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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

Raport intermediar în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 

acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe 

piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al 

Consiliului 

1. INTRODUCERE 

Prezentul raport se referă la punerea în aplicare a acțiunilor de informare și promovare 

referitoare la produsele agricole în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1144/2014
1
 (denumit în 

continuare „Regulamentul”). 

Articolul 2 alineatul (1) din regulament prevede că „Obiectivul general al acțiunilor de 

informare și de promovare este de a crește competitivitatea sectorului agricol din Uniune”. 

Articolul 2 alineatul (2) din regulament prevede că „Obiectivele specifice ale acțiunilor de 

informare și de promovare sunt:  

a) creșterea gradului de conștientizare cu privire la calitățile produselor agricole ale 

Uniunii și standardele înalte impuse metodelor de producție în Uniune;  

b) creșterea competitivității produselor agricole și a anumitor produse alimentare din 

Uniune și a consumului acestor produse și creșterea vizibilității lor atât în Uniune, cât 

și în afara sa;  

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

d) creșterea cotei de piață a produselor agricole și a anumitor produse alimentare din 

Uniune, acordându-se o atenție deosebită piețelor din țările terțe cu cel mai mare 

potențial de creștere;  

e) restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave ale pieței, al 

pierderii încrederii consumatorilor și al altor probleme specifice.”  

Acțiunile de informare și de promovare iau forma:  

a) programelor de informare și de promovare (denumite în continuare „programe”) și 

b) acțiunilor la inițiativa Comisiei, inclusiv dezvoltarea serviciilor de asistență tehnică în 

acest sector. 

În conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din regulament, un raport intermediar privind 

aplicarea regulamentului trebuie prezentat Parlamentului European și Consiliului până la 

31 decembrie 2018. Raportul trebuie să includă rata de integrare a diferitelor state membre, 

însoțit, după caz, de propuneri adecvate. 

                                                           
1
  Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 

privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața 

internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului (JO L 317, 

4.11.2014, p. 56). 
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2. REFORMA POLITICĂ 

Sistemul de ajutor general pentru promovarea produselor agroalimentare în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 3/20082 a fost reformat odată cu adoptarea Regulamentului (UE) 

nr. 1144/2014, care se aplică de la 1 decembrie 2015.  

UE ajută sectorul agroalimentar să finanțeze campanii de informare și promovare. Furnizând 

consumatorilor și importatorilor explicații cu privire la standardele înalte și calitatea 

produselor agroalimentare din UE, programele de promovare ale UE pot veni în sprijinul 

producătorilor europeni într-o lume din ce în ce mai competitivă. Sub mesajul generic „Enjoy, 

it's from Europe”, politica vizează încurajarea deschiderii de noi piețe, diversificarea 

partenerilor comerciali și creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor cu privire la 

eforturile depuse de fermierii europeni.  

Principalele aspecte ale reformei au fost următoarele: 

 Noua politică de promovare beneficiază de un buget mai substanțial, și anume de la 60 

de milioane EUR în 2015 la 200 de milioane EUR începând cu 2019.  

 Ratele de cofinanțare ale Uniunii au fost majorate la 70 % pentru programele simple 

de pe piața internă, la 80 % pentru programele multinaționale și pentru programele 

simple/multinaționale destinate țărilor terțe și la 85 % pentru programele de restabilire 

a condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii 

încrederii consumatorilor și al altor probleme specifice. Există, de asemenea, o 

majorare de 5 puncte procentuale pentru beneficiarii din statele membre care 

beneficiază de asistență financiară.  

 Noua politică se bazează pe o strategie reală stabilită la nivelul UE, prin adoptarea 

unui program anual de lucru. Acesta definește prioritățile strategice și bugetele 

corespunzătoare pentru politica de promovare în ceea ce privește populația, produsele, 

sistemele sau piețele care trebuie vizate, precum și caracteristicile mesajelor de 

informare și de promovare care urmează a fi transmise
3
. În plus, acesta prevede măsuri 

temporare specifice pentru a răspunde în cazul unor perturbări grave ale pieței sau în 

cazul pierderii încrederii consumatorilor. De asemenea, definește criteriile pentru 

evaluarea propunerilor. Programul anual de lucru este pus în aplicare prin publicarea 

unor cereri de propuneri. 

