CERERE depusă pentru obţinerea protecţiei denumirii
„Cârnaţi de Pleşcoi” - Indicaţie Geografică Protejată (IGP)

PUBLICAREA CAIETULUI
PROCEDURII DE ÎNREGISTRARE

DE

SARCINI*

ŞI

LANSAREA

Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
a analizat documentaţia depusă pentru înregistrarea şi protejarea denumirii „ Cârnaţi
de Pleşcoi”
– Indicaţie Geografică Protejată (IGP) în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1151/2012, Regulamentului (CE) nr.668/2014, Hotărârii
Guvernului nr.152/2015 şi Ordinului MADR nr. 1762/2015.
Documentaţia/ Caietul de sarcini (pag.60-72) pentru denumirea „ Cârnaţi de
Pleşcoi”, poate fi consultată pe site-ul www.madr.ro, la rubrica Ind. Alimentara/
Ind. Alimentara/ Sisteme de calitate europene si Indicatii Geografice/ Produse
agricole si alimentare/Caiete de sarcini –2016
Orice persoană fizică sau juridică legitim interesată, stabilită în ţară, poate
declara opoziţie faţă de cererea de înregistrare a unui sistem de calitate, printr-o
declaraţie întemeiată corespunzător, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a la
Ordinul nr. 1762/2015, în termen de 60 de zile de la data publicării documentaţiei
pentru înregistrarea unui sistem de calitate pe site-ul www.madr.ro, în format
letric, pe adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi electronic, pe adresa
de e-mail: dopigp@madr.ro.
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Următoarea etapă după finalizarea perioadei de opoziţie la nivel naţional, constă
în transmiterea cererii la Comisia Europenă în vederea solicitării înregistrării şi
dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene.
* “Caietul de sarcini” este in sensul art.7 din prevederile Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1151/201, care menţioneză:
Art. 7: Caietul de sarcini - (1) O denumire de origine protejată sau o indicaţie
geografică protejată trebuie să fie conformă cu un caiet de sarcini care să includă cel
puţin:
a)denumirea care urmează a fi protejată ca denumire de origine sau indicaţie
geografică, astfel cum este folosită în limbajul comercial sau în limbajul comun, şi
numai în limbile care sunt sau au fost folosite în mod tradiţional în descrierea unui
produs specific în zona geografică delimitată;
b)descrierea produsului, inclusiv materiile prime, dacă este cazul, precum şi
principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale
produsului;
c)definirea zonei geografice delimitate cu privire la legătura menţionată la litera
(f) punctul (i) sau punctul (ii) de la prezentul alineat şi, dacă este cazul, detalii care să
indice respectarea condiţiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (3);
d)dovada faptului că produsul este originar din zona geografică delimitată
menţionată la articolul 5 alineatele (1) sau (2);
e)descrierea metodei de obţinere a produsului şi, după caz, a metodelor locale
autentice şi invariabile, precum şi a informaţiilor legate de ambalare, atunci când
grupul solicitant stabileşte şi oferă o justificare suficientă, specifică produsului, pentru
care ambalarea trebuie să aibă loc în zona geografică delimitată în scopul de a păstra
calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ţinând seama de legislaţia
Uniunii Europene, în special de legislaţia privind libera circulaţie a mărfurilor şi libera
furnizare a serviciilor;
f)elemente care să stabilească:
(i)legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului şi mediul geografic
menţionat la articolul 5 alineatul (1); sau
(ii)după caz, legătura dintre o anumită calitate, reputaţia sau o altă caracteristică
a produsului şi originea geografică menţionată la articolul 5 alineatul (2);
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g)numele şi adresa autorităţilor sau, dacă sunt disponibile, numele şi adresa
organismelor care verifică respectarea dispoziţiilor caietului de sarcini, în temeiul
articolului 37, precum şi sarcinile precise ale acestora;
h)orice normă specifică de etichetare a produsului în cauză.
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