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INTRODUCERE 
În prezent, problema protecţiei producţiei de falsificări şi contrafacere, asigurarea calităţii 

producţiei comercializate este actuală în întreaga lume. Falsificarea şi contrafacerea mărfurilor 
de larg consum, inclusiv a producţiei alcoolice, a devenit un fenomen frecvent. S-a extins 
considerabil practica comercializării producţiei alcoolice contrafăcute, produse în afara hotarelor 
ţării noastre, cu utilizarea mărcilor de produs ale producătorilor moldoveni, ceea ce prejudiciază 
imaginea comercială a Moldovei pe arena internaţională. Este indubitabil faptul că o asemenea 
producţie poate fi periculoasă pentru sănătatea şi chiar pentru viaţa cetăţenilor, precum şi 
privează bugetul de stat de încasări legale.  

Întru contracararea falsificării producţiei alcoolice, atingerii unor performanţe în domeniul 
controlului calităţii producţiei puse în circulaţie, extinderii pieţelor de desfacere, precum şi în 
conformitate cu Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia 
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-
132, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi creat Registrul de stat al 
circulaţiei alcoolului etilic şi producţiei alcoolice (în continuare – Registru). 

2. Noţiuni de bază  
În sensul prezentei Concepţii, noţiunile utilizate semnifică următoarele: 
produs falsificat (contrafăcut) – produs care, potrivit compoziţiei şi procedeelor de 

fabricare, nu corespunde documentaţiei normative în vigoare şi este prezentat drept veritabil, 
inducînd în eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus după modelul original; 

4. Scopurile crearii SIA RSPA 
Prin crearea SIA RSPA se realizează mai multe obiective: pe de o parte, are loc formarea 

mecanismului de evidenţă şi control al fabricării şi circulaţiei producţiei alcoolice şi alcoolului 
etilic, inclusiv controlul calităţii materiei prime utilizate şi producţiei fabricate, pe de altă parte, 
se creează mecanismul care permite intensificarea luptei cu producţia falsificată şi contrafăcută 
şi, prin urmare, majorarea încasărilor la buget din circulaţia producţiei alcoolice. 

8. Blocurile functionale ale SIA RSPA 
H. Blocul funcţiilor de evidenţă şi control al verificărilor operative, efectuate la 

producătorii de alcool etilic şi producţie alcoolică, la furnizorii cu ridicata şi în comerţul cu 
amănuntul ("Control")  

b) evidenţa datelor despre cantitatea producţiei alcoolice confiscate, care nu corespunde cu 
documentaţia normativă în vigoare, recunoscută falsificată (contrafăcută), cu termenul de 
valabilitate expirat, precum şi a producţiei alcoolice care conţine alcool etilic, obţinut din materie 
primă nealimentară, sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei şi care trebuie scoasă din 
circulaţie, cu prelucrare sau nimicire ulterioară. 
 


