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Prezentare
Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc - APAR

Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc – APAR este o persoana juridica fara scop lucrativ
inregistrata in Romania in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 21 PJ/2012, avand CIF 3001344,
Transparency Register: 116915712797-73.
•

APAR este o organizatie non-guvernamentala, non-profit si fara scop lucrativ ce are ca scop
principal calitatea si promovarea produselor romanesti din sectorul agroalimentar;

•

scopul, obiectivele si activitatile asociatiei sunt independente fata de institutii publice, partide
politice, ideologii, doctrine si religii;

•

participarea beneficiarilor la actiunile organizatiei nu sunt conditionate de apartenenta lor la
anumite ideologii, doctrine, religii sau alte organizatii;

•

in organele de conducere ale asociatiei nu exista reprezentanti ai institutiilor publice sau ai
partidelor politice;

•

forul decizional statutar ale asociatiei este Adunarea Generala a Membrilor, iar conducerea
executiva este asigurata de un Consiliu Director format din 5 membri alesi, un Presedinte, 3
Vice-Presedinti si un Secretar General;

•

organizatia a fost infiintata in anul 2012 si isi desfășoara activitatea in mod neintrerupt de la
data infiintarii. Rapoartele financiare sunt transmise organelor fiscale conform prevederilor
legale, iar activitatile importante precum si rapoarte financiare periodice sunt comunicate
catre Registrul Unic al Transparentei Intereselor (RUTI) si catre Registrul de Transparenta al
UE;

•

APAR nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si bugetul local;

•

Pe parcursul activitatii, APAR a fost implicata in urmatoarele proiecte:
o

Elaborarea si implementarea legislatiei privind masurile de promovare in Programul
National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014-2020, Axa Prioritara 3A;

o

Elaborarea Planului National Strategic - PNS 2021-2027 (viitorul Program de
Dezvoltare Rurala);

o

Gestionarea proiectului „Taie TVA” la alimente, prin activitati de dezbatere publica,
convingerea decidentilor publici nationali si europeni, elaborarea cadrului legislativ
si implementarea acestuia;

o

Introducerea cotei de TVA 5% pentru produsele de calitate certificata;

o

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European si al
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare – „Salvarea Micului Romanesc” campanie din anul 2013;

o

Implicarea in armonizarea Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European si a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice cu legislatia nationala,
respectiv Legea 98/2016 privind tratamentul aplicat achizitiilor serviciilor sociale si
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alte servicii specifice;
o

Masuri privind evitarea comercializarii produselor cu dublu standard de calitate pe
piata unica europeana;

o

Implementarea Directivei UTP (Practici comerciale incorecte) in legislatia nationala;

o

Elaborarea Programului de Internationalizare – PINT privind finantarea participarii
individuale a operatorilor economici la manifestarile expozitionale cu caracter
international;

o

Coordonarea GLT4 RNDR „Calitatea și marketingul produselor agro-alimentare”.

In anul 2013, APAR a devenit membra a Federatiei Nationale a Producatorilor din Agricultura,
Industrie Alimentara si Servicii Conexe din Romania – PRO AGRO, singura federatie cu
reprezentativitate pentru sectorul industriei alimentare cat si pentru sectorul agriculturii. In cadrul PRO
AGRO, APAR a preluat pozitia de reprezentare din grupurile de Dialog Civil de la nivel european
pentru „Calitatea si Promovarea Produselor”. In aceasta calitate reprezentantii nostri au participat in
mod activ la redactarea noului regulament privind Promovarea produselor Agroalimentare Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European s i al Consiliului din 22 octombrie
2014 privind actiunile de informare s i promovare referitoare la produsele agricole puse i n aplicare
pe piata interna s i i n t a rile terte. In calitate de membra PRO AGRO, APAR a dobandit statutul de
membru in Consiliul de Export al Romaniei, organizand cele mai importante actiuni de promovare
externa pentru producatorii romani.
Pentru prima oara in Romania, in anul 2012, APAR a finantat crearea unui concept de promovare a
imaginii produselor agroalimentare romanesti la targurile internationale de profil, concept prezentat
publicului la expozitia europeana ALIMENTARIA 2012 care s-a desfasurat in Barcelona, Spania.
Dupa acest eveniment au urmat peste 35 de actiuni de promovare interne si internationale, actiuni care
au contribuit la cresterea imaginii si a increderii consumatorilor in produsele agroalimentare romanesti.
Participarea APAR la Dialogul Social reglementat la nivel national prin Legea 62/2011 se realizeaza
prin apartenenta la Confederatia UPR BusinessRomania.
In anul 2018 APAR si-a indeplinit unul din principalele obiective si anume infiintarea Agentiei pentru
Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare – structura in parteneriat public-privat, avand ca
atributii gestionarea sistemelor de calitate nationale si europene precum si promovarea produselor de
calitate cu inalta valoare adaugata, proiect finalizat in iunie 2019 prin adoptarea Legii 133/2019.
In anul 2019 APAR a finalizat implementarea proiectului „Elaborarea unei politici publice alternative
in domeniul promovarii exporturilor romanesti” in cadrul POCA.
APAR are peste 140 de membri care activeaza in industria alimentara si a caror cifra de afaceri (2,3
mld. Euro) reprezinta 24,2% si numar de angajati 15,95% din totalul sectorului alimentar romanesc,
conform INS.

Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul asociatiei: www.APAR.ro si pe www.romaniantaste.com.

Presedinte Asociatia pentru Promovarea Alimentului Romanesc – APAR
Decebal-Stefanita PADURE

Str. Chitila-Padure, nr. 18, cod 077135, Mogosoaia, IF, ROMANIA, +4021.351.26.03, office@apar.ro, Transparency Register: 116915712797-73