 Sfera beneficiarilor eligibili, precum și a produselor, a fost extinsă. Pentru a permite o 

rentabilitate mai bună a investițiilor, s-a permis menționarea restricționată a originii și 

afișarea mărcilor comerciale, fără a se periclita caracterul generic al programelor de 

promovare.  

 Programele de promovare ar trebui să demonstreze o dimensiune europeană, în ceea ce 

privește impactul și conținutul, cu un mesaj principal al Uniunii, completând astfel 

acțiunile puse în aplicare de statele membre și de sectorul privat. 

 Au fost definiți indicatori subsecvenți de productivitate, rezultat și impact pentru o mai 

bună evaluare a eficienței acțiunilor de promovare.  

                                                           
2
  Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și 

promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1). 

 
3
  Stabilirea priorităților strategice pentru politica de promovare a fost o recomandare formulată de Curtea 

de Conturi Europeană, pentru a evita dispersarea resurselor și pentru a spori vizibilitatea Europei prin 

intermediul acestor acțiuni de informare și de promovare. 
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 Un alt aspect important al reformei îl constituie simplificarea procedurilor: 

 

- anumite sarcini de punere în aplicare au fost transferate de la Comisie la 

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente 

(denumită în continuare „CHAFEA”)
4
, din motive de eficiență a costurilor;  

- procedurile administrative au fost simplificate prin eliminarea procedurii de 

selecție în două etape, care, în trecut, includea și preselecția de către statele 

membre; 

- de asemenea, procedurile au fost raționalizate și profesionalizate. Ca răspuns la 

cereri, propunerile de programe sunt transmise în format electronic și evaluate 

de CHAFEA cu sprijinul evaluatorilor externi specializați în produse 

alimentare și marketing;  

- selecția propunerilor de către Comisie se bazează pe evaluarea efectuată de 

evaluatori externi și urmează cu strictețe clasificarea propunerilor stabilită de 

evaluatori; 

- programele multinaționale sunt gestionate de CHAFEA pentru a facilita 

gestionarea acestora, în timp ce programele simple continuă să fie gestionate 

de autoritățile naționale competente în cadrul gestiunii partajate. Mandatul 

Agenției a fost extins, de asemenea, prin coordonarea acțiunilor întreprinse la 

inițiativa Comisiei, cum ar fi campanii de comunicare, participarea la târguri 

de comerț, misiuni la nivel înalt. 

 

3. PUNEREA ÎN APLICARE A ACȚIUNILOR DE INFORMARE ȘI DE 

PROMOVARE  

 

3.1 Programul anual de lucru 

Programul anual de lucru reprezintă o decizie de punere în aplicare
5
, iar în cadrul acestuia 

Comisia este asistată de Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole. 

Programul anual de lucru s-a dovedit a fi un instrument eficient în realizarea unei politici de 

promovare dinamice și orientate; este adaptat în fiecare an la nevoile și oportunitățile în 

continuă schimbare la nivel de sector, identificând prioritățile și însoțindu-le de o sumă 

bugetară orientativă dedicată.  

Serviciile Comisiei au instituit un proces deschis și consultativ pentru a defini prioritățile 

strategice în ceea ce privește piețele geografice, mesajele care urmează a fi transmise și 

sectoarele care urmează a fi promovate. Prioritățile pieței se bazează pe obiectivele 

regulamentului, și anume creșterea numărului de activități destinate țărilor terțe având cel mai 

                                                           
4
  2014/927/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 17 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 

2013/770/UE pentru a transforma „Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente” în 

„Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente” (JO L 363, 18.12.2014, 

p. 183). 

