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724/1082/360  

2013 



• Din totalul de 4402: 

– 1541 produse din carne  

– 1535 produse lactate și brânzeturi 

–   750 produse de panificație și patiserie 

–   193 produse din legume-fructe (dulcețuri și gemuri) 

–     11 produse din pește 

–   285 băuturi 

Nr. crt. 

1. 
 

ANUL 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

(iunie) 

Total 

2. 

Nr. Prod. 

280 695 774 325 450 279 1050 438 111 4402 

Situaţia produselor tradiţionale la nivel naţional în 

perioada 2005 - 2013 



• Atestarea s-a realizat în baza OM 690/2004,  care lasă loc de 

interpretări....  
 

• Calitatea și specificitatea produsului nu erau clar precizate (ca de 

provenienţa materiei prime, necesitatea dovedirii istoricității 

produsului, etc. transmiterea rețetelor de la o generaţie la alta)  
 

• Nu specifica prevederi referitoare la control și garantarea față de 

consumatori că respectivele produse sunt obţinute conform 

caietului de sarcini depus în vederea înregistrării la MADR 
 

• Nu exista obligativitatea afişării atestatului de produs tradiţional 

la locul comercializării 

 



Noul Ordin (comun al MADR/MS/ANPC) pentru atestarea produselor tradiţionale 

este 724/1082/360 / Monitorul Oficial nr. 688 / 11.11.2013 

• Noutăți: 

• Au fost redefinite produsele tradiţionale 

• S-a prevăzut publicarea RNPT pe situl MADR 

• Clarificarea solicitărilor privind documentația necesară pentru înregistrarea 

produsului în RNPT 

• A fost introdus un model tip de ATESTAT  PRODUS TRADIŢIONAL  

• Au fost prevăzute atribuţii pentru instituţiile co-avizatoare ale ordinului 

referitoare la control şi sancţiuni 

• A fost creat un logo dedicat produselor tradiţionale 

• Începând cu 11.12.2013 OM 690/2004 se abrogă, iar atestatele emise anterior 

rămân valabile 9 luni 

 



procedeu tehnologic tradițional și 

care se distinge de alte produse 

similare aparținând aceleiași 

categorii (Conform Art. 2, lit. a) 
 

PRODUS  TRADIŢIONAL: produs alimentar fabricat pe teritoriul 

național și pentru care se utilizează materii prime locale, care nu 

are în compoziția lui aditivi alimentari, care prezintă o rețetă 

tradițională, un mod de producție și/sau de prelucrare și un 



Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT) este administrat de 
către Direcția Generală pentru Industrie alimentară, din Cadrul MADR 

produsul tradițional trebuie să: 

•  fie fabricat din materii prime locale,  

• să prezinte o rețetă tradițională specifică locului de 

prelucrare, prin care să reflecte un tip tradițional de 

producție și/sau de prelucrare, 

• să aibă în procesul de obținere și operațiuni de prelucrare 

realizate manual; 

• să dovedească un mod de lucru tradițional 



Produsul tradițional înregistrat în RNPT: 

• Trebuie să aibă un nume unic 

• Să i se fi dovedit tradiționalitatea (prin metoda de 
producție, rețeta etc) 

• Să nu conțină aditivi alimentari sau coloranți 

• Să fi fost obținut printr-o metodă locală, autentică și 
invariabilă 

• Să fie specificate clare cerințele minime de control 

• Să fie produs în cantitate limitată – nu mai mult de 150 litri 
sau kg pe zi.... x 365 de zile  



Pași pentru înscrierea unui produs tradițional 
I. Cerere  de înregistrare şi 

verificare documentaţie 

DAJ 

II. Verificare 
la faţa locului 

III. Înaintare 
documentaţie 

la MADR 

IV. Verificare 
documentaţie 

V. Înregistrare 
în RNPT 

• Caietul de sarcini;  

• Opis; 

• cererea de înregistrare; (anexa nr. 1) 

• buletinul de analiză al produsului; 

• fișa echipamentelor de producție; 

• schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite;  

• certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și/sau certificatul 

de producător eliberat de primărie 

• actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în 

copie. 
 



Pași pentru înscrierea unui produs tradițional 

3:2 

I.Cerere  de înregistrare 
şi verificare documentaţie 

DAJ 

II. Verificare la 
faţa locului 

III.Înaintare 
documentaţie la 

MADR 

IV.Verificare 
documentaţie 

V.Înregistrare în 
RNPT 

• După depunerea documentației urmează o verificare la 

fața locului; 

• Rezultatul verificării este înregistrat într-un proces verbal 

• Dacă situația din teren nu corespunde cu descrierea din 

caietul de sarcini, acest aspect se menționează în 

procesul verbal 

 



Pași pentru înscrierea unui produs 
tradițional 

I.Cerere  de înregistrare 
şi verificare 

documentaţie 

DAJ 

II. Verificare la 
faţa locului 

III.Înaintare 
documentaţie la 

MADR 

IV.Verificare 
documentaţie 

V.Înregistrare în 
RNPT 

Direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului București va 

înaintează dosarul însoțit de procesul verbal, Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale (MADR) în vederea înscrierii în RNPT. 



Pași pentru înscrierea unui produs tradițional 

I.Cerere  de înregistrare 
şi verificare 

documentaţie 

DAJ 

II. Verificare la 
faţa locului 

III.Înaintare 
documentaţie la 

MADR 

IV.Verificare 
documentaţie 

V.Înregistrare în 
RNPT 

Este examinat dosarul de către personalul MADR 



I.Cerere  de înregistrare 
şi verificare 

documentaţie 

DAJ 

II. Verificare la 
faţa locului 

III.Înaintare 
documentaţie la 

MADR 

IV.Verificare 
documentaţie 

V.Înregistrare în 
RNPT 

Pași pentru înscrierea unui produs tradițional 


