
 

 

       
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această publicaţie a fost elaborata in cadrul proiectului AGRO-START "Reţea 
transnaţionala pentru sprijinirea IMM-urilor din sectorul creşterii animalelor şi 
horticultură"  
Axa prioritara: Facilitarea inovarii si antreprenoriatului 
Aria de intervenţie: Dezvoltarea mediului favorabil pentru antreprenoriat inovativ 
Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei   
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PROIECT IN PARTENERIAT CU 

 

 

 

Federatia AGROSTAR  
Romania 

Centrul de Cercetare si Tehnologie - 
Thessaly– CERTH/IRETETH 
Grecia 

Centrul de Sprijin in Afaceri pentru 
Intreprinderi Mici si Mijlocii – Ruse - 
BSC SME 
Bulgaria 

 

 

 

 
Forum Economic Bulgar – BEF 
Bulgaria 

Camera de Agricultura si Silvicultura a 
Sloveniei – KGZS 
Slovenia 
 

Federatia Regionala a Agricultorilor 
Puglia - CONFAGRICOLTURA PUGLIA 
Italia 

 

 
 

 
E.R.F.C. (Cadrul European de 
Cooperare Regionala) – ERFC 
Grecia 

Universitatea din Molise – UNIMOL 
Italia 

 
Regiunea Molise - Presedintia - 
Promovare regionala, afaceri legale si 
juridice si relatii institutionale - Molise 
Region 
Italia 

 
  

 
Centrul de Afaceri si Dialog 
Parlamemtar – CBPD 
Albania 

 
 Agentia de Dezvoltare Regionala a 
Regiunii de  Dezvoltare Sud - Est - SE 
RDA/ADR SE 
Romania 

Federatia Agricultorilor din Republica  
Macedonia - FFRM 
Fosta Republica Iugoslava a 
Macedoniei 

 

A
L
B 

 

B
L
G 

 

G
R 

 

F
F
R
M 

 

I
T 

 

R
O 

 

S
L
V 

 

 



 

 

       
 

 

 

CUPRINS 
 
Acronime și abrevieri ………………………………………………………………………………………………………............ 
 
 
 Mulţumiri …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Cuvânt înainte ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Sumar executiv …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 GHIDUL UTILIZATORULUI  
KITUL pentru Europa de Sud Est –instructiuni de folosire………………………………………………… 

PERSPECTIVA GENERALA A  SECTORULUI 

Importanţa sectorului animale de reproducţie şi horticultură ………………………………………………………. 
 
 
Kitul pentru Europa de Sud Est - Obiectiv si Misiune……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

       
 

AGRO-START 

AGRO-START 

 
AGRO-START 

 
AGRO-START 

 

AGRO-START 

 

AGRO-START 

 

AGRO-START 

 



 

 

       
 

 

 

ANALIZA – Link la informaţiile specifice ţării 

ALBANIA………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BULGARIA……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
GRECIA…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FOSTA REPUBLICA YUGOSLAVA A 
MACEDONIEI……………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
ITALIA……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ROMANIA………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
SLOVENIA……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

       

AL   

 
 BLG 

 GR 

FYROM 

   IT 

  RO 

 SLV 

 

KIT EUROPA DE SUD EST 

SUMAR 



 

 

       
 

 

 

 

 
Acronime  si  abrevieri 
 
Agrostar Federatia Agrostar Romania 
BEF Forumul Economic Bulgar 
BSC SME Centrul de suport in afaceri pentru întreprinderile 

mici şi mijlocii – Ruse, Bulgaria 
CAFS Camera de agricultură şi silvicultura din Slovenia 

(CAFS) 
CBPD Centrul de afaceri si Dialog Parlamentar, Albania 
CERTH/IRETETH  
 

Centrul pentru cercetare şi tehnologie - Thessalia 
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SEE Europa de Sud Est 
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SE RDA/ADR SE Agenţia regională pentru dezvoltarea regiunii de 

dezvoltare Sud - Est, Albania 
UNIMOL Universitatea Molise 
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Multumiri 
 

Dorim sa ne exprimam recunoştinţa către partenerii noştri a căror expertiză şi 
colaborare fac posibil acest proiect.   

De asemenea, mulţumim in mod deosebit Autoritatii de Management a 
Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei care pune in opera  

ideile noastre într-un proiect devenit realitate.  
In cele din urma, dar nu in ultimul rând, am dori să mulţumim tuturor 

beneficiarilor si colaboratorilor cu care lucrăm în fiecare zi în efortul nostru de a 
face o viaţă mai bună în regiunea noastră. 
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Cuvânt înainte 

 

 "Sa fii  antreprenor nu este si  nici nu va fi uşor. KITUL  pentru antreprenorii din Europa 
de Sud Est vă oferă instrumente de informare pentru a accelera succesul companiei 
dumneavoastră, indiferent dacă vă aflaţi în stadii incipiente ale planului sau în plina desfasurare 
a sa.” 

AGRO-START are plăcerea să prezinte KITUL pentru antreprenorii 
din Europa de Sud Est  

Acest document este un instrument care reuneste, la nivel naţional, regional şi la 
nivelul UE: legislaţie, informaţii pentru sprijin financiar pentru iniţiative 
antreprenoriale, punctele de contact pentru antreprenori, condiţiile şi cerinţele 
businessplan-ului, reţele sau clustere de inovare agricola, statistici relevante, 
standarde oficiale de calitate, orice alte informații relevante și utile. 

Kitul include, de asemenea, link-uri la Ghidul de Buna Practica, ca studiu de caz 
pentru antreprenori. 

Avem speranţa ca informaţiile, politicile, strategiile şi indrumarile, reunite şi 
prezentate aici, vor contribui si vor sprijini mai bine antreprenorii şi afacerilor din 
propriile lor comunităţi şi din regiune, oferind mai departe un plus de lumină 
asupra contributiei la dezvoltarea afacerilor prin: 

 Crestere inteligenta  ca fiind realizata prin competitivitatea industriilor 
din agricultură şi alimentaţie; 

 Crestere durabila  prin gestionarea durabilă a resurselor naturale; 
 Crestere inclusive  prin dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor 

rurale. 
 

 
"Centrul de Afaceri si  Dialog Parlamentar "-CBPD 



 

 

       
 

 

Sumar  

Zona economică Europa de Sud Est (ESE) este o economie bazată pe IMM-uri în care sectoarele 
din horticultură şi creşterea animalelor joacă un rol vital în privinta oportunităţilor economice 
de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă 
cu grave probleme  în păstrarea durabila a competitivitatii lor pe piaţa naţionala şi europeană. 
Partenerii proiectului au decis să abordeze nevoia stringenta de îmbunătăţire a serviciilor de 
sprijin in afaceri pentru a elabora o abordare transnaţionala integrată, ceea ce va ajuta la 
acordarea  unui serviciu de sprijin adecvat IMM-urilor din horticultură şi sectorul de creştere a 
animalelor. 

În plus, dezvoltarea economică globală în țările din Balcanii Occidentali a mers mână în mână cu 
creşterea agriculturii. Cu toate acestea, este dovedit că acest lucru nu implică neapărat o 
competitivitate crescândă în pieţele europene de export. Sprijinul trebuie asigurat printr-o 
abordare transnaţională în raport cu cerinţele şi standardele de calitate pentru a ajuta IMM-
urile in  îmbunătăţirea competitivitatii.  Cei mai multi dintre antreprenori nu exploateaza pe 
deplin oportunităţile oferite de zona Europei de Sud Est, neluând în considerare posibilitatea de 
a deschide afacerea lor în una dintre ţările participante sau fiind reticente la lărgirea domeniului 
de aplicare a afacerilor şi la implementarea  strategiilor de internationalizare. 
Rezultatele de bază ale proiectului vor fi îmbunătăţirea eficienţei şi calitatii serviciilor de sprijin 
al afacerii, acestea fiind capabile să faciliteze un mediu inovativ pentru antreprenoriat, sa ajute 
IMM-urile in accesarea pieţelor noi, să îmbunătăţească calitatea produsului şi strategiilor de 
marketing şi sa le ajute în dezvoltarea şi implementarea de strategii de internaţionalizare. 
Rezultatul global va fi cresterea competetivitatii IMM-urilor active în sectorul horticultură şi de 
creşterea animalelor. 

KITUL pentru antreprenorii din Europa de Sud Est va fi o componentă importanta a 
instrumentului conceput ca  soluţie importanta de a avansa in detectarea lipsei instrumentelor 
de sprijin oferite antreprenorilor, instrumente capabile să ofere asistenţă eficientă în pregătirea 
IMM-urile pentru un start de succes in initiativa lor antreprenoriala. Aceasta înseamnă că exista 
deficit în mai multe zone ale Europei de Sud Est de instrumente care sa ofere informaţii cu 
privire la condițiile naționale, nu exista instrumente care sa abordeze şi sa informeze într-un 
mod structurat si clar despre cerințele și condițiile pentru antreprenoriat. 

Astfel, obiectivul general al Kitului pentru Antreprenorii din Europa de Sud Est este acela de a 
furniza produse specifice pentru serviciile de sprijin al afacerii, produse care pot oferi direct 
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antreprenorilor pregătirea pentru antreprenoriat inovativ care să ia în considerare 
oportunităţile oferite de zona Europei de Sud Est. 

GHID DE UTILIZARE 

 

LINK PENTRU ANTREPRENORI LA INFORMAŢIILE SPECIFICE ŢĂRII  
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PERSPECTIVA  GENERALA A SECTORULUI 

Scopul principal al Sectorului agriculturii şi dezvoltării rurale este acela  al  consolidarii 
capacitatii de a concura pe pieţele regionale integrate din Sud-Estul Europei şi ale Uniunii 
Europene, prin măsuri de eficientizare a producţiei agricole, prelucrare şi comercializare; de a  
contribui la alinierea treptată la standardele UE şi acquis-ului comunitar; de a construi comunităţi 
rurale viabile prin dezvoltare  rurală sustenabilă, pregătite să se adapteze la efectele schimbărilor 
climatice. 

Sunt abordate cinci probleme privind politici strategice: 
 sporirea competitivitatii sectorului;   
 asigurarea calitatii şi siguranţei alimentelor;   
 realizarea managementului resurselor durabile; 
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în mediul rural;   
 reformarea cadrului instituţional şi de reglementare.  

 
   

                               
 

Alimente 
mai sigure

comunitati 
rurale  
puternice

Agricultura 
durabila,   



 

 

       
 

 

 

KITUL pentru  antreprenorii din  Europa de Sud Est  =  
Obiective  

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

 Oferirea asistenţei eficiente IMM-urilor pentru ca acestea să-si dezvolte 
internationalizarea; 

 Creşterea gradului de conştientizare privind nevoia de inovare şi oferirea unei mai bune 
diagnoze a inovarii si evaluarii serviciilor; 

 Oferire unei mai bune asistenţe antreprenorilor şi facilitarea pentru antreprenori a unui 
mediul pentru antreprenoriat inovativ;  

 Transferarea lecţiei învăţate şi a instrumentelor suport şi capacitarea angajaţilor 
serviciului de suport in afaceri de a le pune în aplicare. 

  Oferirea  de produse specifice pentru serviciile de sprijin al afacerii, pe care apoi 
acestea le pot livra direct antreprenorilor pentru a-i pregăti pentru un antreprenoriat 
inovativ care să ia în considerare oportunităţile pe care le oferă zona Europei de Sud Est. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii IMM-urilor, promovarea şi facilitarea 
antreprenoriatului inovativ,  răspunzand astfel nevoii  de serviciu specific de sprijin pentru IMM-uri din 
horticultură şi sectorul de creşterea animalelor care se pliaza pe abordari transnaţionale integrate. 
 

Proiectul AGRO-START are ca scop creşterea competitivităţii IMM-urilor  precum 
si promovarea şi facilitarea antreprenoriatului inovativ răspunzand nevoii de 
serviciu suport pentru IMM-uri specific pentru horticultură şi sectorul de creştere 
a animalelor si care se pliaza pe abordari transnaţionale integrate. Proiectul 
nostru se adreseaza atât organizatiilor pentru servicii de sprijin al afacerii şi care 
furnizează asistenţă IMM-urilor din sud-estul spaţiului economic european, 
active în horticultură şi sectorul de creştere a animalelor, precum şi  IMM-urilor 
din cele două sectoare. 

 



 

 

       
 

 

 

 

 

 

KITUL DE  INFORMATII PENTRU ANTREPRENORI – ALBANIA 
Sectorul de crestere a animalelor si horticultura 

 
 

 Legislatie nationala / ALBANIA  …………………………………………………………………………………………. 
 

Suport finaciar national pentru initiative antreprenoriale / ALBANIA  ………………………………….. 
 

Puncte nationale de contact pentru antreprenoriat / ALBANIA  ………………………………………………… 
 

Retea nationala / ALBANIA  ……………………………………………………………………………………………. 
 

Clustere  de inovare in agricultura / ALBANIA  ……………………………………………………………………… 
 

Statistici nationale  / ALBANIA  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Standarde nationale oficiale de calitate / ALBANIA  ………………………………………………………………….. 
 

Alte informatii / ALBANIA  …………………………………………………………………………………………. 
 

  

“Centru  de  
Afaceri  si  
Dialog  
Parlamentar” – 
CBPD” 
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ALB  / STANDARDE 

ALB /ALTE INFO 



 

 

       
 

 

 
 
1. Legislatie nationala / ALBANIA   

Politici: 
Politica albaneză de stat în domeniul horticulturii şi creşterii animalelor. 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă pentru 
punerea în aplicare a politicilor şi programelor guvernului albanez, strategiei naţionale din sectorul 
agricol, alimentar si bio-alimentar de producţie, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, funciar şi 
domenii conexe: fitosanitar, cercetare ştiinţifică specializata, conservare şi gestionarea durabilă a 
resurselor genetice de sol, plante şi animale. Ministerul este responsabil pentru adaptarea sectorului 
agricol în conformitate cu standardele europene şi internaţionale. Alte atributii sunt legate de 
îmbunătăţirea competitivităţii producţiei şi sporirea capacitatii de export a agriculturii albaneze conform 
unor standarde stricte de protecţia mediului, siguranţa alimentară şi de control uniform atat pe lanţul 
alimentar cat şi al bunăstarii animalelor. 
Ministerul are următoarele funcţii pentru realizarea obiectivelor din domeniul său: 

 strategie, elaborata în conformitate cu politica guvernului, normele UE şi tendinţele mondiale; 
 reglementari, care asigura dezvoltarea cadrului juridic şi activităţilor decizionale specifice în 

domeniile sale de activitate; 
 administrarea şi gestionarea proprietăţii publice şi private a statului şi administrarea fondurilor 

și serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; 
 alocare pentru dezvoltare naţionala rurală, agricultura şi pescuit prin Fondul European de 

management si alocare; pentru programul IPARD, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007-2013, 2014-2020 si Programul Operaţional de Pescuit; 

 reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său şi în limitele prevăzute de legislația în 
vigoare; 

 autoritate de stat, care asigură punerea în aplicare, monitorizarea, aplicarea şi respectarea 
reglementărilor în domeniile sale de activitate; 

 plati prin intermediul AZHBR,  instituţiilor şi departamentelor subordinate.  

 
Strategia de dezvoltare a agriculturii impune categoric politici conceptuale. Deşi modul, priorităţile şi 
zonele de intervenţii prin diverse politici, fie publice fie private, sunt bine conturate în strategii pe 
termen lung si pe termen scurt, este  nevoie de o reformulare mai clara şi sistematică a conceptului 
politicii agricole care trebuie aplicata în Albania. 
 
Noul concept de politica agricolă va consta din următoarele principii importante: 

 

 Creşte caracterul participativ sau inclusiv al procesului politic pe tot parcursul ciclului politic: 
identificare, concept, aprobare, implementare, monitorizare şi evaluare. 

 Asigura continuitatea ciclului politic, evitând pauzele şi incetinirile, pentru a se asigura 
continuitatea sprijinului pentru agricultură.                                                                                                   

 Se concentreaza mai mult pe sprijin direct, pentru a asigura un impact asupra punctelor critice, 
factorilor directi, cum ar fi tehnologia, creşterea producţiei agricole şi îmbunătăţirea calităţii. 

 Trece la o fază de monitorizare obligatorie şi standardizata  de evaluare a impactului politicii 
şi programului, ca o condiţie care nu numai ca va creşte implicarea manageriala, dar  de 
asemenea, va asigura  eficacitatea programelor de dezvoltare. 

 Măsoară rezultatele sau efectele politicilor de dezvoltare asupra indicatorior "SMART". 



 

 

       
 

 

 Concentreaza atenţia asupra cererii sau pe politicile pieţei agricole. În viitor, politicile care au 
scopul de a gestiona cererea consumatorilor vor trebui să aibă un loc special, care decurge din 
eficacitatea acestora în alte ţări, dar şi în Albania. 

 Integreaza obiectivele de dezvoltare ale Mileniului, la care Albania este semnatară, în special 
obiectivul de reducere a sărăciei. Cu toate că acest obiectiv nu este derivat în mod explicit, 
acesta se reflectă implicit în principiile mai sus-menţionate ale noii politicii agricole  şi va fi 
realizat prin creşterea producţiei şi ocupării forţei de muncă rurale. 

 
Sunt cinci prioritati: 
 

1. Majorarea sprijinului financiar pentru fermele, întreprinderile agricole şi de agro-procesare  
2. Imbunătăţirea managementului irigaţiilor şi drenajul terenurilor agricole  
3. Imbunătăţirea comercializarii  produselor agricole şi a celor prelucrate  
4. Imbunătăţirea nivelului şi calitatii  tehnologiilor, de informaţii şi cunoştinţe agricole şi agro 

procesare  
5. Majorarea calitatii produselor alimentare şi siguranţa produselor agricole și agro-prelucrate  

 
Sectoarele strategice: 

1. Producţia de fructe, masline si struguri 
2. Productia de legume 
3. Produse animaliere 
4. Prelucrare industrială a fructelor și legumelor 
5. Prelucrare industriala a strugurilor 
6. Prelucrarea Industriala a laptelui si a carnii 

 
Obiectivele strategice sunt: 

 
sprijinirea în mod durabil a sectoarelor agricol şi agro-procesare. 

 
Obiectivele specifice: 
 

  Gestionare durabilă a terenurilor, componentă de bază şi în deplină conformitate cu 
dezvoltarea agriculturii durabile 

 Creşterea ocupării forţei de muncă, veniturilor şi nivelului de trai al fermierilor şi gospodăriilor 
lor 

 Creşterea eficienţei economice a sectorului agricol şi de agro-procesare,  exprimată prin 
creşterea productivitatii şi calitatii produselor 

 Asigurarea standardelor inalte de siguranţă alimentara pentru întreaga populaţie 
  Imbunătăţirea marketingului agricol 

 
Legi: 
Întregul pachet legislativ aplicat poate fi găsit pe: 

 http://www.qbz.gov.al/ 
 

 http://www.bujqesia.gov.al/al/legjislacion/legjislacion 
 
 http://www.ligjet.org 

http://www.qbz.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/al/legjislacion/legjislacion
http://www.ligjet.org/


 

 

       
 

 

 
 http://www.legjislacionin.gov.al 

 
 http://www.bujqesia.gov.al/al/programi 

 

 Legea nr. 7941 din 31.05.1995, "Alimente" (înlocuita recent de Legea 9863 din 28.01.2008) 
 Legea nr. 7643 din  02.12.1992, " Pentru Inspectoratul sanitar de stat" 
 Legea nr. 9308 din 04.11.2004, "Pentru serviciul veterinar şi Inspectorat" 
 Legea 9135 din 11.09.2003, "Pentru protecţia consumatorilor" 
 Legea nr. 9362 din 24.03.2005, "Pentru serviciul de protecţia plantelor" 
 Legea nr. 8702 de 01.12.2000,  "Identificarea animalelor şi înregistrarea fermelor de creşterea 

animalelor.”  
 Legea nr.8752 din 26.03.2001, "Privind stabilirea şi funcţionarea structurilor, gestionarea și 

protecția pământului ", modificată.  
 Legea nr.121, din 17.02.2011, " modalitati de a exercita funcţiile de management ale 

departamentului de protecţia terenurilor în raioanele şi birourile din  municipii" 
 Legea nr. 410, din 02.07.2012 "privind stabilirea normelor și procedurilor la schimbarea categoriilor 

terenurilor ". 
 Legea nr. 8312, din 26.03.1998, " teren agricol mostenit ", modificată. 
 Legea nr. 531, din 21.08.1998, "Pe teren agricol mostenit ",  modificată de Legea nr. 176, din 

30.03.2001. 
 Instrucţiunea nr. 1, din 18.07.2012, "privind procedurile de leasing al terenurilor agricole mostenite" 
 Lege nr. 8318, din 01.04.1998, " leasingul terenurilor agricole şi forestiere, pajişti şi păşuni care sunt 

proprietatea statului" 
 Legea  nr. 830, din 28.12.1998, "criterii de calcul al valorii rentei anuale agricole, forestiere, pajişti şi 

păşuni." 
 Legea nr. 831, din 28.12.1998, "Feluri de  leasing pentru teren agricol, proprietate de stat",  

modificată. 
 Instructiunea nr. 3, Prim Ministru -  din 28.12.1998, "privind procedura de licitaţie leasing pentru 

teren agricol, proprietate de stat." 
 Ordinul Primului -Ministru nr. 287, din 20.12.2006, " identificarea şi oprirea procedurilor instrainarii  

proprietatilor de stat de terenuri agricole, paduri, pajişti şi păşuni". 
 Legea nr. 459, din 22.05.2013 "schimbare în fondul de compensare fizica creat de fondul terenurilor 

agricole". 
 Legea nr. 460, din 05.22.2013 "definirea criteriilor, normelor și procedurilor pentru leasingul 

terenurilor agricole deținute de stat". 
 Lege nr. 9244 din 17.06.2004, "privind protecţia terenurilor agricole." 
 Legea nr. 80, din 28.1.2005, "componenta, metode de funcţionare, sarcinile şi responsabilităţile 

structurilor de stat pentru protejarea terenurilor agricole" 
 Legea nr. 59, din 28.01.2005, "analiza indicatorilor valorici ai terenurilor agricole". 
 Legea nr. 8337, din 04.30.1998, "transferul de proprietate asupra terenurilor agricole, forestiere, 

pajişti şi păşuni". 
 Legea nr. 567, din 05.09.2007, "acceptarea criteriilor și procedurilor pentru numirea fondului 

proprietăţii imobiliare, pentru compensare fizica". 
 Legea nr. 500, din 14.08.2001, "inventarul bunurilor imobiliare de stat" şi transferul de active în 

unităţi ale administraţiei publice locale. 
 " Legea nr. 8743, din 22.02.2001, "pentru proprietatea imobiliare a statului" 
 Legea nr. 10119, din 23.04.2009, "planificări teritoriale". 

http://www.legjislacionin.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/al/programi


 

 

       
 

 

 Lege nr. 10263, din 08.04.2010, "utilizarea şi exploatarea terenurilor agricole necultivate".  
 Legea nr. 9948, din 07.07.2008 "valabilitatea juridică a crearii titlurilor de proprietate pe terenul 

agricol",  a fost modificată. 
 Legea nr. 56/2012, pentru o completare a Legii nr. 8053, din 21.12.1995 "Trecerea la proprietatea 

terenurilor agricole fără compensare", schimbata. 
 Lege nr. 57/2012, pentru finalizarea tranziţiei proprietatii beneficiarilor de terenuri agricole din 

fostele întreprinderi agricole.  
 Legea nr. 58/2012, pentru unele suplimentari şi modificări la Legea nr. 9948, modificată din 

07.07.2008 "valabilitatea juridică a  titlurilor de proprietate pentru terenuri agricole" 
 Legea nr. 222, din 06.03.2013, stabilirea procedurilor pentru finalizarea procesului de transfer al 

terenurilor agricole ale fostelor întreprinderi agricole deţinute de către beneficiari. 
 Legea nr. 253, din 06 .03.2013 ,  stabilirea procedurilor de îndeplinire a actelor de achiziţie de teren 

agricol deţinut de gospodăriile agricole din satele fostelor cooperativele agricole. 
 
 

 
 
 
Tratate, acorduri sau protocoale: 
 Acordul privind agricultura (Tratatul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Comerţului) 
 Acord interimar privind comerțul și legaturile comerciale dintre Comunitatea Europeană, pe de o 

parte, şi Republica Albania, pe de altă parte 
(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/albania/st08154.06_en.pdf) 

 Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea este un acord internaţional privind 
biosecuritatea, , ca supliment la Convenţia privind diversitatea biologica. 15 mai 2000 

 Tratatul internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentație și Agricultură (IT PGRFA) 
 Seria de tratate - index cumulativ nr. 42 
 Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1622/2000 din 24 iulie 2000- Comisia albaneză de concesii 

tarifare pentru produsele industriale din Comunitate anexa II(a)-concesii tarifare ale Albaniei pentru 
produsele agricole primare originare din Comunitate (menționate la articolul 27(3)(a)) 

 2007/239/CE: Decizia Consiliului din 5 martie 2007 privind poziția Comunității cu privire la Decizia nr 
1/2007 a Comitetului mixt prevăzuta de acordul interimar privind comerțul și aspectele legate de 
comerțul dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte şi Republica Albania, pe de altă parte, 
adoptă propriul regulament de procedură, inclusiv termenii de referinţă şi structura grupurilor de 
lucru ale CE-Albania 

 22006A0901(01): acordul interimar privind comerțul și schimburile comerciale  între Comunitatea 
Europeană, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte - Protocol 2 privind comerţul dintre 
Albania şi Comunitatea din sectorul produselor agricole prelucrate (protocol  AAS)  

 22006A0901(01):  acordul interimar privind comerțul și schimburile comerciale dintre Comunitatea 
Europeană, pe de o parte şi Republica Albania, pe de altă parte, Protocolul 3 privind concesii 
preferențiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoașterea, protecția și controlul  vinurilor, 
băuturilor spirtoase şi denumirile de vinuri aromatizate (AAS protocol 3) 

 Regulamentul (CE) nr 1616/2006 din 23 octombrie 2006 privind anumite proceduri pentru aplicarea 
acordulului de stabilizare şi de asociere între Comunitatea Europeana și statele membre, pe de o 
parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, şi de aplicare a acordului interimar între Comunitatea 
Europeană și Republica Albania 

 22008A1219(01): protocol anexat la acordul interimar privind comerțul și aspectele legate de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety


 

 

       
 

 

schimburile comerciale dintre Comunitatea Europeană, de o parte, şi Republica Albania, pe de altă 
parte, care ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și Albania la Uniunea Europeană 

 008/936/ce: Decizia Consiliului din 15 septembrie 2008 privind semnarea și încheierea protocolului 
la acordul interimar privind comerțul și schimburile  comerciale dintre Comunitatea Europeană, pe 
de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, care ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și 
Albania la Uniunea Europeană 

 2008/936/ EC: Propunere la o decizie a Consiliului privind încheierea protocolului la acordul 
interimar privind comerțul și schimburile comerciale dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, 
şi Republica Albania, pe de altă parte, care ține seama de aderarea Republicii Bulgaria şi Albania la 
Uniunea Europeană 

 22005X0811(01): informaţii cu privire la data intrării în vigoare a Protocolului de Stabilizare şi 
Acordul de Asociere dintre Comunitatea Europeana și statele membre, pe de o parte şi Republica 
Albania, pe de altă parte, pe un acord-cadru între Comunitatea Europeană și Republica Albania 
privind principiile generale de participare a Republicii Albania la programele comunitare 

 252/2003/PESC: Decizia 2003/252/PESC a Consiliului din 24 februarie 2003 privind încheierea 
Acordului între Uniunea Europeană și Republica Albania privind activitățile Misiunii de supraveghere 
a Uniunii Europene (EUMM) în Republica Albania - acord între Uniunea Europeană și Republica 
Albania privind activitățile Misiunii de Supraveghere a Uniunii Europene (EUMM) în Republica 
Albania 

 2006/0045/ACC propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului Interimar Privind 
Comerțul si Schimburile Comerciale dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte şi Republica 
Albania, pe de altă parte 

 Acord dintre Albania şi Asociaţia Europeana de Liber-Schimb (economic) şi acorduri bilaterale 
agricole menționate în Acordul privind decembrie 
"Albania aplică un regim comercial liberal în timp ce comerţul său exterior a fost liberalizat din 1990 
şi urmează liniile directoare stabilite de Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Comerţului. 
Albania a fost  membru OMC din 2000 şi aplică regimul OMC de acordarea licenţelor de import. Din 
cauza acestei liberalizari şi a procesului continuu de armonizare a reglementărilor vamale albaneze 
cu sistemul UE, importurile şi exporturile de produse de bază nu impun, în general, cerințe speciale 
de autorizare. Excepţii se aplică contingentelor sau cerinţelor de control impuse prin diferite 
acorduri bilaterale sau multilaterale semnate de Albania. Licenţele sunt deasemenea necesare 
pentru anumite mărfuri cu circulație restrânsă în ţară, bunuri militare sau strategice, materiale 
radioactive şi substanţe psihotrope, medicamente etc. Setul de politici comerciale nationale se 
subordoneaza unor drepturi generale ale membrilor săi, precum şi necesitatatii adaptarii legislaţiei 
ţării în conformitate cu regulile comerciale internaţionale. Albania s-a angajat să: 

•  liberalizeze regimul sau tarifar prin angajarea unui proces de reducere a tarifului (rate limita si 
iniţiative sectoriale); 

• sa respecte toate angajamentele derivate din acordurile privind Barierele Tehnice in Comerţ –
BTC (TBT), standardele sanitare şi fitosanitare –SSF (SPS); 

• Codul vamal albanez stabileste că valoarea in vama se va face în conformitate cu cerințele-
OMC; (WTO)  

• Albania este membru a WIPO (Organizatia Mondiala de Proprietate Intelectuala- OMPI) din 
1992 şi a semnat unele acorduri internaționale în acest domeniu. Albania a inceput punerea  în 
aplicare a întregului Acord TRIPS şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Albania a semnat, de 
asemenea, Memorandumul respectiv legat de regimul proprietăţii intelectuale. 

 Exporturile nu sunt supuse niciunei taxe de export, taxa sau alte bariere. Importurile nu sunt 
supuse niciunei taxe de import cu exceptia taxelor vamale. Importurile sunt supuse TVA  precum 



 

 

       
 

 

si unele articole, cum ar fi  tutun, băuturi alcoolice şi combustibil .  
 
 Albania Legea Nr. 10433 din 16.6.2011 privind inspectia in Republica Albania.  

Data  text: 16 Iunie 2011.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC133380 

 
 Albania: Legea  nr.10201 din 17.12.2009 privind înregistrarea generală a unităţilor economice 

agricole. 
Data text: 17 Decembrie 2009.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC112572 

 
 Albania: Legea nr. 9860 modifica si completeaza Legea nr. 8518 din 1999 privind irigatie si 

drenaj.  
Data text: 21 Ianuarie 2008.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC083672 
 

 Albania: Legea nr. 9817 privind agricultura si dezvoltare rurala.  
Data text: 22 Octobrie 2007.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC083478 
 

 Albania: Legea nr. 8518 privind reglementarea irigatiilor si drenarii.  
Data text: 30 Iulie 1999.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC020563 
 

 Albania: Legea nr. 8337 privind dreptul de proprietate la terenuri agricole, păduri, păşuni şi 
pajişti. 
Data text: 30 Aprilie 1998.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC020242 
 

 Albania: Legea nr. 8312 privind terenuri agricole indivizibile.  
Data text: 26 Martie 1998.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC020241 
 

 Albania: Legea nr. 8084 modifica Decretul nr  1359  privind compensarea terenurilor.  
Data text: 7 Martie 1996.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC025411 
 

 Albania: Legea nr. 8047 privind administrarea terenurilor agricole refuzate.  
Data text: 14 Decembrie 1995.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC067854 
 

 Albania: Legea nr. 7836 privind stabilirea preturilor terenurilor agricole pentru compensare 
Data text: 22 Iunie 1994.  
FAOLEX Nr: LEX-FAOC020268 

 Pe 19 decembrie 2006 toate acordurile comerciale bilaterale ale Albaniei cu ţările din regiune au fost 
transformate într-un acord multilateral, Acord de Liber Schimb in Europa Centrală (CEFTA 2006), 
care include opt ţări: Albania, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Republica Moldova, Croaţia, Serbia 
şi Bosnia şi Herţegovina. 

 Convenţia - cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=133380&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=112572&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=112572&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=067594&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=067594&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=067405&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=015314&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=015029&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=015029&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=015028&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=019705&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=052338&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=015054&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL


 

 

       
 

 

iunie 1992 la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare 
 Acord Internaţional privind Lactatele 
 Acordul internaţional pentru Carne de vită 
 Protocolul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei Europene (Strasbourg) 
 Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea la Convenția privind Diversitatea Biologică 

(Montreal) 
 Sistemul de Preferinţe Generale (GSP) este un program de comerţ din SUA conceput pentru a 

promova creşterea economică a tarilor în curs de dezvoltare prin furnizarea in regim de intrare duty-
free cu scutire si drepturi preferențiale pentru până la 3.500 produse din 128 de ţări, inclusiv Albania 
si Kosovo. 

28 aprilie 2009 - Albania depune cererea de aderare la UE 

1 aprilie 2009 - intrarea în vigoare a Acordului de Asociere și Stabilizare -ASA (SAA) 

Iunie 2008 - Comisia Europeană prezintă un plan care identifica cerințele specifice pentru liberalizarea 
vizelor cu Albania. 

Martie 2008 - lansarea dialogului privind liberalizarea vizelor 

18 februarie 2008 - Decizie a Consiliului privind un Parteneriat European revizuit pentru Albania 

22 ianuarie 2008-Albania şi UE semneaza Acordul de Finanţare pentru Programui Naţional de Asistenţă 
Pre-Aderare (IPA) 2007 

Ianuarie 2008 - Acordul privind facilitarea eliberării vizelor intră în vigoare. 

18 octombrie 2007 - Albania semnează acordul-cadru IPA 

Septembrie 2007 - semnarea unui Acord de facilitare a vizelor dintre Albania şi UE 

Mai 2007 - Adoptarea documentului multianual orientativ de planificare (MIPD) 2007-2009 pentru 
Albania în cadrul IPA 

Ianuarie 2007 - intrarea în vigoare a noul instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA). 

Decembrie 2006 - intrarea în vigoare a Acordului interimar 

Iunie 2006 - semnarea Acordului de Stabilizare şi de Asociere -ASA (SAA)la Consiliul de Relaţii Externe şi 
Afaceri Generale din Luxemburg 

Mai 2006 - intrarea în vigoare a Acordului de readmisie al UE cu Albania 

Ianuarie 2006 - decizie a Consiliului privind un parteneriat European revizuit pentru Albania 

Iunie 2004 - decizie a Consiliului privind primul parteneriat European pentru Albania 



 

 

       
 

 

Iunie 2003 - la Consiliul European de la Salonic este confirmat Procesul de Stabilizare și Asociere (SAP) ca 
politica a Uniunii Europene pentru Balcanii de vest. Perspectiva EU pentru aceste țări este confirmata 
(ţările participante SAP sunt eligibile pentru aderarea la UE şi vor adera la UE, odată ce sunt pregatite). 

Ianuarie 2003 - Preşedintele Comisiei Prodi a lansat oficial negocierile pentru SAA  dintre UE și Albania. 

Octombrie 2002 - sunt adoptate în octombrie Directivele de Negociere pentru negocierea SAA cu 
Albania. 