 
5
  https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme 
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mare potențial de creștere. În cadrul pieței interne, obiectivul principal îl constituie informarea 

consumatorilor cu privire la standardele înalte ale produselor UE, sistemele UE din domeniul 

calității și simbolurile asociate, și anume producție ecologică, indicații geografice protejate 

(IGP), denumire de origine protejată (DOP), specialitate tradițională garantată (STG), „produs 

montan” și logoul pentru produsele specifice regiunilor ultraperiferice (RUP). Pentru țările 

terțe, serviciile Comisiei efectuează o analiză macroeconomică privind creșterea prevăzută a 

importurilor, precum și o evaluare a politicilor privind acordurile de liber schimb (ALS) și 

eliminarea preconizată a barierelor sanitare și fitosanitare. Într-adevăr, programele de 

promovare pot contribui la pregătirea terenului pentru exporturile potențiale pe piețele țărilor 

terțe chiar înainte de încheierea sau intrarea în vigoare a unui ALS. De asemenea, serviciile 

Comisiei se consultă în mod sistematic în scris cu statele membre, prin intermediul 

Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole, în ceea ce privește promovarea. În 

plus, acestea se consultă în mod sistematic cu părțile interesate prin intermediul grupurilor de 

dialog civil și beneficiază de numeroase contribuții din sectorul agroalimentar și din sectorul 

socio-profesional
6
. 

În plus, politica s-a dovedit a fi receptivă în ceea ce privește alocarea pachetelor ad hoc 

dedicate sectoarelor care se confruntă cu dificultăți, cum ar fi laptele și carnea de porc în 2016 

și 2017 sau carnea de oaie/capră în 2017. Programele de promovare s-au dovedit a fi un 

instrument util în susținerea fermierilor și a sectorului agroalimentar în contextul eforturilor 

lor de a cuceri noi piețe, de a câștiga cote de piață și de a crește exporturile cu scopul, pe 

termen mediu, de a restabili situația pieței.  

În sfârșit, grație programelor anuale de lucru, sistemul de ajutor pentru promovare a 

contribuit, de asemenea, la alte obiective politice mai ample. În special, acesta a rezervat un 

buget dedicat pentru cofinanțarea programelor în domeniul agriculturii durabile, sprijinind 

astfel eforturile Comisiei de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă până 

în 2030 și la Acordul de la Paris privind schimbările climatice. De asemenea, a rezervat 

pachete dedicate pentru cofinanțarea programelor de încurajare a alimentației și a obiceiurilor 

alimentare sănătoase, în conformitate cu strategia Comisiei privind problemele de sănătate 

legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate, precum și alte probleme de sănătate 

conexe.  

 

3.2 Programele de promovare 

3.2.1 Introducere 

Un program de promovare reprezintă un set coerent de operațiuni care vizează informarea cu 

privire la sau promovarea unui produs/sector/sistem. Acesta este pus în aplicare pe o perioadă 

de cel puțin un an, dar nu mai mult de trei ani. Acesta poate include, de exemplu, campanii 

publicitare în presă, la televiziune, la radio sau pe Internet; acțiuni de promovare la locul de 

desfacere; campanii în domeniul relațiilor publice; participarea la expoziții și târguri și o mare 

varietate de alte activități. Poate fi o campanie B2B (business-to-business) sau o campanie 

B2C (business-to-consumer).  

                                                           
6
  De exemplu, Copa Cogeca, Europatat, Interbev, Arelfh, Epha, FoodDrinkEurpe, Freshfel, Interfel, Cdl, 

Ceev, Clitravi Via Campesina, Flowers Auctions, Slow food, AVEC. 
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Există două tipuri de programe de promovare. Un program simplu este un program de 

promovare înaintat de una sau mai multe organizații care formulează propuneri din același stat 

membru. Un program multinațional este un program înaintat de cel puțin două organizații care 

formulează propuneri din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe organizații de 

la nivelul UE.  

 

3.2.2 Statistici privind cererile de propuneri 

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezentul raport oferă informații 

mai detaliate cu privire la granturile acordate pe parcursul perioadei de raportare, inclusiv, în 

special, numărul de cereri aprobate per stat membru. Site-ul CHAFEA conține, de asemenea, 

statistici detaliate privind cererile de propuneri
7
. 

În 2016 – primul an de punere în aplicare a politicii de promovare reformate – CHAFEA a 

primit 226 de propuneri (199 pentru programe simple și 27 pentru programe multinaționale) 

ca urmare a publicării cererilor de propuneri
8
.  

Cel mai mare număr de propuneri în cadrul cererii de propuneri pentru programe simple a fost 

prezentat de organizații din Italia și Grecia. Nu au fost primite propuneri de la Luxemburg, 

Malta și Suedia.  

