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Cu privire la omologarea caietului de sarcini 
pentru denumire de Specialitate Tradițională Garantată 
“Prune umplute cu miez de nucă”

Avînd în vedere decizia Grupului de lucru instituit prin Ordinul Ministerului 
nr. 238 din 23.10.2018, de a omologa caietul de sarcini pentru denumire de 
Specialitate Tradițională Garantată “Prune umplute cu miez de nucă” expus în 
procesul verbal din 05.11.2018,

în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 66 - XVI din 27 martie 
2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și 
specialităților tradiționale garantate și cu prevederile Ordinului Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 149 din 04.08.2015 cu privire la procedura 
de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de 
origine, indicații geografice și specialități tradiționale garantate (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2015, nr. 291-295, art. 2158).

ORDON
1. Se omologează caietul de sarcini pentru denumire de Specialitate Tradițională 
Garantată “Prune umplute cu miez de nucă”, conform anexei.
2. Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine în comun cu 
Secția Juridică:

a) vor asigura înregistrarea denumirii de Specialitate Tradițională Garantată 
“Prune umplute cu miez de nucă” la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

b) vor elabora și prezenta conducerii Ministerului spre aprobare condițiile de 
obținere a dreptului de utilizare a denumirii de Specialitate Tradițională Garantată 
“Prune umplute cu miez de nucă”.
3. Controlul executării prezentului ordin se 
CERNAT, Secretar de stat.

Ministru

sarcina dlui Veaceslav

CIUBUC
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