2001 - Comisia recomandă reluarea negocierilor privind ASA cu Albania. Consiliul European Goeteborg 
invită Comisia să prezinte proiectul directivelor pentru negociere pentru  negociere cu ASA. 

2001 - Primul an de Asistența Comunitară pentru Reconstrucție, Dezvoltare şi Stabilizare (ACRDS) 
program conceput  special pentru Procesul de Asociere si Stabilizare al ţărilor. 

Noiembrie 2000 – Summit-ul de la Zagreb lansează Procesul  de stabilizare și de asociere (SAP) pentru 
cinci ţări din Europa de Sud-Est, inclusiv Albania 

Iunie 2000 - Consiliul European de la Feira afirmă că toate ţările SAP sunt "candidaţi potenţiali" pentru 
aderarea la UE. 

2000 - extinderea cu scutire de drepturi de acces la piaţa UE pentru produse din Albania. 

1999 - Albania beneficiază de Preferinţele Comerciale Autonome cu UE. 

1999 - UE propune noi Procese de Stabilizare si Asociere (SAP) pentru cinci ţări din Europa de Sud-Est, 
inclusiv Albania. 

1997 - Abordarea Regională. Consiliul de Ministri UE stabileste condiţionalităţi politice şi economice 
pentru  dezvoltarea relaţiilor bilaterale. 

1992 - Acordul de Cooperare si Comerţ dintre UE și Albania. Albania devine eligibila pentru finanţare în 
cadrul programului Phare al UE. 
 
Strategii şi planuri: 

Strategia Naţionala de Dezvoltare si Integrare (NSDI) este pregătita în cadrul sistemului 
integrat de planificare ca reflectare coerentă a sectorului şi strategiilor multidisciplinare. Unul 
dintre cele mai importante documente strategice în acest cadru este Agricultura şi Strategia 
Sectorului Alimentar-ASSA (AFSS). 
 
AFSS se bazează pe: 
 Programul Guvernului privind Dezvoltarea Economică a ţării, în special dezvoltarea agriculturii 

si alimentaţiei 
 efortul pentru integrarea europeana şi Euro-Atlantică, cu alte cuvinte punerea în aplicare a 

acordului interimar, Acordul de Stabilizare si Asociere (ASA) si planul de aderare la NATO  
 programul de investiţii publice şi asistenţa externa 



 

 

       
 

 

 
Pe lângă faptul că fiind o contribuţie la NSDI, AFSS îşi propune să ofere legătura dintre obiectivele 
strategice, cu o perspectivă de 7 ani şi programele de cheltuieli pregătite în cadrul Programului de 
Buget pe Termen Mediu-PBTM  (MTBP). 

 
Alte scopuri ale strategiei sunt: 
 asigurarea coerenţei politicilor şi orientarea pe termen lung – dezvoltarea sectorului agriculturii 

şi alimentaţiei 
 clarificarea procesului de reformă şi dezvoltare, are loc în sectorul public şi cel privat 
 evidentierea nevoilor de sprijin tehnic şi financiar pentru agricultura 

 
AFSS şi Politica Europeana Comuna  
 

AFSS integrat in Politica Europeană Comună. Noua Politică Europeană pe agricultură este inclusa în 
cadrul dezvoltarii rurale. 

 
Dezvoltare rurală în Uniunea Europeană cuprinde patru axe: 
 Axa 1: Creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii 
 Axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a satului 
 Axa 3: Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi diversificarea economiei în mediul rural 
 Axa 4: LEADER sau dezvoltare cu participare 

 
Strategia pentru agricultură şi alimentaţie este aliniata la  (Axa 1) viziunea noastra pentru 
dezvoltarea agriculturii (competitivitate). În mod similar, în abordarea noastră privind dezvoltarea 
agriculturii, incepand cu  participarea beneficiarilor şi tuturor actorilor  dezvoltarii agricole, pana  la 
identificarea problemei şi toata calea spre monitorizare şi evaluare, se prevede să aibă loc cu 
participarea largă şi democratică, ceea ce este în conformitate cu filozofia Axei 4 a Politicii Europene. 
UE are ca scop promovarea concurenţei şi competitivităţii produselor fermierilor europeni prin 
eliminarea subvenţiilor pe cantitatea de producţie (aşa - numitul mecanism de plată unică). Acest 
lucru va întări concurenţa, pentru că agricultorii vor fi orientati mai mult catre cererea de pe piaţă. 
Acest mecanism nu încurajează fermele mari, astfel încât chiar şi ei trebuie să se gândească mai mult 
la competitivitate. Subvenţiile catre agricultorii europeni sunt conditionate, de asemenea, de cererea 
pentru siguranţa alimentară, protecţia mediului, calitatea produselor, sănătatea animala și vegetala 
etc. (există 18 standarde care trebuie să fie îndeplinite în acest cadru înainte ca agricultorii sa poata 
beneficia de un ajutor). 

Viziune, priorităţi strategice şi obiective strategice 

 Viziune 

 Sectorul agricol şi de agro-procesare trebuie să ajungă la un nivel mai înalt al productivităţii şi 
competitivităţii, atât în pieţele interne cat şi externe, pe baza ameliorării condiţiilor,  pentru a 
permite iniţiativei private să opereze  sprijinind dezvoltarea completa în maniera sustenabila, 
garantata de instituţii eficiente. Sectorul depinde de nivelul de tehnologie, dar şi de cunoştinţe şi 
eficienţa utilizării terenurilor, forţei de muncă şi altor inputuri. Productivitatea si competitivitatea 
ridicate sunt bazele creşterii producţiei, pentru îmbunătăţirea accesului la piaţă pentru agricultori şi 
întreprinderile din agro-procesare, pentru a creşte veniturile şi deasemenea pentru a îmbunătăţi 
nivelul de trai al agricultorilor şi familiilor lor.  



 

 

       
 

 

 
Creşterea calităţii produselor agro-alimentare este un factor fundamental pentru creşterea 
competitivităţii. Creşterea calităţii va decurge din imbunătăţirile tehnologice, din noile metode şi tehnici 
ale sistemelor integrate de managementul producţiei dar şi din reducerea utilizării produselor chimice, 
ceea ce  va conduce la creşterea producţiei ecologice. 

 
Viziunea strategică AFSS consideră că dezvoltarea agriculturii şi agro-procesarii in vederea integrarii 
europene, care ghidează viziunea guvernului pentru aceste sectoare, sunt de  bun augur pentru a 
îndeplini standardele şi cerinţele unei  integrari mai rapide a Albaniei in UE, în general, şi către AAS, 
în special. 

 

Priorităţi strategice 

Este clar deja că progresul va fi prea lent fără o creştere treptată a sprijinului financiar pentru 
agricultori şi agro-procesatori, sub formă de granturi sau de împrumuturi pentru dezvoltare, pentru a 
activa şi a accelera modernizarea fermei şi a afacerii şi pentru a creşte productivitatea şi 
competitivitatea. Tot suportul tehnic de care au beneficiat agricultorii şi cei implicati in agro-business 
până acum în diferite moduri, variind de la instruire la sfat, a îmbunătăţit deja "software-ul" de 
dezvoltare. Acum, eficienţa şi viteza de dezvoltare vor depinde de intervenţii şi îmbunătăţiri în 
"hardware", adică de îmbunătăţirea nivelului tehnologic de producţie care necesită mai multe 
investiţii directe. Acesta este motivul pentru care planificarea unui sprijin financiar mai mare este 
considerată o prioritate strategică pentru sectorul agricol și agro-business. 
 
Irigatiile şi drenarile au captat cea mai mare parte a fondurilor agricole până în prezent, deoarece  apa 
este principalul factor de creştere a producţiei agricole. Având în vedere situaţia actuală, ca o mare 
parte din sistemul de irigare şi drenare încă nu este reabilitat sau este ineficient, vor fi necesare 
completarea şi îmbunătăţirea acestui proces. 

 
  Piaţa este factorul-cheie generator de stimuli de dezvoltare al sectoarelor de producţie. Identificata 

în prima parte, comercializarea de produse agricole este subdezvoltată. În anii precedenţi sau chiar în 
acest moment, unele iniţiative de dezvoltare puse în aplicare s-au dovedit insuficiente pentru a 
stabili un marketing agricol la nivel de fermă sau la nivel de piaţă în conformitate cu standardele 
necesare. Acest aspect o face sa devina o prioritate speciala. 

 

 Nivelul de tehnologie şi de cunoştinţe, inclusiv de informaţii, rămân un factor esenţial pentru creşterea 
productivităţii, producţia în sine, calitatea produselor si, prin acestea, competitivitatea si nivelul de 
acces pe piață pentru agricultori şi cei din agro-business. Deşi nivelul de tehnologie la ferme şi in agro-
business s-a îmbunătăţit considerabil în comparaţie cu primii ani de tranziţie, este încă scăzut în  
comparaţie cu alte ţări. Din acest motiv, este o prioritate strategică importantă. 

 

Siguranţa alimentară pentru produsele agricole și agro-prelucrate este o problemă vitală, care 
este legată de calitatea şi de securitatea vietii. Problema siguranţei alimentare este critică, 
foarte fragila şi a fost subliniata chiar în dialogul de integrare a ţării in UE. Între timp, în ciuda 
progresului care a fost identificat mai sus, există multe aspecte grave ale elementelor de 
siguranţă alimentară şi probleme încă neconsolidate legate de aceasta încă mai aşteaptă o 



 

 

       
 

 

rezoluţie relevanta. Prin urmare, garantarea unei siguranţe alimentare sporite pentru populaţie 
va fi o prioritate absolută. Siguranţa alimentară va fi garantata prin îmbunătățiri tehnologice, 
aplicarea unor noi metode şi sisteme de control pentru siguranţa alimentara, utilizarea 
metodelor de gestionare integrată a dăunătorilor, management integrat de nutriţie la plante şi 
animale de reproducere şi utilizarea de bune practici agricole, care împreună vor creşte 
importanţa şi ponderea produselor ecologice în producţia agricolă şi coşul de consum. 
 

Sectoare strategice 

Sectoarele strategice vor fi dezvoltate cu prioritate. Factorii de bază care au fost considerati în definirea 
priorităţilor sunt: (i) dezvoltarea tendinţelor pe mai departe; (ii) dezvoltarea potenţiala viitoare, având 
în vedere condițiile agro-climatice şi tradiţia; (iii) impactul asupra venitului agricultorului; (iv) condiţiile 
de piaţă şi, în general, concurenţa şi (v) exportul potenţial. Sectoarele strategice în perioada 2007-2013 
sunt: 
 Producţia de fructe, masline si struguri 
 Productia de legume 
 Produselor animaliere 
 Prelucrare industrială a fructelor și legumelor 
 Prelucrare Industriala a strugurilor 
 Prelucrare Industriala a laptelui si a carnii 

 

CONCEPTUL DE POLITICI GENERALE DE DEZVOLTARE AGRICOLĂ 

Strategia si dezvoltarea agriculturii au nevoie in mod clar de  baze conceptuale politice. Deşi modul, 
priorităţile şi zonele intervenţiilor prin diferite politici, fie publice sau private, sunt bine conturate în 
strategii pe termen lung sau scurt, în Albania este nevoie de o reformulare mai clara şi sistematică a 
conceptului politicii agricole care trebuie pusa în aplicare. Noul concept de politica agricolă va consta 
din următoarele principii importante: 
 
 Creşte caracterul participativ sau inclusiv al procesului politic pe tot parcursul ciclului de 

politici: identificarea, conceperea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea. 
 Asigura continuitatea ciclului politic, evitând pauze şi franari, pentru a se asigura continuitatea 

sprijinului pentru agricultură. 
 Se concentreaza mai mult pe sprijin direct, pentru a asigura un impact asupra punctelor 

critice, factori directi, cum ar fi tehnologia, creşterea producţiei agricole şi îmbunătăţirea 
calităţii. 

 Trecerea la o fază de monitorizare obligatorie şi standardizata de evaluare a impactului 
politicii şi programului, ca o condiţie care va creşte nu numai implicarea manageriala, dar care 
sa asigure eficacitatea programelor de dezvoltare. 

 Rezultatele sau efectele politicilor de dezvoltare se măsoară prin indicatorii "SMART" 
 Se concentreaza atenţia pe politicile agricole bazate pe cerere sau piata. În viitor politicile care 

au scopul de a gestiona cererea consumatorilor vor trebui să aibă un loc special, care decurge 
din eficacitatea acestora în alte ţări, dar şi în Albania. 

 Integrarea in Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, la care Albania este semnatară, în 
special obiectivul de reducere a sărăciei. Cu toate că acest obiectiv nu este derivat în mod 
explicit, acesta se reflectă implicit în principiile mai sus-menţionate ale politicii agricole noi şi 
va fi realizat prin creşterea producţiei şi ocuparea forţei de muncă rurale. 



 

 

       
 

 

 
Aceasta reformulare explicită ar fi o condiţie importantă pentru ca strategia agricola să fie coerentă, 
obiectivă și să aibă efecte concrete in agricultură şi alimentaţie. 

 
Politici legate de investiţii în agricultură sau în agro-procesare 

 Plăți sub formă de subvenţii directe sau de credite pentru investiţii în tehnologii de producţie 
 Plăți directe sub formă de granturi sau de credite pentru a creşte inventarul de pomi fructiferi 

sau animalele de producţie, utilaje, masini agricole si stocarea capacităţilor 
 Plăți directe sub  formă de granturi pentru factori de producţie agricolă sau agro-procesare 
 Subvenţionarea ratei dobânzii (sau garanţie la credit) la împrumuturi private 
 Plăți directe sau credit pentru promovarea şi susţinerea iniţiativelor locale 
 Investiţii în infrastructura pieţelor şi organizaţiilor de producători 
 

Politici legate de asistenta tehnica si consultanta pentru agricultori 

 Platforme de inovare rurala 
 Parteneriate paralele (asociaţii, grupuri de producători sau de marketing, grupuri de acţiune 

locală) 
 Parteneriate verticale (fermieri şi comercianţi sau producători si agro-procesatori care 

cooperează în programe comune de tranzacţionare intrări şi ieşiri) 
 Stabilirea unor reguli şi consolidarea monitorizarii pentru a elimina potenţiale fenomene 

monopoliste în piaţa de intrare 
 Facilitarea licenţierii şi usurarea sarcinilor fiscale pentru comercianţi in vederea creşterii 

competitivităţii de piaţă 
 Înfiinţarea de şcoli pentru  agricultori 
 Îmbunătăţirea tehnicilor și capacităților agricole 
 Monitorizarea mai atenta a calitatii seminţlor şi răsadurilor 
 Schimburi de experienţa locale în tehnologii de producţie, comercializare şi organizarea 

asociaţiilor 
 Îmbunătăţirea sistemului de "cunoştinţe şi informaţii agricole" în întreaga ţară 
 Sustinerea fermierilor  in întreaga ţară 
 Discuţii de grup pentru a identifica caile de promovare a agro-turismului si produselor ecologice 
 Extinderea de bune practici agricole şi de protecţie integrata a plantelor 
 Studii pentru identificarea pieţelor de nişă 
 Asistenţă tehnică sau financiară pentru activităţile cu valoare adăugata la produsele fermei  
 Campanii de conştientizare 
 Stabilirea şi implementarea standardelor pentru produsele agricole 
 Îmbunătăţire în colectarea, difuzarea, utilizare şi publicarea de informaţii statistice 
 Îmbunătăţirea procedurilor de planificare, monitorizare, evaluare şi publicarea rezultatelor  
 Îmbunătăţiri juridice şi armonizare cu legislaţia UE 
 Perfecţionarea sistemului informaţiilor de piaţă 
 Introducerea de servicii private cu plata de consultanţă agricolă  
 Instruire pentru administratie, agricultori şi grupuri de producători 

 

ABORDĂRI POLITICE PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII 



 

 

       
 

 

Abordările  politice care vor fi implementate în atingerea obiectivelor AFSS sunt: 
 Sprijin financiar public direct şi indirect 
 Încurajarea resurselor interne 
 Învăţarea şi corelarea 
 Participarea şi dialogul între beneficiari şi părţile interesate 
 Responsabilizarea beneficiarilor prin intermediul programelor 
 Crearea unui mediu competitiv 
 Stimularea cooperării 

 

Politicile pe termen scurt (2008) 

 Îmbunătăţiri ale legilor privind  utilizarea şi transferul terenurilor, inclusiv politicile fiscale 
adecvate 

 Instruire pentru consolidarea instituţionala şi organizatorica a asociaţiilor hidrologice 
 Consolidarea instituţionala a gestionarii terenurilor (Inspectoratul teritorial) 
 Extensie pentru a îmbunătăţi managementul integrat al terenurilor  
 Reabilitarea irigatiilor si drenajului cu fonduri publice sau prin încurajarea sectorului privat 

 Politicile pe termen mediu (2009-2010) 

 Mobilizarea şi sensibilizarea stakeholderilor interesati de dezvoltare a agriculturii pentru 
a îmbunătăţi managementul terenurilor agricole 

 Sistemul de informaţii pentru utilizarea terenurilor 
 Extinderea îmbunătăţirii managementului integrat al terenurilor  
 Reabilitarea irigatiilor si a drenajului cu fonduri publice sau prin încurajarea sectorului privat 
 Instruire pentru consolidarea instituţionala şi organizatorica a asociaţiilor hidrologice 

 

Politici pe termen lung (2011-2013) 

 Reabilitarea irigatiilor si drenajului cu fonduri publice sau prin încurajarea sectorului privat 
 Consolidarea rolului administraţiei publice locale în irigare şi drenare 
 Extensie pentru a îmbunătăţi managementul integrat al terenurilor  
 Instruire pentru consolidarea organizaţionala şi instituţionala a asociaţiilor hidrologice 

 

 
Taxe: 

Taxe 

Un rezumat al regimului fiscal al persoanelor din Albania e compilat de UE la următoarea adresa: 
http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/tax/tax-by-country/albania, include informaţii 
pentru: 

 impozitul pe venit 
 taxe de securitate socială 

http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/tax/tax-by-country/albania


 

 

       
 

 

 colectarea de impozite şi procedurile de plată 
 vizele şi permisele de muncă şi rezidenţă 
 dubla impozitare şi tratate fiscale. 

Taxe  favorabile şi sistemul vamal 

Odată cu adoptarea noului pachet fiscal 2014, Legea nr. 179/2013 din 28 decembrie 2013 , Guvernul a 
luat o serie de iniţiative cum ar fi: 

 TVA =0 pentru utilaje în valoare de peste 500.000 de dolari care vor fi folosite pentru a creşte 
productivitatea. 

 Taxe =0 pentru întreprinderi mici cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane LEK. 
Afacerile mici vor plati o taxa de 25 mii LEK1 (€177) pe an. 

 Întreprinderile cu o cifră de afaceri anuală de 2-8 milioane LEK (€14,000.00-56,000.00) vor fi 
supuse la o rată de impozitare de 7,5% 

 TVA=0 pentru medicamente, servicii de sănătate, începând cu 1 aprilie 2014. 
 Accize=0 pentru combustibil folosit pentru nevoile companiilor producătoare de petrol. 

SISTEMUL VAMAL ALBANEZ 

 Legislaţie şi administrare vamala 

Direcția Generală Vamala-DGV, (GDC)  este instituţia responsabilă pentru gestionarea vamală în 
Republica Albania. GDC este subordonata Ministerului Finanţelor şi-si desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Legea Nr. 8449 din 27.01.1999 "Codul Vamal din Republica Albania" şi modificările 
acesteia. 

Mai multe informaţii privind vama albaneză pot fi găsite la adresa www.dogana.gov.al. 

Tarife vamale 

Albania este membră a Organizației Mondiale a Comerțului- OMC (WTO) din septembrie 2000. Prin 
aderarea la WTO Albania a trebuit să-si alinieze legislaţia la comerţul internaţional şi regimul WTO. 

Tarifele vamale se aplică conform nomenclatorului combinat de clasificare a mărfurilor. Această 
clasificare este în concordanţă cu nomenclatorul european comunitar combinat cu clasificarea 
mărfurilor din Comunitatea Europeana. Sistemul de tarifare este foarte simplu. Sistemul tarifar aplicabil 
natiunii celei mai favorizate este: 0%, 2%, 5%, 6%, 10% şi 15%. 

Sub FTA-s, Albania aplică tarifele preferențiale de import pentru partile semnatare CEFTA, părţilor 
semnatare EFTA, statelor membre ale UE şi Turciei.  În cazul produselor industriale (capitolele 25-97 din 
Nomenclatorul privind  Clasificarea Mărfurilor) tariful este de 0%, în timp ce pentru produsele agricole 
sunt stabilite în acordurile distincte. 

                                                           
1 LEK= moneda albaneza (n.t.) 

http://www.dogana.gov.al/


 

 

       
 

 

Tratamentul tarifar favorabil-TTF, (FTF) este de asemenea aplicat. Acesta prevede reducerea sau 
scutirea de taxe de import exigibile după natura mărfurilor. 

REGIMUL VAMAL ALBANEZ 

1. Punerea în regim de liberă circulație. Mărfurile puse în liberă circulaţie, cu un nivel de reducere 
sau zero taxe de import, din cauza folosirii lor particulare/speciale, vor rămâne sub supraveghere 
vamală. Această supraveghere se încheie atunci când condițiile pentru nivelul de reducere sau zero 
taxe vamale încetează să existe, atunci când mărfurile sunt exportate sau distruse, sau atunci când 
bunurile sunt folosite în alte scopuri decât cele prevăzute pentru punerea în aplicare cu nivel de 
reducere sau zero taxe vamale, cu condiția ca obligațiile sa fie plătite. 

2. Regimul de permis temporar permite în teritoriul vamal al Republicii Albania  scutirea totală sau 
parţială de taxe de import, fără a fi subiectul unor măsuri de politică comercială, a mărfurilor non-
albaneze destinate reexportului fără să sufere nici o schimbare cu excepţia amortizarii datorată 
utilizării lor.  

3. Regimul perfecționării active se referă la un regim vamal unde mărfurile importate în Albania, 
sau de origine albaneză, sunt fabricate sau prelucrate şi apoi re-exportate din Albania sub formă de 
produse compensatoare. Regimului de perfecționare activă permite producătorilor să importe 
materii prime sau produse semi-prelucrate, scutite complet sau parţial de taxe vamale, şi la 
fabricare/procesare şi re-exportul produselor finite compensatoare. Produsul importat original 
poate sau nu poate fi distins fata de produsul finit. 

4. Regimul de perfecţionare pasivă se aplică mărfurilor albaneze exportate temporar din țara 
pentru a fi prelucrate în afara ţării şi re-importate sub formă de produse compensatoare 
reimportate în teritoriul Albaniei. Produsele compensatoare reimportate vor fi puse în liberă 
circulație, scutite de taxe de import complet sau parţial. 

 5. Regimul de antrepozit permite depozitarea într-un antrepozit vamal de: 

o a) Bunuri non-albaneze care nu sunt supuse unor taxe vamale 
o b) Mărfuri albaneze, conform prevederilor  în vigoare, caz de antrepozit vamal cand 

necesită aplicarea de măsuri privind exportul acestor produse. 
o Un antrepozit vamal poate fi public sau privat. 

 - Depozitele publice sunt utilizate pentru a stoca bunurile de catre orice 
persoană interesată. 

 - Depozitele private sunt folosite pentru a stoca bunurile numai de catre 
operatori de depozit. 

 6. Regimul de tranzit. Se referă la circulaţia de mărfuri pe teritoriul Albaniei dintr-un punct vamal la 
altul: 

 Bunurile non-albaneze nu sunt supuse unor taxe vamale şi taxe de import. 
 Bunurile albaneze, supuse procedurilor de export. 

Acest regim poate fi, de asemenea, aplicat pe circulaţia mărfurilor pe un alt teritoriu în caz de:  
 acord internaţional semnat 
 document de transport însoțitor emis pe teritoriul Albaniei. 



 

 

       
 

 

7. Regimul de transformare a mărfurilor sub control vamal permite importul de bunuri non-
albaneze scutite de taxe vamale; utilizarea lor în operaţii care determina schimbarea naturii lor şi 
apoi plasarea în liberă circulație a produselor obtinute ca urmare a acestor operaţiuni, odată ce 
taxele de import au fost îndeplinite. 

 8. Admiterea temporară se aplică bunurilor care nu vor fi puse în liberă circulaţie imediat şi sunt 
deţinute temporar într-un depozit până când acestea sunt supuse altui regim vamal. Depozitele sunt 
admise daca au fost aprobate de autorităţile vamale. Durata depozitării în aceste zone trebuie să nu 
depaseasca 5 zile pentru mărfuri rutiere şi feroviare de transport și nu mai mult de 10 zile pentru 
mărfuri de transport maritim. 

 Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 

 Importurile - TVA este calculata, aplicata şi plătita în momentul în care mărfurile intra pe teritoriul 
vamal albanez. Cota de TVA este de 20% la valoarea impozabila. Conform legii Nr.7928 din 26.12.2007 
"Pentru TVA"  modificată, scutirile de TVA se aplică pentru: 

 Importul de bunuri plasate în regim de tranzit. 
 Importul de bunuri declarate sub incidenta regimului de admitere temporară 
 Import de mărfuri în prelucrare activă 
 Importul de bunuri sau servicii legate de performanţa de explorare şi faze de dezvoltare ale 

operaţiunilor petroliere efectuate de către contractorii care lucrează pentru aceste operaţii. 
 Importul de animale vii , provenind de la donatori diferiti. 
 Importul de mărfuri provenite de la NATO. 
 Importul de aparate care ajuta la integrarea oamenilor în viaţa de zi cu zi. 

Codul vamal prevede scutirea de taxe vamale pentru emigranţii care se reîntorc (persoane care au trăit 
în altă ţară pentru o perioadă de cel puțin 12 luni continuu şi se întorc în Albania). 

 Exporturi 

Exporturile albaneze sunt scutite de TVA (Cota TVA, 0%) 



 

 

       
 

 

 

        http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/tax/tax-by-country/albania 
 
Inregistreaza-ti afacerea: 

 http://ncr.gov.al/ 
 http://qkr.gov.al 
 http://aida.gov.al/ 
 http://qkl.gov.al 

ÎNREGISTRAREA COMPANIEI ŞI LICENŢIEREA AFACERII 

Sunt două iniţiative majore luate de catre  guvernul din Albania, care au ca scop îmbunătăţirea 
climatului de afaceri, infiintarea Centrului Naţional pentru Inregistrarea Afacerii-CNIA (NRC) și  Centrului 
National de Licenţiere (NLC).  Legislaţia cu privire la înregistrarea de afaceri şi procedurile de acordare a 
licenţelor este armonizata cu standardele UE cu accent pe reducerea barierelor administrative pentru 
întreprinderile care operează în Albania. 

Inregistrarea Companiei 

Legea comerciala nr. 9901 "Despre antreprenori şi societăţi comerciale") a intrat în vigoare la 21. 05. 
2008. Prezenta lege reglementează statutul de antreprenori, fondator şi gestionarea companiilor, 
drepturile şi obligaţiile fondatorilor de companii, partenerilor, membrilor şi acţionarilor, reorganizarea şi 
lichidarea. 

Potrivit legii comerciale, tipurile de entităţi de afaceri sunt: 

 Societate in Nume Colectiv – O companie reprezinta un parteneriat general în cazul în care 
aceasta este înregistrată ca atare, conduce afacerile sale sub un nume comun şi răspunderea 

http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/tax/tax-by-country/albania
http://ncr.gov.al/
http://qkr.gov.al/
http://aida.gov.al/
http://qkl.gov.al/


 

 

       
 

 

partenerilor faţă de creditori este nelimitata. 
 Societate in Comandita - O companie reprezinta un parteneriat limitat, în cazul în care cel puţin 

răspunderea unui partener este limitată la suma interesului lui (partener limitat), în timp ce 
răspunderea altor parteneri nu este limitata (parteneri generali). Partenerii generali au statut 
de parteneri într-un parteneriat general. 

 Societate cu răspundere limitată -O companie cu răspundere limitată este o companie 
infiintata de persoane fizice sau juridice care nu sunt responsabile pentru angajamentele 
societăţii şi care inregistreaza personal pierderi numai în măsura in care sunt parti neacoperite 
de contribuţiie prevăzute. Contribuţiile membrilor constituie capitalul de bază al companiei.  

 Societate pe actiuni – societatea pe acţiuni este o companie al cărei capital de bază este 
împărţit în acţiuni şi subscris de fondatori. Fondatorii sunt persoane fizice sau juridice, care nu 
sunt responsabili pentru angajamentele societăţii şi care inregistreaza personal pierderile 
numai în măsura in care sunt parti neacoperite de acţiuni ale capitalului de bază la care au 
subscris. 

 Filiale si reprezentante. În conformitate cu Legea nr. 9901 persoanele autorizate să gestioneze 
o companie pot stabili filiale si reprezentante. 

 Filialele sunt entitati de afaceri fără personalitate juridică. Ele au un grad de stabilitate, au 
propriul management  şi încheie acorduri în numele companiei. 

 Reprezentanţele sunt locuri de afaceri fără personalitate juridică şi fără gestiune. Eie 
promovează societatea şi de asemenea, intra în acorduri în numele companiei. 

 Societati Mixte – în conformitate cu Codul Civil Albanez societatile mixte (companie simplu) 
sunt stabilite de două sau mai multe persoane, persoanele fizice sau juridice, straine sau 
naţionale, fiind de acord să se angajeze într-o activitate economică pentru a partaja profiturile 
care decurg din aceasta. 

Înregistrare în NRC 

Înregistrarea de noi afaceri în Albania, în conformitate cu Legea nr. 9723, din 03.05.2007 "Centrul 
Naţional de Inregistrare" se face prin NRC. NRC este o institutie publica centrala, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Economiei, iar sediul juridic este în Tirana. 

Obligaţia de înregistrare 

Subiecţii obligaţi să se înregistreze în Registrul Comercial sunt: 

1. Persoanele fizice care exercită o activitate economică comerciala; 
2. Parteneriate simple prevăzute de Codul Civil; 
3. Societăţi comerciale; 
4. Filiale si reprezentante de firme straine; 
5. Societăţi de Economii şi de Credit şi Sindicate; 
6. Companii de cooperare; 
7. Orice altă entitate supusa înregistrării în conformitate cu legea albaneză. 

Aplicarea la NRC 

Cererea iniţială de înregistrare a noii societati poate fi făcuta pentru 24 de ore cu un cost de 100 TEK la 
ghiseul de serviciu al NRC biroul din Tirana, sau la orice alt ghiseu de serviciu al NRC situat într-un birou 
municipal. O cerere se poate face la orice ghiseu de serviciu NRC, indiferent de localizarea activitatii sau 



 

 

       
 

 

sediul solicitantului. Este permisă inregistrarea de afaceri on-line. 

Folosind o procedură de cerere unică, NRC nu numai ca inregistreaza societăţile comerciale in Registrul 
Comerţului, dar le si înscrie la autorităţile fiscale, sociale şi de asigurări de sănătate şi la Inspectoratul de 
Munca. 

Mai mult decât atât, este aplicat principiul "acordului tacit"; În cazul în care in termen obligatoriu de 1 zi 
de la prezentarea cererii de înregistrare, nu se efectueaza înregistrarea, NRC notifică suspendarea cererii 
sau nu anunta negarea, înregistrarea se consideră imediat acceptata. 

 
 
Regulamente: 

Documentaţia necesară pentru înregistrarea la NRC 

Pentru înregistrarea unei noi societăți în Centrul National de Inregistrare (NRC) sunt necesare 
următoarele documente: 

1.         Formular de cerere 

Formularele de cerere sunt specifice pentru diferite tipuri de entităţi aplicante. Formularul de cerere şi 
instrucţiunile pentru finalizarea lor pot fi luat de la fiecare ghiseul de serviciu al NRC sau pot fi 
descărcate de pe site-ul NRC.  Solicitantul poate completa formularul la orice ghiseu de serviciu NRC cu 
ajutorul notarului de serviciu dacă este necesar, sau prin Internet, utilizând funcţia NRC "Aplica On-Line". 

2.         Documentele de însoțire 

 Originalul documentului de identificare personală (carte de identitate), pe care notarul de 
serviciu de la ghiseul NRC il va verifica, copia şi scana şi apoi il returneaza; 

 Alte documente însoţitoare 

Lista documentelor însoțitoare pentru înregistrarea iniţială este specifica formei juridice privind 
societatea. Solicitantul poate găsi lista documentelor însoțitoare anexata formularului de cerere. 

Pentru informaţii mai detaliate despre înregistrarea companiei, vă rugăm să consultaţi site-ul NRC la 
adresa www.qkr.gov.al 
 
 
Permise si licente: 

Lista permiselor si licenţelor în Albania: http://www.qkl.gov.al/RegistriesInsideNLC.aspx 

Avand la baza Legea nr. 10081, din 23 februarie 2009, care reformeaza procesul de licenţiere a 
afacerilor  din Albania, Centrul Naţional de Licenţiere (NLC) si-a început din iunie 2009 activitatea ca 
instituţie publică centrală subordonata ministerului responsabil pentru problemele economice. Prezenta 

http://www.qkr.gov.al/
http://www.qkl.gov.al/RegistriesInsideNLC.aspx


 

 

       
 

 

lege are ca scop îmbunătăţirea climatului de afaceri prin reducerea barierelor administrative privind 
libera iniţiativa să desfăşoare activităţi economice, comerciale sau profesionale,  cu privire la utilizarea 
de bunurilor publice, garantând în acelaşi timp respectarea intereselor publice în timp ce desfăşoară 
activităţile mai sus-menţionate şi folosind bunuri publice. 

Cu servicii “o singura oprire” şi proceduri prescurtate, transparente şi rapide, NLC a redus barierele 
administrative pentru a degreva intreprinderea, a redus costurile afacerii privind  procesul de acordare a 
licenţelor şi a minimizat formalitatile, îmbunătăţind astfel considerabil climatul de afaceri din Albania. 

NLC ofera urmatoarele servicii 

 se ocupă de proceduri de licenţiere şi autorizare, conform cu Legea nr. 10081; 
 păstrează şi administrează Registru National de Licente si Autorizatii; 
 oferă acces public gratuit, conform prevederilor legii; 
  informează şi consiliază solicitanții și publicul larg asupra acordarii licenţelor şi criteriilor de 

autorizare; 

http://www.qkl.gov.al/default.aspx 

Licenţele şi permisele, şi/sau subcategoriile respective, care se încadrează în competența NLC sunt 
împărţite în trei grupe: 

 Primul grup include acele categorii sau subcategorii, care necesită doar declarațiile 
solicitantului pe proprie raspundere, pentru a evalua dacă criteriile sunt îndeplinite în mod 
corespunzător. 

 Al doilea grup include acele categorii sau subcategorii care, pe langa declarațiile solicitantului 
pe proprie raspundere,  necesită, de asemenea, ca dovada ca documentele să fie transmise de 
către solicitant puţin unul dintre criterii, pentru cel. 

 Al treilea grup include acele categorii sau subcategorii pentru care evaluarea criteriilor  (cel 
puţin pentru unul dintre ele) trebuie să se bazeze, nu numai pe ceea ce este prevăzut în 
alineatele 2 şi 3 ale acestui articol, dar, de asemenea, pe un proces de inspecție, de testare, 
concurenţă, interviu, sau orice altă metodă de evaluare. 

În funcţie de natura şi cerinţele in cauza, nu toate licenţele şi permisele sunt supuse examinării de catre 
Centrul Naţional de Licenţiere. Ca regulă general cererile de obținere a unei autorizații sunt examinate 
direct de către autorităţile publice competente fără intervenţia Centrului Naţional de Licenţiere. 
Procesul de autorizare poate deveni parte a procesului de licenţiere pentru categoria care face parte din 
grupul III, precum și în cazul în care cerinţele autorizaţiilor coincid cu una sau mai multe cerinţe de 
licenţiere. 

