perioadei planificate şi ulterior acesteia;
Grupurile ţintă vizate: distribuitori, formatori de opinie:
jurnalişti, experţi în gastronomie, consumatori (cu excepţia
tinerilor şi adolescenților menţionaţi în Recomandarea
2001/458/CE a Consiliului) instituţii de învăţământ din
sectorul hotelier şi al alimentaţiei, HORECA;
Temele abordate: calitate, siguranţa alimentară etc.;
Principalele mesaje care urmează să fie comunicate: faptul
că legislaţia Uniunii Europene conţine norme stricte privind
producţia, indicaţiile de calitate, etichetarea şi comercializarea, garantând consumatorilor calitatea şi trasabilitatea
vinurilor oferite, precum şi plăcerea şi posibilitatea de a
efectua o selecţie, prin consumul responsabil de vin, dintr-o
gamă variată de vinuri europene de diferite origini; informaţii
cu privire la viticultura comunitară şi legăturile acesteia cu
condiţiile, obiceiurile şi gusturile regionale şi locale;
Descrierea fiecărei acţiuni şi justificarea bugetului propus
pentru fiecare dintre acestea;
Impactul previzibil - precizarea indicatorilor de măsurare a
impactului.
Se pot folosi, de exemplu, următoarele categorii de
indicatori:
a) Indicatori pentru monitorizare:
- evoluţia numărului de degustări organizate;
- evoluţia numărului de specialişti cărora li s-au trimis
materiale publicitare prin poştă.
b) Indicatori pentru rezultate:
- evoluţia numărului de specialişti care au participat la
degustări;
- evoluţia numărului de specialişti care au participat la
degustări şi care au luat legatura cu organizaţiile de
producători/cu producătorii;
- evoluţia numărului de articole din presă apărute în luna
imediat următoare unei campanii de relaţii publice;
- evoluţia vânzărilor în lunile de după campanie.
c) Indicatori pentru impact:
- evoluţia vânzărilor pe o perioadă de un an, după ce au avut
loc acţiunile de promovare în regiune;
- evoluţia consumului produsului respectiv în ţara terţă;
- evoluţia costului mediu pe unitate al produsului exportat, în
ţara unde au avut loc acţiunile;
- evoluţia imaginii produselor europene de calitate
superioară.
Bugetul trebuie prezentat sub forma unui tabel recapitulativ
în Euro al tuturor acţiunilor din program, cu indicarea
costului anual şi total al acestora. Costurile trebuie
defalcate pe acţiune,pe an şi pe ţara ţintă. În afara acestor
costuri, bugetul mai cuprinde costuri de personal, transport,
cazare, masă, cheltuieli generale, evaluarea rezultatelor
acţiunilor, rezultând costurile totale pe care punerea în
aplicare a unui program le implică.

Planul de finanţare - prezintă recapitulativ pe fiecare an şi
total contribuţiile financiare ale Uniunii Europene, cea de la
bugetul de stat, după caz şi contribuţia proporie a
beneficiarului, necesare pentru punerea în aplicare a
programului.
Evaluarea raportului cost/eficacitate pentru fiecare
program aprobat este deosebit de importantă atât pentru
Uniunea Europeană, pentru România, cât şi pentru
beneficiar, întrucât ea dă măsura valorii fondurilor cheltuite
în raport cu atingerea obiectivelor stabilite prin programe şi
orientează activităţile de producţie şi export viitoare.
Beneficiari
Pentru submăsura de promovare prin informare a vinurilor
produse în Uniunea Europenă: forme asociative
profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol,
organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol, instituţii
sau autorităţi publice, în asociere cu una sau mai multe
forme asociative profesionale menţionate anterior, iar
pentru submăsura de promovare a vinurilor în țări terțe:
societăţi româneşti producătoare de vinuri cu D.O.C. şi/sau
I.G. şi/sau vinuri pentru care se indică soiul viţei-de-vie,
forme asociative profesionale ale producătorilor din
sectorul vitivinicol, organizaţii interprofesionale din sectorul
vitivinicol ai căror membri produc şi exportă vinuri cu D.O.C.
şi/sau I.G. şi/sau vinuri pentru care se indică soiul viţei-devie, instituţii sau autorităţi publice, în asociere cu una sau
mai multe forme asociative menţionate anterior, ale căror
propuneri de programe de promovare a acestor vinuri au
fost aprobate de MADR şi care au încheiat cu APIA
contractul de finanţare.
Autorităţi implicate în selecţia şi monitorizarea programelor

