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INTRODUCERE:

In temeiul Reg 1144/2014 al CE, UE poate realiza acțiuni 
de promovare pe piața internă și în țări terțe pentru:

o produse agricole;
o pentru modul de producție al acestora;
o pentru anumite produse alimentare pe bază de produse 

agricole



Creșterea competitivității sectorului agricol din UE;

▪ creșterea gradului de conștientizare cu privire la calitățile produselor agricole din Uniune și
la standardele înalte impuse metodelor de producție în cadrul Uniunii;

▪ creșterea competitivității și a consumului de produse agricole și anumite produse
alimentare din Uniune, precum și creșterea vizibilității acestora atât în cadrul Uniunii, cât și
în afara sa;

▪ creșterea nivelului de cunoaștere și recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii;

▪ creșterea cotei de piață a produselor agricole și a anumitor produse alimentare din Uniune,
abordându-se o atenție deosebită piețelor din țările terțe cu cel mai mare potențial de
creștere;

▪ Restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii
încrederii consumatorilor și al altor probleme specifice.

OBIECTIVE:



• Sublinierea caracterului specific al metodelor de producție agricolă în Uniune, în
special din punctul de vedere al siguranței alimentelor, trasabilității, autenticității,
etichetării, aspectelor nutriționale și de sănătate, bunăstării animalelor,
respectării mediului și sustenabilității, precum și al caracteristicilor produselor
agricole și alimentare, în special în ceea ce privește calitatea, gustul, diversitatea
sau tradițiile;

• Creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor cu privire la autenticitatea
produselor din categoria denumirilor de origine protejate, a indicațiilor geografice
protejate și a specialităților tradiționale garantate.

DESCRIEREA ACȚIUNILOR – CE VIZEAZĂ?



o Acțiunile de informare și de promovare nu vizează mărcile comerciale. Cu toate
acestea, mărcile comerciale pot fi vizibile în contextul demonstrațiilor sau
degustărilor de produse și pe materialele promoționale, cu condiția să fie
respectat principiul nediscriminării și ca trăsătura generală a acțiunilor de a nu
viza mărci comerciale să rămână neschimbată.

o Fiecare marcă este vizibilă în aceeași măsură, iar prezentarea sa grafică
utilizează un format mai mic decât mesajul principal al Uniunii în cadrul
campaniei.

CARACTERISTICILE ACȚIUNILOR



Acțiunile de informare și de promovare nu vizează originea produsului. Acțiunile în
cauză nu au drept scop încurajarea consumului unui produs doar pe baza originii sale.

Originea produselor poate fi vizibilă pe materialele de informare și de promovare, cu
respectarea următoarelor norme:

a. pe piața internă, mențiunea originii trebuie să fie întotdeauna în plan secund în
raport cu mesajul principal al Uniunii în cadrul campanie;

b. în țările terțe, mențiunea originii poate fi pe același plan cu mesajul principal al
Uniunii în cadrul campaniei;

c. în cazul produselor recunoscute în cadrul sistemelor de calitate menționate la
articolul 5 alineatul (4) litera (a), originea înregistrată în denumire poate fi
menționată fără restricții.

CARACTERISTICILE ACȚIUNILOR:



a. produsele enumerate în lista cuprinsă în anexa I la TFUE, cu excepția tutunului

b. produsele enumerate în anexa I la regulamentul 1144/2014;

c. băuturile spirtoase cu indicație protejată în temeiul Regulamentului (CE) nr.
110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

PRODUSE ELIGIBILE:



▪ Acțiunile de informare și de promovare pot viza numai vinul cu denumire de origine sau
indicație geografică protejată, precum și vinurile pentru care se indică soiul viței-de-vie;

▪ In ceea ce privește băuturile spirtoase menționate la alineatul (1) litera (c), vinul, astfel
cum este menționat la litera (a) din prezentul alineat, și berea, acțiunile care vizează
piața internă sunt limitate la informarea consumatorilor privind consumul responsabil al
băuturilor în cauză;

▪ Produsele provenite din pescuit și acvacultură menționate în anexa I la Regulamentul
(UE) nr. 1379/2013 pot face obiectul acțiunilor de informare și de promovare numai
dacă și alte produse menționate la alineatul (1) fac obiectul programului în cauză.

EXCEPȚII:



▪ Sistemele de calitate stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, prin
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 și la articolul 93 din Regulamentul (UE) nr.
1308/2013;

▪ Metoda de producție ecologică, astfel cum este definită prin Regulamentul (CE) nr.
834/2007 al Consiliului;

▪ Simbolul grafic al produselor agricole de calitate specifice regiunilor ultraperiferice,
astfel cum este menționat la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului

SISTEME VIZATE:



Constau într-un set coerent de operațiuni și sunt puse în aplicare pe o perioadă de 
timp de cel puțin un an și de cel mult trei ani

1. Programe simple;

2. Programe multinationale

PROGRAMELE DE INFORMARE:



PROGRAME SIMPLE:

• Pot fi prezentate de una sau mai multe 
organizații care formulează propuneri;

• Una sau mai multe organizatii care provin din 
același stat membru.



PROGRAME MULTINAȚIONALE:

• cel puțin două organizații care formulează propuneri;
• provin din cel puțin două state membre.



• Organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și
reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză în statul membru respectiv,

• Organizații de producători sau asociații de organizații de producători menționate la
articolele 152 și 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute
de un stat membru;

• Organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de
informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de
statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită
în mod clar; aceste organisme trebuie să fie deja stabilite în mod legal în statul
membru respectiv cu cel puțin doi ani înainte de data lansării cererii de propuneri
menționate la articolul 8 alineatul (2).

ORGANIZAȚII ELIGIBILE:



Organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și
reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în cauză în statul membru respectiv,

• organizații de producători sau asociații de organizații de producători menționate la
articolele 152 și 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, care au fost recunoscute de
un stat membru;

• organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de
informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de
statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită în
mod clar; aceste organisme trebuie să fie deja stabilite în mod legal în statul membru
respectiv cu cel puțin doi ani înainte de data lansării cererii de propuneri menționate la
articolul 8 alineatul (2).

ORGANIZATII ELIGIBILE:



ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Relații publice:

• Activități de relații cu
publicul (emisiuni TV,
vizite la fermă;

• Evenimente de presă
(rețetă în reviste
specializate, conferințe de
presă, apariții în presă.)



Site, platforme de comunicare socială:

• Creare, actualizare, întreținere site

• Platforme de comunicare socială 
(creare conturi, postări periodice)

• Altele (aplicații mobile, platforme de 
e-learning, seminare online etc.)

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:



ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Publicitate:

• Imprimate;

• TV;

• Radio;

• Online;

• Afișaj în aer 

liber;

• Cinema



Instrumente de 
comunicare:

• Publicații, mape 
pentru presă, 
produse 
promoționale

• Videoclipuri 
promoționale

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:



Evenimente:
• Standuri la târguri 

comerciale

• Seminare, ateliere, reuniuni 
B2B, cursuri de formare 
pentru 
comercianți/bucătari, 
activități în școli

• Campanii săptămânale în 
restaurante

• Sponsorizare de 
evenimente

• Vizite de studiu în Europa

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:



ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Promovare la punctele 
de desfacere:

• Zile de degustare

• Alte categorii: 
promovare în 
publicații ale 
comercianților cu 
amănuntul, 
publicitate la 
punctele de 
desfacere



CAPACITATEA FINANCIARĂ:

Solicitanții trebuie să aibă surse de finanțare stabile și suficiente pentru a putea
continua activitatea pe întreaga perioadă de punere în aplicare a acțiunii și pentru a
participa la finanțarea acesteia.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
- conturile anuale (inclusiv bilanțul și contul de profit și pierdere) pentru ultimul

exercițiu financiar ale cărui conturi au fost închise (în cazul entităților nou-create,
se va depune planul de afaceri pentru a înlocui conturile);

- formularul de viabilitate financiară pre-completat, rezumând datele necesare din
conturile anuale care contribuie la evaluarea capacității financiare a solicitantului.



În cazul unui coordonator sau al unui alt beneficiar care solicită o contribuție din 
partea UE ≥ 750 000 EUR (prag aplicabil per beneficiar):

- un raport de audit întocmit de un auditor extern autorizat, care să certifice conturile 
din ultimul exercițiu financiar disponibil. Această dispoziție nu se aplică organismelor 
publice.

CAPACITATEA FINANCIARĂ:



CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ:

• Solicitanții trebuie să dețină calificările profesionale necesare pentru a realiza acțiunile 
propuse.

• Solicitanții trebuie să demonstreze că va fi numită coordonator de proiect cel puțin o 
persoană fizică care lucrează în baza unui contract de muncă cu solicitantul, sau care a 
fost desemnată să se ocupe de acțiune pe baza unui act de numire echivalent, a unei 
detașări plătite sau pe baza altor tipuri de contracte directe (de exemplu, contracte de 
prestări servicii). 

• Coordonatorul de proiect trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în gestionarea 
proiectelor. Ca dovadă trebuie furnizat CV-ul coordonatorului.



CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ:

• În cazurile în care organizațiile care formulează propuneri își exprimă intenția de a realiza
anumite părți ale propunerilor, trebuie furnizate dovezi potrivit cărora organizațiile
respective au cel puțin trei ani de experiență în punerea în aplicare a unor acțiuni
similare, de informare și promovare.

Ca dovezi, în anexa „Informații suplimentare” trebuie furnizate următoarele informații:

- raportul de activitate al organizației (organizațiilor) care formulează propunerea sau o 
descriere a activităților desfășurate în legătură cu activitățile eligibile pentru cofinanțare 
descrise la punctul 6 (de mai sus).



CUM SE EVALUEAZĂ?

• CHAFEA evaluează eligibilitatea

• Partea tehnică este evaluată de experti externi independenti



PROIECTE IMPLEMENTATE:

• OLIVE OIL WORLD TOUR _ AEROPORT
• OLIVE OIL WORLD TOUR _ LANSARE

• OLIVE OIL WORLD TOUR_CANAL YOUTUBE
• BANANA SPOT

https://www.youtube.com/watch?v=0PgSQlETuZM
https://www.youtube.com/watch?v=IKa8NkYmqyk
https://www.youtube.com/channel/UCX7-jiR2vai6zXdQcoyYKdg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=OMeUedqsev4


VĂ MULȚUMIM!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 

poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.APAR-Romania.ro