După realocarea bugetului neutilizat în conformitate cu programul anual de lucru și realocarea 

bugetului alocat pentru perturbări grave ale pieței, în conformitate cu normele anunțate în 

programul anual de lucru, au fost selectate în total 60 de programe simple.  

Au fost aprobate propuneri din 16 state membre. Cel mai mare număr de beneficiari a fost 

înregistrat în Italia (10), urmat de 8 beneficiari din Franța și 8 din Grecia. Nu au fost acceptate 

propuneri din partea solicitanților din 9 state membre (Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, 

Estonia, Finlanda, Ungaria, România, Slovacia și Regatul Unit). 25 % din buget a fost alocat 

programelor selectate din Italia, 17,4 % pentru programele din Grecia și 9,6 % pentru 

programele din Franța. 

14 programe promovând „Fructe și legume” au absorbit 30,1 % din buget, în timp ce 

produsele amestecate (13 programe) au primit aproape un sfert din bugetul disponibil. Carnea 

și preparatele din carne (12 programe) reprezintă 17,1 % din buget, urmate de produsele 

lactate: 7 propuneri, reprezentând 14,8 % din buget. Programul multinațional propus de 

Regatul Unit și Danemarca privind promovarea producției ecologice a primit jumătate din 

bugetul disponibil.  

Ca urmare a publicării cererilor de propuneri pentru 2017
9
, au fost prezentate 189 de 

propuneri pentru programe simple și 35 de propuneri pentru programe multinaționale.  

                                                           
7
  https://ec.europa.eu/chafea/agri/content/previous-programmes  

 
8
  Cerere de propuneri 2016 — Programe simple — Acțiuni de informare și promovare referitoare la 

produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 1144/2014 (JO C 41, 4.2.2016, p. 4–19) și Cerere de propuneri 2016 — Programe 

multinaționale — Granturi pentru acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole 

puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 

(JO C 41, 4.2.2016, p. 20–32). 

 
9 
 Cerere de propuneri 2017 — Programe simple și programe multinaționale — Granturi pentru acțiunile 

de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările 

terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

(JO C 9, 12.1.2017, p. 7–22 și JO C 9, 12.1.2017, p. 23–37). 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/content/previous-programmes


 

6 

 

Cel mai mare număr de propuneri pentru programe simple a fost prezentat de organizații din 

Italia, Grecia și Franța. Nu au fost primite propuneri de la Estonia, Finlanda, Luxemburg, 

Malta și Slovacia. 

Sectorul cărnii și cel al produselor lactate au fost puternic reprezentate, datorită temelor 

specifice din programul anual de lucru (42,1 % din finanțarea totală solicitată); propunerile de 

„produse amestecate” au fost, de asemenea, numeroase datorită abordării de tip „coș” 

obligatorii pentru vin (aproximativ 20 % din finanțarea solicitată). 

După realocarea bugetului pentru acțiuni în cazul unor perturbări grave ale pieței și realocarea 

bugetului neutilizat în conformitate cu programul anual de lucru, au fost selectate 53
10

 de 

programe simple și 10
11

 programe multinaționale. 

Organizațiile din Franța au primit 17 granturi (din 23 de cereri prezentate) din cele 53 de 

propuneri acordate pentru programe simple, reprezentând în total 36 % din buget. 10 granturi 

(16 cereri) reprezentând 29 % din buget au fost acordate beneficiarilor din Spania. În timp ce 

solicitanții din Italia și Grecia au prezentat cel mai mare număr de propuneri (36, respectiv 

30), aceștia au primit fiecare câte patru granturi. Beneficiarii din Franța au fost coordonatorii 

a jumătate din numărul programelor multinaționale selectate. 

Cea mai mare parte a bugetului pentru programele simple (23,1 %) a fost alocată pentru 10 

programe care promovează abordarea de tip „coș de produse”. A fost urmată îndeaproape de 

produsele lactate cu 9 programe, reprezentând 22,1 % din buget. 3 programe promovând 

uleiul de măsline au primit 16,5 % din buget, 13,1 % fiind alocat pentru promovarea fructelor 

și legumelor (8 programe). Aproape 19 % din buget a fost alocat pentru promovarea fructelor 

și legumelor prin programe multinaționale, în timp ce programul multinațional de promovare 

a cărnii de oaie și capră a primit 18 % din buget. 