În plus, Legea reglementeaza 12 zone de licenţiere, în cazul în care licenţele/permisele sunt prelucrate 
prin NLC sau fără implicarea NLC.  În ceea ce priveşte zonele în care sunt prelucrate licenţele/permisele 
fără implicarea NLC, sistemul de licențiere este reglementat de către legislaţie sectorului. Este  cazul 
următoarelor sectoare: 

 Serviciul financiar bancar; 
 Servicii financiare non-bancare (asigurari, valori mobiliare, obligaţiuni ale societăţilor pe 



 

 

       
 

 

acţiuni şi ale guvernării locale, întreprinderi de plasament colectiv, fondurile de pensii etc.) 
 Servicii de radiodifuziune; 
 Servicii în sectorul energetic (productia, transmiterea, distribuţia, furnizarea şi 

tranzacţionarea energiei electrice; transmiterea, distribuţia, furnizarea şi comercializarea 
de gaze naturale; exploatarea la locul de depozitare a gazelor naturale şi exploatarea în 
statii de lichefiere); 

 Aerian, maritim şi servicii de transport rutier; 
 Jocuri de noroc; 
 Servicii poștale; 
 Concesionari (Legea concesionarii prevede că anumite activităţi economice fac obiectul 

unui acord de concesiune, a se vedea fişa informativă nr. 1). 

Licenţierea prin NLC 
Cererile de licenţe/permise sau subcategoriile respective se pot face la ghiseul de serviciu  de la biroul 
NLC din Tirana, sau în orice alt ghiseu de serviciu NLC situat într-un municipiului la cost de 100 TEK. O 
cerere se poate face la orice ghiseu de serviciu NLC, indiferent de locaţia activitatii sau sediul 
solicitantului. 

Cererile cuprind formularele standard de cerere completate şi documentele necesare. Solicitantul 
însuşi/însăşi sau o persoană autorizată în mod corespunzător poate depune cerere  la ghiseul de serviciu 
NLC. NLC nu are dreptul de a cere de la solicitanţi alte documente sau informații care nu sunt incluse în 
formularul standard. 

NLC face o examinare preliminară a cererilor pentru al treilea grup şi atunci când nu există niciun motiv 
pentru respingerea public, mentioneaza in registrul deciziilor preliminare  trecerea la faza a doua a 
procesului de revizuire şi notifica prin mijloace electronice alte instituţii care sunt implicate în procesul 
de examinare a criteriilor, pentru partea lor de competenta. 

Evaluarea îndeplinirii  criteriilor de licenţiere sau de autorizare se bazează în consecinţă pe: auto-
declaraţiile solicitantului, documente eliberate de alte organisme publice sau instituţii private, evaluările 
efectuate, inspecțiile preliminare efectuate, teste, concursuri, interviuri, audieri sau alte metode 
corespunzătoare care au fost folosite. 

Procedura de analizare a cererilor pentru  licenţe sau autorizaţii este clara, simpla, transparenta şi se 
bazeaza pe următoarele: 

• a. principiul "acordului tacit"; 
• b. mijloacele electronice de comunicare şi informaţii, inclusiv posibilitatea de aplicare on-line; 
• c. modelul “o singura oprire”; 
• d. schimb integrat de informaţii şi documente între organismele publice. 

Pentru informaţii mai detaliate despre instrucţiuni de înregistrare, vă rugăm să consultaţi site-ul NRC la 
adresa  www.qkl.gov.a 

In conformitate cu Procedura Ordonantei de Urgenţă a Guvernului, în Albania pot fi eliberate 
următoarele: 

 Autorizaţie sanitară 

http://www.qkl.gov.al/


 

 

       
 

 

 Certificat juridic de intenție de a efectua lucrari funciare pe terenuri agricole 
 Autorizarea pentru defrisarea viilor 
 Autorizaţie pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie 
 Certificat sanitar-veterinare 
 Certificat de înregistrare de origine 
 Licenta de depozitare pentru cereale şi oleaginoase 
 Observații pentru organizațiile de îmbunătățiri funciare 
 Autorizaţia de a lucra cu materiale clasificate 
 Managementul licentelor de exploatare a fondurilor de vânătoare 
 Autorizaţie pentru păstrarea animalelor sălbatice în captivitate 
 Autorizaţie pentru instituirea și funcționarea reproducție  la animale pentru vânat 
 Autorizaţie pentru instituirea şi funcţionarea  complexelor de vânătoare 
 Autorizaţie pentru naturalizarea faunei sălbatice, prelucrare de carne de vânat şi alte produse 

de vânătoare pentru scopuri comerciale sau servicii 
 Atribuirea drepturilor fondurilor de vânătoare 
 Certificare/recertificare pentru operatorii forestieri 
 Certificat pentru persoane juridice şi fizice care efectuează proiectarea și executarea lucrărilor 

funciare în silvicultură  
 Autorizare pentru producatorii de material forestier de reproducere 
 Autorizarea ocoalelor silvice  
 Autorizaţia de practica pentru personalul din silvicultură 
 Certificat pentru drepturi de tranzacţionare a  vinurilor cu denumire de origine 
 Decizia pentru dreptul de a produce vinuri cu denumire de origine controlate  
 Aviz de import  seminţe şi răsaduri  
 Autorizare pentru producţia, prelucrarea sau comercializarea de seminţe şi răsaduri 
 Autorizaţie de comercializa  produse fitofarmaceutice 
 Autorizaţia de utilizare a produselor fitosanitare din grupele I şi II de toxicitate  
 Autorizaţia pentru prestarea de servicii cu produse fitosanitare 
 Certificat pentru dreptul de a importa probe ale  produselor fitosanitare 
 Autorizaţie pentru unităţi specializate pentru a dezvolta planuri de gestionare a pădurilor  
 Pașaportul fitosanitar 
 Certificat de înregistrare pentru producători, centre de expediţie, depozite colective sau 

importatori a anumitor plante şi produse 
 
 
Drepturi de autor si proprietate intelectuala: 
Actele legislative majore albaneze care reglementează drepturile de autor şi de proprietate intelectuală 
sunt Legea Proprietăţii Industriale, Nr. 9947 din 7 iulie 2008 şi Legea privind Drepturile de Autor şi a 
drepturilor conexe, Nr. 9380, din 28 aprilie 2005 (modificată). 
 
 Legea privind Drepturile de Autor şi a Drepturilor Conexe guvernează drepturile şi obligaţiile 
participanţilor la activităţile creative, productive şi comerciale şi orice alta evaluare, utilizare, exercitare, 
literatură, artă sau activitate ştiinţifica. Această lege se aplică persoanelor fizice şi juridice locale şi 
străine care efectuează lucrări comerciale creative, productive sau de evaluare, sau au o varietate  de 
funcţii artistice sau ştiinţifice exercitate pe teritoriul albanez. Obiectul prezentei legi sunt lucrări 
originale, reproduceri şi colecţii. 
Legea proprietăţii industriale, Nr. 9947 din 7 iulie 2008, a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2008. Prezenta 



 

 

       
 

 

lege reglementează achiziționarea drepturilor de proprietate industrială şi protejează drepturile de 
autor, brevete, mărci comerciale, timbre, mărci de origine, desene și modele industriale și indicații 
geografice. Această lege se aplică pentru domeniile industrial, comercial şi agricol şi contribuie la 
dezvoltarea tuturor produselor naturale şi manufacturate. Prevederile legii sunt aplicabile în mod egal 
persoanelor fizice sau juridice străine care sunt rezidenţi ai ţărilor membre ale: 
a) tratate internaţionale şi convenţii, în care Albania este membră 
b) tărilor care sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului 
c) tărilor în care se aplică principiul reciprocităţii mutuale sau regionale cu Republica Albania. 
 
Conform acestei legi, invenţiile şi utilizarea unui model sunt protejate de brevete emise de Oficiul de 
Brevete. Desenele sau modele industriale, marci, servicii şi mărci de origine sunt protejate prin 
înregistrare la Directoratul General pentru Brevete şi Mărci-DGBM (GDPM). 
GDPM are autoritatea de a păstra și de a administra registre pentru: 
a) cererile de înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale, indicații geografice și cererile 
pentru acordarea de brevete şi de înregistrare de circuite integrate 
b) brevete, circuite integrate, mărci, desene și modele industriale, indicaţii geografice înregistrate 
c) reprezentanții autorizați pentru brevete, mărci, desene și modele industriale și indicații geografice. 
 
Aceste registre sunt disponibile pentru consultare publică. Orice date referitoare la drepturile de 
proprietate industrială protejate sau aplicaţii pentru protecţia lor sunt publicate periodic în buletinul 
GDPM cel puţin de patru ori pe an. Publicul poate solicita informaţii suplimentare privind proprietatea 
industrială in legatura cu tarifele respective și în conformitate cu prevederile legii. 
 

OMPI -Tratate administrate (intrarea în vigoare a Tratatului pentru Partea Contractantă) 

Tabel recapitulativ cu membrii Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi 
Tratatele administrate de OMPI, plus UPOV, OMC şi ONU 

 Tratat privind dreptul brevetelor (mai 17, 2010) 
 Acordul de la  Strasbourg privind Clasificarea Internaţionala a Brevetelor (24 iulie 2007) 
 Intelegerea de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale 

(19 martie 2007) 
 OMPI tratat privind drepturile de autor (6 August 2005) 
 Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme 

în sensul procedurii brevetate (19 septembrie 2003) 
 Acordul de la Nisa privind clasificarea internațională a bunurilor şi serviciilor în scopul 

înregistrării mărcilor (19 septembrie 2003) 
 Protocol privind intelegerea de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (iulie 

30, 2003) 
 OMPI Tratatul  referitor la interpretări și fonogramele (20 mai 2002) 
 Convenţia pentru protecţia producătorilor de fonograme împotriva duplicarii neautorizate a 

fonogramelor lor (26 iunie 2001) 
 Convenţia de la Roma pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, producătorilor de 

fonograme şi a organizaţiilor de radiodifuziune (1 septembrie 2000) 



 

 

       
 

 

 Intelegerea de la  Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor (4 octombrie 1995) 
 Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (4 octombrie 1995) 
 Tratat de cooperare privind Brevetele (4 octombrie 1995) 
 Convenţia Berna pentru protecția operelor literare și artistice (6 martie 1994) 
 Convenția de instituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (30 iunie 1992) 

 
2. Suporturi finaciare naţionale pentru initiativele antreprenorilor / ALBANIA 
 
Proiecte cheie: 
Programe si proiecte pentru antreprenori 

 Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei - Departamentul pentru IMM-uri 
 AIDA  http://www.aida.gov.al/ si 
 AZHBR http://azhbr.gov.al 
 Programul naţional de dezvoltare rurală http://www.bujqesia.info/agricultura.html 
 Programul operaţional de pescuit http://www.bujqesia.ujra.gov.al / 

 
Finanţari disponibile (Fonduri locale si Internationale): 

IPA: Instrumentul pentru preaderare va fi singurul instrument de asistenţa UE pentru ţările care 
aspiră la statutul de membru, deoarece instrumentele anterioare, PHARE, SAPARD, CARDS şi ISPA, 
nu vor mai funcţiona. IPA este mecanismul prin care UE va sprijini ţările care au primit statutul de 
ţară candidată. 
Acesta acoperă cinci zone sau componente: 
 asistenţă pentru tranziţie şi construirea capacităţii 
 cooperare transfrontaliera  
 dezvoltare regionala  
 dezvoltarea resurselor umane  
 dezvoltare  rurala  (IPARD 

Albania este în continuare un potenţial candidat şi ca atare poate beneficia numai de primele 
două componente, dar o parte din fondurile primite prin aceste două componente pot fi, de 
asemenea, folosite pentru a cincea componenta. În 2007 Albania a primit 61 milioane de euro de 
la UE pentru primele două componente. În 2010, această sumă va creşte la 93,2 milioane €. 
Aceste fonduri sunt administrate de către Delegaţia Comisiei Europene în Tirana. 
Când Albania va deveni  candidata la UE, va beneficia de sprijin în toate cele cinci componente 
ale IPA, prin urmare si pentru dezvoltare rurală,  incluzand agricultura. Pe baza experienţei altor 
ţări va primi aproximativ 93 milioane de euro în fiecare an. În cadrul IPARD sau IPA-5 Albania va 
primi pentru dezvoltare rurală o asistenţă de €5-13 pe hectar sau aproximativ 5.6-14,6 milioane 
€ pe an. Două dintre condiţii vor fi elaborarea strategiei de dezvoltare rurală în conformitate cu 
standardele europene şi înfiinţarea unei agenţii de plăţi pentru a administra asistenţa. Va trebui 
să se stabilească desigur un sistem adecvat de informare agricolă, ce constă in registre şi indicatori 
importanti, care au un cost considerabil. 

 
Subvenţii: 

http://www.aida.gov.al/
http://azhbr.gov.al/
http://www.bujqesia.info/agricultura.html


 

 

       
 

 

Instrumentul pentru asistenţă la preaderare (IPA) 2007-2013 este principalul instrument folosit de 
Uniunea Europeană (UE) pentru a oferi sprijin financiar şi tehnic pentru extinderea ţării. Obiectivul 
general IPA pentru Albania este să sprijine reformele şi sa dezvolte capacităţile necesare pentru a 
realiza conformitatea cu legislatia comunitara, pentru a pregăti pe deplin ţara pentru obligaţiile de 
aderarea la UE. 

IPA are o componenta de dezvoltare rurală (IPARD), care oferă asistenţă ţărilor candidate UE pentru 
punerea în aplicare a programelor multianuale care contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului 
agricol şi zonelor rurale şi pregătirea lor pentru punerea în aplicare a politicilor europene şi a legilor. 

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei şi Protecţiei Consumatorului (MAACP) are responsabilitatea 
generală pentru pregătirea si punerea în aplicare a programului IPARD în Albania. Pentru Albania 
proiectul IPARD a fost dezvoltat şi discutat cu partenerii economici şi sociali din ţară. Structura 
operativa desemnată a IPARD (Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Agricultură / ARDA; 
Autoritatea de gestionare a MAFCP) este responsabila pentru gestionarea şi controlul viitorului  
program IPARD iar capacitatea lor este dezvoltata treptat. 

Comunitatea Europeană, reprezentata de Comisia Comunităților Europene, care este reprezentată în 
continuare de delegaţia UE în Albania, delegatia GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit – punerea în aplicare a proiectulului IPA 2011 "Suport pentru Agricultură si Dezvoltare 
Rurală" (SARD-IPARD) prin Acordul  Delegatiei nr. 2012/295-403. Durata proiectului este de la 07/2012 
până la 06/2014. Acest proiect asigura asistenţă structurii albaneze de operare desemnata de IPARD şi 
altor părţi interesate pentru a creşte gradul de conştientizare a standardelor UE şi consolidarea 
capacitatatii lor de gestionare si implementare a fondurilor viitoare IPARD. 

Una din componentele proiectului IPA 2011 este punerea în aplicare a unei scheme de investiţii de tip 
grant: Schema de Grant pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-alimentar bazat pe reguli compatibile cu 
IPARD. Schema de Grant "IPARD" este co-finantata de UE (75%) și Guvernul Albaniei (25%) şi 
implementata de GIZ ca autoritate contractantă pentru fonduri UE şi ARDA.  

Prezentul Ghid de orientare pentru solicitanţi stabileşte regulile pentru depunerea, selecţia şi 
implementarea unor acţiuni de investiţii prin cele două măsuri "Investiţii în exploataţiile agricole" și 
"Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole", a schemei de Grant "IPARD-Like". 
Exemplare suplimentare din prezentul Ghid de orientare împreună cu toate informaţiile referitoare la 
Apelul pentru Aplicatii pot fi descărcate  de pe site-ului www.azhbr.gov.al şi www.IPARD-like.al. 

http://www.Ipard-like.al/ 

 
Contribuţii: 

 www.azhbr.gov.al 
 http://keshilluesibujqesor.al/ 
 http://qttb.gov.al 

 
Subvenţii: 

http://www.ipard-like.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://keshilluesibujqesor.al/
http://qttb.gov.al/


 

 

       
 

 

http://azhbr.gov.al 
Subvenţiile sunt acordate ca plati directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi 
Control (IACS) şi măsurile de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale în cadrul Politicii 
Agricole Comune (PAC). 
Instituţia responsabilă este Agenţia pentru Plăţi şi Dezvoltare Rurală AZHBR www.azhbr.gov.al 

Cu privire la problemele orizontale, guvernul a alocat aproximativ 6,8 milioane de euro în 2013 pentru 
susţinerea directă şi pentru sisteme naţionale de investiţii în agricultură şi agro-procesare. Producţia 
agricolă în 2012 a crescut uşor, mai ales datorita producţiei îmbunătăţite de fructe si masline. O parte 
din crestere este legată de schemele de sprijin direct ale guvernului, care au încurajat plantarea de 
arbori noi. 
 

Schemele de sprijin direct 2010-2011 includ: 
 Plantare de măslini, citrice şi pomi fructiferi; 
 Plantarea viilor; 
 Irigare prin picătura în livezi, citrice şi plantatii intensive de măslini; 
 Producția de produse agricole bio din plante cultivate; 
 Cumpărare de acoperisuri de plastic pentru sere cu tehnică şi incalzire solare; 
 Producţia de ulei de măsline extra virgin; 
 Plati stimulente pentru fermele de lapte productive, pentru ferme de animale si efectivele 

inmatriculate de mai mult de 50 de oi şi aclimatizate la condiţiile specifice; 
 Promovarea creditarii în agricultură: 
 Suport prin subvenţie de până la 70% din dobanda timp de 3 ani consecutivi pentru credite pentru 

depozitare şi prelucrare de produse agricole şi animaliere precum si echipamente 
mecanice/vehicule agricole; 

 crearea unui fond de garantare a creditului  pentru agricultură şi activităţi de credit pentru agro-
industrie, precum şi cele pentru exportul de până la 50% din cantitatea principala. 

 

 
Subvențiile pentru salarii: 
http://azhbr.gov.al 

 
 
Asistența financiară: 

 www.aida.gov.al 
 www.azhbr.gov.al 
 www.bujqesia.gov.al/program 
 www.procreditbank.al 

 
 
Investitiile in agricultura sunt susţinute in general de împrumuturi şi granturi externe. Un număr de 
instituţii financiare rurale şi agenţii oferă, de asemenea, sprijin financiar pentru agricultori şi 
agricultură. Finantarea rurala din Albania este vizibila prin contribuţia unor actori, agenţii şi proiecte 
cum ar fi: Agenţia de Dezvoltare a zonei montane, Programul de dezvoltare a zonei montane, 

http://azhbr.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://azhbr.gov.al/
http://www.aida.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/program
http://www.procreditbank.al/


 

 

       
 

 

Proiectul 2KR, Proiectul de mentenanta in agricultură, Suport pentru productia agricola (FAO), 
proiectul SBCA (USAID), Uniunea de economisire şi creditare (USHKK), SASA (sprijinul dezvoltării 
durabile a agriculturii în Albania), multe alte proiecte ale asociaţiilor internaţionale, precum şi 
sistemul bancar şi agricultorii înşişi. Sprijinul lor a fost considerabil şi cu toate acestea este insuficient. 
Au sprijinit agricultorii, asociațiile de agricultori, diferite întreprinderi de agro-business cu subvenţii şi 
împrumuturi pentru punerea în aplicare a noilor tehnologii, seminţe şi răsaduri, marketing, cunoştinţe 
şi asistenţă tehnică. În prezent Fondul financiar din zonele muntoase, Programul de dezvoltare a 
zonelor muntoase şi USHKK sunt active. 
 

                           

          

 
Garanţii pentru împrumuturi: 
Garantarea imprumuturilor este reglementată de sistemul bancar.   
ProCredit Bank este una din bancile care ofera credite agricole pentru orice scop, garantate de Fondul 
de Credit Rural de Garantare.www.procreditbank.al  
 

 
Program si servicii: 

http://www.procreditbank.al/


 

 

       
 

 

Proiecte FAO: 

 

                  



 

 

       
 

 

                    

 
Publicaţii: 
http://www.usaid.gov/albania 
http://www.bujqesia.gov.al/publications http://www.kash.org.al/new/wp-
content/files/Agrobiznesi_Nr._..../ 
http://aida.gov.al/?page_id=323 
http://redeval.org/category/publikime/ 
http://qttb.gov.al 

 
Sprijinirea institutiilor: 
Ministerul Agriculturii şi dezvoltării rurale www.bujqesia.al  este autoritatea publică centrală 
responsabilă cu punerea în aplicare a politicilor şi programelor guvernului Albaniei, strategia naţională 
în sectorul agricol (culturi de câmp, agricultura ecologica, zootehnie), producţia de alimente, 
dezvoltarea rurală, pescuit și acvacultură, regenerarea terenurilor şi zone inrudite: fitosanitara, 
specializată in cercetare ştiinţifică, conservarea şi gestionarea durabilă a resurselor genetice de sol, 
plante şi animale. 
Ministerul este responsabil pentru conformitatea sectorului agricol cu standardele europene şi 
internaţionale. Alte atributii legate de îmbunătăţirea competitivităţii producţiei şi sporirea capacitatii de 
export a agriculturii Albaniei sub standarde stricte de protecţia mediului, siguranţa alimentară şi de 
control uniform al lanţului alimentar şi bunăstarea animalelor. 
 

MAFCP: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Sheshi “Skenderbej “ Nr 2, Tirana ALBANIA Tel/fax 00355 42 2279 24 
website: http://www.bujqesia.gov.al 

 

Autoritatea Nationala Alimentara (NFA) 
Strada:Muhamet Gjollesha, 56 
Tel/fax: +355 (4) 2252658 
Email: info@aku.gov.al 
Website:http://www.aku.gov.al 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Agricultură (Agenţia de plati) Sheshi “Skenderbej “ 
Nr 2, Tirana ALBANIA 
Tel/fax: +355 (4) 2228318 
Website:http://www.azhbr.gov.al 

 

Centrul de Transfer Tehnologic pentru Agricultura (ATTC) 
MAFCP Punctul de contact: Departamentul de Serviciu Extins, Cercetare& Informaţii 
agricole) 

http://www.usaid.gov/albania
http://www.bujqesia.gov.al/publications
http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._..../
http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._..../
http://aida.gov.al/?page_id=323
http://redeval.org/category/publikime/
http://qttb.gov.al/
http://www.bujqesia.al/
http://www.bujqesia.gov.al/
mailto:info@aku.gov.al
http://www.aku.gov.al/
http://www.aku.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/


 

 

       
 

 

Tel/fax 00355 42 2232 69 
 

Entitatea Nationala pentru Seminte 
Institutul National pentru seminte si rasaduri Adresa: strada “Siri 
Kodra”, Tirana , Albania Tel/Fax: +355 4 230324 

 

Agentia Nationala pentru Tutun si Tigarete Adresa: strada “Siri Kodra” , Tirana, Albania Tel/Fax: +355 
42 256 911 
Email: akdc@icc-al.org 

 

Consiliul Albanez pentru Agrobusiness 
Adresa : Rr. Mine Peza, Pall.87/3, Tiranë - ALBANIA. Tel / Fax : +355 4 229 445 
Web: http:// www.kash.org.al 

 

Universitatea Agricola din Tirana  
Adresa: ’ Koder Kamez’ Tirana Albania  
Tel/fax 00355 47 200 874  
e-mail: iroaut@yahoo.com web: 
http://www.ubt.edu.al 

 

 
Publicatii: 

 http://www.bujqesia.gov.al/publications http://www.kash.org.al/new/wp-
content/files/Agrobiznesi_Nr._..../ 

 http://aida.gov.al/?page_id=323 
 http://redeval.org/category/publikime/ 
 http://qttb.gov.al 

 
Contacte si link-uri utile 

National: 

 Ministria e Bujqësisë - http://www.mbumk.gov.al/ 
 Ministria e Brendshme - http://www.moi.gov.al/ 
 Ministria e Shëndetësisë - http://www.moh.gov.al 
 Ministria e Financave - http://www.minfin.gov.al 
 Ministria e Mjedisit - www.moe.gov.al 
 Qendra Kombëtare e Licensimit - www.qkl.gov.al 

International: 

 EFSA - http://www.efsa.europa.eu 
 Bashkimi Evropian - http://europa.eu/index_en.htm 

mailto:akdc@icc-al.org
http://www.kash.org.al/
mailto:iroaut@yahoo.com
http://www.ubt.edu.al/
http://www.bujqesia.gov.al/publications
http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._..../
http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._..../
http://aida.gov.al/?page_id=323
http://redeval.org/category/publikime/
http://qttb.gov.al/
http://www.mbumk.gov.al/
http://www.moi.gov.al/
http://www.moh.gov.al/moh/index.php
http://www.minfin.gov.al/
http://www.moe.gov.al/
http://www.qkl.gov.al/
http://www.efsa.europa.eu/
http://europa.eu/index_en.htm


 

 

       
 

 

 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) - http://ec.europa.eu 

 

  
3. Punctele de contact naționale pentru antreprenoriat / ALBANIA 
Link-uri guvernamentale & contacte: 

 http://www.kryeministria.gov.al 
 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Adresa:Blvd: Deshmoret e Kombit Tirane, Albania 
Website: http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/drejtorite-rajonale-
te-bujqesise 

 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/bordet-e-kullimit 
 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/qendrat-e-transferimit-te-

teknologjive-bujqesore-qttb 
 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/autoriteti-kombetar-i-

ushqimit 
               Adresa:   Bulevardi "Deshmoret e Kombit" 
               Telefon:   +355 (4) 22 54 052 
               E-mail:   info@aku.gov.al 
               Web:   www.aku.gov.al 

 
 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/agjencia-e-zhvillimit-

bujqesor-rural-azhbr 
               Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha",Nr. 56, Tirana 
               +355 4 22 28 318 
               info@azhbr.gov.al 

 
 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/instituti-i-sigurise-ushqimore-

dhe-veterinare-isuv 
               Adresa:   Rr."Aleksander Moisiu", Nr.10 
               Telefon:   04 23 64 238 
               Web:       http://isuv.gov.al/ 
               www.paza-albania.eu 
 

 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/drejtoria-e-sherbimit-te-
peshkimit-dhe-akuakultures 

 http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/agjencia-e-zhvillimit-te-
zonave-malore-mada 

               Adresa:   Rruga Shinasi Dishnica, nr 100, ( Afer Selvise), Tirana 
               Telefon:   + 355 4 22 67 542 
               E-mail:   mada@redeval.org 
               Web:   www.redeval.org 
 

 
 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
http://www.kryeministria.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/drejtorite-rajonale-te-bujqesise
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/drejtorite-rajonale-te-bujqesise
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/bordet-e-kullimit
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/qendrat-e-transferimit-te-teknologjive-bujqesore-qttb
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/qendrat-e-transferimit-te-teknologjive-bujqesore-qttb
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/autoriteti-kombetar-i-ushqimit
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/autoriteti-kombetar-i-ushqimit
http://www.aku.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/agjencia-e-zhvillimit-bujqesor-rural-azhbr
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/agjencia-e-zhvillimit-bujqesor-rural-azhbr
mailto:info@azhbr.gov.al
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/instituti-i-sigurise-ushqimore-dhe-veterinare-isuv
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/instituti-i-sigurise-ushqimore-dhe-veterinare-isuv
http://isuv.gov.al/
http://www.aku.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/drejtoria-e-sherbimit-te-peshkimit-dhe-akuakultures
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/drejtoria-e-sherbimit-te-peshkimit-dhe-akuakultures
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/agjencia-e-zhvillimit-te-zonave-malore-mada
http://www.bujqesia.gov.al/al/ministria/institucione-ne-varesi/agjencia-e-zhvillimit-te-zonave-malore-mada
http://www.redeval.org/


 

 

       
 

 

4. Reţeaua naţională / ALBANIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

       
 

 

Parteneriat strategic: 

Consiliul Albanez pentru Agrobusiness  

www.kash.org.al 

 
        Fapte: 

KASH este cea mai mare organizaţie care atinge  toate sectoarele agriculturii. KASH are 23 asociaţii 
membre la nivel national cu organe alese în 12 prefecturi şi 36 districte ale ţării. Misiunea KASH este 
sustinerea şi promovarea de afaceri care operează în agricultură. Sustinerea se face prin lobby la 
organisme legislative şi executive. 

Misiunea... KASH este Uniunea Asociatiilor Agrobusiness care serveşte la a proteja interesele 
membrilor şi favorizează dezvoltarea businessului agricol în raport cu nevoile consumatorilor şi de 
dezvoltare economică albaneză. Viziunea... De a fi lider si avocet pentru un sector de agrobusiness în 
creştere şi competitiv pentru economia albaneză. KASH va conduce agricultura şi industria alimentara 
în noul secol. 

Până la sfârşitul anului 2001, KASH a fost pe deplin recunoscut la nivel naţional. Menţinând acest 
impuls, în acelaşi timp accentul principal s-a mutat din 2002 pe activităţi KASH cu caracter regional. 
Acest obiectiv a fost finalizat cu succes. KASH si-a facut auzită vocea în formularea politicii de ţara 
prin: (1) participarea la pregătirea a şase acorduri de liber schimb cu tarile vecine; (2) contributia la 
acordul de asociere si stabilizare (3) contributia la CEFTA (4) sprijinirea politicilor pentru obtinerea 
statutului de ţară candidată la UE (5) contribuie la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi 
vamale şi facilitarea înregistrarii la ghişeul unic de afaceri. (6) informarea la timp a membrilor KASH 
despre modificările legislaţiei albaneze. (7) informarea asupra preţurilor locale şi regionale pentru 
produse agricole proaspete şi prelucrate. KASH participă în mod activ cu reprezentanţii săi la întâlniri 
regulate în diferite consilii de conducere de la diferite instituţii precum: Consiliul consultativ de afaceri 
condus de ministrul economiei, Comitetul Naţional de muncă condus de ministrul muncii, problemelor 
sociale şi egalitatii de şanse, Consiliului de Administraţie al Autorităţii Naţionale pentru Alimentie, 
condus de Ministrul Agriculturii, Alimentatiei si Protectiei Consumatorilor, Consiliul Taxelor condus de 
Ministrul Finanţelor, de asemenea, în consilii de conducere ale diferitelor proiecte. KASH colaboreaza 
foarte bine cu mass-media şi utilizează aceste cai pentru a transmite problemele organelor legislative 
şi executive în beneficiul membrilor. Prin intermediul ziarului  său "Agrobiznesi" KASH transmite 
cititorilor sai din agricultura ştiri din ştiinţă, prognoza meteo, preţurile de pe piaţa locală şi regională 
pentru fructe şi legume, activitatea KASH, noutati legislative şi sfaturi legate de sezonul de activitate al 
fermierilor. KASH are parteneriat cu organizaţiile omonime din ţările vecine precum AKA (Alianţa de 
Agrobusiness Kosovo), AKB (Kosovo Business Alliance), OEMVP (Camera Economică de Nord Vest a 
Macedoniei), municipiile şi comunele din ţară şi din regiune. 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

http://www.kash.org.al/


 

 

       
 

 

Parteneri & Membri 

                    



 

 

       
 

 

                   
 

 
        Coordonare & Consultanta: 

Consiliul Agrobusiness-ului Albanez reprezintă 21 asociaţii comerciale agroindustriale. Misiunea 
KASH este sustinerea şi promovarea afacerilor care operează în agricultură. Sustinerea se face 
prin lobby pe langa organisme legislative şi executive. Acest lucru este realizat prin reprezentarea 
membrilor KASH în Consiliul Consultativ de Afaceri, Comitetul executiv, AKU, Consiliul Targurilor, 
Proiectul MADA, ProMali şi alte proiecte. Prin acest reprezentante KASH propune şi observă 
pentru a proteja interesele membrilor. 
KASH are memorandumuri de înţelegere cu MBUMK cu UBT şi pregăteşte mai multe proiecte de 
colaborare cu alte instituţii. 
KASH încurajează membrii să participe la conferinţe, seminarii, formare atât în interiorul cât şi în 
afara statului pentru experienţă avansată şi extinderea afacerilor. 
KASH implementează promovarea businessului agricol la târguri de nivel naţional şi local. 

 

 
        Orientările & procedurile: 

Categorii de membri: 
o activi; 
o asociati; 
o de onoare. 

Calitatea de membru KASH este solicitata prin declaraţia scrisa a reprezentantilor persoanei juridice, 



 

 

       
 

 

atestand acceptarea si respectarea statutului şi a codului de etică. 

 
        Plan Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 

 iniţiaza şi propune politici agricole şi proiectul de lege pentru capacitatea structurilor; 
 activeaza, în numele şi pentru membrii săi, împotriva non-conformitatii cu angajamentele din 

domeniul politicii agricole; 
 identifica, prin departamentul specializat, posibilitatea de accesare a fondurilor, parţial sau 

rambursabile, atât pentru a îmbunătăţi structura membrilor asociaţiilor cat şi pentru activităţile 
economice ale agricultorilor; 

 organizeaza conferinte, dezbateri, schimburi de experienţă, sesiuni ştiinţifice interne şi 
internaţionale; 

Actioneaza, în mod constant in a menţine si a creşte reprezentativitatea naţională a Asociatiei, in  
atragerea organizatiilor regionale din toate judetele. 

 
        Guvernare: 

               



 

 

       
 

 

         

 
        Baze de date: 

http://www.kash.org.al/new/ 
http://www.kash.org.al/new/business-news/prices/ 

                                                          

 
 

5. Clustere de inovare agricola / ALBANIA 
 

Cercetare & unităţi de dezvoltare: 

http://www.kash.org.al/new/
http://www.kash.org.al/new/business-news/prices/


 

 

       
 

 

1. Agentia pentru cercetare, tehnologie si inovare (ARTI) 

Acronim: ARTI 
Titlul organizatiei în limba locală: Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI) 
Tipul de organizaţie: Agentie/Fond 
 

Agenţia pentru Cercetare, Tehnologie si Inovare (ARTI) este persoana juridical public în 
conformitate cu competenţele Consiliului de Miniştri. ARTI a fost stabilit prin Decizia Consiliului de 
Miniştri şi a început activitatea în martie 2010. ARTI îşi propune construirea unui sistem ştiinţific 
modern, consolidarea cercetării şi tehnologiei, precum şi integrarea lor în sistemului de 
învăţământ superior. În plus, ARTI facilitează schimbul de cunoştinţe, activităţi reciproce şi 
parteneriat în cadrul şi în afara ţării. 
ARTI este o structură de coordonare şi conducere pentru dezvoltarea durabilă a ţării care 
colaborează cu instituţii din domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în concordanţă cu priorităţile 
naţionale, pentru elaborarea politicilor ştiinţifice şi tehnologice şi managementul institutelor de 
cercetare şi dezvoltare. Agenţia funcţionează ca o structură de coordonare pentru programe si 
proiecte pe baza unei cooperări bilaterale şi multilaterale naţionale şi internaţionale între Albania 
şi alte ţări. 
ARTI este responsabil de coordonarea următoarelor programe: 

Programele naționale de cercetare și dezvoltare: 

Programele naţionale de cercetare şi dezvoltare cuprind programele de trei ani și proiectele puse 
în aplicare în anumite domenii prioritare selectate de către Consiliul de Politică Stiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică (CSPTD). Pentru perioada 2010-2012, există şapte programe în domeniul 
ştiinţelor sociale şi Albanologie; Sistemele de informaţii şi tehnologii; Agricultură, produse 
alimentare şi biotehnologie; Apă și energie; Biodiversitate şi mediul; Sănătate; Materiale. 

