Reguli generale:
Descrierea acţiunilor de informare și de promovare:
Acţiunile de informare şi promovare vizează:
- Sublinierea caracterului specific al metodelor de
producţie agricolă din UE (siguranţă alimentară,
trasabilitate, autenticitate, etichetare, aspecte
nutriţionale şi sănătate, respectarea mediului şi
sustenabilităţii, calitate, gust, diversitate, tradiţie);
- Creşterea gradului de conştientizare al consumatorilor cu privire la autenticitatea produselor din categoria denumirilor de origine protejate, a indicaţiilor
geografice protejate şi a specialităţilor tradiţionale
garantate;
Acţiunile de informare şi promovare constau în
campanii de relaţii publice şi informare, participare la
evenimente, târguri şi expoziţii de importanţă
naţională, europeană şi internaţională. Studiile de
evaluare a rezultatelor acțiunilor de informare și de
promovare sunt eligibile pentru finanțarea de către
Uniune în condiții similare cu cele aplicabile
programelor simple.
Caracteristicile acţiunilor de informare și promovare:
- Acţiunile de informare şi promovare nu vizează
mărcile comerciale. Cu toate acestea, mărcile
comerciale pot fi vizibile în contextul demonstraţiilor şi
degustărilor şi pe materialele promoţionale,
asigurându-se egalitatea de tratament şi de acces a
tuturor mărcilor organizaţiilor care formulează
propuneri şi egalitatea de tratament pentru statele
membre (principiul nediscriminării)
- Acţiunile de informare şi promovare nu vizează
originea produsului. Cu toate acestea, pe piaţa
internă, menţiunea originii trebuie să fie în plan
secundar în raport cu mesajul principal al UE în cadrul
campaniei, iar în ţările terţe, menţiunea originii poate fi
pe acelaşi plan cu mesajul UE. În cazul produselor
recunoscute în cadrul sistemelor de calitate, originea
înregistrată în denumire poate fi menţionată fără
restricţii.
Norme detaliate privind vizibilitea mărcii şi a originii
vor fi adoptate prin Regulament de punere în aplicare
al Comisiei Europene în sensul posibilităţii menţionării
originii naţionale sau supranaţionale, şi urmând a fi
formulate derogări specifice cu privire la posibilitatea
specificării originii regionale. Cu privire la vizibilitatea
mărcii, regulamentul prevede posibilitatea menţionării

a 5 mărci împreună, menţionându-se ca este permisă
o vizibilitate mai mare a mărcilor în cazuri punctuale,
cum ar fi târgurile, unde pot fi afişate individual, cu
respectarea anumitor condiţii.
Acțiunile de informare și de promovare iau forma:
1. programelor de informare și de promovare
(a) Programe simple, prezentate de una sau mai
multe organizații care formulează propuneri care
provin din același stat membru.
(b) Programele multinaționale, prezentate de cel puțin
două organizații care formulează propuneri, care
provin din cel puțin două state membre sau una sau
mai multe organizații profesionale sau interprofesionale din Uniune, reprezentative pentru sectorul sau
sectoarele relevante la nivelul Uniunii.
2. acțiunilor la inițiativa Comisiei
- Comisia poate realiza acțiuni de informare și de
promovare, inclusiv campanii, în cazul unor perturbări
grave ale pieței, al pierderii încrederii consumatorilor
sau al altor probleme specifice.
Aceste acțiuni pot lua în special forma unor misiuni la
nivel înalt sau a unei participări la târguri comerciale și
la expoziții de importanță internațională, prin standuri,
sau operațiuni care au drept scop promovarea
imaginii produselor din Uniune.
- Comisia dezvoltă servicii de asistență tehnică, mai
ales în vederea:
(a) favorizării cunoașterii diferitelor piețe, inclusiv prin
reuniuni de afaceri de prospectare;
(b) menținerii unei rețele profesionale dinamice în
jurul politicii de informare și de promovare, inclusiv
prin acordarea de consiliere sectorului privind riscurile
legate de imitații și produse contrafăcute în țările terțe;
și
(c) îmbunătățirii cunoștințelor privind normele Uniunii
referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a
programelor.
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Uniunea Europeană poate realiza acțiuni de informare
și de promovare pe piața internă și în țări terțe pentru
produsele agricole și pentru modul de producție al
acestora, precum și pentru anumite produse
alimentare pe bază de produse agricole.
Ținând seama de experiența dobândită și de evoluțiile
probabile ale sectorului agricol și ale piețelor atât în
interiorul Uniunii, cât și în exteriorul său, sistemul
stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 3/2008 a fost
revizuit și modificat pentru a fi mai coerent și mai
eficace. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 3/2008 a
fost abrogat și înlocuit de la 01.12.2015 cu
Regulamentul (UE) nr. 1144/2014.
Obiectivul acțiunilor de informare și promovare
este de a crește competitivitatea sectorului agricol din
Uniune, creând astfel un mediu concurențial mai
echitabil atât pe piața internă, cât și în țările terțe.