Acordurile de grant pentru programele de promovare pentru 2018 nu erau încă semnate la 

data întocmirii prezentului raport. Prin urmare, sunt prezentate numai statisticile de depunere 

și rezultatele selecției.  

CHAFEA a primit 182 de propuneri (146 pentru programe simple, 36 pentru programe 

multinaționale) ca urmare a publicării cererilor de propuneri
12. 

Cel mai mare număr de propuneri pentru programe simple a fost prezentat de organizații din 

Italia, Franța și Grecia. Nu au fost primite cereri de la Austria, Estonia, Slovacia, Malta, 

Suedia, Luxemburg, Croația și Ungaria.  

Propunerile de promovare pentru fructe și legume au solicitat 27 % din bugetul disponibil, 

pentru carne și produse din carne 17 % și pentru produse lactate 14 %, în total acestea 

reprezentând 58 % din contribuția UE. Propunerile de „produse amestecate” au fost, de 

asemenea, numeroase datorită abordării de tip „coș” obligatorii pentru vin (28 % din buget). 

                                                                                                                                                                                     
 
10

  Acordul de grant pentru un program aprobat nu a fost semnat, permițând astfel acordarea de granturi 

primelor două propuneri de programe din lista de rezervă prevăzută în anexa II la Decizia de punere în 

aplicare C(2017) 6934 a Comisiei. 

 
11

  Alocarea bugetului suplimentar a permis finanțarea unei propuneri suplimentare din lista de rezervă.  

 
12

  JO C 9, 12.1.2018, p. 15–31 și p. 32–49.  
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După realocarea bugetului pentru acțiuni în cazul unor perturbări grave ale pieței și realocarea 

bugetului neutilizat în conformitate cu programul anual de lucru, au fost aprobate 58 de 

propuneri pentru programe simple. 

În așteptarea semnării acordurilor de grant, se prevede că organizațiile din Italia vor primi 

18 granturi din numărul total de 58 de granturi (și din cele 31 de propuneri prezentate de 

organizațiile din Italia), reprezentând 35 % din buget. Solicitanții din Franța ar urma să 

primească 11 granturi (20 de cereri), reprezentând aproximativ 14 % din buget. Locul al 

treilea în ceea ce privește numărul programelor selectate și ponderea contribuției UE revine 

solicitanților din Grecia, în timp ce solicitanții din Spania ocupă locul patru. Solicitanții din 

Germania, Finlanda, Letonia și Slovenia nu au primit nicio aprobare de grant. 

Se preconizează că sectorul fructelor și legumelor, pentru care au fost depuse 17 cereri, va 

primi 31,2 % din buget, cel al cărnii și preparatelor din carne 22,7 % (12 granturi), cel al 

brânzeturilor și produselor lactate 19,5 % (13 granturi) și coșul de produse 19,2 % din bugetul 

disponibil (10 granturi). Cele patru sectoare reprezintă majoritatea programelor evaluate 

pentru a primi granturi și reprezintă cea mai mare parte din bugetul disponibil.  

Se preconizează că 21 de propuneri pentru programe multinaționale vor beneficia de granturi, 

dintre care 15 se adresează pieței interne. Beneficiarii din Franța și Italia sunt coordonatorii a 

câte patru programe fiecare; organizațiile din Belgia și Grecia vor fi, fiecare în parte, 

coordonatori a 3 dintre programele multinaționale selectate. 

Se preconizează că programele pentru vin, cidru și oțet vor reprezenta 26 % din buget, cele 

pentru brânzeturi și produse lactate 21 %, în timp ce coșul de produse și programele pentru 

fructe și legume vor primi fiecare câte 18 % din bugetul disponibil. 

 

3.2.3 Prezentare generală a cererilor de propuneri 

Numărul mare de propuneri primite după publicarea cererilor de propuneri în 2016, 2017 și 

2018 indică un interes real pentru acest sistem. În plus, participanții au salutat în număr mare 

simplificarea procedurii de depunere și instrumentele disponibile pentru a-i ajuta pe solicitanți 

să depună o propunere. 