Programe Internationale:  

Programele bilaterale Stiinta si Tehnologie şi programe multilaterale 
(PC7). 

Program de cercetare a infrastructurii: 

Obiectivul programului privind infrastructura de cercetare este de a îmbunătăţi echipamentele şi 
facilităţile din institutele de cercetare publice şi universităţi pentru a permite cercetarea şi proiecte 
de cercetare la standardele internaţionale. În acest scop, sunt create comunităţi de inginerie, 
ştiinţă şi tehnologie; institute profesionale şi politehnice; universitati antreprenoriale si institute 
tehnice cu accent pe incubatoare de afaceri şi dezvoltarea comunitatii. 

Programul de transfer tehnologic şi inovare: 

Scopul principal al acestui program este de a promova legătura dintre ştiinţă şi sectorul privat 
pentru a stimula dezvoltarea economiei albaneze. 
 



 

 

       
 

 

Programul pentru tinerii cercetători: 

Acest program vizează sa fixeze ca tinta pentru guvernul albanez dublarea numărului de 
cercetători (DSCS 2009:16) prin finanţarea studiilor doctorale ale acestora în Albania, participarea 
la cursuri de doctorat în UE şi acordarea granturilor pentru cercetători care se întorc în Albania. 
 

Programul Brain Gain: 

Scopul acestui program este de a motiva savanţii talentati pentru a reveni in Albania prin 
sprijinirea universităţilor şi administraţiei publice de a angaja persoane cu înaltă calificare. 

Contact 

Website: www.akti.gov.al 
E-mail: info@akti.gov.al 
Tel:  +355 4 2222 409 
Adresa: St. Abdi Toptani 4, fostul Minister al Transporturilor, 1000 Tirana, Albania 

 
Agenţia de Mediu si Silvicultură (AEF) 

Acronm: AEF 
Titlul organizatiei în limba locală: Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve  
Tipul  organizaţiei: Agentie/Fond 
Agenţia de Mediu si Silvicultură a fost înfiinţata prin restructurarea a două institute direct 
dependente de Ministerul Mediului, Pădurilor şi  Apei (MEFWA). Structura a fost aprobata prin 
ordinul primului-ministru albanez. 
Îndatoririle şi scopurile activitatilor AEF sunt stipulate în legislaţia de mediu a Albaniei. Agenția are 
în vedere să acţioneze ca centru de monitorizare a mediului şi să ofere referinte de înaltă calitate 
şi servicii generale de laborator. 
In Albania cadrul juridic de mediu defineşte un set de indatoriri pentru MEFWA şi trece printr-un 
proces de armonizare cu  legislaţia UE.  
Misiunea AEF este de a restabili, îmbunătăţi şi proteja mediul, asigurând totodată dezvoltarea 
durabilă. 
 
Contact 

Website: www.aefalbania.org 
E-mail:  info@aefalbania.org 
Tel:  +355 4 2371 237, +355 4 2371 242 
Fax: +355 42 371243 
Adresa: Rr. Halil Bega 23, 1000 Tirana, Albania 
 

Agentia Albaneză pentru Afaceri şi Investiţii (AIDA) 

Acronim: AIDA 

http://www.akti.gov.al/
mailto:info@akti.gov.al
http://www.aefalbania.org/
mailto:info@aefalbania.org


 

 

       
 

 

Titlul organizatiei în limba locală: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit dhe Investimeve  
Tipul de organizaţie: Agentie/Fond 
 

Guvernul Albaniei, prin Legea nr. 10303, din 15.07.2010 "pentru crearea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Albaneze de Dezvoltare de Investiţii", intrata în vigoare la 26 August 2010, 
creează AIDA ca o agentie de promovare a investiţiilor şi ca un jucător cheie pentru atragerea în 
ţară de investitii straine directe (FDIs). Agenţia, prin activităţile derulate, efectuează toate actele 
şi angajează toate iniţiativele necesare pentru a sprijini dezvoltarea sectorului privat şi pentru a 
îmbunătăţi climatul de afaceri, pentru a urmări şi ajuta entităţile comerciale private in toate 
fazele activităţii lor economice, precum şi a intermedia şi coopera cu investitorii şi autorităţile de 
stat. Noua Agenţie Albaneză pentru Dezvoltare de Investiţii (AIDA) a stabilit inlocuirea fostei 
Agenţii Albaneze de Investiţii şi Afaceri (Albinvest) şi a celor trei mandate principale: facilitarea şi 
sprijinul investiţiior directe în Albania; creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din 
Albania;  promovarea exportului de bunuri şi servicii. 
 
Managementul 
Agentiei 
Fondul pentru Competitivitate al Guvernului – 200.000 Euro/an 
Fondul de Garantarea Creditului la Export (ECGF) – 1,6 million Euro /6 ani 
 

În cadrul AIDA, o divizie specifica, numita Releu de Afaceri şi Centru de Inovare (BRIC), va avea 
rolul expres de punere în aplicare a Strategiei de Inovare şi Tehnici de Afaceri (BITS) si a Planului de 
Actiune de Inovarea si Tehnologie de Afaceri (BITS) Guvernul albanez a adoptat recent (BITS) și 
respectiv Planul de Actiune (BITAP), prin decizia Consiliului de Miniştri (Legea nr. 104, din 
09.02.2011. 



 

 

       
 

 

 
Contact 

Website: www.aida.gov.al 
E-mail:info@aida.gov.al 
Tel:  +355 4 2250 970; 355 4 2251 001 
Fax: +355 4 222 2341 
Adresa: Bulevard Gjergj Fishta, Pall.Shallvareve, 1000 Tirana, Albania 
 

4. Agenţia Naţională pentru societatea informaţională (NAIS) 

 

Acronim: NAIS 
Titlul organizatiei în limba locală: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 
(AKSHI) 
Tipul de organizaţie: Agentia/Fondul 
 

Agenţia Naţională pe Informatizarea Societăţii (NAIS) a fost înfiinţată de Consiliului de Miniștri 
albanez în 2007 şi a devenit complet operaţionala în 2008. Misiunea sa este de a coordona toate 
activităţile Guvernului Albaniei în domeniul informaţiei şi comunicaţiilor. 
Obiectivele Agenţiei Naţionale pentru informatizarea societăţii (NAIS): 
 Implementarea strategiilor de dezvoltare a sectorului informatizarii societatii si mai ales TIC; 
 Coordonarea programelor în domeniul informatizarii societatii şi mai ales TIC; 

http://www.aida.gov.al1/
mailto:info@aida.gov.al


 

 

       
 

 

 Promovarea investitiilor in domeniul informatizarii societatii; 
 Compilatie de practici in competența ministerului cu privire la cadrul legislativ al   

comunicațiilor electronice; 
 Promovarea noilor tehnologii în domeniul informatizarii societatii; 
 Implicarea in învăţământ şi promovarea utilizării TIC de către public. 

 
Contact 

Website: www.akshi.gov.al;  
www.e-albania.al/web/Our_Mission_National_Agency_for_Information_Society_55_2.php  
E-mail: info@akshi.gov.al 
Tel:  +355 4 2277 750 
Fax: +355 4 2277 764 
Adresa: Rruga “Papa Gjon Pali II” 3 Kati I, 1000 Tirana, Albania 
 

Agentia Nationala a Resurselor Naturale (AKBN) 

Acronim: AKBN 
Titlul organizatiei în limba locală: Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore  
Tipul de organizaţie: Agentie/Fond 
 
Agenţia Naţională pentru Resurse Naturale protejează şi gestionează interesele Albaniei în 
domeniile hidrocarburi, industria miniera şi energie. 
Domeniul de aplicare a AKBN este dezvoltarea şi supravegherea exploatării raţionale a resurselor 
naturale pe baza politicilor guvernamentale şi monitorizarea post-exploatare în sectoarele minerit, 
hidrocarburi și hidroenergetic cu aceste sarcini si responsabilitati, de mai jos: 
 Agenția se consultă şi colaborează cu structurile guvernamentale relevante pentru 

dezvoltarea de politici în domeniul minier, hidrocarburi și energie; 
 Pune în aplicare politicile guvernamentale în domeniul minier, hidrocarburi și 

energie; 
 Oferă în domeniul său de aplicare, opinia critică  a guvernului privind studii şi 

proiecte anterioare în domeniile minerit, hidrocarburi şi energie prezentat de 
guvern sau entităţi private din tara si strainatate. În cazuri speciale se solicită 
asistenţă specializată. 

 

Contact 

Website: www.akbn.gov.al 
E-mail:  sekretaria@akbn.gov.al, info@akbn.gov.al 
Tel:  +355 4 2257 117, +355 4 2257 454, +355 4 2246 195 
Fax: +355 4 2257 382 
Adresa:  Bulevardi Bajram Curri, Blloku Vasil Shanto, Tirana, Albania 

 
Programe cheie şi instrumente 

Donatorii naţionali şi internaţionali precum şi instituţiile sunt toti conştienţi de semnificaţia 

mailto:info@akshi.gov.al
http://www.akbn.gov.al/
mailto:sekretaria@akbn.gov.al
mailto:sekretaria@akbn.gov.al


 

 

       
 

 

inovarii pentru competitivitate şi dezvoltarea economiilor naţionale. Prin urmare au fost 
create diferite programe cheie şi instrumente pentru a sprijini activităţile care iniţiaza şi 
promoveaza inovarea şi dezvoltarea. 
 
Mediul de afaceri şi reforma instituţionala 

Consolidarea proiectului / Banca Mondială (BERIS) 

Acronim: BERIS 
Tipul de organizaţie: Proiect (altele) 

Reforma Mediului de Afaceri din Albania şi Proiectul Consolidarii Instituţionale 2006-2012 îşi 
propun să acorde asistenţă guvernului în: 
 Facilitarea initierii de afaceri şi a operaţiunilor în economia formală; 
 Consolidarea capacitatatii intreprinderilor de a mări exporturile spre  pieţele 

regionale si ale Uniunii Europene (UE). 
 

Proiectul cuprinde următoarele trei componente: 
 Facilitarea intrarii si functionarii in afaceri prin îmbunătăţirea calităţii reglementărilor in 

afaceri, inclusiv impactul pieţei concurenţiale; 
 Consolidarea capacitatii sectorului intreprinderii de a  exporta către pieţele 

regionale şi UE prin dezvoltarea în continuare a sistemulelor de metrologie, 
standarde, testare şi calitate; 

 Sprijinirea coordonarii proiectului. 
 

Din ianuarie 2011 un nou site-ul www.rlb.gov.al (registru electronic juridic de afaceri) 
este în funcţiune, unde toate persoanele fizice şi juridice pot găsi informaţii despre 
legislaţia de afaceri şi ştiri din Albania. 

 
Contact 

Website: 
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&th 
eSitePK=301412&menuPK=301444&Projectid=P096643; www.rlb.gov.al 
Tel:  +355 4 2280 650; +355 4 2280 651 
Fax: +355 4 2240 590 
Adresa: The World Bank Office, Dëshmorët e 4 Shkurtit, 1000 Tirana, Albania 

 

Programul de schimb de iniţiative si Know-how in Europa Centrală  

(CEI KEP) 

 Acronim: CEI KEP 
 Tipul de organizaţie: Program (altele) 

Creat în 2004, Programul de Schimb de Cunostinte (KEP) al Iniţiativei Central Europene (ICE) este 
o facilitate de tip grant care sprijina transferul de cele mai bune practici şi experienţe in 

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;th
http://www.rlb.gov.al/


 

 

       
 

 

transformare din CEI UE pentru state non-membre ale UE. In prezent statele membre ICE sunt: 
Albania, Austria, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Italia, 
F.R.Y. a Macedoniei, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Albania, Serbia, Slovacia, Slovenia 
şi Ucraina. 

 

Pentru atingerea obiectivelor sale, KEP finanţeaza dezvoltarea capacităţilor şi acorda asistenţa 
tehnică în ţările sale non-membre UE de catre experţi din statele membre UE ICE.  
Programul îşi propune în principal sa:  
 Consolideze progresul economic şi social al statelor non - membre UE ICE; 
 Ajute noile membre ale UE în transformarea lor din destinatari in donatori (donatori 

emergenti) de asistenţă pentru dezvoltare; 
 Promoveze principiile ajutorarii pentru dezvoltarea externa şi sprijinirea colaborarii 

internaţionale între instituţiile din ţările membre ICE care promit transferul efectiv de 
know-how și punerea sa în aplicare cu succes de către instituția beneficiară. 

 
Proiectele susţinute în KEP au un fond economic, acoperind tranziţia economică sau consolidarea 
instituţiilor şi se efectuează utilizând combinaţii de instrumente de transfer de know-how (ex. 
vizite de studiu, detașarea de personal, peer review si elaborarea de manuale, etc.) care promit 
transferul efectiv de know-how şi implementarea cu succes de către instituția beneficiară. 
Proiectele trebuie să contribuie la unul din domeniile prioritare: 1) integrare europeana, 
consolidarea capacităţilor şi economiei de piaţă; 2) infrastructura de planificare şi dezvoltare; 3) 
agricultură, energie şi mediu. Programul este deschis pentru toate organismele din sectorul 
public şi privat, organizaţii internaţionale şi non-guvernamentale (ONG) înregistrate în Statele 
membre ICE. 

 

 Contact 

Website: http://www.ceinet.org/KEP 
 Programul Cadru Competitivitate şi Inovare (CIP) 

Tipul de organizaţie: program (CIP) 
 

Programul Cadru  Competitivitate şi Inovare (CIP) al UE  isi propune sa incurajeze competitivitatea 
intreprinderilor europene. IMM-urile fiind obiectivul său principal, CIP sprijină activităţile de 
inovare (inclusiv eco-inovare), asigura acces mai bun pentru finanţare şi oferă servicii de sprijin 
pentru afaceri în regiuni. Se încurajează o mai bună utilizare a tehnologiilor informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC) şi se sprijina dezvoltarea societăţii informaţionale. Acest program promovează, 
de asemenea, utilizarea sporită a energiilor regenerabile şi eficienţa energetică. CIP ruleaza din 
2007 pânã în 2013 cu un buget total de 3,6 miliarde de euro. 

  
 Programul de Promovare Dezvoltarea Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă, 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
 

Acronim: GIZ 
Tipul de organizaţie: Program 

http://www.ceinet.org/KEP


 

 

       
 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) se concentrează pe două domenii 
prioritare în Albania: 
 dezvoltarea economică durabilă; 
 alimentarea cu apă în Albania. 

 

În acest scop, GIZ desfăşoară în Albania Programul de Promovare a Dezvoltarii Economice si 
Ocuparii Forţei de Muncă (2007-2013). Obiectivele programului sunt creşterea competitivităţii 
IMM-urilor şi îmbunătăţirea mediului de investiţii prin sprijinirea instituţiilor albaneze de 
promovare economică şi punere în aplicare a strategiei naţionale de dezvoltare rurală (2011-
2013), precum şi prin promovarea camerelor de afaceri şi asociaţiilor. Rezultatele obtinute până în 
prezent au fost stabilirea unui cluster IT, o asociatie naţionala de turism ATA şi birouri de 
promovare economică în Korça, Shkodra şi Tirana sau elaborarea planurilor de dezvoltare 
regională. În plus, companiile în sectoarele prioritare IT, îmbrăcăminte, industrie, turism şi 
agricultură au fost susţinute pentru introducerea unor procese moderne. 
 

 Contact 

 Website: www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/albanien/18172.htm 
 E-mail: giz-albanien@giz.de 
 Tel:  +355 4 2230 414 
 Fax: +355 4 2251 792 
 Adresa: GIZ Coordination Office Tirana, P.O. Box 2391, Tirana, Albania 
 
 Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) 

 Acronim: IPA 

Tipul de organizaţie: program (IPA) 
 

   Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) este instrumentul-cheie al Comisiei 
Europene in strategia de asistenţă pentru preaderare. Acest Instrument înlocuieste fostele 
instrumente de preaderare: PHARE, ISPA, SAPARD şi CARDS. IPA va ajuta tarile in tranzitie sa 
îndeplineasca criteriile de aderare (îndeplinind criteriile politice, economice şi pe cele legate de 
acquis-ul de membru, construirea capacităţii lor administrative şi judiciare) şi va ajuta să se 
pregătească pentru programarea, gestionarea și punerea în aplicare a coeziunii la UE, a  
fondurilor structurale şi de dezvoltare rurală după aderare. IPA este proiectat cu cinci 
componente pentru a oferi asistenţă orientata şi eficienta pentru fiecare ţară în funcţie de 
nevoile şi evoluţia sa. Aceste cinci componente sunt: asistenţă la tranziţie şi consolidarea 
instituţiilor; cooperarea transfrontalieră; dezvoltare regională; dezvoltarea resurselor umane; şi 
dezvoltare rurala. 
 
Din 2007 Albania beneficiază de asistenţă financiară în primele două componente ale IPA. În zona 
de dezvoltare economic  UE sprijină Albania pentru a stimula creşterea economică, îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi creşterea competitivităţii sectorului privat. În acest scop Uniunea 
Europeană a sprijinit Albania pentru a dezvolta o politică a IMM-urilor prin implementarea 
proiectului UE IMM-uri in Albania în cadrul IPA 2007. 

http://www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/albanien/18172.htm
mailto:giz-albanien@giz.de


 

 

       
 

 

 

Proiect UE IMM-uri din Albania 2009 – 2011: "Sprijinirea IMM-urilor pentru a deveni 
competitive pe piaţa UE" 

 

Titlul organizatiei în limba locală: Projekti i BE “Mbështetje NVM-ve për t’u bërë më konkurruese 
në tregun e BE” 

 

Scopul principal al acestui proiect este să îmbunătăţească competitivitatea sectorului privat 
albanez şi sa consolideze mediul de afaceri pentru investiţii şi ocuparea fortei de munca în 
Albania. In acest scop Ministerulului Economiei, Comerţului şi Energiei (METE) şi AIDA dezvolta, 
implementeaza şi monitorizeaza politica Albaneză pentru IMM-uri, pentru a oferi sprijin 
programelor pentru antreprenoriat şi inovare pentru IMM-uri. 

 
 Proiectul cuprinde următoarele componente: 

 

     

     
  
 Contact 



 

 

       
 

 

 Instrument de asistenţă pentru preaderare 

Website: http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/albania/financial- 
assistance/index_en.htm 

 
 Fondul Regional deschis pentru promovarea comerţului exterior în Europa de Sud-Est (ORF) 
 Acronim: ORF 
 Tipul de organizaţie: Agentie/Fond 
  

  Fondul Regional Deschis (ORF) este finantat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică şi 
Dezvoltare (BMZ), iar acesta este implementat de Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). 

 
 Contact 

Website: www.gtz.de/en/praxis/25459.htm; http://www.gtz.de/en/weltweit/europa- kaukasus-
zentralasien/25472.htm 
E-mail: info@giz.de 
Tel: +49 61 9679 0 
Fax +49 61 9679 1115 
Adresa: Postfach 5180, 65726 Eschborn, Germany 
GIZ Coordination Office Tirana  
Tel: +355 4 2230 414 
Fax: +355 4 2251 792 
Email: giz-albanien@giz.de 
Adresa: Rr Skenderbej (Rr .Ambasadave), 21/1 (kati 3), Tirana, Albania 

 
 Programele de Managementul Restructurarii (TAM) şi Servicii de Consultanta in Afaceri (BAS) în 

Albania 

Acronim: TAM / BAS 
Tipul de organizaţie: Programe (altele) 

 

Programul de Management al Restructurarii (TAM) şi programul de Servicii de Consultanta in 
Afaceri (BAS) al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) sunt programe 
complementare de asistenta tehnica care combina asistenţa directă la nivel de întreprindere 
pentru întreprinderi micro, mici şi mijlocii, viabile într-o gamă largă de sectoare industriale. 

Programul TAM  

Programul de Management al Restructurarii (TAM) are ca scop consolidarea puternica, 
managementul competent al întreprinderii şi restructurarea prin transferul celor mai bune 
practici internaţionale în întreprinderi de dimensiuni mici şi mijlocii. Aceste modificări structurale 
şi manageriale în IMM-uri ar trebui să fi atinse, de obicei, prin activităţi de formare şi furnizarea 
de consilieri internaţionali în proiecte TAM, in ultimile 18 luni. De la început, din 2008, programul 
TAM Albania a finalizat 18 proiecte  într-o mare varietate de sectoare şi industrii. 

Programul BAS  

http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/albania/financial-
http://www.gtz.de/en/praxis/25459.htm%3B
http://www.gtz.de/en/praxis/25459.htm%3B
mailto:info@giz.de
mailto:giz-albanien@giz.de


 

 

       
 

 

Programul BAS lucreaza direct cu IMM-uri, furnizand consultanţă de afaceri in mod specific şi 
practic. In acelaşi timp, BAS consolideaza capacitatea locala/naţionala de consultanţă pentru a 
servi nevoilor întreprinderii. Proiectele BAS sunt proiecte tipice pe termen scurt cu amortizare 
rapidă, cum ar fi IT pentru modernizarea managementului/finantelor, cercetarea de piata, 
introducerea unor sisteme de calitate şi tehnici de managementul resurselor umane, etc... Lansat 
în 2006, Programul BAS pentru Albania a implementat mai mult de 170 de proiecte implicand 
peste 80 de companii de consultanta. 
 

 Contact 

Website: www.bas-albania.org 
E-mail: info@bas-albania.org 
Tel:  +355 4 2594 39 
Fax: +355 4 2594 39 
Adresa: Rr. Abdi Toptani, Programul BAS Albania, Apartment 102, Etaj 10, 
Tirana, Albania 

 
 USAID Albania 

Acronim: USAID 
Tipul organizaţiei: Agentie/Fond 

 

Operand în Albania din anul 1992, Programul de Asistenţă al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID) este destinat să sprijine pacea, stabilitatea şi prosperitatea în ţară, 
instituţiile democratice şi societatea civilă şi sa sporeasca creşterea economica si sa reduca 
sărăcia. În acest scop programele USAID se concentrează pe patru domenii: creşterea economică 
si comerciala, democraţie si statul de drept, sănătate şi anti-coruptie. În primul domeniu prioritar, 
proiecte privind susţinerea creşterii economice şi inovarea, sunt implementate în prezent 
următoarele: 

 

 Programul de Dezvoltarea Competitivitatii Intreprinderii (CED) 2009-2014 
  

Scopul acestui proiect USAID este de a consolida capacitatea comerciala şi de investiţii a  
întreprinderilor non-agricole, pentru sporirea productivitatii întreprinderii prin investiţii în 
inovaţie tehnologică şi de a sprijini ocuparea fortei de munca. Proiectul este axat pe patru 
sectoare cheie: turism, reciclare, TIC, precum şi industria textilă. 

 

 Autoritatea de Credit de Dezvoltare 2005-2019 
  

În cooperare cu Raiffeisen Bank, USAID/Albania îşi propune să faciliteze accesul la finanţare în 
special pentru intreprinderi micro, mici şi mijlocii, pentru extinderea si diversificarea afacerii. 

 

 Programul Competitivitatea Agriculturii Albaneze (AAC) 2007 – 2012 
 
Programul AAC sprijină trei domenii principale: (1) consolidarea capacitatatii producătorilor 
pentru agricultura comercială; (2) întărirea capabilităţilor pentru dezvoltarea pieţei şi (3) 

http://www.bas-albania.org/
mailto:info@bas-albania.org


 

 

       
 

 

utilizarea de informaţii certe de piaţă, în timp util precum si creşterea accesului la informare. 
Programul furnizeaza asistenţă tehnică şi instruire producătorilor de tehnologii îmbunătăţite, 
bune practici de management agricol  şi strategii corespunzătoare de marketing. 

  

 Contact 

Website: albania.usaid.gov 
E-mail: tirana-webcontact@usaid.gov 
Tel:  +355 4 2247 285 
Fax: +355 4 2233 520 
Adresa: USAID/Albania, Ambasada Americana, Rr. Elbasanit, Nr. 103, Tirana, Albania 

 

  

 Infrastructura de sprijin: 

 Infrastructuri cheie de inovare  

Un sistem naţional de inovare poate fi înţeles ca o "reţea de instituţii din sectorul public şi privat 
ale căror activităţi şi interacţiuni iniţiaza, importa, modifica şi difuzeaza noile tehnologii". Aceste 
instituţii diverse, de la centre de tehnologii/inovare, de ştiinţă şi parcuri tehnologice la clustere, 
centre de start-up de afaceri şi incubatoare constituie infrastructura de inovare a ţării. În capitolul 
următor sunt prezentate elementele specifice ale sistemului albanez de inovare. 
 

   Centre de inovare / Tehnologii (TIC-uri) 

Un centru de inovare / tehnologii (TIC) este o instituție stabilită pentru a facilita transferul de 
tehnologie, precum şi pentru a promova implementarea cercetarii şi inovarii prin conectarea 
cercetătorilor şi universităţilor cu IMM-urile. TIC-urile permit industriei să exploateze tehnologii 
noi şi emergente furnizând conexiuni între cercetare şi IMM-uri. 
 

Releu de Afaceri şi Centru de Inovare (BRIC) în cadrul Agenţiei Albaneze pentru 

Afaceri şi Investiţii (AIDA) 

 Acronim: BRIC 
Titlul organizatiei în limba locală: Qendra e Ndërmjetësimit të Inovacionit të Biznesit 
Tipul de organizaţie: Agentia/Fondul 

 

In Albania lipseşte în prezent un organism de sprijin pentru dinamica inovarii în întreprinderi, 
fiind astfel înfiinţat un releu de afaceri şi centru de inovare (BRIC) pentru a umple golul 
instituţional din sistemul albanez de inovare şi pentru punerea în aplicare a programelor de 
acţiuni de sprijin ale politicii de inovare şi tehnologie in afaceri (BITS), conform programului 
Strategic pentru Dezvoltarea Inovare şi Tehnologie ale IMM-urilor (2011-2016) (METE 2011: 5-7). 
Scopul său este de a aborda următoarele sarcini: 

mailto:tirana-webcontact@usaid.gov


 

 

       
 

 

 Sensibilizare şi promovare; 
 Furnizarea de informaţii; 
 Transferul de tehnologie ; 
 Transferuri internaţionale de tehnologie şi cunoştinţe; 
 Antreprenoriat, îmbunătăţirea calitatii procesului; 
 Resurse financiare. 

Coordonator stiintific : 

Universitatea Agricola din Tirana 
Adresa ’ Koder Kamez’ Tirana Albania T 
el/fax 00355 47 200 874  
e-mail: iroaut@yahoo.com  
web: http://www.ubt.edu.al 
 
 

 
 
 

Domeniul de studii 
universitare 

Programul de studiu 

Agronomie 
 

Agricultura 
Protectia plantelor 
Funcționarea mașinilor și echipamentelor pentru agricultură şi 
industria alimentară 

Horticultura Horticultura 
Amenajarea teritoriului 

Inginerie forestiera Ingineria prelucrarii lemnului 
Ingineria si proiectarea mobilierului  

Forestier Forestier 
Exploatarea pădurilor 

Agricultură, ingineria 
dezvoltarii rurale şi 
management 

Inginerie economică în agricultură 

Biotehnologii Inginerie genetică 
Biotehnologii 

Inginerie alimentară Inginerie alimentară 
Tehnologia de prelucrare a produselor agricole 
Controlul alimentar şi expertiza 
Extracte şi aditivi alimentari naturali 

Reproducerea animalelor Reproducerea animalelor 
Piscicultură şi acvacultură 

Veterinar Veterinar 
Economia Economie agroalimentară 

 Crearea de cunoştinţe: Centre de Transfer Tehnologic in agricultura (QTTB) 

 

Acronim: QTTB 

mailto:iroaut@yahoo.com
http://www.ubt.edu.al/


 

 

       
 

 

Titlul organizatiei în limba locală: Qendrat e Transferimit të Teknologjive Bujqësore  
Tipul de organizaţie: Cluster/Incubator/Inovarea infrastructurii 

 

Urmare a deciziei Consiliului de Miniştri nr. 515 (2006) de restructurare a Institutelor de 
Cercetarea a Produselor Alimentare şi Protecţiei Consumatorului în cadrul Ministerului 
Agriculturii au fost stabilite cinci centre de transfer tehnologic agricol. Obiectivul principal al 
acestor centre este acela de a sprijini transferul direct al tehnologiilor agricole catre agricultori 
pentru testare, adaptarea şi introducerea unor noi practici agricole, metode şi materiale de 
cercetare pe probleme ridicate de fermierii locali, formarea de fermieri, studenţi etc. furnizarea 
de expertiză tehnică, prezentarea noilor tehnologii în agricultură şi sprijinirea Ministerulului 
Agriculturii în procesul decizional. 
Pe lângă concentrarea pe nevoile şi priorităţile specifice din regiunea lor, fiecare centru focuseaza 
asupra activităţilor specifice şi pe culturi agricole după cum urmează: 
  

 Centrul de Transfer Tehnologic agricol, Fushë-Kruja: 

Cultivarea de nutreturi, leguminoase (fasole alba), cresterea de bovine, porcine (porci), păsări de 
curte și gestionarea integrată a fermei; servicii pentru sol şi apă; nevoile şi alte priorităţi ale 
regiunii. 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Lushnjë: 

Legume în sere şi in câmp deschis; grâu; nevoi şi alte priorităţi ale regiunii. 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Vlorë: 

Nuclee de pomi fructiferi, măslini, podgorii, citrice; nevoi şi alte priorităţi ale regiunii. 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Korçë: 

Mici rumegătoare, pomi fructiferi (mere), cartofi, orz; nevoi şi alte priorităţi ale regiunii. 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Shkodër: 

Porumb; nevoi şi alte priorităţi ale regiunii. 

Tehnologia comercializarii si  transferului: 

 Contact 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Fushë-Kruja 
Adresa: Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore-Fushë Krujë, Rruga e Rinasit, Fushë Krujë-
Albania 
Tel/Fax: +355 5 1124 356 
E-mail: qttbfushekruje@yahoo.com 

mailto:qttbfushekruje@yahoo.com


 

 

       
 

 

 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Lushnjë 
Adresa: Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Lushnjë-Albania  
Tel/Fax: +355 35 222 498 
E-mail: qttblushnje@yahoo.com 

 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Vlorë 
Adresa: Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Shamogjin, Vlorë-Albania  
Tel/Fax: +355 3 323 225 
E-mail: qttbvlore@yahoo.com 

 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Korçë 
Adresa: Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Rruga e Voskopojës, Korçë-
Albania 
Tel: +355 8 2254 950 
E-mail: qttbkorce@yahoo.com 

 

Centrul de Transfer Tehnologic Agricol, Shkodër  
Adresa: Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Dobraç, Shkodër-Albania  
Tel: +355 2 251 200 

E-mail: qttbshkoder@yahoo.com 

Fonduri de Cercetare si Dezvoltare: 

Managementul Cercetării Aplicate in  Agricultura: 

Asociaţia Albaneză a Tehnologiei Informaţiei in Agricultură, 

Produse Alimentare si Mediu (AITA) 

Acronim: 
AITA 
Titlul organizatiei în limba locală: Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit në 
Bujqësi, Ushqim dhe Mjedis 
Tipul de organizaţie: Asociaţie/ONG  
 
Misiunea AITA este de a facilita schimbul de informaţii şi de experienţă, dezvoltarea de 
cunoştinţe în domeniul TIC în agricultură, produse alimentare şi mediu pentru a consolida 
competitivitatea acestor sectoare în Albania şi pentru a promova gradul de conştientizare a 
TIC în agricultură, produse alimentare şi mediu. 

Contact 

E-mail:  aita@yahoo.com 
Adresa: Rruga Irfan Tomini Pall 26 Shk. 3 Ap 28, Tirana, Albania  
Tel: +355 67 201 8121 

mailto:qttblushnje@yahoo.com
mailto:qttbvlore@yahoo.com
mailto:qttbkorce@yahoo.com
mailto:qttbshkoder@yahoo.com
mailto:aita@yahoo.com


 

 

       
 

 

Persoana de  Contact: 

Prof.Dr. Petraq Papajorgji, Presedinte 
E-mail: aita@yahoo.com 

 

 
        Link-uri de cercetare si dezvoltare: 

       1.  Institutul de Agricultura Biologica (IBB) 

Acronim: IBB 
Titlul organizatiei în limba locală: Instituti i Bujqesise Biologjike  
Tipul de organizaţie: Institut de cercetare 
 
IBB a fost infiintat ca ONG în 2008, dar are o lunga experienta in domeniul produselor 
bioagricole inca din anul 1996. Institutul are reţeaua sa în Vlora, Shkodra şi Korca. 
Institutul de agricultura biologica ofera:  
rezultatele cercetării la ferme;  
consultanta/ servicii extinse pentru operatori integrati şi din agricultura bio;  
instruire pentru specialiştii din agricultură şi fermieri. 

Contact 

Website: www.ibb.al 
Adresa: Godina e Laboratorit të Mbrojtjes së Bimëve, Shkozet, Durrës, Albania 

Persoana de contact 

Prof. Asc. Dr. Enver Isufi, Director 
Tel: +355 69 2087 205 
E-mail: enver_isufi@yahoo.com 

2. Institutul pentru Alimentaţie şi Securitate /Protectie Veterinara (ISUV) 

Acronim: ISUV 
Titlul organizatiei în limba locală: Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise 
Tipul de organizaţie: Institut de cercetare  
 
Institutul pentru Siguranţă Alimentară şi Veterinară (ISUV) este o instituţie publică, care se 
subordoneaza Ministerului Agriculturii, Produselor Alimentare şi Protecţia Consumatorului 
(Ministerul Agriculturii). Acesta continuă activitatea fostului Institut de Cercetări Veterinare şi 
fostului Institutului de Cercetări Alimentare şi este creat pe baza fuzionarii lor în 2006. Este 
singurul centru de referință din ţara care urmăreşte cercetarea şi controlul siguranţei 
alimentare şi a calitatii, precum şi protecţia sănătăţii animalelor prin diagnosticarea şi 
prevenirea bolilor. 
 

mailto:aita@yahoo.com
http://www.ibb.al/
mailto:enver_isufi@yahoo.com


 

 

       
 

 

Contact 

Website: www.isuv.al 
E-mail: info@isuv.al 
Tel:  +355 4 2364 283 
Adresa: Aleksander Moisiu 10, Tirana, Albania 

 

 

6. Statistica Naţionala/ ALBANIA 
 
Sector statistici 

 Statistici Albania: 
 Profilurile resurselor nationale pentru păşuni/furaje-Profilurile resurselor nationale pentru 

păşuni/furaje oferă o prezentare amplă de informații generale, topografice, climatice şi agro-
ecologice cu accent pe sisteme de producție a efectivelor de animale şi păşuni /furaje. Acestea 
oferă, de asemenea, informaţii privind instituţiile-cheie şi personalul şi interesele de cercetare 
actuale precum şi bibliografia selectata. 

 Statistici 2013 

Suprafata tarii: 2875(1000ha) 
 Suprafata agricola: 1201.3(1000ha) 
 Suprafata intravilana: 2740(1000ha) 
 Suprafata forestiera: 774.02(1000ha) 

 

In conformitate cu Strategia Naţionala pentru Agricultura şi Alimentatie pentru perioada 2007- 
2013, suprafaţa terenurilor agricole bio va ajunge la nivelul de 5% în anul 2013. 

 
Mediu agricol 
Suprafata pe cap de locuitor este foarte mica, 0,2 ha, cea mai mica din Europa. 
 

