
Atelierul de lucru

„Ateliere de lucru dedicate persoanelor care desfășoară și întreprind activități non-agricole și care

produc produse locale ecologice în cadrul traseului ecoturistic "Stîncile Prutului" 

și promovarea culturii tradiționale a satului”.

în cadrul proiectului

„Traseul ecoturistic "Stâncile Prutului" în raioanele Edineț, Rîșcani și Glodeni”.

20-21.09.2022 Edineț

"PRODUSE REGIONALE, TRADIȚIONALE ȘI LOCALE"



Etichetarea calității alimentelor în țările UE

• Denumire de origine protejată

• Indicație Geografică Protejată

• Specialitate traditionala garantata

• Fermă organică



DENUMIREA DE ORIGINE PROTEJATĂ 

Un produs alimentar poate fi înregistrat ca denumire de origine

protejată dacă sunt îndeplinite anumite condiții:

Ø Denumirea produsului ar trebui să folosească numele regiunii

specifice în care a fost produs. 

Ø În cazuri excepționale, este posibil să se utilizeze numele țării.



DENUMIREA DE ORIGINE PROTEJATĂ

Ø Întregul proces tehnologic de producție, fabricarea materiilor 
prime, producția produsului finit și pregătirea pentru vânzare 
trebuie să aibă loc în zona la care se referă denumirea.

Ø Caracteristicile și calitatea produsului trebuie să fie strâns legate 
de regiunea de origine.

Ø În cazuri excepționale și justificate, produsele pot fi înregistrate 
în ciuda absenței unei denumiri geografice.



Indicație geografică protejată

Ø Înseamnă, așa cum este definit, numele unei regiuni, al unui loc 
specific, utilizat pentru a descrie un produs agricol sau 
alimentar care provine din regiunea, locul sau țara respectivă.

Ø Specificitatea produsului este atribuită originii geografice în 
cauză.

Ø Cu toate acestea, legătura dintre produs sau produsul alimentar 
nu este la fel de puternică ca în cazul unei denumiri de origine 
protejată. 

Ø Calitatea distinctivă a produsului este rezultatul unor factori atât 
naturali, cât și umani.



Indicație geografică protejată

Legătura unui produs cu o anumită regiune se poate baza
pe o bună reputație a produsului.
Spre deosebire de o denumire de origine protejată, doar
una dintre etapele de producție a produselor sau a 
alimentelor cu indicație geografică protejată trebuie să fie 
produsă, preparată sau prelucrată în regiunea specificată.

Cidre de Normandie - Franța
Kiwi Latina – Italia



Specialitate tradițională garantată

Ø Un Produs „Cu caracter specific” are o caracteristică 
unică sau multe caracteristici care deosebesc acest 
produs sau aliment, de produse similare aparținând 
aceluiași grup. Printre astfel de caracteristici, putem 
distinge gustul, mirosul, materii prime.

Ø Un produs cu Specialitate Tradițională Garantată are 
un caracter specific tradițional, de exemplu, berea
belgiană Lambic (drojdie Lambicus).



Specialitate tradițională garantată

Producția are loc folosind ingrediente tradiționale.

Modul de producție, prelucrare, pregătire pentru

vânzare arată tradiția în metoda de producție -

produs traditional.



Specialitate tradițională garantată
Producătorii își pot rezerva denumirea de Specialitate
tradițională garantată pentru:
§ Fructe
§ Legume
§ Cereale
§ Produse lactate
§ Preparate din carne
§ Miere
§ Produse de cofetărie și panificație
§ Produse de origine vegetală
§ Bere

Protecția nu se aplică vinurilor și băuturilor spirtoase!



Controlul produselor

Controale ale produselor desemnate ca indicații

geografice protejate, denumiri de origine protejate și

specialități tradiționale garantate

Ø Controlul official

Ø Control la cererea producătorului



Produse regionale, tradiționale, locale

§ Agricole.

§ Produse alimentare - produse lactate, carne, pește, 

produse de panificație, uleiuri, miere, mâncăruri preparate.

§ Băuturi spirtoase

O tradiție de producție dovedită de cel puțin 25 de ani



Un produs local este un produs sau un serviciu asociat cu o anumită regiune. 

Are un caracter unic.

Acesta este fabricat în cantități mici, nu în masă, din materii prime disponibile
la nivel local. 

Producția sa oferă o oportunitate de a crește ocuparea forței de muncă în
comunitatea rurală, de a promova regiunea. 

Cumpărătorii acestui produs știu despre unicitatea și calitățile sale specifice.

Produsul local este un factor de dezvoltare și o formă de promovare a unei
anumite regiuni.

Produs local



Vă mulțumim foarte mult pentru atenție