MADR - asigură elaborarea şi publicarea documentaţiei
tehnice necesară pentru punerea în aplicare a măsurii,
aprobă la nivel naţional programele depuse; transmite APIA
programele aprobate, verifică şi comunicã în scris APIA
validitatea/nevaliditatea procedurii de selecție a organismului de punere în aplicare a programului și transmite APIA
copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale
documentaþiei privind selecþia organismului de punere în
aplicare a programului, transmite la Comisia Europeană
notificările privind modificarea Programului Naţional de
Sprijin al României în sectorul vitivinicol;
APIA - asigură încheierea şi modificarea contractelor de
finanţare; aprobă materialele de informare şi promovare;
efectuează controalele anterioare plăţilor; autorizează
efectuează şi contabilizează plăţile, monitorizează
(împreună cu MADR) derularea contractelor, aplică sancţiuni, după caz, eliberează/reţine garanţiile de avans,
aferente acestei măsuri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

MĂSURA DE PROMOVARE A VINURILOR
ELIGIBILĂ PENTRU FINANŢARE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE
SPRIJIN ÎN SECTORUL VITIVINICOL
2014 - 2018
(1)

În noul context al comerţului internaţional, ţinând seama de
experienţa acumulată de statele Uniunii Europene, de
perspectivele de evoluţie a pieţelor atât din interiorul, cât şi
din exteriorul Uniunii, activitatea de informare şi promovare
a vinurilor, propusă de organizaţiile profesionale şi
interprofesionale sau de către societăţile comerciale se
integrează treptat, ca parte necesară a politicii globale şi
coerente de informare şi de promovare a produselor
agricole pe piaţa internă şi pe pieţele din ţări terţe.
În acest mod se completează şi se consolidează acţiunile
desfăşurate de statele membre, prin promovarea în special
a imaginii acestor produse faţă de consumatorii Uniunea
Europeană şi din ţările terţe, în ceea ce priveşte calitatea şi
siguranţa alimentelor, metodele de producţie, aspecte
sanitare, de etichetare şi de protejare a mediului.
Contribuind la deschiderea unor noi pieţe de desfacere în
ţări terţe, acţiunile realizate în cadrul programelor de
informare şi promovare produc, de asemenea, un efect de
multiplicare a efectelor benefice ale iniţiativelor naţionale
sau private, mai ales pentru produsele pentru care există
stocuri.

Statele membre au fost invitate de către Comisia
Europeană să elaboreze şi să prezinte spre aprobare
programe naţionale de sprijin destinate să susţină sectorul
vitivinicol, în cadrul măsurilor de sprijin specifice, prevăzute
de Reg. (UE) nr. 1308/2013 cu modificările ulterioare,
programe care stabilesc pentru o perioadă financiară de 5
ani, defalcat pe fiecare an FEGA: măsurile propuse,
alocările financiare, obiectivele şi impactul previzibil al
programelor de sprijin, din perspectiva dimensiunii
comunitare a acestora.
Începând cu exerciţiul financiar 2015, Programul Naţional
de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol asigură
continuarea măsurii de informare şi promovare a vinurilor
pe pieţele ţărilor terţe şi dezvoltarea acesteia cu o
componentă de informare pe piaţa internă.
Legislaţia UE aplicabilă:
● Reg. (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări
comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a
regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE)
nr.1037/2001 și (CE) nr.1234/2007 ale Consiliului, cu
completările ulterioare;
● Regulamentul Delegat (UE) nr.1149/2016 al Comisiei de
completare a Reg. (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele
naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificarea a
Regulamentului ( CE) nr.555/2008 al Comisiei;
● Reg. de punere în aplicarea (UE) nr.1150/2016 al Comisiei
de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) nr.1308/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol;
● Reg. (CE) nr.555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008, de
stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr.479/2008 al
Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole
în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţarile
terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în
sectorul vitivinicol cu modificările şi completările ulterioare;
● Reg. (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte
organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea
conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, cu
modificările şi completările ulterioare;
● Reg. delegat (UE) nr.907/2014 al Comisiei din 11 martie
de completare a Reg. (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de
plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi
închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
● Reg. (UE) nr.908/2014 al Comisiei, din 6 august 2014, de
stabilire a normelor de aplicare a Reg.(UE) nr. 1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește

agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară,
verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile
mobiliare și transparență;
● Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru
perioada 2014-2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria C, nr. 204 din 01.07.2014.
Legislaţia naţională aplicabilă:
● Legea nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
● OUG nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, politicii comune de pescuit și politicii comune
integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor
alocate de la stat pentru perioada de programare 20142020 și pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul garantării;
● Hotărârea nr. 640 din 31 august 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015.
● OUG nr.76/2008 privind desemnarea autorităţilor naţionale competente pentru coordonarea, monitorizarea,
gestionarea şi derularea fondurilor nerambursabile
destinate finanţării programelor de informare şi promovare
a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, precum
şi pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea APIA aprobată cu modificari
prin Legea nr. 36/2009;
● Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare;
● Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
● OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, aprobat cu modificări şi completări prin
Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
● Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea
modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii
Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în
perioada 2014 2018, cu completările ulterioare;
● Ordinul MADR
Nr. 1648/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condiþiile de punere în
aplicare a mãsurii de promovare a vinurilor, eligibilã pentru
finanţare în cadrul Programului naþional de sprijin al
României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018, şi pentru
aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare
a programelor de promovare a vinurilor, cu modificările
ulterioare.

Programul Naţional de Sprijin (PNS) în sectorul Vitivinicol,
2014-2018, aprobat de Comisia Europeană în Comitetul de
Management pentru OCP în sectorul vitivinicol din 09.07.
2013, poate fi consultat pe site-ul MADR http://www.madr.ro/
docs/agricultura/vinuri/pns-viticultura-2014-2018update.pdf

Un Program reprezintă un
ansamblu coerent de acţiuni
de o amploare suficientă pentru
a contribui în statele membre ale
Uniunii Europene la informarea consumatorilor
cu privire la consumul moderat de vin și la schema
de Denumiri de Origine Controlată și Indicații Geografice,
iar în țări terțe la îmbunătățirea competitivității şi a exportului
vinurilor cu Denumire de Origine Controlată, Indicație
Geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul vițeide-vie.
Scopul programelor constă în creşterea volumului
informaţiilor cu privire la produsele promovate, în vederea
îmbunătăţirii fluxurilor comerciale cu aceste produse.
Elementele de bază ale unui program sunt:
Contextul general: Situaţia pieţei şi a cererii reprezintă o
analiză strategică şi de marketing pentru fiecare dintre
ţările-ţintă şi produsele vizate, menită să permită evaluarea
caracterului adecvat al programelor; se vor face referiri la
volumul producţiei medii anuale, evoluţia cererii/
consumului pentru produsele respective, oportunităţile de
export sau dezvoltarea de noi canale de distribuţie etc.;
Obiectivele: absorbţia în totalitate a fondurilor europene
destinate măsurii; îmbunătăţirea competitivităţii vinurilor cu
DOC/IG româneşti pe pieţele ţintă vizate de programe;
pătrunderea pe noi pieţe terţe; consolidarea prezenţei
vinurilor româneşti cu DOC şi IG pe pieţele tradiţionale;
creşterea cantitativă şi valorică a livrărilor intracomunitare,
respectiv a exportului de vinuri cu DOC şi IG sau a vinurilor
pentru care se indică soiul viței-de-vie;
Strategia reprezintă activitatea care porneşte de la
selectarea ţărilor, a produselor şi a grupurilor ţintă, a
mesajelor, temelor şi a celor mai adecvate canale de
comunicare şi care, prin folosirea resurselor alocate,
trebuie să asigure atingerea obiectivelor stabilite în cursul