                                      
 
Terenul folosit pentru agricultură este destul de înclinat, numai aproximativ 
44% din terenurile agricole au o pantă mai mică de 5%. 

http://www.isuv.al/
mailto:info@isuv.al


 

 

       
 

 

 

Agricultura oferă baza veniturilor pentru majoritatea populaţiei şi serveşte ca o plasă de 
siguranţă pentru forţa de muncă. Populaţia rurala este estimată a cuprinde aproximativ 50 %  
din populaţia totală, în timp ce aproximativ 60% din forţa de muncă lucrează în agricultură şi 
domeniile conexe. 

 

In Albania cresc aproximativ 3250 tipuri de plante altfel spus 29% din speciile de flora 
europeana şi 47% din flora din Balcani. 

 

Agricultura este unul dintre cele mai reprezentative sectoare ale economiei nationale albaneze. 
Contribuţia sa a fost în scădere de-a lungul timpului şi se estimează la 17% din PIB. Familiile 
rurale continuă să domine economia naţională, mai mult de 50 la sută din populaţie trăieşte în 
mediul rural, iar agricultura este principala alternativa de  lucru pentru oamenii care trăiesc în 
aceste zone. Rata de creştere medie reală a producţiei agricole în ultimii cinci ani este estimata 
la aproximativ 4% pe an. 

 

Sectorul agricol suferă din pricina dimensiunilor mici ale fermelor şi fragmentarea terenurilor 
agricole, aspect care reprezinta o barieră pentru producţie şi comercializare. 

 

Competitivitatea mai mare, ca rezultat al costurilor mai mici şi calitatii sporita, standarde şi 
siguranţa alimentară  vor consolida poziţia fermierilor pe piaţă, vor creşte veniturile lor şi vor 
introduce produse mai sigure pentru agricultori în piaţă. 

 

Acest lucru este rezultatul unor probleme specifice cu care se confruntă acest sector, printre 
care cele mai evidente sunt migrarea din zonele rurale, proprietatea terenurilor şi dimensiunea 
foarte limitata a fermelor, comercializarea produselor, irigarea şi sistemul de drenaj, nivelul 
scăzut de utilizare a tehnologiilor, organizarea slaba a agricultorilor, nivelul scăzut de 
dezvoltare a agro-procesarii etc. 

 
La 108%, condusa de livezi de 119%, cultura cerealiera de 113%  şi animale de 102%. 

 

 
Importuri: 



 

 

       
 

 

 

     
 

 Terenuri: 
 Structura terenurilor albaneze se compune din 24% terenuri agricole şi 76% terenuri forestiere, 

mlastini, păşuni şi alte terenuri. 
 

Terenul agricol reprezintă numai 24% (aproximativ 695,520 ha) din suprafaţa totală a ţării. 
Aproximativ 44% (aproximativ 304,000 ha) din totalul terenurilor agricole sunt la şes, cu potenţial 
de productivitate relativ înalt.    
Dintr-un total de 696 mii ha teren agricol în Albania, situatia se prezinta astfel: 
 
562 mii ha au fost privatizate şi inca 134 mii ha, sau aproximativ 20% din totalul terenului agricol, 
sunt în proprietatea statului. 
 
Politicile de utilizare a terenurilor sunt dezvoltate pe baza realitatii de mai sus. Piata terenurilor 



 

 

       
 

 

din Albania este încă la inceput şi este necesar un pachet de măsuri integrate pentru dezvoltare şi 
consolidare. 

                                                                        

 

Infrastructura existenta de irigare, de drenaj şi de protecţie la inundaţii a fost conceputa pentru 
asigurarea irigarii a aproximativ 360,000 ha, asigurând drenajul a 280.000 ha şi reducerea riscului 
inundaţiilor împotriva râurlor  şi marii, pentru o suprafaţa potenţial periculoasa de 130.000 ha. In 
prezent suprafata totala cu infrastructura de irigare reabilitata este de 200.000 ha în timp ce 
suprafaţa totală cu infrastructura de drenaj reabilitata este 220 000 ha. Sunt 80 de baraje 
reabilitate pentru irigaţii, dintr-un total de 626 diguri. 
 Conform politicii de privatizare aproape 450.000 de ferme familiale au exploatatat în 
medie 1,3 hectare (Ha) terenuri agrare per fermă sau 0,25 Ha per persoană, formand 1,8 
milioane parcele. Fermele încă continuă să fie foarte mici, acum in timpul procesului de tranziţie. 
Media terenului agricol pe cap de locuitor este cea mai mica din Europa. 

         
 
Culturi:  
Producţia agricolă a crescut semnificativ în ultimii ani. Culturile de câmp ocupa aproximativ 31% 
din totalul producției agricole. Au fost si continua să fie culturi dominante cerealele, legumele, 



 

 

       
 

 

cartofii şi fasolea albă.  
 

Ca urmare a aplicarii schemei de sprijinire a crescut continuu, în ultimii ani,  producţia livezilor  
. Ea ocupă aproximativ 17% din producția agricolă totală, culturi dominante fiind strugurii şi 
fructele şi in creştere continuă producţia de măsline. 

 
In 2012, sunt dominante fermele cu culturi de câmp 36%, ferme de animale 31%, livezi 17%, 
ferme cu teren necultivat 10% şi doar 6% au fost ferme cu culturi fără animale. 
 

      
 

                               

Efective de animale: 

Efectivele de animale reprezinta un sector strategic. El ocupă aproximativ 52% din toata 
producţia sectorului. Albania are condiţii optime pentru ovine şi caprine reproducătoare în 
zonele de deal şi de munte şi vaci în unele zone de ses. 
 



 

 

       
 

 

Albania are o rată ridicata a producţiei de animale pentru consumul propriu, în special la carnea 
de vită, carnea de oaie și de capră, ouă şi produse lactate. 

 

Ca urmare a politicilor de susţinere a orientării de la ferma la piata, a crescut treptat numărul 
de ferme specializate in cresterea animalelor, cu produsele destinate pieței. 

                                                                     

 

                                                        

Afaceri agricole: 

In prezent, suprafata totala a infrastructurii de irigare reabilitata este de 200.000 ha în timp ce 
suprafaţa totală a infrastructurii de drenaj reabilitata este 220 000 ha. Sunt 80 de diguri 
reabilitate pentru irigaţii, dintr-un total 626 diguri. 

                            

Agro-procesare: 

Industria de agro procesare ocupă aproape 34,4% din producția totală estimată (preţurile anului 
2012) din agricultura și agro-industrie.  Activităţile dominante sunt cele privind procesarea 



 

 

       
 

 

lactatelor, carnii, pâinii şi făinii. 
Situaţia din sector variază. Întreprinderi, în special de produse lactate şi prelucrare de carne, au 
facut investitii mari pentru a asigura conformitatea cu standardele. 

 

 
 Structura culturii plantelor prezinta dominaţia furajerelor 52%, cereale 34%, 9% legume , cartofi 
si altele 5% (INSTAT, 2013). În plus, zonele cu sere continuă să se extinda în zonele rurale mai 
productive la iniţiativele noului antreprenoriat şi prin implantarea de noi tehnologii. În termeni de 
dinamica producţiei "valorile pe ramuri sunt dominate  52% producţia animalieră, 31% producţie 
de cultura terenurilor şi 17% de pomi fructiferi. 

ALBANIA Table 2     

  Unitati 2012*  2013*  
Valoarea brută adăugata în sectoarele de agricultură, silvicultură, 
vânătoare şi pescuit (A)       

      - GVA ( la preţuri curente) mill. EUR 1,612.1 
      

1,765.0    

      - ponderea în G VA a tuturor activităţilor % 20.4 
              

21.3    
Ocuparea forţei de muncă în sectoarele de agricultură, silvicultură, 
vânătoare şi pescuit (A)       
      - numeric 000 507.0  :  
      - ponderea în total ocupare % 54.6  :  
Comerţul cu produse alimentare şi agricole       

      - exportul produselor agroalimentare mill. EUR 71.5 
              

82.9    

      - ponderea în exportul de produse total % 5.1 
                 

5.4    

      - import de produse agro-alimentare mill. EUR 597.0 
           

618.4    

      - pondere in  importul tuturor produselor % 17.2 
              

15.8    

  - balanţa comercială a produselor agro-alimentare mill. EUR -525.5 
-         

535.5    

Teren agricol, total 000 ha 1,201       



 

 

       
 

 

1,321.1    

 - Teren arabil 000 ha 408.9 
           

449.8    

      din care teren nefolosit si  necultivat  000 ha :   

- Teren cu culturi permanente 000 ha 74.5 
              

81.9    

      din care livezi 000 ha 18.0 
              

19.8    

                       podgorii 000 ha 10.1 
              

11.1    

                      plantatie de măslini 000 ha 45.6 
              

50.1    

                      alte culturi permanente (pepiniere) 000 ha 0.8 
                 

0.9    

- Pășune permanentă 000 ha 505.3 
           

555.8    

       din care  pajişti 000 ha :  :  

                      păşuni 000 ha :  :  

- Alte terenuri agricole 000 ha 212.3 
           

233.6    

Structura exploataţiei      :  

Numărul exploatațiilor agricole 000 353 
           

388.3    

Suprafața agricolă utilizată (UAA) 000 ha 989 
      

1,087.5    

UAA pe exploatație ha 2.8 
                 

3.1    
Modificarea volumului producției agricole brute (GAO)****      :  

     -  Total % 3.3 
                 

3.6    

     -  Culturi % 4.4 
                 

4.8    

     -  Efectivele de animale % 2.3 
                 

2.5    

     - Culturi ***** % 48.2 
              

53.1    

     -  Efectivele de animale % 51.8 
              

56.9    
 

        
 Statistici privind  dezvoltare rurală  

 Statistici de comerţ: 

În Albania importurile domina exporturile. Oricum, recent exporturile agricole au crescut, 
reducand astfel deficitul comercial. Principalele produse exportate sunt legume, plante 
medicinale, ouă, apa minerala, sucuri de fructe etc. 

                                                       



 

 

       
 

 

 

                                                                            

                                                                                     



 

 

       
 

 

        

 Fişe de actiune: 

1. Keshilluesi Bujqesor (foaie periodica de actiune) 
2. Agrobusiness (foaie periodica de actiune) 

  

ALBANIA 
 RAPORT DE EVALUARE UE ALBANIA 16.10.2013 

 

 Agricultură şi dezvoltare rurală 

În privinta problemelor orizontale, guvernul a alocat în 2013 pentru susţinerea directă şi 
schemele naţionale de investiţii în agricultură şi agro-procesare aproximativ 6,8 milioane de 
euro. Producţia agricolă în 2012 a crescut uşor, mai ales datorita producţiei îmbunătăţite la 
pomi fructiferi si maslini. O parte din crestere este legată de schema de sprijin direct a 
guvernului, care a încurajat plantarea de arbori noi. În timp ce exporturile au crescut, balanţa 
comercială s-a îmbunătăţit marginal. S-au inregistrat progrese in statisticile agricole. 
Responsabil pentru statistica agricolă fost Institutul Naţional de Statistică (INSTAT) la începutul 
anului 2013. Recensământul exploatațiilor agricole a fost efectuat în luna octombrie 2012. 
Potrivit rezultatelor preliminare, numărul total de exploatații agricole este de 324 013, 
comparativ cu 350 654 în 2010. Cota-parte a exploatațiilor care dețin animale a scăzut de la 
84% în 2010 la 71% în 2012. Activitatea de punere la punct a Cadastrului funciar funcţional 
continuă, foarte încet, să progreseze. 
 Legea societăţilor agricole, privind cooperarea, au fost înregistrate cooperative noi pentru 
producerea de ulei, legume şi cereale. Efortul trebuie să se intensifice pentru crearea unui sistem 
electronic funcţional cu informaţii agricole (registru de ferma, registrul animalelor etc.) pentru a 
crea o bază pentru managementul  financiar naţional şi sub asistenţa UE. 

 

 În zona  organizării comune a pieței, a fost aprobata de Parlament o nouă lege 
privind uleiul de măsline. Se propune să se alinieze cu acquis-ul la standardele de 
comercializare. 

 Adoptarea Strategiei 2014-2020 pentru agricultură şi dezvoltare rurală este în 
aşteptare. A continuat pregatirea pentru gestionarea şi controlul fondurilor de 
dezvoltare rurală, în cadrul componentei de dezvoltare rurală a instrumentului de 



 

 

       
 

 

asistenţă pre-aderare (IPARD). Primul apel pentru propuneri de proiecte în cadrul unei 
scheme IPARD-like, a avut loc in decembrie-februarie, urmat de un al doilea apel lansat 
în aprilie. Rezultatele aşteptate ale proiectului trebuie să fie monitorizate cu atenţie. 

S-a efectuat în luna martie o evaluare a pregătirii unei  structuri operative IPARD (Agenţia de 
Plată şi Autoritatea Managerial din Ministerul Agriculturii şi alte organisme implicate precum 
Ordonatorul Naţional de Credite (NAO) şi Fondul Naţional al Ministerului Finanţelor) pentru a 
gestiona fondurile IPA componenta V. Principalele puncte slabe identificate includ lipsa de 
progres realizata de NAO şi Fondul Naţional în gestionarea asistenţei de pre-aderare în 
agricultura, lipsa în Agenţia de Plată a spaţiului adecvat de birou şi echipamente, inclusiv 
instrumente de verificare, şi lipsa unei politici clare care să păstreze personalul instruit atât la 
Autoritatea de Management cat şi la Agenţie. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
instruirea personalului pe proceduri adecvate și consolidarea capacităţii administrative a 
tuturor structurilor implicate în procesul de acreditare. 

 

 Concluzii 

S-au înregistrat progrese limitate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.  Statisticile 
agricole au fost îmbunătăţite. În timp ce structura administrativă de implementare a sistemelor 
IPARD a fost stabilita la Ministerul Agriculturii, toate elementele implicate ale sistemului de 
gestionare şi control trebuie să se consolideze substanţial pentru a îndeplini funcţiile lor 
respective, în special NAO şi Fondul naţional. În general, pregatirea în acest domeniu nu a fost 
foarte avansata. 

 

 Politica de securitate alimentara, veterinara şi fitosanitara  

Capacitatea de evaluare a riscului încă nu a fost stabilita in zona de siguranţă alimentară 
generala deşi un prim pas a fost făcut , o decizie de înfiinţare a unui Comitet Stiinţific dedicat a  
fost luata de Ministerul Agriculturii. Cadrul de reglementare referitor la Comitetul Stiințific are 
nevoie de completari cu reguli clare şi proceduri interne care sa reglementeze activităţile 
acestui organism, inclusiv relaţiile cu Autoritatea Alimentara Națională, comunicarea riscului, 
metodologia de evaluare a riscurilor şi alocarea unui buget adecvat. S-a îmbunătăţit treptat 
calitatea inspectarilor facilităţilor alimentare. Cu toate acestea, cadrul organizatoric şi 
administrativ al sistemului de control nu dispune de proceduri adecvate şi planuri de control, 
inclusiv pentru controale la import. 

 

Cu privire la politica veterinara, s-au facut progrese in identificarea şi înregistrarea de ovine și 
caprine. Medicilor veterinari oficiali la nivel regional li s-a atribuit rolul de administratori de 
date. Actiunea de crotaliere şi datele de intrare în baza de date animale sunt aproape de 
finalizare. Au fost efectuate, în conformitate cu standardele, două vaccinări in masă împotriva 
brucelozei la ovine şi caprine, utilizand inclusiv vaccinuri certificate, lanţul complet de vaccinuri 
controlate la rece, campanie sporită de conştientizare şi de monitorizare a procesului. A 
inceput vaccinarea împotriva pestei porcine clasice. Majoritatea datelor privind vaccinarea 
animalelor au fost înregistrate în sistemul de informaţii privind animalele. 
Ofiţeri in domeniul Epidemiologiei au fost inzestratii cu fise de post şi manuale operaţionale. Cu 
toate acestea, din cauza fragmentarii intra şi inter institutionale a serviciului veterinar, lipseste 
o definire clară a competenţelor, responsabilităţilor, procedurilor şi comunicarii. Nivelul 
personalului la sediul central veterinar rămâne inadecvate. Rolul de Ofiter veterinar şef este 



 

 

       
 

 

doar tehnic. Deşi există un sistem bun de informaţii despre animale, nu s-au facut progrese cu 
privire la managementul deşeurilor animaliere sau îmbunătăţirii infrastructurii fizice în pieţele 
de animale. 

 

În zona de introducere pe piață de alimente, furaje şi subproduse de origine animală, ritmul 
progresului este lent, cu excepţia actualizarii şi validarii bazei de date a unităților alimentare 
(AKU-net) care acum înregistrează 17 800 de unităţi. Nu a existat niciun progres în asigurarea 
trasabilității alimentare din cauza lipsei de executare a normelor, raportarii în timp util şi 
actualizarii informațiilor privind circulația animalelor. Resursele de monitorizare a 
contaminanţilor, hormoni, medicamente de uz veterinar, reziduuri de pesticide etc. sunt 
insuficiente. Este necesar să se asigure că planurile naționale de monitorizare de reziduuri se 
efectuează în conformitate cu procedurile. Introducerea de noi proceduri şi standarde în 
vederea alinierii la acquis-ul comunitar trebuie să fie însoţita de conştientizare intensă şi de 
campanii de informare pentru operatorii din sectorul alimentar. 

 

  Cu privire la normele de siguranță alimentară este nevoie de conformitate progresivă cu    
cerinţele UE privind criteriile bacteriologice pentru laptele crud. 

 

Au existat câteva evoluţii semnificative în zona politicii fitosanitare. Sarcinile de control au fost 
atribuite Autoritatii Naționale Alimentare. Secţiunea de protecţie a plantelor a Ministerului 
Agriculturii va fi responsabila pentru elaborarea legislaţiei, având funcţia de consultanţă cu 
personalul regional. 
Ofiţeri din domeniul epidemiologiei au fost inzestrati cu fise de post şi manuale operaţionale. 
Cu toate acestea, din cauza fragmentarii intra şi inter institutionale a serviciului veterinar, 
lipseste o definire clară a competenţelor, responsabilităţilor, procedurilor şi comunicarii. 
Nivelul de personal la sediul central veterinar rămân inadecvate. Rolul de Ofiter veterinar şef 
este doar tehnic. Deşi există un sistem bun de informaţii despre animale, nu s-au facut 
progrese cu privire la managementul deşeurilor animaliere sau îmbunătăţirea infrastructurii 
fizice în pieţele de animale. 

 

 Concluzia 

Au fost puţine progrese în domeniul politicii de securitate alimentara, veterinara şi fitosanitara. 
Capacitatea sistemului de control trebuie crescuta şi trebuie să fie introduse planuri de  
inspectare sistematică. Capacitatea evaluarii riscului rămâne să fie stabilită şi trebuie să fie 
finalizat cadrul de reglementare referitor la Comitetul Stiințific. În general, pregatirile rămân la 
un stadiu incipient. 

 

 Pescuit 

Modificările la Legea pescuitului au fost adoptate în decembrie, impunand ca, în conformitate 
cu Regulamentul Consiliului 1224/2009/EC, barcilor de pescuit cu lungime mai mare de 12 
metri să le fie instalata o unitate mobilă de emisie-recepţie. Au fost adoptate măsuri de 
managementul exploatarii durabile a resurselor de pescuit maritim si de punere în aplicare a 
legislației privind regulile de colectare şi utilizare a datelor în sectorul pescuitului şi sprijinirea 
consultanţei ştiinţifice privind strategia naţionale piscicole. Cadrul juridic trebuie să fie corect 
respectat. 



 

 

       
 

 

 

A fost adoptat un sistem de control pentru asigurarea respectării normelor politicii de 
management de pescuit in zona de inspecţie şi control, prin punerea în aplicare a legislaţiei 
privind prevenirea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat şi stabilirea unui sistem de 
certificare a capturilor. În ciuda recentelor modificări la Legea pescuitului, prin care au fost 
desemnati observatori să asiste inspectorii în îndeplinirea îndatoririlor lor, rămâne limitată 
capacitatea Direcţiei de Pescuit de a colecta informaţii de la debarcarea capturilor necesare 
pentru pregătirea de planuri multianuale de gestionare a pescuitului și în special pentru 
obligaţiile de raportare conform acordurilor internaționale. Specii interzise sunt încă introduse 
pe piaţă, împreună cu peşti mai mici decât dimensiunea minimă permisă. Vasele cu sistem de 
monitorizare, care a fost inactive din August 2012, trebuie să fi reactivate. 
Cu privire la acordurile internaţionale, Albania a participat la lucrarile Comisiei Generale a 
pescuitului pentru Marea Mediterană şi a restabilit colaborarea cu Comisia Internațională 
pentru Conservarea Tonului Atlantic (ICCAT).  
Au fost foarte puţine progrese în domeniul pescuitului, în principal în adoptarea legislaţiei noi în 
zona de colectare a datelor şi de prevenire a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Sunt 
necesare eforturi suplimentare pentru a asigura punerea în aplicare a cadrului juridic, clarificarea 
responsabilităților administrative şi consolidarea capacităţii, în special în elaborarea politicilor şi 
inspecţiilor.  În general pregatirile nu sunt foarte avansate. 

 
 

7.  Standardele oficiale naţionale de calitate / ALBANIA 
 
Autoritatea alimentara națională este desemnata ca parte integranta a programului pentru crearea şi 
garantarea sistemului de siguranţă alimentară în Albania.  
(http://www.aku.gov.al/aku/?page_id=68&lang=en/) 

NFA, ca instituţie subordonata Ministerului Agriculturii Dezvoltării Rurale și Gospodăririi Apelor 
asigură un nivel înalt de protecție pentru cetățeni și are ca scop nu numai consolidarea încrederii, dar 
si garantarea pentru produsele alimentare în ţara noastră. 

NFA a fost infiintata prin Decizia Consiliului de Ministri nr. 1081 21. 10. 2009 şi a fost inaugurata oficial 
pe 20 mai 2010 de catre primul-ministru. Această instituţie este configurata, cu sprijinul unor experti 
internationali, cu fonduri UE din 2007, perioadă in care s-au facut primii paşi pentru concepţia NFA. 
Astăzi instituţia are 12 direcţii regionale in toată Albania. Aria operationala este: 

 Conduce procesul de evaluare a riscului în domeniul protecţiei alimentelor, hranei pentru 
animale şi plante. Planifica, coordoneaza si realizeaza controlul oficial al alimentelor şi hranei 
pentru animale precum şi protecţia plantelor. 

 Asigură unificarea la nivel naţional a practicilor de control oficiale pentru alimente, furaje şi 
protecţia plantelor. 

 Coordoneaza controalele oficiale ale activităţii laboratoarelor autorizate în protecţia 
alimentelor, furajelor şi plantelor. 

 Efectuează controale preliminare pentru a testa dacă sunt îndeplinite cerinţele tehnice-
tehnologice, de sanatate si igienă, fitosanitare şi veterinare şi deasemenea, verifica 
documentele necesare pentru inregistrarea si autorizarea operatorilor din agrobusiness şi 
protecţia plantelor. 



 

 

       
 

 

 Blocheaza temporar sau permanent activitatea operatorilor de afaceri  cu produse alimentare 
şi furaje în etape de producere, prelucrare, livrare şi comercializare de produse alimentare 
sau furaje atunci când se dovedeşte că alimentele sau hrana animalelor şi respectiv operatorii 
de afaceri nu îndeplinesc standardele de siguranţă alimentară stabilite de legislaţia în vigoare. 

 Efectuează cercetări ştiinţifice necesare evaluarii riscului în domeniul sigurantei alimentelor, 
furajelor si protecției plantelor.  

 Oferă suport tehnic, administrativ şi ştiinţific pentru a face posibila activitatea comitetului 
stiinţific şi comisiilor ştiinţifice. 

 Informează publicul cu privire la siguranta alimentelor, furajelor și protecția plantelor. 

Link-uri importante: 

• Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (AESA) 

AESA a fost desemnata ca parte a unui program pentru îmbunătăţirea siguranţei alimentare în UE, 
pentru a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi pentru a recupera increderea 
pierduta, dar, de asemenea, a conferi siguranta produselor alimentare din UE. Ca organism de 
evaluarea, AESA furnizează avize ştiinţifice şi sfaturi pentru a pregati un teren sigur pentru politici 
europene şi legislaţie  şi pentru a sprijini Comisia Europeană, Parlamentul European şi statele membre 
UE in a lua decizii eficiente prvind managementul riscului. AESA este responsabila pentru hrana 
umana, sănătatea şi bunăstarea animală, protecţia sănătăţii şi bunăstării plantelor. Scopul final al 
AESA este de a fi principalul organism european de referinţă pentru evaluarea riscurilor privind 
produsele alimentare, pentru sănătatea umană și animală, bunăstarea animalelor, siguranţă 
alimentara şi sănătatea plantelor. Consultanţa ştiinţifică independentă a AESA include sistemul 
european de siguranţă alimentară. 

Pentru mai multe informaţii click aici: http://www.efsa.europa.eu/ 

• Sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje (SARAF) 

Sistemul de alarmă rapidă pentru alimente şi furaje (SARAF) este un instrument rapid şi eficient 
pentru schimbul de informații între autoritățile competente, atunci când se constată că exista o 
amenintare de risc pentru sănătatea umană de-a lungul lanţului alimentar. Această modalitate rapidă 
de schimb de informaţii permite tuturor statelor membre verificarea imediata a rețelei în cazul în care 
acestea sunt, de asemenea, afectate de problema.  Deşi produsul este încă pe piaţă şi nu poate fi 
consumat, autorităţile au abilitarea să ia măsuri imediate, inclusiv furnizarea imediata de informatii 
publicului, dacă este necesar. Schimbul rapid de informații despre riscul produselor alimentare pentru 
consumul uman si hrana animalelor, prevede măsuri rapide şi în condiţii de siguranţă pentru toti  
membrii sistemului RASFF. Aceasta este o contribuţie importantă la securitatea alimentară. 

Care este statutul Albaniei? 

Comisia informează un stat non-membru al RASFF dacă un produs exportat catre ţări nemembre ale 
UE este urmărit în statele membre. Aceste informaţii sunt accesibile prin fereastra RASFF, care este o 
bază de date nouă, servind ca instrument pentru furnizarea de informaţii pentru ţările non-UE. Prin 
fereastra, NFA are acces la documentele originale ale notificarii statului care a identificat riscul care 
ameninţă siguranţa alimentară în ţara lor. 

http://www.efsa.europa.eu/


 

 

       
 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 

Organizaţia Mondială a sănătăţii (OMS) este autoritatea de conducere şi coordonare a sistemului de 
ocrotire a sănătăţii în Naţiunile Unite. Această organizaţie este responsabila pentru coordonarea 
conducerii cu privire la probleme de sănătate la nivel mondial, modelarea agendei de cercetare a 
sănătăţii, stabilirea normelor şi standardelor, furnizarea de asistenţă tehnică pentru țările care au 
nevoie şi este responsabila pentru monitorizarea şi evaluarea tendinţelor de sănătate din întreaga 
lume. Pentru mai multe informaţii click aici: www.who.int 

Reţeaua Internaţionala a Autorităţilor pentru Siguranţă Alimentara (INFOSAN) 

Globalizare rapidă a producţiei alimentare şi comerţului a crescut capacitatea de reactie la accidente 
internaţionale legate de contaminarea alimentelor. Autorităţile naţionale din întreaga lume sunt acum 
conştiente că siguranţa alimentară înalta ar trebui să fie nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel de 
cooperare între autorităţile naţionale la nivel internaţional. Acest lucru este foarte important pentru 
schimbul de informaţii pe probleme de siguranţă alimentară, împărtăşirea experienţelor şi accesul la 
informaţii exacte in situații de urgență alimentara la nivel mondial. INFOSAN este o iniţiativă comună 
între OMS şi FAO. Este o reţea globală, care include 177 de state membre. Orice ţară, parte a acestei 
iniţiative este un punct focal pentru comunicarea  dintre INFOSAN si autoritățile naționale 
Secretariatul INFOSAN cu privire la situaţii de urgenţă. Pentru mai multe informaţii click aici: 
www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en 

Alertele de epidemie globala si reteaua de actiune (GOARN) 

Alertele de epidemie globala si reteaua de actiune (GOARN) este o colaborare tehnică a instituţiilor 
existente şi reţele la care se alătura resursele umane şi tehnice pentru identificarea rapidă, 
confirmarea şi răspunsul la situaţii de urgenţă de importanţă internaţională. Reţeaua asigură un cadru 
operaţional pentru a lega aceasta expertiza şi capacitatea de a păstra comunitatea internaţionala în 
permanenţă în alertă pentru riscul de urgenţe şi de asemenea, dispusa să răspundă. 

Pentru mai multe informaţii click aici: http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/index.html 

Organizatia pentru Agricultură și Alimentatie (FAO) 

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) a Naţiunilor Unite conduce eforturile 
internaţionale pentru eradicarea foamei. FAO serveşte ţărilor dezvoltate, precum şi ţărilor în curs de 
dezvoltare, jucând rolul de forum neutru unde toate națiunile se întâlnesc pe picior de egalitate 
pentru a negocia acorduri și politica de dezvoltare.  FAO este, de asemenea, o sursă de cunoştinţe şi 
informaţii. Organizatia ajută tarile în curs de dezvoltare și țările în tranziție să modernizeze şi sa 
îmbunătăţeasca agricultura şi practicile de pescuit pentru a se asigura hrana pentru toţi. De la 
fondarea sa în 1945, FAO a fost axata pe dezvoltarea zonelor rurale şi este acum casă pentru 70% din 
oamenii lumii care suferă de foame. 

Pentru mai multe informaţii click aici: www.fao.org 

Directoratul General pentru Sănătate și Consumatori (DG SANCO) 

http://www.who.int/
http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/index.html
http://www.fao.org/


 

 

       
 

 

Activitatea Directoratului General pentru Sănătate și Consumatori (DG SANCO) este de a garanta 
siguranţa alimentară şi bunurile de consum în Uniunea Europeană. Această organizaţie prevede  ca 
piaţa interna a UE să lucreze în interesul consumatorilor şi asigură că Europa ajută in a proteja şi 
îmbunătăţi sănătatea cetăţenilor săi.  Activităţile sale de zi cu zi afectează viaţa cetăţenilor europeni. 
Pentru a avea o misiune de succes, DG SANCO colaborează cu instituţiile UE, guvernele şi agenţiile lor 
naţionale, organizaţiile consumatorului, grupuri de interese din sănătate, grupurile de afaceri, oameni 
de ştiinţă, cercetători şi diferiti experţi. 

Activităţi de Inspectare a Organismelor Modificate Genetic - IMG 
 
Efectueaza controale oficiale pentru a asigura trasabilitatea producţiei modificate genetic, de la 
cultivare la depozit. 
Responsabilitati: 
o monitorizarea si controlul cultivării de plante modificate genetic, permise a fi cultivate; 
o efectuează inspecții și controlul companiilor care cultiva plante modificate genetic; 
o efectueaza campanii de informare, anunturi pentru agricultori; 
o monitorizeaza şi verifica distanta de izolare; 
o inventariaza suprafeţele plantate cu culturi modificate genetic; 
o aplică măsurile legale pentru eliminarea plantelor modificate genetic neautorizate; 
o colaboreaza cu alte instituţii pentru respectarea legislaţiei naţionale privind organismele 

modificate genetic; 
o pregăteste şi implementeaza probe prelevate din culturile modificate genetic, din producţia 

stocată, care vor fi trimise pentru analize specifice la laboratoare nationale acreditate. 
Controlul Plantelor  
Se referă la: 
o protectia si carantina plantelor;  
o aprobarea produselor de protectia plantelor; 
o controlul dupa aprobarea produselor pentru protectia plantelor; 
o reziduurile de pesticide la plante şi produse vegetale; 
o Planul Naţional de acţiune pentru utilizarea durabilă a pesticidelor; 
o procedura pentru evitarea conflictelor de interese; 
o Strategia Naţională pentru plante. 
 

Politica fitosanitara - stabilita prin ordinul nr. 38 din 11 februarie 2009. 
 
Laboratorul Central al Plantelor a fost înfiinţat prin Decizia guvernului nr. 753/2010. Este o instituţie 
în subordinea Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale - Agenţia Naţională Fitosanitara.  Este o 
unitate de referinţă naţionala, acreditata conform ISO 17025/2005. 
Laboratorul efectuează: 
o detectarea şi identificarea organismele dăunătoare plantelor şi produselor din  plante; 
o controlul de calitate al produselor fitofarmaceutice; 
o evaluarea dosarelor pentru aprobarea noilor produse;  
o inspecţii vamale la plante; 
o monitorizarea reziduurilor de pesticide din fructe, legume şi cereale; 
o punerea în aplicare a sistemului de asigurare a calităţii conform ISO 17025; 
o consolidarea capacităţii administrative şi de formare profesională; 
o formarea tehnica şi metodologica a specialiştilor; 
o participarea la studii inter- laboratoare; 
o crearea şi menţinerea colecţiilor de referință privind organismele dăunătoare. 



 

 

       
 

 

 
Sanatatea si bunastarea animalelor 
 
Institutul de sănătate şi diagnostic pentru animale 
Institutul de diagnostic şi sănătate animală (IDSA) este unitate juridică şi funcţionează ca o instituţie 
publică de interes naţional, subordonata Autoritatii Naţionale Sanitar-Veterinare şi de Siguranță 
Alimentară. 
 
Institutul de Igienă şi Securitate Veterinara ISUV 
 

                                                    
 
Rolul său este să monitorizeze alimentele din punct de vedere sanitar-veterinar si sa verifice nivelurile 
de poluanţi, aditivi, încărcare organică, biotoxine înainte ca produsele alimentare sa intre în lanţul 
alimentar. 
Responsabilitati: 
o coordonarea tehnică și controlul laboratoarelor departamentelor judetene de sănătate; 
o modalitati de extindere şi de optimizare; 
o organizarea testarii inter-laborator; 
o elaborarea legislaţiei; 
o participarea în comitete consultative pentru substanțe și produse noi pentru a fi introduse în 

practica agricolă şi veterinara; 
o efectuarea unor anchete epidemiologice; 
o teste de expertiză şi laborator. 

Institutul realizează: 
o evaluarea documentației tehnice a medicamentelor de uz veterinar pentru plasarea pe piaţă şi 

folosirea în cabinetele medical-veterinare albaneze a produselor medicamentoase sigure şi 
eficiente; 

o evaluarea documentației tehnice a produselor biocide pentru recomandari de vânzare, plasare 
pe piaţă şi folosire în Albania a unor produse dezinfectante sigure şi eficiente; 

o evaluarea kiturilor şi documentaţiei tehnice a reactivilor de diagnosticare, pentru plasarea pe 
piaţă şi folosirea în Albania de produse sigure; 

o controlul calităţii medicamentelor veterinare prin derularea programului de supraveghere şi 
control; 

o asigurarea accesului persoanelor interesate la informaţii utile privind medicamentele de uz 
veterinar autorizate destinate vanzarii în Albania. 

 
Control vamal 
 
Direcţia generală vamala http://www.dogana.gov.al/ 
  
Sunt instituţiile care aplică Codul Albanez al Reglementărilor Vamale ca stat membru al Uniunii 
Europene. Pentru produsele supuse controlulului sanitar-veterinar şi de siguranţă alimentară, care 
intră şi părăsesc Albania, sunt stabilite puncte speciale de control la frontieră. 
 

http://www.dogana.gov.al/


 

 

       
 

 

Cerinţe de siguranţă alimentară: 

I. Regulament 

Agricultura Albaneză are numeroase regulamente, dintre care multe conţin standarde şi cerinţe 
sanitare care sunt menite să sporească siguranţa alimentară. 

 

 

Regulamentele sunt actele care trebuie respectate de catre procesatorii de alimente. În Albania se 
găsesc reglementari  alimentare fundamentale în: Reglementări si Acte privind Hrana şi 
Medicamentele. Toti procesatorii (mari şi mici) trebuie să respecte reglementările si  actele de mai 
sus. 