Mai exact, acțiunile de informare și de promovare
vizează îmbogățirea cunoștințelor consumatorilor
privind calitatea produselor agricole și a metodelor de
producție din Uniune, precum și creșterea gradului de
sensibilizare și de recunoaștere cu privire la sistemele
de calitate ale Uniunii. De asemenea, aceste acțiuni ar
trebui să crească competitivitatea produselor agricole
ale Uniunii și consumul acestora, să mărească
vizibilitatea și cota de piață a acestor produse atât în
Uniune, cât și în afara sa, acordându-se o atenție
deosebită piețelor din țările terțe cu cel mai mare
potențial de creștere.
În eventualitatea unei perturbări grave a pieței, a
pierderii încrederii consumatorilor sau a altor
probleme specifice, acțiunile în cauză ar trebui să
contribuie la restabilirea condițiilor normale de piață.
Acțiunile de informare și de promovare ar trebui să
completeze și consolideze în mod util acțiunile statelor
membre. Pentru a-și atinge obiectivele, acțiunile de
informare și de promovare ar trebui să fie puse în
aplicare în continuare, atât în Uniune, cât și în afara sa.
Este necesar ca acțiunile de informare și de
promovare cofinanțate de Uniune să demonstreze că
au o dimensiune specifică Uniunii. În acest sens și
pentru a evita o dispersie a mijloacelor și pentru a
crește vizibilitatea Europei prin aceste acțiuni de
informare și de promovare pentru produsele agricole
și pentru anumite produse alimentare,
a fost
prevăzută înființarea unui program de lucru care să
permită lansarea în primul trimestru al anului 2016 a
unor cereri de propuneri de programe, să definească
prioritățile strategice ale acestor acțiuni în ceea ce
privește produsele, sistemele sau piețele care trebuie
vizate, precum și caracteristicile mesajelor.
Comisia va putea realiza acțiuni de informare și de
promovare din proprie inițiativă, inclusiv misiuni la
nivel înalt, în special pentru a contribui la deschiderea
de noi piețe. De asemenea, Comisia ar trebui să poată
desfășura propriile campanii pentru a răspunde în
mod prompt și eficace în cazul unor perturbări grave
ale pieței sau al pierderii încrederii consumatorilor.
Dacă este necesar, Comisia ar trebui să își revizuiască
inițiativele care planifică realizarea acestor campanii.

Pe lângă aceste acțiuni de informare și de promovare,
Comisia va dezvolta și coordona servicii de asistență
tehnică la nivelul Uniunii, cu scopul de a ajuta
operatorii să participe la programele cofinanțate, să
realizeze campanii eficace sau să își dezvolte
activitățile de export. Aceste servicii ar trebui să
includă îndeosebi elaborarea de orientări care să
ajute potențialii beneficiari să se conformeze normelor
și procedurilor aferente acestei politici.
Obiectivul general al acțiunilor de informare și
de promovare: creşterea competitivităţii
sectorului agricol din Uniune.
Obiective specifice ale acțiunilor de informare și
de promovare:
● creșterea gradului de conștientizare cu privire la
calitățile produselor agricole ale Uniunii și standardele
înalte impuse metodelor de producție în Uniune;
● 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;
● creșterea nivelului de cunoaștere și recunoaștere a
sistemelor de calitate ale Uniunii;
● creșterea cotei de piață a produselor agricole și a
unor produse alimentare din Uniune, acordându-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.
Ce este un program? Un set coerent de operațiuni
(acţiuni), puse în aplicare pe o perioadă de timp de cel
puțin un an și de cel mult trei ani.
Părţi implicate
● În cazul programelor simple: Comisia Europeană,
prin Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate,
Agricultură și Alimente (CHAFEA), APIA, organizaţii
care propun programe, organisme de punere în
aplicare; organisme de evaluare.
● În cazul programelor multinaționale şi acţiunilor
la iniţiativa Comisiei: Comisia Europeană, prin
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate,
Agricultură și Alimente (CHAFEA), categoriile de
organizaţii propunătoare menţionate în cererea de

propuneri, lansată în baza programului anual de lucru
al Comisiei.
Organizaţii care propun programe:
a) organizații profesionale, interprofesionale sau
grupuri de producători, stabilite într-un stat membru și
reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în
cauză în statul membru,
b) organizații profesionale sau interprofesionale din
Uniune reprezentative pentru sectorul sau sectoarele
relevante la nivelul Uniunii;
c) organizații de producători sau asociații de
organizații de producători, care au fost recunoscute
de un stat membru;
d) 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; 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 de programe de către
Comisia Europeană.

Organisme de punere în aplicare:
În cazul programelor simple, Agenţii de media şi
advertising, agenţii de comunicare şi agenţii de relaţii
publice. Fiecare organizaţie care formulează propuneri alege, conform unei proceduri competitive
adecvate, verificate de către statul membru, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările ulterioare, unul sau mai multe organisme
de punere în aplicare a acţiunilor.
Organisme de evaluare: în cazul programelor
simple, organisme independente faţă de beneficiari şi
organismele de punere în aplicare, care realizează
evaluarea anuală şi finală a implementării
programelor aprobate.