Propunerile sunt evaluate de trei experți independenți pe baza diverselor criterii din cererile de 

propuneri. Toate propunerile eligibile sunt plasate în clasament în funcție de numărul total de 

puncte atribuite. Propunerea sau propunerile cu cel mai bun punctaj (cele mai bune punctaje) 

va/vor primi cofinanțare, în funcție de bugetul disponibil. Agenția nu se abate de la listele 

clasificate de grupul de experți și nici Comisia nu a făcut acest lucru în cazul selectării 

programelor simple. Nici programele anuale de lucru, nici cererile de propuneri nu includ 

repartizarea bugetului între statele membre printre criteriile de atribuire.  

Selectarea propunerilor depinde de calitatea propunerilor, și anume, de cât de bine au fost 

abordate criteriile din cererile de propuneri. Un alt factor important care influențează succesul 

propunerilor este și nivelul concurenței în domeniul pentru care au fost prezentate.  

Statisticile privind tipul de participanți relevă faptul că nu participă numai organizațiile 

interprofesionale bine cunoscute, ci și un număr mare de organizații de producători sau 

asociații ale organizațiilor de producători, grupuri de producători și prelucrători care activează 

în domeniul indicațiilor geografice etc. 
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Primele materiale de promovare primite în contextul programelor puse în aplicare indică 

faptul că respectivele campanii conțin un adevărat mesaj principal al Uniunii, sporind astfel 

vizibilitatea UE. Mesajele furnizează informații cu privire la standardele europene de 

producție, calitatea și siguranța produselor europene, precum și sistemele de calitate la nivelul 

UE, prezentând astfel o valoare adăugată pentru politica de promovare a UE. 

Detaliile privind programele selectate (numele beneficiarilor, bugetul, sectorul de produse, 

țările vizate, mesaje, statistici) sunt disponibile pe site-ul CHAFEA
13

. De asemenea, sunt 

prezentate exemple
14

 de campanii, prin intermediul unor materiale vizuale, imagini ale 

acțiunilor puse în aplicare, prime rezultate etc. 

 

3.3 Acțiuni întreprinse la inițiativa Comisiei 

Acțiunile întreprinse la inițiativa Comisiei includ misiuni la nivel înalt, participarea la târguri 

comerciale și expoziții de importanță internațională, prin standuri, sau operațiuni care au drept 

scop promovarea imaginii produselor din Uniune, inclusiv campanii de comunicare. Acestea 

includ, de asemenea, dezvoltarea serviciilor de asistență tehnică. 

 

3.3.1 Misiuni la nivel înalt 

Misiunile la nivel înalt au drept scop facilitarea accesului pe piață al produselor 

agroalimentare europene. Astfel de misiuni includ în mod obișnuit reuniuni politice la nivel 

înalt la care participă membri ai Comisiei și un program comercial intensiv pentru 

reprezentanții de marcă ai exportatorilor din UE și ai sectorului agroalimentar. Agenda 

politică cuprinde, în general, discuții privind acordurile comerciale, aspecte legate de comerț 

și accesul pe piață, bariere sanitare și fitosanitare (denumite în continuare „SPS”) și bariere 

tehnice în calea comerțului (denumite în continuare „BTC”), discuții privind producția 

ecologică, indicațiile geografice etc. Activitățile comerciale se concentrează cel mai adesea pe 

îmbunătățirea informațiilor de piață prin seminarii și ateliere dedicate, vizite la unități de 

vânzare cu amănuntul și vizite la locație, care sunt în mod obișnuit completate de întâlniri 

B2B sau forumuri de afaceri.  

Participanții la aceste misiuni sunt selectați prin intermediul cererilor de candidaturi, pe baza 

mai multor criterii, mai ales echilibrul geografic și sectorial, echilibrul între IMM-uri și marile 

companii și cel între organizații umbrelă la nivel național și european. 