Controlul Sănătatii publice - controlul sănătatii publice este potrivit atunci când produsele se vând în 
provincie.  Adesea aceste produse vor merge la pieţele fermierilor locali, de catering, sau sunt  
folosite în restaurant. Inspecţia este completata sub incidenta Legii Sanatatii Publice şi 
Reglementărilor  Sanitare.  
                   Obtinerea certificatului HACCP sau recunoscut 

 Certificare ecologica 
 Produse naturale de sănătate şi alimente funcţionale 

Accentul pus pe un stil de viaţă sănătos creaza oportunităţi pentru produsele noi, pentru promovarea 
sănătății și prevenirea bolilor. 
 
II. Inspecţie 
Există trei niveluri de inspecție: 

 Centrul de control, 
 Provincial sau local 
 Controlul sănătatii publice, toate proiectate pentru a îmbunătăţi securitatea alimentară. 

 
Punctele critice de Control (PPC) 
Punctele critice de Control (PPC) sunt etape care ruleaza prin arborele de decizie PCC cand devin 
critice pentru proces.  
Program de control intern al carnii 
 
 Pentru a oferi control voluntar al abatoarelor şi locatiilor de procesare a carnii, pentru a garanta 
siguranţa alimentară  
Comercializarea cărnii şi produselor din carne 
Producătorii care cresc animale cu intenţia de a comercializa carne sau produse prelucrate din carne 
ar trebui să acorde atenţie  locului unde vor fi sacrificate animalele sau de prelucrare  a carnii. 
 
III. Monitorizarea 

 Analiza Riscului. Puncte Critice de Control (HACCP) este un sistem recunoscut la nivel 
internaţional,  sistem ştiinţific pentru asigurarea siguranţei alimentelor prin anticiparea şi 
prevenirea problemelor în timpul producţiei alimentelor. 

 Programe Alergen  
 Alergenii provoaca o reacţie alergică din cauza sistemului imunitar care reacţionează la o 

proteină prezenta în produsele alimentare. 
 Siguranţa produselor alimentare si a consumatorilor 
 Siguranţa produselor alimentare si consumatorilor este extrem de importanta. Este 

http://www.agriculture.gov.sk.ca/Default.aspx?DN=57f02c14-ad0b-41ff-944d-09ef206c40a2


 

 

       
 

 

responsabilitatea fiecărui consumator de a se asigura ca manipularea, depozitarea şi 
pregătirea alimentelor se face în condiţii de siguranţă. 

 Actiuni corective şi măsuri de prevenire 
 Măsurile luate pentru a corecta o abatere sau problemă atunci când acesta se produce. 
 Practici de bună fabricaţie (BPF) 
 Principiile de bază de funcţionare a procesatorilor de alimente care ar trebui  urmarite pentru 

a produce produse alimentare de o calitatea consistentă. 
 

Aplicarea HACCP 
 Process de implementare a unui program de Analiza Riscului Puncte Critice de Control 

(HACCP).   
Pericole in productia de alimente 

 Analiza riscurilor este esenţială pentru dezvoltarea unui plan de Analiza Riscului . Puncte 
Critice de Control (HACCP). 

 Introducerea HACCP 
 Analiza Pericolelor Punctelor Critice de Control (HACCP) este o abordare sistematică 

pentru a evita pericole privind siguranța alimentelor care apar în cursul producţiei de 
alimente. 
 

 
Analiza riscului: 

Evaluarea riscurilor: 

Eliminarea riscurilor legate de produse alimentare, sănătatea umană, sănătatea şi bunăstarea 
animală, produse modificate genetic, aditivi alimentari etc se face împreună cu certificarea şi 
standardizarea lor. 
Importanţi comercianţi cu amănuntul solicită produse agricole în condiţii de siguranţă de 
certificare şi standardizare. 
 

Managementul riscului: 

Standarde HACCP (Analiza Riscului. Puncte Critice de Control) 
HACCP a fost aplicat de catre toti operatorii de afaceri din Albania. 
HACCP este:  
- parte a sistemului de management al calităţii; 
- condiţie pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare sanitar-veterinare; 
- Metoda de autocontrol preventiv privind siguranta alimentara.  
HACCP:  
- creşte încrederea clienţilor şi angajaţilor companiei în capacitatea sa de a face produse de 
consum în condiţii de siguranţă; 
- limiteaza incidentele care implică răspunderea juridică a companiei; 
- demonstreaza respectarea legislaţiei actuale. 
 

ISO 22000 este un standard internaţional, menit să asigure siguranţa lanţurile alimentare la 
nivel mondial. ISO 22000 permite crearea sistemului de gestionare a siguranţei alimentare, 
inclusiv principiile planului HACCP şi cerinţele pentru siguranţa lanţului alimentar. 
ISO 22000 este un standard care poate fi certificat şi: 



 

 

       
 

 

- asigura o mai bună aplicare a sistemului HACCP; 
- include beneficiile implementarii HACCP. 
Se aplică la toate companiile din industria alimentară (producţia de alimente, ambalaje, 
transportul, depozitarea, de servire şi de vânzare), indiferent de mărimea şi de complexitatea 
lor.  ISO 22000 este structurat precum ISO 9001, care permite o punere în aplicare mai uşoara 
în companiile care deja sunt certificate ISO 9001. 
 

ISO 31000 este un standard nou pentru managementul riscului. Acesta poate fi utilizat de 
către orice organizaţie. Nu este specific pentru un sector şi o industrie anume. 

Global Gap este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru producţia agricolă. 
Certificarea GLOBAL GAP acoperă: 
 siguranţa alimentară şi trasabilitatea; 
 mediu (inclusiv biodiversitate); 
 sănătatea lucrătorilor, siguranță și bunăstare; 
 bunăstarea animală; 
 Management integrat al culturilor (ICM); 
 Controlul Integrat al Organismelor Dăunătoare (IPC); 
 Sistemul de management al calităţii (SMC); 
 Analiza Riscului. Puncte Critice de Control (HACCP). 

GLOBAL GAP necesită o abordare cuprinzătoare în producţia agricolă, care conduce la 
dezvoltarea de bune practici. Certificarea GLOBAL GAP ofera produselor o mai mare 
competitivitate pe piaţa alimentară şi noi oportunităţi de dezvoltare de afaceri. 

Risc de comunicare: 

 
Interesul consumatorilor: 
Autoritatea Națională Alimentara este autoritatea competentă cu funcţii de control si managementul 
naţional în domeniul siguranței și protecției consumatorilor, protecției sănătății animalelor și 
plantelor. In Albania stabilirea instituţiei responsabile pentru a monitoriza siguranţa alimentară este 
necesara pentru a îndeplini cerinţele juridice, economice şi sociale. 

 (NFA) este configurata ca o instituţie publică sub responsabilitatea Ministerului Agriculturii, 
Produselor Alimentare şi Protecţiei Consumatorului şi funcţionează în conformitate cu articolul 62 
din Legea nr. 9863 din 28.01.2008 "despre produse alimentare" şi Decizia Consiliul Miniştrilor nr. 
1081, din 21/10/2009 "despre organizarea şi funcţionarea NFA". Principalele ţinte a NFA sunt 
controalele şi inspecțiile, evaluarea riscurilor și comunicare, pentru întreaga zonă de siguranţă 
alimentară, sanitara şi fitosanitara în Albania. 

. 
 

 
 
      Sistemul de trasabilitate: 



 

 

       
 

 

IMG Activităţi de inspecţie a organismelor modificate genetic - IMG 
http://www.aku.gov.al/inspections 
Se efectuează controale oficiale pentru a asigura trasabilitatea producţiei modificate genetic, de la 
cultivare la depozit.  Trasabilitatea privind siguranţa alimentară este reglementată de Legea nr. 9863, 
din 28.01.2008 şi Legea nr.10433, 16.06.2011 "pentru inspecțiile în Republica Albania” 
 
 
 
Export –Import: 
www.dogana.gov.al 

Documentele care însoţesc declaraţia vamală pentru libera circulaţie sunt: 
 factura in baza careia este declarată valoarea în vamă a mărfurilor; 
 declaraţie cu elementele necesare pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor declarate; 
 documentele necesare pentru cererea de regim tarifar preferenţial sau a altor măsuri 

derogatorii de la reglementările legale aplicabile mărfurilor declarate; 
 documentele de transport sau, după caz, documente legate de regimul vamal precedent; 
 listă de ambalare sau un document echivalent indicând conţinutul fiecărui ambalaj în cazul în 

care în vama se prezintă bunuri într- unul sau mai multe colete; 
 alte documente necesare pentru aplicarea dispoziţiilor care reglementează eliberarea 

mărfurilor declarate pentru libera circulaţie. 
 

 
Responsabilităţile de stat: 

Autoritatea Naţională Alimentară (RNP) 
Strada:Muhamet Gjollesha, 56 
Tel/fax: +355 (4) 2252658 
Email: info@aku.gov.al 
Website: 
http://www.aku.gov.al 
 

 
Sănătate alimentara: 

Autoritatea Naţională Alimentară (RNP) 
Strada:Muhamet Gjollesha, 56 
Tel/fax: +355 (4) 2252658 
Email: info@aku.gov.al 
Website: 
http://www.aku.gov.al 
 
 

http://www.aku.gov.al/inspections
http://www.dogana.gov.al/
http://www.aku.gov.al/
http://www.aku.gov.al/


 

 

       
 

 

 
Plan de sănătate: 

Institutul de Agricultura Biologica (IBB) 
http://www.ibb.al 
 
Centru pentru Transfer Tehnologic Agricol (ATTC) 
MAFCP (Punctul de contact: Departamentul  de Serviciu Extins, Cercetare si informaţii agricole) 
Tel/fax 00355 42 2232 69 

 
Entitatea naţională pentru seminţe 
Institutul Naţional pentru seminţe şi răsad  
Adresa: strada "Siri Kodra", Tirana, Albania 
Tel/Fax: +355 4 230324 
 
 

 
Certificat Fitosanitar: 

Institutul de siguranta/protectie alimentara şi veterinara  (ISUV) 
Institutul de Siguranţă Alimentară şi Veterinară (ISUV) este o instituţie publică, care depinde de 
Ministerul Agriculturii, Produselor Alimentare şi Protecţia Consumatorului (Ministerul 
Agriculturii). 
Este centrul national de referință care urmăreşte cercetarea şi controlul siguranţei şi calitatii 
alimentare, precum şi protecţia sănătăţii animale prin diagnosticarea şi prevenirea bolilor 
animale. 
http://www.isuv.gov.al 
 
 

 
 

 
Baze de date: 
http://www.aku.gov.al/aku-net 
http://www.aku.gov.al/aku/?p=611 
 

Normele privind reziduurile de pesticide în produse alimentare: 

Planul de monitorizare a reziduurilor de pesticide din legume, fructe şi cereale: 
- este parte a Planului Naţional de Control Integrat & Planului Naţional Strategic în Albania; 
 
 
 

http://www.ibb.al/
http://www.isuv.gov.al/
http://www.aku.gov.al/aku-net
http://www.aku.gov.al/aku/?p=611


 

 

       
 

 

 
 
 
Pachetul Quality: 

Regulamente privind calitatea: 

Lege nr. 8025, capitolul 1526/2 din 13.04.2012 

http://www.ligjet.org 

Norma generala - linia de bază: 

Legea nr. 8025, capitolul 1526/2 din 13.04.2012 

http://www.ligjet.org 

 
Baza de date privind  Originea si Inregistrarea – DOOR: 
Proiectul Baza de date privind  Originea si Inregistrarea – DOOR sprijină politica de calitate a 
produselor agricole prin furnizarea unui sistem modern de diseminare in Europa a datelor publice 
înregistrate DOP (denumire de origine protejata), IGP (indicații geografice protejate) şi STG 
(specialităţi tradiţionale garantate). 

 
 
Broşuri si Publicatii: 

1. http://www.seeclimateforum.org/upload/document/albanian_figures2012final.pdf 
2. http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._X.pdf 
3. http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._XX.pdf 
4. Ministerul Agriculturii şi protecţiei consumatorilor, 2013. "Anuarul statistic". 
5. Banca din Albania "Buletinul economic" 
6. Banca din Albania "Raportul de 6 luni" 
7. Banca din Albania "Raportul de 1 an" 

 
     

http://www.ligjet.org/
http://www.ligjet.org/
http://www.seeclimateforum.org/upload/document/albanian_figures2012final.pdf
http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._X.pdf
http://www.kash.org.al/new/wp-content/files/Agrobiznesi_Nr._XX.pdf


 

 

       
 

 

 

 
Link-uri: 

 http://www.bujqesia.gov.al 
 http://aku.gov.al 
 http://isuv.gov.al 

 
 
 
 
 
 

http://www.bujqesia.gov.al/
http://aku.gov.al/
http://isuv.gov.al/


 

 

       
 

 

8. Alte informatii / ALBANIA 
 

Ministerul Agriculturii şi alte instituţii publice 
Sucursale/Agentii(Filiala, Program, Strategii): 
Cercetare agricolă: 

 Ministerul Agriculturii sprijină financiar activităţi în zona de cercetare aplicată şi transferul de 
tehnologie, în domenii relevante pentru comunitatea agricolă în special pentru creşterea 
sectorului agricol. În centrul atentiei se situeaza producția de culturi cu valoare ridicata, efectivele 
de animale, prelucrarea şi unele pieţe agricole de nişă. 

  
Harta partiala a organizatiilor MAFCP- Department de Serviciu Extins, 
Centre de Cercetare si Informare in Agricultura si Transfer de AgroTehnologie (ATTC)original 
(CCIATAT) romana 



 

 

       
 

 

                                           

 
 

Terenuri: 

 Legea nr. 8752 din 26.03.2001, "privind stabilirea şi funcţionarea structurilor” 
 Gestionarea și protecția pământului ", modificată. 
 Legea nr. 121, din 17.02.2011, " Modalitati de exercitarea functiilor managementului 

departamentului şi protecţia terenurilor în raioanele şi birourile de management şi de 
protecţia terenurilor în localităţi sau municipii 

 Legea nr. 410, din 02.07.2012 "privind stabilirea normelor și procedurilor de schimbarea 
categoriilor resurselor de terenuri ". 

 Legea nr. 8312, din 26.03.1998, "privind terenul agricol mostenit ", modificată. 
 LEGE nr. 531, din data de 21.08.1998, "privind terenul agricol mostenit ", modificată de 

Legea nr. 176, din data de 30.03.2001.  
 Instrucţiunea nr. 1, din 18.07.2012, "privind procedurile de leasing al terenurilor agricole 



 

 

       
 

 

mostenite" 
 Legea nr. 8318, din 01.04.1998, "leasingul terenurilor agricole şi forestiere, pajişti şi 

păşuni care sunt proprietatea statului" 
 Legea nr. 830, din 28.12.1998, "criterii de calcul al valorii rentei anuale agricole, 

forestiere, pajişti şi păşuni." 
 Legea nr. 831, din 28.12.1998, "leasingul pe teren agricol, proprietate de stat", 

modificată. 
 Instructiunea nr. 3 a Primului Ministru  din 28.12.1998, "privind procedura de licitaţie 

leasing teren agricol, proprietate de stat." 
 Ordinul Primului-Ministru nr. 287, din 20.12.2006, "Privind identificarea şi întreruperea 

procedurilor de instrainare a proprietatii de stat, terenuri agricole, paduri, pajişti şi 
păşuni". 

 Legea nr. 459, din 22.05.2013 "privind schimbare în fondul de compensare fizica creat de 
fondul terenurilor agricole" 

 Legea nr. 460, din 05.22.2013 " privind definirea criteriilor, normelor și procedurilor 
pentru leasing a terenurilor agricole deținute de stat" 

 Legea nr. 9244 din 17.06.2004, "privind protejarea terenurilor agricole." 
 Legea nr. 80, din 28.1.2005, "compoziția, metode de funcţionare, sarcinile şi 

responsabilităţile structurilor de stat pentru protejarea terenurilor agricole" 
 Legea nr. 59, din 28.01.2005, "analiza indicatorilor valorici ai  terenurilor agricole". 
 Legea nr. 8337, din 04.30.1998, "transferul de proprietate asupra terenurilor agricole, 

forestiere, pajişti şi păşuni" 
 Legea nr. 567, din 05.09.2007, "privind acceptarea criteriilor și procedurilor pentru 

fondul proprietăţii imobiliare, pentru compensarea fizica" 
 Legea nr. 500, din 14.08.2001, "inventarul bunurilor imobiliare de stat" şi transferul de 

active în unităţi ale administraţiei publice locale 
 Lege nr. 8743, din 22.02.2001, "pentru proprietatea imobiliara a statului" 
 Legea nr. 10119, din 23.04.2009, "planificarea teritoriala". 
 Lege nr. 10263, din 08.04.2010, "utilizarea şi exploatarea terenurilor agricole 

necultivate". 
 Legea nr. 9948, din 07.07.2008 "valabilitatea juridică a acordarii titlurilor de proprietate 

pe terenul agricol", modificată 
 Legea nr. 56/2012 pentru o completare a Legii nr. 8053, din 21.12.1995 "Trecerea 

terenurilor agricole proprietatea fără compensare", schimbata 
 Legea nr. 57/2012 pentru finalizarea  tranziţiei titlurilor de proprietate pentru beneficiarii 

de terenuri agricole ale fostelor întreprinderi agricole  
 Legea nr. 58/2012 pentru unele suplimente şi modificări la Legea nr. 9948, din 

07.07.2008 "valabilitatea juridică a acordarii titlurilor de proprietate pentru terenurile 
agricole", schimbata 

 Legea nr. 222, din 06.03.2013 de stabilire a procedurilor pentru  finalizare procesului de 
transfer al terenurilor agricole din fostele întreprinderi agricole către beneficiari. 

 Legea nr. 253, din 06.03.2013 de stabilire a procedurilor de îndeplinire a actelor de 
achiziţie de teren agricol deţinut de gospodăriile agricole din fostelor cooperative 
agricole. 

 
Culturi: 

Fermele din Albania sunt în general caracterizate de semi-subzistenţă, sisteme mixte de 
producţie. În majoritatea fermelor sistemul de producţie mixt este cel care domina în prezent 



 

 

       
 

 

Cereale – Furaje-Animale-Legume-Livezi. 

 
       2008           2009                 2010              2011                2012 

Animale: 

Importanţa producţiei animaliere în producţia agricolă globală a Albaniei este din nou în 
creştere. Ponderea sectorului animal  în agricultura totală GAO a crescut uşor, dar constant, 
de la 44% in 2000 -  la 56% în 2012. 
Creşteri mai mari au fost inregistrate  la carnea de pasăre (80%) urmata de carne de porc 
(35%), carne de oaie/capră (+31.3%) şi carnea de vită şi mânzat (+11.9%). Producţia de lapte, 
de asemenea, a crescut de la 984,000 tone la 1.464 milioane de tone, reprezentând o 
creştere de (+15.1%). 

 
Bovine vaci/viţei 
 

Bovine de carne si sisteme de hrănire:  
http://www.bujqesia.gov.al/beefcattleprogram/ 

Bovine de carne facilităţi de manipulare: 
Animale pot fi crescute in ferme (în sisteme mari, industriale) sau în gospodării. 

Planul de carne de vită – vitel:  

Program UNDP: Îmbunătăţirea sectorului creșterii animalelor în Albania 
Timp de implementare 42.5 luni ( 2010-2013) 
Suma: 1 368 497 EUR  
Nutriţie si hrănire: 
http://www.bujqesia.gov.al/nutritionprogram/ 

Regulament de mediu pentru producătorii de bovine: 
www.bujqesia.gov.al/program/ 

Structura Fermei si sistem de manipulare: 

Centrul pentru Transferul Tehnologiei Agricole (ATTC) MAFCP (punctul de contact: 
Departamentul de Serviciu Extins, Cercetare si Informaţii Agricole ) 
Tel/fax 00355 42 2232 69 

 
Management de afaceri agricole 
Strategia de afaceri: 

http://www.bujqesia.gov.al/beefcattleprogram/
http://www.bujqesia.gov.al/nutritionprogram/


 

 

       
 

 

 Renta viagera agricola 
 Plăţi nationale complementare directe în sectorul şeptelului - vite 
 Plăţi nationale complementare directe în sectorul şeptelului - oi / capre 
 Ajutorul de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar pentru bunăstarea 

păsărilor de curte 
 Ajutorul de stat pentru îndeplinirea angajamentelor voluntare pentru bunăstarea şi 

protecţia porcilor  
 Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 

 
 
Structura de afaceri 

Strategia de marketing: 

Centrul pentru Transferul Tehnologiei Agricole (ATTC) 
MAFCP (punctul de contact: Departamentul de Serviciu Extins, Cercetaresi Informaţii 
Agricole ) 
Tel/fax 00355 42 2232 69 
 

Strategia de mediu: 

Management financiar: 

Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Agricultură (Agenţia de plati) 
Sheshi “Skenderbej “ Nr 2, Tirana ALBANIA  
Tel/fax: +355 (4) 2228318 
Website:http://www.azhbr.gov.al 

Resurse umane: 

 
Formulare disponibile: 
Formulare pentru recolta: DA , www.bujqesia.gov.al 

 Formular dezvoltarea procesului de irigare - Cerere pentru asistenţă tehnică 
 Formular de diagnosticare de laborator a rezistenţei erbicidului  
 Formularele pentru cerere de identificare insecte  

Formulare teren: NU 

Formulare infrastructura de ferma: DA, www.bujqesia.gov.al, www.azhbr.gov.al 

Formulare animale: DA www.bujqesia.gov.al 

Formulare pentru cresterea animalelor  
 Declaraţia pentru eliberarea platilor 
 Cerere Interna de Licenţă pentru ferma pentru blana ;   

http://www.azhbr.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/
http://www.bujqesia.gov.al/


 

 

       
 

 

 Aceasta aplicatie poate fi folosita de persoane fizice care doresc să fie autorizate pentru a 
functiona ca fermă comerciala de blană. 

 Cerere de Licenţă pentru Agent Animale;  
 Acest formular poate fi utilizat de un comerciant de animale Licenţiat să aplice pentru a 

autoriza un individ ca Dealer de animale;  
 Acest formular poate fi folosit de persoane fizice care doresc să-şi desfăşoare activitatea 

ca  dealer de animale autorizat. Un comerciant de animale este o persoană care cumpără 
sau vinde animale sau care se oferă să cumpere. 

 Versiunea programului PorkPLAN (testarea în Albania) 
 PorkPLAN este un program Excel pentru afaceri, de planificare si analiza financiara a 

operaţiunilor de producţie de carne de porc (n.t.). PorkPLAN simulează profitabilitatea 
unei operatii prin utilizarea producţiei şi intrărilor financiare ale unei operațiuni. 
PorkPLAN poate simula tipuri variate de operatiuni inclusiv: furrow to wean, furrow to 
feeder, furrow to finisher, and feeder/finisher  

Formular de cerere de trasabilitate 
Formulare de imprumut de animale: 

Formulare pesticide: da 

 Formulare de pesticide 
 Formularul de acord - actul de Control a buruienilor 
 Formularul de acord - actul de erbicidare 
 Formular comanda - actul de erbicidare 
 Cerinţele de licenţiere aplicator pesticide din provincie 
 Formular de cerere permis applicator pesticide  
 Formularul de cerere permis serviciu pesticide  
 Formularul de cerere licenţă furnizor pesticide  
 Formularul de participare la sesiunea de formare 
 Candidates should complete the following form to request credit approval of a meeting, 

informational session, workshop, clinic and/or other training through the Continuing 
Education Program. Candidaţii trebuie să completeze urmatorul formular pentru aprobarea 
cererii de credit pentru o întâlnire, sesiune informaţionala, atelier, clinica sau alta formare 
prin Programul de formare continuă. 

 
Management de afaceri agricole: 

Măsuri de sprijin finanţate din bugetul naţional şi programul IPA: 
 Renta viageră agricolă 
 Plăţi directe complementare naţionale în sectorul şeptelului – bovine / ovine / caprine 
 Ajutorul de stat pentru realizarea angajamentelor voluntare pentru bunăstare si  protecţie la 

pasari, porci  
 Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 

 
Siguranţa alimentară 

SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI STANDARDELE 
 
Control veterinar: 



 

 

       
 

 

 
Acest serviciu protejează teritoriul naţional de infecţii animale şi protejează sănătatea publică de 
boli provenind din produse de origine animală, prin îmbunătăţiri în procedurile de control în 
punctele de trecere a frontierei. Există 14 puncte de inspecție veterinară de frontieră. Toate 
încărcăturile cu produse de origine animală importate sunt controlate în aceste puncte.. Numai 
după acest control în aceste puncte, care sunt primele bariere de control veterinar ale produselor 
de origine animală și după controlul vamal, aceste produse se pot mişca liber pe piața internă. 
Infrastructura din aceste puncte de control lasă mult de dorit. Odata cu finalizarea proiectului 
CARDS, va fi îmbunătăţita infrastructura din 7 puncte de inspecție veterinară de frontieră. 
 
Îmbunătăţirea infrastructurii va întări controlul veterinar. 
În total, 128 importatori, procesatori şi vânzători de produse de origine animală au fost 
aprobati de catre Inspectoratul de siguranţă alimentară. Pe o bază lunară, toate aceste 
unităţi sunt inspectate, fie ca ele importa, păstreaza în frigidere, sau proceseaza produse 
alimentare. Controlul este lunar şi se desfăşoară pe baza unor protocoale de control. 
Aproximativ 90% din aceste unităţi sunt sub controlul permanent al Inspectoratului de 
siguranţă alimentară. Unităţile alimentare si-au îmbunătăţit condiţiile, conform legislatiei 
sanitar-veterinare în vigoare şi îndeplinesc obligațiile în conformitate cu protocoalele 
inspectorilor veterinari.  
Un număr mic îndeplinește chiar standardele să exporte în ţările UE. Procesul de elaborare a noii 
legi a alimentelor este o cerinţă de bază pentru dezvoltarea industriei alimentare în ţară şi pentru 
introducerea sistemului HACCP după o perioadă de doi ani, care va asigura produse mai sigure din 
punct de vedere al sănătăţii. 

 
În creştere 
Export si Import: 

www.aku.gov.la 
www.dogana.gov.al 
Organizaţii de sprijin al afaceri: 
1. KASH – www.kash.org 
2.UCCI – www.ucci.al 
3. AIDA – www.aida.gov.al 
4. AZHBR – www.azhbr.gov.al 

 

  

 

INSTRUMENT de INFORMARE PENTRU ANTREPRENORI – BULGARIA 
Sectorul de horticultură şi creşterea animalelor 

 
 

Legislatia nationala / BULGARIA …………………………………………………………………………………………. 

 

LINK TO ANOTHER COUNTRY 
INFORMATION 

BLG /  LEGISLATIE 

http://www.aku.gov.la/
http://www.dogana.gov.al/
http://www.kash.org/
http://www.ucci.al/
http://www.aida.gov.al/
http://www.azhbr.gov.al/


 

 

       
 

 

 
Suporturi naţionale financiare pentru initiativele antreprenorilor / BULGARIA  ………………………………….. 

 
Punctele naționale de contact pentru antreprenoriat / BULGARIA  ………………………………………………… 

 
Retea nationala ……………………………………………………………………………………………. 

 
Clustere de inovare agricola/ BULGARIA  ……………………………………………………………………… 

 
Statistica nationala / BULGARIA  ………………………………………………………………………………………….. 

 
Standarde oficiale nationale de calitate / BULGARIA  ………………………………………………………………….. 

 
Alte informatii / BULGARIA   …………………………………………………………………………………………. 
 
 
“FORUMUL ECONOMIC BULGAR”  & “BSC IMM RUSE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Legisl
atia nationala 

 
Politici: 

BLG  / SUPORT FIN. 

BLG / CONTACT 
 

BLG   / RETEA 

BLG  / CLUSTERE 

BLG / STASTICI 

BLG  / STANDARDE 

BLG / OTHER INFO 



 

 

       
 

 

Politica de Stat a Bulgariei in domeniul horticol si cel al cresterii animalelor 
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este principala institutie care implementeaza politica de stat in 
domeniul agricol, al cresterii animalelor, dezvoltarii rurale, padurilor, si pescuitului. Ministerul este 
responsabil pentru adaptarea sectorului agricol la standardele Europene si Internationale, pentru 
cresterea competitivitatii productiei si imbunatatirea capacitatii de export a agriculturii bulgare in 
conformitate cu standarde stricte de protectia mediului, sigurantei alimentare si controlului pe intregul 
lantul alimentar si asigurarea bunastarii animalelor. 
Prioritatile principale  in acest sector sunt: 
 Asigurarea unui standard egal de viata pentru fermieri; 
 Oferirea conditiilor necesare pentru dezvoltarea IMM-urilor in sectorul agricol; 
 Cresterea competitivitatii produselor agricole cu specific bulgaresc; 
 Oferirea de produse de calitate si sigure pentru consumatori, din punct de vedere al sigurantei 

alimentare; 
 Dezvoltarea rurala; 
 Protejarea mediului prin creearea de conditii pentru dezvoltarea de forme de agricultura 

prietenoase cu acesta; 
 Asigurarea competitivitatii si sustenabilitatii sectorului piscicol si creearea de conditii mai bune de 

trai in zonele piscicole; 
 Managementul si conservarea fondului forestier; 
 Implementarea educatiei inovationale si introducerea eficienta in practicile agricole; 
 Oferirea de servicii administrative de calitate pentru agricultura; 
 Armonizarea legislatiei europene si acelei bulgare din domeniul agricol; 
 Asigurarea sigurantei sanatatii animalelor, imbunatatirea supravegherii bolilor cu specific animal si 

reducerea ratei mortalitatii. 
Masurile pentru indeplinirea obiectivelor politicii sunt: 
 asistenţă acordata agricultorilor prin plăţi directe; 
 ajutorul de stat pentru rezolvarea problemei şi în aria prioritara agricultură; 
 controlul şi implementarea autentica a legislației privind sănătatea şi bunăstarea animală; 
 efectuarea controlului asupra siguranţei alimentare şi evaluarii calităţii; 
 îmbunătăţirea calitatii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii şi crearea condiţiilor 

pentru a încuraja inițiativele locale; 
 activitate semnificativa în conservarea resurselor piscicole și promovării unui pescuit responsabil; 
 dezvoltarea agriculturii ecologice in Bulgaria 
 punerea în aplicare a mediului de gestiune integrata a informatiilor în agricultură şi construirea unui 

sistem modern de activităţi ştiinţifice şi aplicative pentru dezvoltarea sectorului agricol şi 
optimizarea activităţii sale; 

 revizuirea legii în agricultură şi adoptarea unui pachet legislativ în contextul reformarii politicii 
agricole comune a UE. 

 reformarea şi restructurarea sectorului forestier prin optimizarea structurii organizatorice de 
gestionarea pădurilor care apartin statului, certificarea şi aplicarea managementului descentralizat 
al resurselor silviculturii şi transferul raţional al drepturilor, obligațiilor și responsabilităților statului 
catre municipalităţi in mod treptat, voluntar din punct de vedere economic, social şi ecologic pe 
baza unui acord pe termen lung. 

Rezultatele scontate la punerea în aplicare a politicilor în domeniul agricol sunt: 
 constructia agriculturii și industriei forestiere, în funcţie de tendinţele contemporane; 
 cresterea productiei agricole si conservarea procedurilor traditionale bulgaresti; 
 protejarea consumatorilor fata de produse alimentare de proastă calitate şi nesănătoase; 
 reducerea şi oprirea depopularii zonelor rurale şi conservarea comorilor natural, culturale, a 

tradiţiilor şi obiceiurilor; 



 

 

       
 

 

 furnizarea de educaţie profesională adecvată şi de formare în sectorul agricol, compatibila cu 
cerinţele practicilor agricole moderne; 

 
Legi: 
Legislatia bulgara cu privire la horticultura si cresterea animalelor este structurata pe ambele sensuri: 
cateva aspecte ale acestor doua sectoare agricole sunt reglementate de legislatii specifice si aspectele 
specifice sunt tratate drept probleme comune in diferite Legi si norme de aplicare ale legii specific. 

Ordonante si Reglementari. 
(ex. Tabelul de pe pagina urmatoare) 

 

Titlu An Publicist Cuvinte Cheie 

LEGEA CU PRIVIRE LA PROTECTIA PLANTELOR 1999 Monitorul 
Oficial 

plante 

Legea care implementeaza organizarea comuna a 
pietelor PRODUSELOR AGRICOLE DIN UNIUNEA 
EUROPEANA 

2007 Monitorul 
Oficial 

Produse agricole, piete,  

Legea produselor alimentare 1999 Monitorul 
Oficial 

produse alimentare, 
ambalare, distribuţie, 
prelucrare, apă 
îmbuteliată 

LEGEA CONSERVARII TERENURILOR AGRICOLE 1996 Monitorul 
Oficial 

agricultura, terenuri 
agricole 

LEGEA CONSERVARII MEDIULUI INCONJURATOR 2002 Monitorul 
Oficial 

ecologie, biodiversitate, 
agricultura 

Legea Veterinara 2005 Monitorul 
Oficial 

cresterea animalelor, 
culegerea de fructe, piete, 
carne, procesare 

Legea privind organismele modificate genetic 2005 Monitorul 
Oficial 

OMG, control, piete, 
protectie, export, import 

Legea privind cresterea animalelor 2000 Monitorul 
Oficial 

cresterea animalelor, 
culegerea de fructe, piete, 
carne, procesare 

LEGEA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI 2006 Monitorul 
Oficial 

produse alimentare, 
protectie clienti, drepturi 

Legea Apiculturii 2003 Monitorul 
Oficial 

albine, miere, polen 

Legea privind posesia si utilizarea terenurilor 
agricole 

1991 Monitorul 
Oficial 

teren arabil, posesie, 
ferma 

Legea Comerciala Bulgara 1991 Monitorul 
Oficial 

comerciant, Registru 
Comercial, tipuri de 
companii, schimburi 
comerciale, comert 

 
Tratate, Agremente sau Protocoale: 



 

 

       
 

 

 Acordul privind Agricultura (Tratatul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Comerţului) 
 Tratatul internațional privind Resursele Fitogenetice pentru Alimentație și Agricultură (se PGRFA), 

cunoscut sub numele de Tratatul International al Seminţelor 
 Convenţia Europeana pentru protecţia animalelor crescute în scopuri agricole 
 Legea privind Ratificarea Convenţiei Europene pentru protecţia animalelor crescute în scopuri 

agricole și Protocolul de modificare 
 Decizia Consiliului de Asociere UE-Bulgaria nr. 2/2002 pentru îmbunătăţirea regimurilor comerciale 

privind produsele agricole prelucrate, prevăzute în Protocolul nr. 3 al Acordului de Asociere la UE 
 Protocolul de Adaptarea aspectelor Comerciale din Acordul European dintre Comunitatea 

Europeana și statele membre, pe de o parte, şi Republica Bulgaria pe de altă parte tinând cont de 
rezultatul negocierilor dintre părți, cu privire la noile concesii agricole reciproce. 

 Ordonanta nr. 15 din 01.10.2012 privind procedura de asigurarea securităţii pe teme teme privind 
licenţe de import şi certificatul de export şi certificate de restituiri in avans  pentru produsele 
agricole sau pentru terţi de fixare  

 Legea pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii şi Silviculturii al Bulgariei şi 
Ministerul Federal al Agriculturii şi Silviculturii, Mediului si Gospodaririi Apelor din Austria privind 
cooperarea în agricultură şi silvicultură şi Addendum-ul 

 Protocolul privind cooperarea în domeniul agriculturii și silviculturii dintre Ministerul Bulgar al 
Agriculturii si Produselelor Alimentare şi Ministerul Agriculturii al Autoritatii Palestiniene 

 Acord între Guvernul Bulgar şi Guvernul Statelor Unite pentru furnizarea de produse agricole în baza 
legii "Alimente pentru progres" 

 Acord între Commodity Credit Corporation din Statele Unite ale Americii şi Guvernul Bulgar pentru 
vânzarea de bunuri agricole. 

