de sarcini iniţial (la capitolul 6. “Descrierea metodei de
obţinere a produsului alimentar”, la “Concentrare:”) a apărut o eroare de redactare –
în loc de “50-52 grade Brix” valoarea corectă este “55 grade Brix”. Aceeaşi eroare a fost
preluată şi în Documentul Unic iniţial (la capitolul 3.5 “Etape specifice ale producției
care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată:” în alineatul
“Concentrare:”)
Justificare:
Grupul aplicant consideră necesară corectarea erorii de dactilografiere, deorece în
Caietul de sarcini valoarea corectă de “55 grade Brix” este menţionată la capitolul 3.
“Descrierea produsului alimentar”, subpunct 3.2. la “Caracteristici fizico-chimice” la
parametrul “Substanţă uscată”, în caietul de sarcini şi documentul unic menţionate mai
sus a fost o eroare de redactare.
2. “agitatoare tip ancoră din lemn” se înlocuieşte cu “agitatoare tip ancoră”
Justificare:
Unitatea producătoare, pentru a controla exigent calitatea produsului, a investit în
retehnologizarea echipamentelor, inclusiv prin achiziţionarea de cazane noi, cu pereţi
dubli, în care se face concetrarea marcului de prune. Noile echipamente sunt prevătute
cu agitatoare tip ancoră, din oţel inoxidabil. Modificarea materialului din care sunt
confecţionate agitatoarelor nu influenţează proprietăţile organoleptice ale produsului
finit. Se elimină cuvintele „din lemn” în formularea „agitatoare tip ancoră din lemn” în
Caietul de sarcini (capitolul 6 “Descrierea metodei de obţinere a produsului alimentar”,
la “Concentrare:”, al doilea alineat), cât şi în Documentul Unic ( la capitolul 3.5 Etape
specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică
delimitată, capitolul 5. Legătura cu aria geografică la pct. 5.2, şi pct. 5.3, alineatul
6).
Modificarea corespunde cerinţelor Reg. (CE) 852/2004 al Parlamentului, [Cap. 5 –
Cerinţe aplicabile echipamentelor, art. 1, alineatul (b)].
3. schimbarea imaginii produsului ambalat
Justificare:
În Caietul de sarcini iniţial, la (cap. 6 “Descrierea metodei de obţinere a produsului
alimentar”) imaginea produsului ambalat, a fost modificată. Notoritatea denumirii
produsului “Magiun de prune Topoloveni (IGP)” a condus la rebranduirea imaginii
comerciale a acestuia. În aceste condiţii, grupul aplicant a efectuat studii privind
designul etichetei produsului (inclusiv prin verificarea impactului asupra
consumatorilor), care au condus la varianta actuală, propusă a fi introdusă în caietul de
sarcini.

4. Altele
1. - Numele şi adresa autorităţilor care verifică aplicarea dispoziţiilor din caietul de
sarcini

Justificare:
În Caietul de sarcini la cap. 9. “Numele și adresa autorităţilor şi organismelor care
verifică aplicarea dispoziţiilor din caietul de sarcini precum şi misiunea precisă a
acestora”
Grupul aplicant solicită (capitolul 9) înlocuirea numelui şi datelor de identificare a
organismului de certificare, respectiv “CERTIND SA” în loc de “LAREX CERT”. Aceeaşi
modificare se aplică şi în Documentul Unic, la pct. 3.7. “ Norme specifice privind
etichetarea”, ultimul alineat
Organismul de inspecţie şi certificare CERTIND SA este acreditat conform SR EN ISO/CEI
17065:2013 pentru schemele de certificare DOP/IGP, pe cerinţele Reg. nr. (UE)
1151/2012.
2. - Numele societăţii producătoare
Justificare:
Societatea care produce “Magiunul de prune Topoloveni (IGP)” şi-a schimbat denumirea
(rebrenduire) din SONIMPEX SERV COM SRL în SONIMPEX TOPOLOVENI SRL (în baza
Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului din 15.11.2012). Modificarea
denumirii societăţii nu a afectat sediul social, punctul de lucru sau activitatea
desfăşurată. Grupul aplicant a operat modificările în Caietul de sarcini.
5. Caietul de sarcini actualizat (doar în cazul DOP și IGP) [Doar în cazurile menționate la
articolul 6 alineatul (2) al cincilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014:
(a) în cazul cererilor transmise de statele membre, inserați trimiterea la publicarea
caietului de sarcini actualizat; (b) în cazul cererilor transmise de țări terțe, inserați
caietul de sarcini actualizat.]
Linkul unde se va publica pe site-ul www.madr.ro Caietul de sarcini Ediţia 1, revizia 1

(decembrie 2015)
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatiigeografice/produse-agricole-si-alimentare/caiete-de-sarcini-2016.html