De la intrarea în vigoare a regulamentului, Comisia a implementat din proprie inițiativă 

următoarele acțiuni de promovare: 

 Misiune la nivel înalt în Columbia și Mexic (42 de reprezentanți ai întreprinderilor din 

14 state membre), 7-12 februarie 2016; 

 Misiune la nivel înalt în China și Japonia (45 de delegați de afaceri din 15 state 

membre), 16-22 aprilie 2016; 

 Misiune la nivel înalt în Vietnam (42 de participanți), Singapore (36 de participanți) și 

Indonezia (38 de participanți), 2-9 noiembrie 2016; 

 Misiune la nivel înalt în Canada (60 de participanți), 30 aprilie – 3 mai 2017; 

                                                           
13

  https://ec.europa.eu/CHAFEA/agri/campaigns/map-and-statistics-target-countries 

 
14

  https://ec.europa.eu/CHAFEA/agri/content/info-day-calls-proposals-2018  

https://ec.europa.eu/chafea/agri/campaigns/map-and-statistics-target-countries
https://ec.europa.eu/CHAFEA/agri/content/info-day-calls-proposals-2018
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 Misiune la nivel înalt în Iran (42 de participanți) și Arabia Saudită (44 de participanți), 

7-13 noiembrie 2017; 

 Misiune la nivel înalt în China (65 de delegați de afaceri), 14-19 mai 2018. 

După fiecare misiune, serviciile Comisiei au efectuat un studiu în rândul participanților pentru 

a evalua rezultatele și impactul. Rata medie de satisfacție în rândul delegaților de afaceri este 

în general de peste 90 %. Majoritatea delegaților de afaceri au confirmat faptul că, în ceea ce 

privește contactele stabilite în timpul misiunii, acestea au facilitat relațiile comerciale și au 

contribuit la dezvoltarea obiectivelor lor de afaceri. 

 

3.3.2 Pavilioanele UE la principalele târguri internaționale de agricultură, 

produse alimentare, băuturi și în domeniul hotelier 

Comisia organizează pavilioane ale UE în cadrul celor mai importante târguri internaționale 

de agricultură, produse alimentare, băuturi și în domeniul hotelier, pentru a etala caracterul 

desăvârșit al produselor agroalimentare europene. 

 Pavilion UE în cadrul SIAL Canada în Toronto, 2-4 mai 2017; 

 Pavilion UE în cadrul SIAL Orientul Mijlociu, 12-14 decembrie 2017; 

 Pavilion UE în cadrul SIAL China, 16-18 mai 2018. 

 

3.3.3 Seminarii de informare în domeniul măsurilor SPS 

Seminariile de informare în domeniul măsurilor SPS sunt organizate de obicei cu participarea 

grupurilor-țintă de oficiali guvernamentali, mari importatori, comercianți cu amănuntul și 

distribuitori, precum și jurnaliști specializați, în principal în țările terțe. Aceste evenimente 

sunt concepute ca parte a politicii de promovare pentru a explica și a difuza informații privind 

standardele UE în materie de siguranță alimentară SPS, în vederea intensificării exporturilor 

de produse agroalimentare. Aceste seminarii pe tema promovării măsurilor SPS pot fi însoțite 

de prezentări de produse și demonstrații culinare pentru a expune standardele înalte de 

producție la nivelul UE, precum și bogatul său patrimoniu culinar. Până în prezent, Comisia a 

organizat un seminar în Coreea în perioada 20-21 martie 2018. 

 

3.3.4 Campanii de comunicare 

Campaniile de comunicare vizează, în primul rând, monitorizarea diverselor activități de 

promovare întreprinse deja într-o anumită țară-țintă (îndeosebi misiuni la nivel înalt) sau 

stabilirea unui dialog cu publicul-țintă în țările în care urmează să fie primită o delegație de 

afaceri condusă de UE. Acestea au drept scop promovarea produselor agroalimentare din UE. 

 

3.3.5 Servicii de asistență tehnică 

Asistența tehnică constă în furnizarea de informații relevante pe portalul dedicat și 

organizarea de evenimente și alte activități de comunicare.  

A fost creat un portal având ca obiect facilitarea înțelegerii de către potențialii solicitanți a 

politicii de promovare și a diverselor aspecte legate de prezentarea propunerilor. De 

asemenea, acesta furnizează exemple de bune practici, precum și informații referitoare la toate 
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programele cofinanțate începând cu 2014. În plus, portalul conține o platformă care îi ajută pe 

potențialii solicitanți să caute parteneri pentru propuneri cu mai mulți candidați. Ca un al 

doilea obiectiv, portalul încurajează cunoașterea diverselor piețe prin furnizarea rapoartelor 

personalizate cuprinzând informații de piață și a altor informații relevante privind țările-țintă 

cheie enumerate în programele anuale de lucru, cum ar fi informații privind accesul pe piață, 

reglementările SPS, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) etc.  