 Declaraţia de principiu pentru cooperare în agricultură între Ministerul Agriculturii al Bulgariei şi 
Departamentul Agriculturii al SUA 

 
Strategii si Planuri: 

Proiectul de Acord de Parteneriat al Bulgariei pentru perioada 2014-2020 este documentul național 
strategic care prezintă cadrul de gestionare a fondurilor structurale europene și investițiilor din Bulgaria 
în perioada actuala de programare 2014 - 2020. Proiectul a fost dezvoltat de un grup de lucru inter-
ministerial sub îndrumarea directă a viceprim-ministrului Zinaida Zlatanova si include reprezentanți ai 
administrației, ONG-uri, parteneri socio-economici, mediul academic, organizații ale angajatorilor și 
lucrătorilor și organizațiile pentru persoanele cu handicap etc. 
Acordul de parteneriat identifică patru priorități strategice prin care țara va pune în aplicare politica UE 
de coeziune, politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului: 

 Educaţie, calificare, angajare pentru creştere inclusiva; 

 Cercetare ştiinţifică, inovaţii şi investiţii pentru creştere inteligentă 

 Conectivitate şi bio-economie pentru creştere economica durabila 

 Management bun şi accesul la servicii publice de calitate 

Proiectul Agrementului pentru Parteneriat si anexele sale pot fi gasite aici here. 

Programul National de Dezvoltare: Bulgaria 2020 - Bulgaria 2020 (PND BG2020) este documentul de 
conducere strategica şi programare care detaliaza obiectivele politicilor de dezvoltare ale ţării până în 
2020. Viziunea, obiectivele şi priorităţile  PND BG2020 sunt definite pe baza analizei socio-economice 
stabilite în acest scop, precum şi pe baza propunerilor primite ca urmare a discuţiilor publice ale fiecarei 

http://www.eufunds.bg/document/6536


 

 

       
 

 

etape a procesului de elaborare a documentului. Obiectivele formulate de politicile guvernului vor 
asigura realizarea accelerata a creşterii economice şi ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor bulgari pe 
termen mediu şi lung. 

PND BG2020 este un document pentru fundamentarea deciziilor naţionale de dezvoltare. Este în 
conformitate cu angajamentele Bulgariei la nivel european şi internaţional, în acelaşi timp ele 
întruchipează şi aspiraţia statului pentru alegerea drumului naţional spre progres. 

Descarcati documentul: http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2928 

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala (NRDS) a Republicii Bulgaria pentru perioada 2012-2022 -  

Strategia Națională de Dezvoltare Regională (NRDS) pentru perioada 2012-2022 este documentul 
fundamental care definește cadrul strategic al politicii guvernului de a atinge o dezvoltare echilibrată și 
durabilă a regiunilor țării  pentru depășirea diferențelor intra- și interregionale / disparităților în 
contextul intregii politici europene de coeziune și de realizare a creșterii inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii.  
NRDS stabilește obiectivele pe termen lung și prioritățile politicii de dezvoltare regională, ca parte 
integrantă din natură, permit coordonarea politicilor sectoriale în teritoriu și sprijină sincronicitatea 
dintre ele.  
NRDS joacă un rol important pentru realizarea conformității și sinergiei dintre obiectivele și prioritățile 
politicii de dezvoltare regională, pe de o parte și politicile și strategiile sectoriale care contribuie la 
dezvoltarea echilibrată a regiunilor pe de alta parte. 

 

Descarca link 

Planul Strategic National pentru Dezvoltarea Zonelor Rurale 2007-2013 – contribuie la scopul  de a face 
agricultura un sector eficient si competitiv in obtinerea de produse agricole, aplicarea de practici 
agricole sustenabile, un sector care realizeaza produse de inalte calitate folosind resursele naturale si 
cele umane ale zonelor rurale si asigura cresterea veniturilor populatiei rurale.  

Noile documente pentru perioada 2014-2020 sunt inca in curs de elaborare. 

Descarcati documentul: http://prsr.government.bg/index.php/en/sections/l2/62  

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a Agriculturii pentru perioada 2014-2020 este 
documentul strategic care ar produce o schimbare rapidă în agricultura actuala într-un sector modern, 
puternic şi dinamic al economiei bulgare, bazat pe progresul ştiinţific şi inovaţii. 

Descarca document: 

http://www.noa.bg/Files/Docs/Natzionalna_strategiia_za_ustoichiwo_raz133.pdf  

Strategia Naţională de Dezvoltare a Viticulturii si Producţiei de Vin în Bulgaria 2005-2025 

Descarca documentul: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=354  

Strategia Regională de Planificare  si Inovare pentru Regiunile Nord-Vest si Central-Nordica din 
Bulgaria este un document strategic vechi. Printre obiectivele sale strategice sunt cuprinse înfiinţarea 
unei reţele informaţionale pentru inovare, inclusiv finanţare, consultanţă şi intermediere, precum şi 
dezvoltarea unei reţele de organizaţii existente şi nou înfiinţate în sprijinul inovaţiilor. 

Strategia nationala de inovare pentru specializare inteligenta este încă în curs de dezvoltare. 

Planurile de Dezvoltare Regională pentru Regiunile NUTS 2 din Bulgaria - acestea sunt 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2928
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mrrb.government.bg%2Fdocs%2F310bfbe48ed5017ab7b4e386b01ca437.doc&ei=4vqzU-68OaSr0QWylYCICw&usg=AFQjCNF-svjozUqVr75aUW5h8wqg4CuuLw&sig2=Fyf7x2HXj
http://prsr.government.bg/index.php/en/sections/l2/62
http://www.noa.bg/Files/Docs/Natzionalna_strategiia_za_ustoichiwo_raz133.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=354


 

 

       
 

 

documente de planificare strategică care sunt dezvoltate teritorial la nivelul 2 (NUTS 2). La 
acest nivel cele două abordări pentru studiul și previziunile de dezvoltare se găsesc: - "de sus în 
jos", adică de la nivel european și național la nivel regional și "de jos in sus" - inițiativele 
provenind din localități și regiuni. Nivelul regional este cel care caracterizează cel mai bine 
starea comunităților teritoriale europene în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii de 
coeziune a UE. Prin urmare, planificarea integrată la acest nivel este esențială pentru depășirea 
diferențelor din sfera socio-economica.  

Lista  Planurilor Regionale de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020: 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521  

 

Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Ruse pentru perioada 2005 - 2015 prezintă care este 
prima  prioritate: "Investiții în inovații, noile tehnologii și dezvoltarea resurselor umane în conformitate 
cu nevoile strategice ale economiei regionale". Prima măsură a acestei priorități este sporirea ofertei de 
informații de afaceri și atragerea investițiilor. Printre rezultatele preconizate se află dezvoltarea unei 
piețe virtuale web (de mărfuri) pentru producția agricolă. O altă prioritate a strategiei regionale este 
"Pregătirea afacerilor agricole și proprietarilor de terenuri și IMM-uri pentru introducerea și adoptarea 
standardelor europene”. 

Descarca  documentul: http://www.ruse.bg/documents/2_obla_str.doc 

 
 
Taxe: 
 Tarif de comisionare (taxe) ce urmează să fie plătit în cazul schimbarii utilizarii terenurilor agricole, 

aprobat prin Decretul nr. 112 din 31.05.2002 (Monitorul Oficial 56 din 7 iunie 2002, ultima adaptată 
și completată cu Monitorul Oficial 35 din 8 mai 2012 download link 

 Tarif de comisionare (taxe) percepute de autorităţi proprietarilor (in vigoare din 13 martie 1997; 
Anexa la Art. 1 din Decretul nr. 286 din 10.07.1997; modificată ultima dată in Monitorul Oficial 39 20 
mai 2011 descarca link 

 Tarif de comisionare (taxe) colectate de către Serviciul National de Cereale şi Furaje – Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei, aprobat prin Decretul nr. 167 din 25.07.2003 (Monitorul Oficial 69 din 5 
August 2003, modificată ultima dată in Monitorul Oficial 71 din 13 septembrie 2011 descarca link 

 Tarif de comisionare (taxe) colectat de către Inspectoratul Controlului Tehnic al Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei în conformitate cu Legea de Înregistrare, Controlul Agriculturii si Utilajelor 
Forestiere (modificare titlu - Monitorul Oficial 64 din 2002, modificata in Monitorul Oficial 11 2006, 
modificata in Monitorul Oficial 48 din 2009 descarca link 

 Tarif / 26.11.2004 pentru taxele (taxe) colectate de către Agenţia Executivă pentru Varietate pentru 
testarea, Aprobarea si Controlul Seminţelor în conformitate cu Legea pentru Protecţia Noilor Soiuri 
de Plante si Rase de Animale și Legea pentru Culturi si Material Saditor, reglementată de Decretul 
nr. 310 din 2004 (Monitorul Oficial 104 din noiembrie 26,2004  descarca link 

 Tarif de comisionare (taxe) colectate de către Agenţia Executivă pentru Vie și Vin, aprobate prin 
Decretul nr. 337 din 15.12.2006 (modificată Monitorul Oficial. 37 de 18 mai 2010 descarca link 

 Tarif de comisionare (taxe) colectate de către Serviciul National pentru Protectia plantelor, carantina 
şi Agrochimie, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (ultima modificare Monitorul Oficial 3 ianuarie 
12, 2007 descarca link 

 Tarif de comisionare (taxe) colectate de Agenția de Securitate Alimentara Bulgară aprobata prin 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521
http://www.ruse.bg/documents/2_obla_str.doc
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/tarifi_taksi_za_promiana.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%b8_%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8/Tarifa_taksi_OPS.sflb.ashx
http://www.nsz.bg/new/files/TARIFA%2013.09.2011.rtf
http://kti.government.bg/wp-content/uploads/2012/08/Tarifa-kti.rtf
http://iasas.government.bg/uploads/files/zakonodatelstvo/tarifi/Tarifa.doc
http://www.eavw.com/updocs/1413121387012647_tariffEAVW.pdf
http://www.stenli.net/nsrz/files/tarifa.pdf


 

 

       
 

 

Decretul nr. 375 din 30.12.2011 descarca link  

 
Inregistrati-va afacerea: 
Orice entitate comercială sau întreprindere comercială trebuie să respecte prevederile Legii comerciale 
bulgare pentru a fi înmatriculata în Bulgaria şi a efectua activităţi legale. 
Legea comerciala bulgara reglementeaza toate activităţile legate de entităţi de afaceri, precum 
înregistrarea în registrul comerţului, tranzacţii cu întreprinderi, detalii cu privire la sucursale, jurnale 
contabile, tipuri de companii şi activităţile lor, lichidarea companiei sau transformarea acesteia. 
Potrivit Legii comerciale, comercianţii sunt entităţi care desfasoara o serie de activităţi, cum ar fi 
furnizarea de diverse servicii sau diverse activităţi comerciale. Entitățile care nu sunt considerate 
comercianti sunt furnizorii de cazare în casele lor, desfasoara individual activitati  legate de agricultura 
sau sunt artizani. 
Fiecare comerciant, astfel cum sunt definiti de Legea comercială, are obligaţia de a se înregistra în 
Registrul Comerţului în maxim şapte zile de la decizia de a avea orice activitate comercială. Dupa 
inregistrarea în Registrul Comerţului este obligatoriu ca unitatea nouă sa fie mentionata în Monitorul 
Oficial. 
Informatii de baza 
1. Business in Bulgaria 
Site-ul oficial guvernamental pentru investiţii străine http://www.investbg.government.bg/ 
Un alt portal web privat dedicat pentru investiţii straine şi desfasurarea de afaceri în Bulgaria 
http://www.investbulgaria.com  
O secţiune mai detaliata http://www.investbulgaria.com/CostOfDoingBusinessBulgaria.php 
 
2. Link-ul la Punctul Unic de Contact pentru Directiva Serviciilor, Portalul naţional de e-guvernare 
pentru furnizarea serviciilor administrative electronice pentru cetăţeni şi afaceri - http://www.egov.bg 
 
3. Drept de Proprietate pentru cetateni străini 
Link-uri importante pe care antreprenorii le pot consulta sunt: 
http://www.firmi.biz/en/ 
http://www.businessgroup-consult.com/en/ 
http://www.evrodit.com/index.php?oid=5002&lng=2 
 
4. Principalele taxe pentru inregistrarea unui SRL sunt: 

 Inregistrarea numelui companiei - BGN 50.00 (EUR 25.00) 
 Taxa pentru inscrierea in Registrul Comertului - BGN 110.00 (EUR 55.00) 
 Taxa de certificat - BGN 9.00 (EUR 4.50) 
 Societati pe actiunii si in comandita simpla- BGN 360.00 (EUR 180.00) 
 Companii  din sectoarele de asigurari si cel bancar - BGN 1300.00 (EUR 650.00) 

Link-uri utile: 
Registrul National al Comertului - http://www.brra.bg/  
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - http://www.mzh.government.bg  
Programul de Dezvoltare Rurala - http://prsr.government.bg/index.php/en/   
Inregistrarea ca producator agricol  http://www.mzh.government.bg/odz-
vtarnovo/bg/Documents/other_documents/Registraciq.aspx  
Informatii privind inregistrarea unui SRL - http://www.regfirms.com/page.php?9 si 
http://www.lawsbg.com/articles/471-registracia-turgovsko-drujestvo.html?showall=1  

 

http://babh.government.bg/uploads/File/Tarifi/Tarifa%20na%20BABH.pdf
http://www.investbg.government.bg/
http://www.investbulgaria.com/
http://www.investbulgaria.com/CostOfDoingBusinessBulgaria.php
http://www.egov.bg/
http://www.firmi.biz/en/
http://www.businessgroup-consult.com/en/
http://www.evrodit.com/index.php?oid=5002&lng=2
http://www.brra.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://prsr.government.bg/index.php/en/
http://www.mzh.government.bg/odz-vtarnovo/bg/Documents/other_documents/Registraciq.aspx
http://www.mzh.government.bg/odz-vtarnovo/bg/Documents/other_documents/Registraciq.aspx
http://www.regfirms.com/page.php?9
http://www.lawsbg.com/articles/471-registracia-turgovsko-drujestvo.html?showall=1


 

 

       
 

 

Reglementari: 
 Ordonanta nr. 47 din 9 ianuarie 2012 de dobândire a calificărilor pentru profesia "tehnician-

veterinar” 
 Ordonanta nr. 52 din 25 ianuarie 2012 de dobândire a calificărilor pentru profesia "lucrător în 

horticultură” 

 
Permise si Licente: 
 Autorizatie pentru transportul de animale; producerea şi utilizarea produselor medicinale 

veterinare; Comerţ engros şi cu amănuntul cu produse medicamentoase în conformitate cu legea 
veterinară. Permisul este eliberat de Directorul General al Serviciului Veterinar Naţional (structura 
administrativa a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei). 

 Procedura centralizată de autorizare pentru utilizarea de medicamente veterinare în conformitate 
cu legea veterinară. Licența este eliberată de Agenţia Europeană de Medicină 

 Autorizatia pentru activităţi de testare variate conform ordonantei nr. 19 din 07.07.1998 in termenii 
şi condiţiile de acordare a licenţelor pentru testare variata conform legii pentru protecţia noilor 
soiuri de plante şi rase de animale. Permisul este eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei – 
Comisiei de Stat pentru Varietate  

 Autorizatie de fabricatie, import şi schimbul produselor din tutun,  în conformitate cu normele de 
executare a legii tutunului şi produselor din tutun. Autorizaţia este eliberată de primarul de comuna. 

 Licenţă de evaluator a terenurilor agricole conform Ordonantei nr. 11 din 07.04.1998 pentru 
acordarea de licenţe de evaluatori ai terenurilor agricole. Licența este eliberată de Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei 

  Licenţă de expert in evaluarea impactului asupra mediului (EIM) conform Ordonantei de modificatre 
si completare a  Ordonanţei nr. 2 din 1995 pentru certificate de competenţă profesională a 
experţilor in efectuarea evaluării impactului asupra mediului. Licența este eliberată de Ministrul 
Mediului şi Apei. 

  Licenţă pentru depozitare, vanzare en-gros şi cu amănuntul de vin, struguri şi derivate, alcool, 
distilat şi băuturi spirtoase; conform Legii pentru vin şi băuturi spirtoase şi Ordonantei privind 
termenii şi condiţiile de înregistrare, licenţiere, eliminarea din registru şi revocarea licenţelor, date 
care fac obiectul completarii si păstrarii conţinutului şi formatului declarațiilor de recoltă, stoc şi 
control al persoanelor licenţiate şi activităţilor lor. Licența este emisă de primarul de comună. 

 Licenţă pentru persoanele care importa, vand, dizolva si ambaleaza produse fitosanitare pentru 
scopuri comerciale sau  servicii fitosanitare conform Legii pentru Protectia Plantelor. Licența este 
eliberată de Serviciul Naţional pentru Protecţia Plantelor. 

 Licenţă pentru depozite publice de cereale conform Legii de Depozitare si Comercializare a 
Cerealelor. Licenţa este eliberată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la propunerea Serviciului  
Naţional Pentru Cereale si Furaje.  

 Licenţe pentru import de produse agricole în conformitate cu Ordonanta privind termenii şi 
condiţiile de acordare a licenţelor şi certificare pentru importul şi exportul de produse agricole  şi 
agroprelucrate şi de control privind importurile și exporturile de produse agricole și agroprelucrate 
(republicata in Monitorul Oficial nr. 2 din 7 ianuarie 2014). Licenţele sunt eliberate de Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei 

 
Drepturi de autor si Proprietate Intelectuala: 

Bulgaria este o țară cu tradiții în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Țara este membra a 
Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industrial din 1921. Bulgaria este de asemenea 



 

 

       
 

 

membru al OMPI - Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale, EPO - Organizația Europeană pentru 
Brevete, Oficiul pentru Armonizare din cadrul Pieței Interne (OAPI ) etc. 

Legea bulgară recunoaşte atat protectia naţionala cat şi internaţionala şi caracterul executoriu al 
drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile de proprietate industrială, cum ar fi brevetele, 
mărcile, indicațiile geografice, design industrial, drepturile de autor şi drepturile conexe etc 

Organizaţii specializate în furnizarea de servicii în domeniul drepturilor de autor si proprietatii 
intelectuale în Bulgaria: 

Oficiul de Patente al Republicii Bulgaria  

Oficiul de Brevete este Autoritatea Națională de Stat pentru protecţia juridică a drepturilor de 
proprietate industrială. Implementează politica de stat în domeniul proprietăţii industriale pe întreg 
teritoriul ţării, reprezintă Republica Bulgaria în organizaţiile internaţionale relevante privind proprietate 
industrială, asigură îndeplinirea obligațiilor asumate în conformitate cu Statutul Oficiului şi urmăreşte 
cooperarea internaţională în acest domeniu. Sarcinile principale ale Oficiului de Brevete sunt stipulate în 
articolul 80 din Legea brevetelor.  

Marea experienta acumulată de Oficiul de Brevete în domeniul examinării drepturilor de proprietate 
industrială (DPI), formarea urmată de examinarea în acest domeniu, precum și în domeniul informațiilor 
la Oficiul European de Brevete (OEB), Organizația Mondiala a Proprietății Intelectuale (OMPI), Oficiul 
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) și alte instituții relevante, bazele de date naționale 
existente și accesul asigurat la bazele de date ale altor oficii de brevete și organizații internaționale, 
inclusiv baze de date EPO, experiența în organizarea diverselor seminarii, inclusiv cu participarea de 
lectori străini, sunt printre cei mai favorabili factori pentru activitatea Oficiului ce vizează creșterea 
gradului de conștientizare pentru proprietatea intelectuala in Bulgaria. 

http://www1.bpo.bg  

Comisia pentru Protectia Concurentei  

COMISIA este împuternicită să aplice Legea privind Protecția Concurenței (LPC), din Legea achizițiilor 
publice și Legea concesiuni. Domeniul de aplicare al activităților Comisiei se referă la toate cererile 
privind stabilirea încălcărilor concurenței pe piața liberă, aplicarea directă a prevederilor art. 81 și art. 82 
din Tratatul CE de cooperare cu Comisia Europeană și celelalte autorități naționale de concurență ale 
statelor membre CE, în conformitate cu Regulamentul CE nr.1 / 2003 și Regulamentul CE nr 139/2004, 
efectueaza analize sectoriale și promoveaza cultura concurențiala. 

Potrivit temeiului legal Comisia acordă protecție împotriva imitației de bunuri sau servicii. Protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală cuprinde (articolul 35 alineatul (2) - denumirea comercială, marca 
sau indicația geografică), precum și alte mărci caracteristice (Articolul 35 (1) - aspect, ambalare, 
marcare, numele sau alte caracteristici care pot conduce la o înșelăciune în ceea ce privește originea lor, 
producatorul, vanzatorul, metoda și locul de fabricare, sursa și modul de achiziție sau scopul, cantitatea, 
calitatea, natura, proprietăți de consum și de alte caracteristici de fond ale produselor sau 
serviciilor). Interdicția acoperă, de asemenea, utilizarea unui domeniu sau a unei pagini web identice sau 
similare cu cele ale altor persoane (articolul 35 (3)). 

http://www.cpc.bg/Competence/UnfairCompetitionDescription.aspx 

Centrul de Proprietate Intelectuală a fost înființat printr-o decizie a Consiliului Academic al Universității 
de Economie Națională și Mondială in 01.09.2003. Centrul funcționează ca un centru de informare si 
consultanta, oferind servicii în domeniul proprietății intelectuale pentru cercetători, studenți, cadre 
didactice universitare și toate părțile interesante din organizații de afaceri și organizații non-

http://www.cpc.bg/Competence/UnfairCompetitionDescription.aspx


 

 

       
 

 

guvernamentale și non-profit. Scopul principal al Centrului este de a oferi informații despre: sistemul de 
proprietate intelectuală; posibilitățile de protecție a rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare 
ca obiecte de proprietate intelectuală; posibilitățile de realizare economică a rezultatelor științifice; noile 
tendințe în dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală; inițiativele naționale și internaționale în 
domeniul proprietății intelectuale. 

Există un acord al Centrului cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale pentru care urmează să 
fie dezvoltata  o ramură a Academiei OMPI, în conformitate cu care Academia va oferi programe de 
educație PU printr-o diplomă de master. 

http://cip.unwe.acad.bg/en/  

Reţeaua de Proprietate Industriala Bulgara (BIPN) implică centre regionale PATLIB (biblioteci de 
brevete) şi punctele de proprietate  industriala ale Universitatii (puncte IP) 

Rolul principal al acestor centre este, pe de o parte, să ofere diferite tipuri de servicii de informaţii 
despre brevet şi sprijin pentru IMM-uri, ştiinţific, de cercetare, cercuri academice şi al inventatorilor 
individuali şi, pe de altă parte, pentru a promova proprietatea industrială şi sensibilizarea sistemului de 
proprietate industrială 

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=191  

Alianta pentru proprietatea intelectuala  

Obiectivul principal al Alianței este protecția drepturilor de proprietate intelectuală în domenii specifice 
cum ar fi chimie, farmacie, biologie / microbiologie / și mediu. Alianța sprijină, promovează și protejează 
interesele creatorilor și detinatorilor de proprietati intelectuale și membrilor săi, care combină 
eforturile, cunoștințele și experiența specialiștilor in drepturi intelectuale. Membrii organizației sunt 
agenți de brevetare cu expertiză în domeniu, dar și entități relevante. 
http://www.ipalliance-bg.com/  

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL DREPTURILOR PROPRIETATII INTELECTUALE IN BULGARIA 

Legislația în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în Bulgaria este de nivel național, european 
și internațional. 

 LEGISLATIE NATIONALA 

Legea Naționala a Dreptului de Autor și a Ddrepturile Conexe (în vigoare începând cu 01.08.1993. 
Denumirea, existent din 05.07.1999, promulgată în Monitorul Oficial nr 56 din 29 iunie 1993, a fost 
modificata în Monitorul Oficial 63 din 5 august 1994, modificata de Monitorul Oficial 10 din 27 ianuarie 
1998, suplimentata de Monitorul Oficial 28 din 4 aprilie 2000 , completata în Monitorul Oficial 107 din 
28 decembrie 2000, modificata in Monitorul Oficial 77 din 9 august 2002, modificata in Monitorul Oficial 
28 din 1 aprilie 2005, modificata in Monitorul Oficial 43 din 20 mai 2005, modificata in Monitorul Oficial 
74 din 13 septembrie 2005, modificata in Monitorul Oficial 99 din 9 decembrie 2005, modificata in 
Monitorul Oficial 105 din 29 decembrie 2005, modificata in Monitorul Oficial 29 din 7 aprilie 2006, 
modificata in Monitorul Oficial 30 din 11 aprilie 2006, modificata in Monitorul Oficial 73 din 05 
septembrie 2006, Monitorul Oficial 59 din 20 iulie 2007, modificata in Monitorul Oficial 12 din 13 
februarie 2009, modificata in Monitorul Oficial 32 din 28 aprilie 2009, modificata in Monitorul Oficial 25 
din 25 martie 2011. 

Desene si modele industriale 

LEGEA PRIVIND DESENE SAU MODELE INDUSTRIALE    în vigoare la 15.12.1999, promulgata în Monitorul 
Oficial nr. 81/14 septembrie 1999; modificată, MO nr. 17 / 21 februarie 2003; modificată, MO nr. 43/20 

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law__ids_july2007.pdf


 

 

       
 

 

mai 2005; modificată, nr. 105/29 decembrie 2005; modificată, nr. 30/11 aprilie 2006; modificată, nr. 
73/5 septembrie 2006; modificată, nr. 59/20 iulie 2007 REGLEMENTĂRILE privind elaborarea, depunerea 
si examinarea cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale, Monitorul Oficial nr. 9/2000. 
Noi soiuri de plante şi rase de animale Legea privind protecţia noilor soiuri de plante şi rase de animale  

Legile referitoare la toate drepturile proprietatii intelectuale DPI. 

 TAXELE colectate de Oficiul de brevete, în vigoare din 30.12.2009, aprobate prin Decretul 
Guvernamental nr. 242 din 27.12.1999. Denumire reflectata din 05.07.1999 Publicate în Monitorul 
Oficial nr. 114 / 30 decembrie 1999, modificate cu Monitorul Oficial nr. 117 / 17 decembrie 2002, 
modificate cu Monitorul Oficial nr. 91 / 15 noiembrie 2005, modificate prin Monitorul Oficial nr. 35 / 27 
aprilie 2007, modificate prin Monitorul Oficial nr. 42 / 29 mai 2007, modificate prin Monitorul Oficial nr. 
31 / 15 aprilie 2011 REGLEMENTARI pentru reprezentanţii proprietăţii industrial. 

ARMONIZAREA CU DREPTUL EUROPEAN  

Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecţia juridică a 
invenţiilor din domeniul biotehnologiilor. 

Regulamentul (CE) nr 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind 
crearea unui certificat suplimentar de protecție pentru produse fitofarmaceutice 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2100/94 din 27 iulie 1994  soiurilor de plante  comunitare 

Regulamentul (CE) nr. 469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind 
certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente. 

Regulamentul Consiliului (CE) nr 509/2006 din 20 martie 2006 privind produsele agricole și alimentare 
ca specialitati traditionale garantate. 

Regulamentul (CE) nr 479/2008 din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieței de vinuri, 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1493/1999, (CE) nr. 1782/2003 (CE) nr 1290/2005, (CE) nr 3/2008 
și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2392/86 și (CE) nr. 1493/1999. 

Regulamentul (CE) nr 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind 
definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase 
şi  abrogarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1576/89 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marcile comerciale 
comunitare  

Regulamentul (CE) No. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 privind comerţul comunitar de marca 

Regulamentul (CE) nr 510/2006 din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a 
denumirilor de origine pentru produsele agricole și alimentare 

Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de armonizare a legislațiilor statelor membre 
referitoare la schimburile de marci comerciale (89/104/CEE 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1831/2004 Noi soiuri de plante şi animale de rasa din 21 octombrie 
2004 de modificare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 930/2000 privind stabilirea normelor de punere 
în aplicare referitoare la eligibilitatea denumirilor soiurilor de specii agricole vegetale și specii de legume 

Regulamentul (CE) nr. 2100/94 din 27 iulie 1994 privind soiurile de plante comunitare 

http://www1.bpo.bg/images/stories/laws/law_newpvab_eg.pdf
http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff2011.pdf
http://www1.bpo.bg/images/stories/tariff/tariff_2007_en.pdf


 

 

       
 

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr 1650 din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2100/94 privind  soiurile de plante comunitare 

 

CONVENȚII ȘI ACORDURI INTERNAȚIONALE 

http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=127  

 
2. Suporturi financiare naţionale pentru Initiativele antreprenorilor 

 
Proiecte cheie: 
Programe si proiecte pentru antreprenori (Ministerul Economiei şi Energiei) 
http://www.mi.government.bg/bg/themes-c339.html  
Programul Operaţional "Dezvoltarea competitivitatii economiei bulgare" 2007-2013 
http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2  
Lista proiectelor Academiei agricole bulgare                    
www.agriacad.bg/международно-сътрудничество/списък-проекти.html  
Proiecte ale Institutului de economie de piaţă: http://ime.bg/en/projects/  

 
Fonduri de finanţare disponibile (fonduri locale si internationale): 

Direcţia generala "Fonduri pentru Competitivitatea Europeană" a Ministerului Economiei şi Energiei 
este autoritatea de gestionare în Programul operaţional "Dezvoltarea Competitivitatii Economiei 
Bulgare" 2007-2013 și Programul Operaţional "Inovaţii şi Competitivitate" 2014-2020 

Programul Operaţional "Inovare și competitivitate" 2014-2020 este îndreptat spre realizarea dezvoltarii 
competitive si dinamice a economiei, pe baza inovaţiilor, optimizarea lanţurilor de producţie şi a 
sectoarelor cu valoare adăugată ridicată 

Pentru a atinge acest obiectiv au fost definite următoarele două direcţii prioritare pentru suport: 

 Antreprenoriat, exportul şi potenţialul producţiei ca bază  pentru dezvoltare accelerată  

        A) Dezvoltare tehnologica şi inovatii ("dezvoltare inteligenta”) 

        B) Competitivitatea şi productivitatea întreprinderilor, inclusiv IMM-uri (creşterea rapidă). 

 Economia verde eficienta, garanţie pentru dezvoltarea durabilă 

        C) Economia verde şi recurs eficient 

        D) Tehnologii in energie şi eficienţa energetica 

 

Fondul de stat pentru agricultură a fost infiintat în 1998 în temeiul Legii de Sprijin a Producătorilor 
Agricoli pentru a oferi suport financiar producătorilor agricoli în cadrul Ajutorului de Stat Programat, 
Programului de pre-aderare SAPARD, Politicii Agricole Comune (PAC) și  Politicii Comune în Domeniul 
Pescuitului (PCP) al Uniunii Europeane, inclusiv Programului de Dezvoltare Rurală. Fondul de Stat 
pentru Agricultură este acreditat de către Comisia Europeană în calitate de Agenție SAPARD și Agenție 
de Plăți. 

http://www.mi.government.bg/bg/themes-c339.html
http://www.opcompetitiveness.bg/index.php?lid=2
http://www.agriacad.bg/международно-сътрудничество/списък-проекти.html
http://ime.bg/en/projects/


 

 

       
 

 

Agenția de Plăți - Fondul de Stat pentru Agricultura oferă prin patru instrumente  sprijin financiar de la 
Euro-fondurile destinate agriculturii bulgare - plăți directe- cu plățile naționale aferente 
complementare, suport pentru mecanisme de piață agricolă, măsuri în cadrul Programului de 
Dezvoltare Rurală și Programul în Domeniul Pescuitului. 
Fondul de Stat Pentru Agricultură prevede ajutor financiar pentru producătorii agricoli în cadrul 
schemelor de ajutor de stat cu resurse de la bugetul național, prin instrumente pe termen scurt și pe 
termen lung. Instrumentele financiare pe termen scurt se aplică pentru sprijin financiar și stimularea 
producției de produse agricole definite (cereale, culturi oleaginoase, legume, lapte și 
altele). Instrumentele financiare pe termen lung si sunt pentru un an, pentru stimularea procesului 
investițional în agricultură. 
Fondul de stat pentru agricultură este condus de Consiliul Director compus din 11 membri, sub 
Președinția Ministrului Agriculturii si Alimentatiei,iar gestionarea operațională se realizează de către 
directorul executiv. Structura fondului include sediul central și 28 de birouri regionale. 
Ministerul Muncii și Politicii Sociale este numit ca  autoritate de conducere a Programului Operațional 
"Dezvoltarea Resurselor Umane", e responsabil de gestionarea efectiva cu eficacitate și de punerea în 
aplicare a programului operațional. Autoritatea de management deleagă unele dintre responsabilitățile 
și sarcinile sale de gestionare conform axei prioritare relevante către organismele intermediare în 
conformitate cu acordurile Intrainstitutionale privind delegarea de responsabilități pentru punerea în 
aplicare a Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane: ANOFM, Ministerul Educației, 
Tineretului și Științei, Agentia de Asistență Socială. 

Obiectivul strategic al Programului Operational "Dezvoltarea Resurselor Umane" este de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii oamenilor din Bulgaria prin consolidarea capitalului uman, ocuparea forţei de muncă la 
nivel înalt, îmbunătăţirea productivităţii, accesul la educaţie de calitate, de învăţare pe tot parcursul 
vieţii şi consolidarea incluziunii sociale. Obiectivele specifice  programului sunt: 

 Creşterea ofertei de muncă şi calitatea forţei de muncă; 

 Investiţii mai mari în capitalul uman prin educaţie mai bună şi mai accesibila; 

 Capital social sporit, parteneriate şi reţele şi dezvoltarea economiei sociale; pentru a se atinge 
obiectivele programate se prevede că programul operaţional se va concentra pe realizarea 
următoarelor axe prioritare: 

− Axa prioritara 1: promovarea activitatii economice şi dezvoltarea pieţei forţei de muncă;  

− Axa prioritara 2: creşterea productivităţii şi adaptabilitatea persoanelor care desfășoară 
activități independente 

− Axa prioritara 3: îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formarii în concordanta cu nevoile pieţii 
muncii pentru a consolida o economie bazată pe cunoaştere; 

− Axa prioritara 4: îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare 

− Axa prioritara 5: incluziunea socială şi promovarea economiei sociale 

− Axa prioritara 6: îmbunătăţirea eficienţei instituţiilor pieţei forţei de muncă şi de servicii 
sociale si medicale 

− Axa prioritară 7: cooperarea transnaţională şi interregională 

− Axa prioritara 8: asistenţă tehnică 

 
Granturi: 



 

 

       
 

 

Programul de dezvoltare rurală 2007-2013 http://prsr.government.bg/index.php/en/    http://prsr.bg/   
Programul de dezvoltare rurală 2014-2020 http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101  

Programul Operaţional "Dezvoltarea competitivitatii economiei bulgare" 2007-2013 
http://www.opcompetitiveness.bg/  

Programul Operaţional "Inovaţii şi competitivitate" 2014-2020                                         
http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=296  

Programul Operaţional "Dezvoltarea resurselor umane" http://ophrd.government.bg/  
 
Contributii: 

 
Finantari: 
http://www.dfz.bg/bg/uvedomlenia/tekushti-priemi/  
 Schema de ajutor de stat pentru păstrarea registrului genealogic şi de performanţă pentru a 

determina calitatile genetice ale animalelor 
 Ajutorul de stat pentru a compensa pierderile agricultorilor legate de combaterea atacului moliei 

Tuta absoluta la tomate 
 Ajutorul de stat "Investiţii pentru construirea de spatii comerciale şi achiziţionarea de echipament 

comercial pentru agricultorii angajati în furnizarea directă de cantităţi mici de materii prime şi 
produse alimentare de origine animală 

 Schema de ajutor de stat pentru "sprijinirea angajamentelor voluntare privind bunăstarea 
porcilor”. 