Există în prezent peste 1 200 de părți interesate din sectorul agroalimentar la nivelul UE, care 

sunt utilizatori înregistrați ai portalului, majoritatea (aproape 1 000) optând, de asemenea, să 

primească buletine informative lunare. Portalul se bucură de un număr relativ stabil de vizite 

(între 2 000 și 4 000), care crește până la 8 000 în timpul perioadei de depunere a cererilor de 

propuneri. În prezent, pe portal sunt disponibile opt Ghiduri privind intrarea pe piață, care 

acoperă Canada, Vietnam, Indonezia, Iran, China, Arabia Saudită, Japonia și Singapore, și 

care sunt descărcate de 40-200 de ori pe an.  

Șase webinarii sunt disponibile în prezent pe portal, acoperind subiecte legate de depunere sau 

de exportul produselor agroalimentare. În medie, aproximativ 60 de participanți sunt prezenți 

la webinarii, care sunt accesate ulterior de 50-100 de ori pe lună.  

În perioada de depunere a cererilor, din luna ianuarie până în luna aprilie a fiecărui an, 

serviciul de asistență CHAFEA răspunde la întrebările transmise pe e-mail în ceea ce privește 

condițiile cererilor. În 2018, CHAFEA a primit 200 de e-mailuri cuprinzând 272 de întrebări. 

Durata medie pentru trimiterea unui răspuns este de 1,8 zile lucrătoare. De asemenea, portalul 

cuprinde secțiunea întrebări frecvente, unde sunt furnizate actualizări săptămânale în perioada 

de depunere a propunerilor. 

În fiecare an se transmit chestionare de evaluare solicitanților după încheierea perioadei de 

depunere a cererilor, pentru a solicita sfaturi cu privire la potențiale domenii în care sunt 

necesare îmbunătățiri. În 2018, 22 % dintre solicitanți au furnizat feedback. 79 % dintre 

respondenți s-au declarat mulțumiți în legătură cu depunerea electronică și 76 % au considerat 

că, în ceea ce privește criteriile de evaluare, acestea au fost clar explicate. Marea majoritate 

(86 %) a documentelor furnizate privind cererile de propuneri au fost considerate utile sau 

foarte utile. 

CHAFEA a contribuit activ la comunicarea privind politica de promovare prin organizarea 

unei Zile de informare în fiecare an la Bruxelles
15

 (176 de participanți în 2016, 230 în 2017, 

230 în 2018). Mai mult de 30 de Zile de informare au fost organizate, de asemenea, în diferite 

state membre, fiecare dintre acestea fiind frecventate de un număr de 15-70 de participanți.
16

 

 

4. CONCLUZIE  

Având în vedere statisticile privind cererile vizând programele de promovare, participarea în 

cadrul misiunilor la nivel înalt începând cu 2016 și feedback-ul primit pe baza chestionarelor 

de evaluare, există un nivel ridicat de interes în legătură cu politica de promovare reformată.  

                                                           
 
15

  https://ec.europa.eu/CHAFEA/agri/newsroom-and-events/events 

 
16

  https://ec.europa.eu/CHAFEA/agri/newsroom-and-events/events/info-days-member-states-calls-

proposals-2018  

 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/info-days-member-states-calls-proposals-2018
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/info-days-member-states-calls-proposals-2018
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În plus, procedurile de evaluare a programelor de promovare s-au dovedit eficiente în ceea ce 

privește depunerea, evaluarea și punerea în aplicare a acțiunilor. Mai mult decât atât, multe 

părți interesate s-au declarat, per ansamblu, mulțumite în privința politicii reformate.  

Deoarece politica de promovare reformată poate fi evaluată numai din 2016, propunerea de 

amendamente în această etapă este considerată prematură. În contextul raportului prevăzut la 

articolul 26 alineatul (2) din regulament, în legătură cu care este lansat un studiu de evaluare 

extern17, se va analiza în timp util dacă acest raport va fi însoțit de propuneri adecvate. 

 

 

                                                           
17

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2665311_en  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2665311_en
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