 Schema de ajutor de stat "sprijin pentru angajamentele voluntare privind bunăstarea păsărilor 
 Sistemul de compensare pentru zonele cu alunecări de teren ca urmare a catastrofelor naturale sau 

condiţiilor meteorologice nefavorabile 
 Ajutorul de stat de minimis pentru creşterea bumbacului  
 Ajutorul de stat de minimis pentru creşterea orezului 
Finantari Salariale: 
Programe Naţionale ale Agentiei de Muncă, Ministerul Muncii şi Politicii Sociale: 
  "Start in cariera” http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/  
 "Ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi”              

http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-zohtu/  
 De la Asistenţa socială la angajare” http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-

ospoz/   
 Promovarea ocupării forţei de muncă:                                                                                  

http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-aktivirane-na-neaktivni-lica/                  
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-ospoz/                  
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-nova-vazmozhnost-za-zaetost/       

 Promovarea antreprenoriatului:                                                                            
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-kredit-bez-lihva/  

 Programe regionale http://www.az.government.bg/pages/regionalni-programi/     
 Stimulente pentru angajatori                                                                                           

http://www.az.government.bg/pages/merki-po-znz-procedura-za-podbor-na-rabotodateli/                                   

 
Asistenta Financiara: 

http://prsr.government.bg/index.php/en/
http://prsr.bg/
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=296
http://ophrd.government.bg/
http://www.dfz.bg/bg/uvedomlenia/tekushti-priemi/
http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-zohtu/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-ospoz/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-ospoz/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-aktivirane-na-neaktivni-lica/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-ospoz/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-nova-vazmozhnost-za-zaetost/
http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-kredit-bez-lihva/
http://www.az.government.bg/pages/regionalni-programi/
http://www.az.government.bg/pages/merki-po-znz-procedura-za-podbor-na-rabotodateli/


 

 

       
 

 

Finanţarea primelor de asigurare pentru a asigura producţia agricolă 

 
Imprumuturi Garantate: 
Schema pentru refinantarea creditelor acordate de băncile comerciale pentru proiecte în cadrul 
Programului de Dezvoltare Rurala (RDP) 

 
Publicatii: 

 Publicaţii ale grupului tematic de lucru pentru dezvoltarea Programului de Dezvoltare Rurală  
(RDP) 2014-2020 

 Conceptul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu privire la plăţile directe din 2015 
http://nivabg.com/files/1zedd1406866695Concept_Political+Decisions_Future+DP.pdf  

 
Institutii de asistenta: 

Fondul de stat pentru agricultură prevede sprijin financiar din partea euro-fondurilor destinate 
agriculturii bulgare prin patru instrumente - plăți directe cu plățile naționale complementare aferente, 
sprijinul  mecanismelor de piață agricolă, măsuri în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală și 
Programul în domeniul Pescuitului. Fondul de stat pentru agricultură prevede ajutor financiar pentru 
producătorii agricoli în cadrul schemelor de ajutor de stat cu resurse de la bugetul național prin 
instrumente pe termen scurt și pe termen lung. Instrumentele financiare pe termen scurt se aplică 
pentru sprijin financiar și stimularea producției de produse agricole definite (cereale, culturi 
oleaginoase, legume, lapte și altele). Instrumentele financiare pe termen lung sunt pentru stimularea 
procesului investițional în agricultură , iar  sprijinul este pentru un an. 
Serviciul National de Consultanta in Agricultura (NAAS) își desfășoară activitatea în cadrul politicii 
agrare de stat, oferind fermierilor informații actuale, consiliere de specialitate și asistență de 
specialitate pentru punerea în aplicare a agriculturii eficiente și competitive, în conformitate cu 
standardele aprobate ale Uniunii Europene. NAAS implementează politica de stat în sectorul agricol 
oferind informații actualizate, consiliere specială și alte servicii pentru producătorii agricoli. Se 
desfășoară activități de extindere și se oferă asistență de specialitate pentru fermieri în eforturile lor 
de a realiza o agricultură eficientă și competitivă. 

Asociația Fermierilor Bulgari este prima organizație non-guvernamentală, organizatie non-economica 
al cărui scop este de a sprijini activitățile și pentru a apăra interesele agricultorilor bulgari. 
Asociația Naționala a Producătorilor de Cereale (NGPA) este o organizație sectorială cu scopul de a 
reprezenta și proteja interesele comune economice ale producătorilor de cereale din Bulgaria și de a  
încuraja dezvoltarea afacerii lor și prosperitatea economică individuală, precum și industria de cereale 
ca un întreg. 

Asociația Bulgară a Producatorilor Agricoli (BAAP) are urmatoarele obiective și priorități: 
 protejarea şi reprezentarea intereselor membrilor BAAP în comunicarea cu toate autorităţile 

naţionale şi municipale, precum şi cu instituţiile UE; 
 colectarea, rezumarea şi prezentarea informaţii economice, tehnice şi financiare utile 

membrilor BAAP 
 promovarea produselor şi serviciilor oferite de către membrii BAAP şi  cooperarea în stabilirea 

de contacte de afaceri cu parteneri potenţiali; 

http://www.eufunds.bg/document/5017
http://nivabg.com/files/1zedd1406866695Concept_Political+Decisions_Future+DP.pdf


 

 

       
 

 

 cresterea imaginii publice a sectorului agrar prin a unitate profesionala şi asigurarea protecției  
angajaţilor în agricultură; 

 faciliteaza îmbunătăţirea expertizei membrilor BAAP conform cu cerinţele nou introduse prin 
organizarea de seminarii şi conferinţe pe teme importante şi acute; 

 contribuie la dezvoltarea de proiecte de cooperare internaţională şi consolidarea comunicării în 
sectorul ONG; 

 grabirea procesului de adaptare a sectorului agricol la cerinţele şi standarde UE, prin 
popularizarea legislaţiei respective şi  informarea în avans a membrilor BAAP despre viitoarele 
modificări legislative; 

 
Asociația Bulgară de Prelucrare a Laptelui indruma următoarele activități: analiza, 
expertiză, consultanță, training, servicii de informare, cercetare de marketing, dezvoltare și 
implementare a documentatiilor companiei, organizarea și desfășurarea de târguri și 
expoziții, vizite profesionale si contacte cu organizații și companii din alte țări și alte 
activități, în conformitate cu obiectivele. 
 

 

 

 

 

Contacte si link-uri utile: 

Autoritatea de Gestionare (MA) a Programului de Dezvoltare Rurală 2007-2013 a fost asigurata de 
Direcţia de "Dezvoltare rurală" a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 
BULGARIA, Sofia 1040, 55 Hristo Botev Blvd.  
Tel: +359 (2) 985-11-354 
Fax: +359 (2) 981-94-23 
E-mail: rdd@mzh.government.bg 
www.prsr.bg/index.html  
http://prsr.government.bg/  
 
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei 
BULGARIA, Sofia 1040, 55 Hristo Botev Blvd.  
Tel: 02/ 985-11-384 
E-mail: minister@mzh.government.bg 
www.mzh.government.bg 
Serviciul National de Asistenta Agricola  / NAAS / 
BULGARIA, Sofia 1331 
Shosse Bankya No.7 
Tel: ++359/ 2/ 8 100 988 
Fax: ++359/ 2/ 8 100 992 
E-mail: office@naas.government.bg 
www.naas.government.bg 
 
Fondul de Stat pentru Agricultura, Sediu Central 

mailto:rdd@mzh.government.bg
http://www.prsr.bg/index.html
http://prsr.government.bg/
mailto:minister@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg/
mailto:office@naas.government.bg
http://www.naas.government.bg/


 

 

       
 

 

BULGARIA, Sofia 1618 
136 Tzar Boris III Blvd. 
Tel: +359/2/ 81-87-100 
E-mail: dfz@dfz.bg 
www.dfz.bg  
 
Fondul de Stat pentru Agricultura, Birouri Regionale  
http://www.dfz.bg/en/contacts/regional-offices/   
 
Asociatia Fermierilor Bulgari 
BULGARIA, Sofia, 29 Vladaiska Str. 
Tel: +359 (2) 952-17-02 
Fax: +359 (2) 952-17-02 
E-mail: office@baf-bg.org   
bulassfarm@abv.bg  
www.baf-bg.org  
 
Asociatia Nationala a Producatorilor de Grau (NGPA) 
BULGARIA, 1606 Sofia, “Vladaiska” str. 39А, ground floor, ap. 2 
tel./fax:+359 (2) 953 37 26 
e-mail: office@grain.bg  
www.grain.bg  
 
Asociatia Bulgara a Producatorilor Agricoli (BAAP) 
BULGARIA, 1606 Sofia, 29, Vladaiska str., fl.1 
Tel/fax: +359 (2)  951 62 65 
E-mail: info@azpb.org 
www.azpb.org 
 
Asociatia Bulgara a Procesatorilor de Produse Lactate 
BULGARIA, Sofia 1612, Lagera Qrt., block 44, entr. A 
Tel: +359 (2) 952 32 65, 953 27 23 
Е-mail: bam@milkbg.org 
www.milkbg.org 
 
 

 
3. Puncte nationale de contact pentru antreprenoriat  

 
Link-uri guvernamentale si contacte: 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI- 
http://www.mzh.government.bg/MZH/NationalServices.aspx 
Portalul Naţional de Export –  
http://export.government.bg/ianmsp/en/catalogue-of-bulgarian-exporters 
Serviciul Naţional de Consultanţă Agricolă - http://www.naas.government.bg/en 
Programul de Dezvoltare Rurală - http://prsr.government.bg/index.php/en/ 
Agenţia de Achiziţii Publice 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL   

mailto:dfz@dfz.bg
http://www.dfz.bg/
http://www.dfz.bg/en/contacts/regional-offices/
mailto:office@baf-bg.org
mailto:bulassfarm@abv.bg
http://www.baf-bg.org/
mailto:office@grain.bg
http://www.grain.bg/
mailto:info@azpb.org
http://www.azpb.org/
mailto:bam@milkbg.org
http://www.milkbg.org/
http://www.mzh.government.bg/MZH/NationalServices.aspx
http://export.government.bg/ianmsp/en/catalogue-of-bulgarian-exporters
http://www.naas.government.bg/en
http://prsr.government.bg/index.php/en/
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 

       
 

 

Reteaua Europeana a Intreprinderilor - http://een.ec.europa.eu/ 
Fonduri Structurale UE - http://www.eufunds.bg/?cat=2 
Agenţia Invest Bulgaria - http://www.investbg.government.bg/en 

 
Link-uri utile pentru acces la baze de date pentru antreprenori: 
Targuri 
Centrul Inter Expo Sofia - http://iec.bg/en 
Targul Plovdiv - http://www.fair.bg/en/ 
Dobrich - http://www.dobrich-fair.com/bg 
 
Cataloage / Baze de date 
Afaceri - Agricultura.bg - http://www.business.bg/en/o-1/farming-agriculture.html 
Ghidul Agricol Bulgar - http://www.bulgarianagriculture.com/Category.php?c=29 
Agro producatori - http://www.need.bg/?c=99 
Invest Bulgaria 

 http://www.investbulgaria.com/searchDirectory.php?c=32&s=&l=&ls=&companyName=&co
mpanyDesc=&companyWebsite= 

 http://www.investbulgaria.com/Category.php?c=3 
 

Procesatori de Carne: 
 http://mesni-proizvedeniya.hranitelni-stoki.catalog.bg/ 
 http://mesni.hranitelni-stoki.catalog.bg/ 

 
Apicultori 

 http://www.pcheli.net/links/42-pchelarski-sdrujenia.html 
 http://pchelarstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 http://www.farmer.bg/firmi/pchelarstvo-pg1/ 
 http://kras.net/bbs.php?bransh=505&lang=1 

 
Cresterea animalelor 

 http://jivotnovadstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 http://kras.net/bbs.php?bransh=451&lang=1 
 http://www.farmer.bg/firmi/zhivotnovadstvo-pg1/ 

 
Vita de vie si vin 

 http://bulgarianwines.com/ 
 http://lozarstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 http://kras.net/bbs.php?bransh=503&lang=1 

 
Ferme aviare 

 http://pticevadstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 http://kras.net/bbs.php?bransh=504&lang=1 

 
Sectorul lactatelor 

 http://mlechni-proizvedeniya.hranitelni-stoki.catalog.bg/ 
 http://mlechni-produkti.hranitelni-stoki.catalog.bg/ 

 
Cultivarea fructelor 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.eufunds.bg/?cat=2
http://www.investbg.government.bg/en
http://iec.bg/en
http://www.fair.bg/en/
http://www.dobrich-fair.com/bg
http://www.business.bg/en/o-1/farming-agriculture.html
http://www.bulgarianagriculture.com/Category.php?c=29
http://www.need.bg/?c=99
http://www.investbulgaria.com/searchDirectory.php?c=32&s=&l=&ls=&companyName=&companyDesc=&companyWebsite
http://www.investbulgaria.com/searchDirectory.php?c=32&s=&l=&ls=&companyName=&companyDesc=&companyWebsite
http://www.investbulgaria.com/Category.php?c=3
http://mesni-proizvedeniya.hranitelni-stoki.catalog.bg/
http://mesni.hranitelni-stoki.catalog.bg/
http://www.pcheli.net/links/42-pchelarski-sdrujenia.html
http://pchelarstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://www.farmer.bg/firmi/pchelarstvo-pg1/
http://kras.net/bbs.php?bransh=505&lang=1
http://jivotnovadstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://kras.net/bbs.php?bransh=451&lang=1
http://www.farmer.bg/firmi/zhivotnovadstvo-pg1/
http://bulgarianwines.com/
http://lozarstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://kras.net/bbs.php?bransh=503&lang=1
http://pticevadstvo.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://kras.net/bbs.php?bransh=504&lang=1
http://mlechni-proizvedeniya.hranitelni-stoki.catalog.bg/
http://mlechni-produkti.hranitelni-stoki.catalog.bg/


 

 

       
 

 

 http://ovoshtni.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 
Horticultura 

 Vegetables, greenhouses - http://kras.net/bbs.php?bransh=452&lang=1 
 Herbs, mushrooms, nuts - http://kras.net/bbs.php?bransh=450&lang=1 

 
Fermieri 

 http://zemedelie.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 http://rastenievadno-jivotnovadno.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/ 
 http://www.farmer.bg/firmi/zemedelski-proizvoditeli-pg1/ 
 http://www.fermer.bg/agro-firms 

 
Alimentatie si bauturi  

 http://www.farmer.bg/firmi/hrani-napitki-pg1/ 
 http://www.business.bg/en/o-2/food-food-products.html 

 
 

4. Retele Nationale 

Parteneriat Strategic I: Asociaţii ale procesatorilor de lactate 

        Informatii: 

Asociația Procesatorilor de Lapte din Bulgaria (AMB) a fost înființată la începutul anului 1991. 
Procesatorii de lapte, membri ai Asociației, proceseaza aproximativ 65% din laptele crud și ocupă 
aproximativ 70% din cota de piață a produselor lactate. 
Asociaţia procesatorilor de produse lactate din Bulgaria este: 

• Asociaţie voluntara a producătorilor de produse lactate în Bulgaria; 
• Non-politica, neguvernamentala, neafiliata la  cooperatie, comerţ, organizaţii politice şi 

altele; 
• Deschisa pentru aderare de noi membri in Asociaţiei, persoane straine active şi entitati 

juridice; 
• Posibilitatea de a participa în alte organizaţii naţionale şi străine; 
• Persoană juridică independentă, separata de membrii săi cu propria ştampilă. 

Scopul activităților: Asociația desfășoară următoarele activități: analize, evaluări ale experților, 
consultări, formarea, organizarea și desfășurarea de târguri și expoziții, vizite profesionale si contacte 
cu organizații străine și companii. 

 

         
        Partneri / Institutii / Organizatii: 

Asociatia Procesatorilor de Lapte din Bulgaria este membra a: 
 Asociaţiei Europene a Lactatelor 
 Consiliului Naţional al Lactatelor 
 Camerei de Comert a Bulgariei 
 Asociaţiei Industriale Bulgare 

http://ovoshtni.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://kras.net/bbs.php?bransh=452&lang=1
http://kras.net/bbs.php?bransh=450&lang=1
http://zemedelie.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://rastenievadno-jivotnovadno.selsko-i-gorsko-stopanstvo.catalog.bg/
http://www.farmer.bg/firmi/zemedelski-proizvoditeli-pg1/
http://www.fermer.bg/agro-firms
http://www.farmer.bg/firmi/hrani-napitki-pg1/
http://www.business.bg/en/o-2/food-food-products.html


 

 

       
 

 

 Asociaţiei Industriei de Alimente si Bauturi Bulgaresti 
AMB lucrează în parteneriat cu Asociația Elenă a Industriei de Lactate (HAMDPI).  
Asociația este un partener recunoscut al Guvernului, instituțiilor de stat și diverselor organizații 
publice 
 

        Coordonare si consultanta: 
 Coordonarea implementării proiectului 
 Organizarea şi efectuarea de forumuri şi conferinţe 
 Expozitii 
 Activităţi publicistice 
 Cursuri şi seminarii 
 Chestionare 

        Orientări si proceduri: 
Organizatie şi statut: 
http://www.milkbg.org/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/1/MlW-
gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gh 
Calitatea de membru: 
http://www.milkbg.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%
B0+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/1/MlW-
gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gN 

         Plan Strategic: 

Obiective Principale 

 Protejarea intereselor membrilor săi şi sprijin pentru implementarea de afaceri eficiente  
 Îmbunătăţirea activităţilor membrilor săi în direcţii ştiinţifice şi practice 
 Protecţia proprietăţii intelectuale şi materiale a membrilor săi 

        Conducere: 
Organele de conducere ale Asociaţiei sunt: 
 Adunarea generală (AG) 
 Consiliul de administrație (MB) 
 Consiliul de control (CB) 

        Baze de Date: 
http://www.milkbg.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%
B8/1/MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf  

 

Parteneriat Strategic II: Asociaţia Bulgară a Producătorilor Agricoli (BAAP)  

       
        Informatii: 

http://www.milkbg.org/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/1/MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gh
http://www.milkbg.org/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/1/MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gh
http://www.milkbg.org/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/1/MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gh
http://www.milkbg.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/1/MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gN
http://www.milkbg.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/1/MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gN
http://www.milkbg.org/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/1/MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gN
http://www.milkbg.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/1/MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf
http://www.milkbg.org/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/1/MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf


 

 

       
 

 

Asociația Bulgară a Producatorilor Agricoli (BAAP) este o persoană juridică non-profit, înregistrată în 
septembrie 2004. Inca de la începuturile sale, organizația si-a dedicat eforturile protecției intereselor 
membrilor săi, oferind asistență activitățile lor și asigurand rezolvarea problemelor acute din sectorul 
agricol din Bulgaria. În ultimii ani BAAP a stabilit un parteneriat eficient cu toate instituțiile și 
organizațiile din agricultură, cu care lucrează efectiv pentru dezvoltarea sectorului și au capacitatea, 
ideile și dorința de a căuta soluții la probleme care sa contribuie la elaborarea politicilor sectoriale. 
Calitatea de membru al organizației constă în înregistrarea producătorilor agricoli, antreprenori  ce fac 
din agricultura  o activitate serioasă de afaceri și prezintă gândirea pragmatică și inovatoare, ei doresc 
să aibă drepturi egale și să fie competitivi pe piața europeană. Multora dintre acesti producători 
agricoli le-au fost acordate diferite premii și au castigat recunoaștere pentru eforturile lor în 
agricultură. 
BAAP a participat la grupurile de lucru ale Ministerului Agriculturii și Alimentației pentru pregatirea 
Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală și Programului de Dezvoltare Rurală 2007-
2013. Aceasta activitate a acordat organizatiei accesul la cele mai recente informații cu privire la 
oportunitățile de finanțare existente pentru noua perioadă de planificare, pe care BAAP le-a oferit 
membrilor săi. Ca urmare, mulți dintre membrii asociatiei au fost printre primii aplicanti cu proiecte 
de modernizare a exploatațiilor lor agricole aprobate în cadrul Programului de Dezvoltare 
Rurală. BAAP a pregătit și a prezentat un număr de declarații de poziție și propuneri pentru proiectele 
de lege pentru punerea în aplicare a măsurilor din cadrul Programului de Dezvoltare Rurală. În 
procesul de elaborare a proiectelor de legi, Asociatia a apreciat în mod invariabil si respectat poziția 
membrilor săi. 
În momentul de fata asociația este reprezentată în cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei de Experți 
pentru Transparență Punerii în Aplicare a Măsurilor Programului de Dezvoltare Rurală. Reprezentanții 
BAAP au expertiza necesară și experiența pentru a proteja interesele nu numai ale membrilor 
asociației, dar și ale tuturor producătorilor agricoli care au optat pentru aplicarea pentru finanțare în 
cadrul diferitelor măsuri ale programului. Experții asociației monitorizează eficacitatea și punerea 
corespunzătoare în aplicare a programului, protejând astfel interesele beneficiarilor și recunoscând 
cerințele și obiectivele Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. BAAP menține o bună 
comunicare cu toate instituțiile europene, direct implicate în agricultură și dezvoltarea rurală. 
BAAP organizează mese rotunde anuale, unde membrii săi au posibilitatea de a prezenta și discuta 
probleme de interes cu înalți reprezentanți ai Executivului și Legislativului si de a face propuneri 
concrete privind modul în care problemele lor pot fi rezolvate. 
BAAP participă de asemenea la numeroase proiecte naționale și internaționale pentru schimb de 
experiență, organizează și participă la cursuri de formare care acoperă subiecte specifice importante, 
lucrări pentru îmbunătățirea vieții în zonele rurale. 
Echipa de experți BAAP cunoaște în detaliu cerințele europene și legislația și prin intermediul 
Buletinului sau de informații, pagina web și seminarii de specialitate, isi propun prezentarea și 
clarificarea oricăror modificări viitoare, oportunități, alternative și inovații în agricultură, asigurarea 
competitivității membrilor săi pe piețele europene și internaționale. Într-adevăr, accesul la informații 
actualizate și punerea în aplicare a unei abordari adecvate a situației de afaceri sunt premise pentru 
un agrobusiness de succes. 
Organele de conducere ale Asociației sunt Adunarea Generală și Comitetul Executiv care cuprind 
producătorii agricoli din întreaga țară. Durata mandatului președintelui este de cinci ani. 
Coordonatorii regionali proprii ai Asociației faciliteaza comunicarea eficientă cu producătorii agricoli la 
nivel local în toate centrele agricole importante ale țării. 
 

        Partneri / Institutiii / Organizatii: 



 

 

       
 

 

http://www.azpb.org/en/pages/partners.html  

        Coordonare si consultanta: 

BAAP are proprii sai coordonatori regionali, producători agricoli respectati și cu experiență, membri ai 
asociației. Sarcina principală a coordonatorilor regionali constă în informarea în timp util a 
organismului de administrare BAAP cu privire la orice evenimente și probleme în regiunea respectiva, 
care necesită o atenție și / sau reacție specială, astfel încât asociația sa poata comunica tuturor 
membrilor săi și sa faca pașii necesari. 

Există coordonatori regionali în 12 regiuni ale țării, numiți prin Decizia Adunării Generale. Cele 12 
regiuni sunt Varna, Veliko Tarnovo, Dobrich, Plovdiv, Pazardzhik, Stara Zagora, Burgas, Yambol, Sliven, 
Vratsa, Svishtov și regiunea de Nord-Vest. BAAP intenționează să desemneze coordonatori regionali în 
curând în restul regiunilor țării pentru a facilita activitățile asociației. 

 

       Planul Strategic: 

  a proteja şi a reprezenta interesele membrilor BAAP în comunicarea cu toate autorităţile 
naţionale şi municipale, precum şi cu instituţiile UE 

 a colecta, rezuma şi prezenta informaţii economice, tehnice şi financiare utile membrilor BAAP; 
  a promova produsele şi serviciile oferite de membrii BAAP şi să coopereze în stabilirea de 

contacte de afaceri cu parteneri potenţiali; 
  a dezvolta imaginea publică a sectorului agrar prin atingerea unităţii profesionale şi asigură 

protecția oamenilor, angajaţi în agricultură 
 a facilita îmbunătăţirea expertizei membrilor BAAP la cerinţele nou introduse prin organizarea de 

seminarii şi conferinţe pe teme importante şi acute; 
 a contribui la dezvoltarea de proiecte de cooperare internaţională şi la consolidarea comunicării în 

sectorul ONG; 
 a accelera procesul de adaptare a sectorului agricol la cerinţele şi standardele UE, prin 

popularizarea legislaţiei respective şi informarea în avans a membrii BAAP despre viitoarele 
modificări ale legislației. 

        Conducere: 

Organele de conducere ale asociației sunt Adunarea generală și Comitetul executiv, care cuprinde 
producători agricoli din întreaga țară. Durata mandatului președintelui este de cinci ani. Coordonatori 
regionali proprii ai Asociației din toate centrele agricole importante ale țării faciliteaza comunicarea 
eficientă cu producătorii agricoli la nivel local. 

Consiliul este Organul Executiv al BAAP, care acționează în conformitate cu legislația, statutul 
Asociației și hotărârile Adunării Generale. Consiliul decide cu privire la acțiunile specifice ale 
BAAP. Acesta se întrunește cel puțin o dată la trei luni. 

http://www.azpb.org/en/pages/directors.html  

        Baze de Date: 
Buletinul: http://www.azpb.org/en/pages/bulletin.html  

http://www.azpb.org/en/pages/partners.html
http://www.azpb.org/en/pages/directors.html
http://www.azpb.org/en/pages/bulletin.html


 

 

       
 

 

 

Parteneriat Strategic III: Asociaţia Naţionala a Producătorilor de Cereale (NGPA) 

        Informatii: 

Asociatia Naționala a Producătorilor de Cereale (NGPA) este o organizație sectorială în Republica 
Bulgaria, înregistrată ca persoană juridică pe 17.11.2006. Fondatorii asociației sunt organizații 
regionale ale producătorilor de cereale din toate zonele din Republica Bulgaria, unite de ideea unei 
industrii a cerealelor in Bulgaria moderna si competitiva. 
NGPA este o organizație non-guvernamentală, voluntara, independentă, non-politică și non-profit,  în 
forma privata care protejeaza interesele membrilor săi implicați în sectorul de afaceri cu cereale. 

Obiectul organizației este reprezentarea și protejarea intereselor comune economice ale membrilor 
săi, sprijinirea și încurajarea dezvoltarii afacerii și prosperitatii lor economice individuale, precum și 
industria de cereale ca un întreg. 

 

         
        Partneri / Institutii / Organizatiii: 

Lista Membrilor Asociatiei: http://www.grain.bg/members?lang=en  

       Planul Strategic: 

Obiectivele principale ale organizaţiei sunt: 

 Să reprezinte şi să protejeze interesele economice ale angajatorilor şi membrilor organizației fata 
de toate autoritatile de stat si municipale precum şi fata de instituţiile Uniunii Europene; 

 Să stabilească şi să valideze relaţii economice moderne în industria de cereale, bazate pe 
realizările ştiinţei şi tehnologiei; 

 Să sprijine eficient și transparent concurenţa loială şi relaţii de afaceri sincere în industria de 
cereale; 

 Să examineze şi să adapteze industria de cereale standardelor europene economice şi sociale 
precum şi celor mai bune practici; 

 Să stimuleze actiunile  persoanelor care dezvolta afaceri în industria de cereale şi sa asigure 
prosperitate pentru fiecare membru al organizaţiei; 

 Să  examineze problemele legate de analiza economiei şi finantelor, muncii şi relaţiilor industriale 
în industria de cereale; 

 Să îmbunătăţeasca infrastructura de piaţă, principiile şi mecanismele reglementarii legislatiei în 
vigoare si relaţiile publice în industria producătoare de cereale. 

        Conducere: 
Consiliul de manageri: http://www.grain.bg/board-of-managers?lang=en  

        Baze de Date: 

http://www.grain.bg/members?lang=en
http://www.grain.bg/board-of-managers?lang=en


 

 

       
 

 

http://www.grain.bg/archives/category/news-en?lang=en&lang=en  

 

Parteneriat Strategic IV: Asociaţia Procesatorilor de Carne din Bulgaria (AMPB) 

        Informatii: 

Asociația Procesatorilor de Carne din Bulgaria (AMPB) este o organizație voluntară non-profit. Este 
infiintata in anul 1994 in Veliko Tarnovo de catre 34 de companii. Asociația a fost înființată cu sprijinul 
financiar și organizatoric al organizației ACDI / VOCA din SUA. Unul dintre obiectivele Asociației este 
de a proteja interesele legitime ale membrilor săi și de a fi utila in a-I sprijini in rezolvarea problemelor 
comune și private, bazate pe egalitate lor. AMPB este un partener demn al instituțiilor 
guvernamentale și administrative în determinarea principalelor priorități de dezvoltare a industriei 
cărnii și punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul agriculturii și industriei alimentare. 

  

        Partneri / Institutiii / Organizatii: 
Asociaţia Procesatorilor de Carne din Bulgaria este membru in cele două Asociaţii Europene: 
 Asociaţia Europeană a Procesatorilor de Carne  - CLITRAVI 
 Comercianţi de animale vii și de carne din Uniunea Europeană - UECBV 
AMBP- Membru în organizaţiile din Bulgaria: 
 Asociaţia Industriala Bulgara 
 Camera de Comert Bulgară 
 Uniunea Industriei Alimentare  
 ""Made in Bulgaria" 
 BAFDI 
Lista Membrilor Asociatiei:  
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-
gRW3I5SPMhKvQBOvglSfchOXMFanYhOzcVOzgleDUJePg9KbQpaHgta-Id&page=1 

        Coordonare si Consultanta: 
 Proiectul de dezvoltare şi implementare: http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-
gRSDMlSHMBKvUFOzYVOHc9O-MBeTMZazYJK-Qte3g1ebQ5ebU1eLQhaPI1mX&page=1  
Publicatii: http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRSDM5SzMZKfUFKnYJSfclO-
QtejIBK7cFObk9OvUFabkla3QleT&page=1 

        Reglementari si proceduri: 
Statut: http://www.amb-
bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__1cd0eb2df45db17810404d8ee21e979
0.pdf  
Cod de Etica:  http://www.amb-
bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__223d31a3ffa4a93cb80786a0bb258da
5.pdf  

        Plan Strategic: 

http://www.grain.bg/archives/category/news-en?lang=en&lang=en
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglSfchOXMFanYhOzcVOzgleDUJePg9KbQpaHgta-Id&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglSfchOXMFanYhOzcVOzgleDUJePg9KbQpaHgta-Id&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRSDMlSHMBKvUFOzYVOHc9O-MBeTMZazYJK-Qte3g1ebQ5ebU1eLQhaPI1mX&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRSDMlSHMBKvUFOzYVOHc9O-MBeTMZazYJK-Qte3g1ebQ5ebU1eLQhaPI1mX&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRSDM5SzMZKfUFKnYJSfclO-QtejIBK7cFObk9OvUFabkla3QleT&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRSDM5SzMZKfUFKnYJSfclO-QtejIBK7cFObk9OvUFabkla3QleT&page=1
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__1cd0eb2df45db17810404d8ee21e9790.pdf
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__1cd0eb2df45db17810404d8ee21e9790.pdf
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__1cd0eb2df45db17810404d8ee21e9790.pdf
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__223d31a3ffa4a93cb80786a0bb258da5.pdf
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__223d31a3ffa4a93cb80786a0bb258da5.pdf
http://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__223d31a3ffa4a93cb80786a0bb258da5.pdf


 

 

       
 

 

Activităţile principale ale AMPB sunt definite de clauza 6. din Cap. III. ACTIVITĂŢI de statutul  AMB, 
care prevede: 
 Asociaţia realizează următoarele activităţi: 
 Colecteaza, rezumă şi oferă membrilor săi afaceri şi alte informaţii 
 Ajuta membrii săi sa-si dezvolte afacerile prin dezvoltarea de analize juridice, economice şi 

consultanţă, expertiză, evaluări, servicii de inginerie şi informaţii, de cercetare de marketing, 
formare de personal, servicii de informare prin intermediul publicatiilor 

 Organizeza şi conduce târguri şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele lor 

        Conducere: 
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-
gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gl&page=1 
 Consiliul de administrație 
 Consiliul de supraveghere 
 Comitetul de etică 

        Baze de Date: 
 Rapoarte anuale:  http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-

gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf&page=1  
 Rapoarte financiare: http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-

gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc1iL&page=1  
 Analize: http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-

gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc5&page=1  
 Buletine: http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-

gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHcV&page=1  
 Legislatie: http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-

gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHcR&page=1  

 

Parteneriat Strategic V: Uniunea crescătorilor de păsări 

      
       Informatii: 

Uniunea Crescatorilor de Pasari din Bulgaria a fost înființată la 27 noiembrie 1991 ca organizație 
profesională a producătorilor și procesatorilor privind producție păsări, persoană juridică non-profit, 
privata. 

 

        Partneri / Institutii / Organizatii: 
Lista Membrilor Sindicatului:  
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-
gRW3I5SPMhKvQBOvglSfchOXMFanYhOzcVOzgleDUJeP&page=1  

        Coordonare si consultanta: 

http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gl&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWHIlSHI9OrI1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKrkZaLQhKLkpK7gl&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc1iL&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc1iL&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc5&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHc5&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHcV&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHcV&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHcR&page=1
http://www.amb-bg.com/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOfg1aXUtKDIFmHcR&page=1
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglSfchOXMFanYhOzcVOzgleDUJeP&page=1
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRW3I5SPMhKvQBOvglSfchOXMFanYhOzcVOzgleDUJeP&page=1


 

 

       
 

 

 Proiect de dezvoltare şi implementare 
 Consultanţă şi publicare 

        Reglementari si proceduri: 
Statut: 
http://www.bpu-
bg.org/language/bg/uploads/files/about__0/about__bd6a69a77adc9b636f16a446159113ce.doc  
Statutul Membrilor:  
http://www.bpu-
bg.org/language/bg/uploads/files/about__0/about__102d7406e21c54d2f54e60e246204863.doc  

        Planul Strategic: 

Obiectivul statutar principal și sarcina Uniunii este de a proteja interesele economice ale membrilor 
săi și a-i sprijini in implementarea cunoștințelor științifice și tehnice în activitatea practică. Uniunea 
reprezintă crescătorii de păsări și procesatorii in relatiile cu organele de stat și organizațiile publice din 
țară și de peste hotare. 
 

        Conducere: 
Uniunea este membru al Filialei Nationale a Asociației Mondiale de Stiinta Aviara. Organul suprem de 
conducere al Uniunii este Adunarea Generală. Organul executiv este Consiliul de Administrație iar 
funcția de control este realizată de Consiliul de Supraveghere. Activitățile executive sunt efectuate de 
către un președinte și un vice-președinte. Președintele, vicepreședintele și președintele Consiliului de 
Supraveghere sunt aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de trei ani. Președintele Uniunii este 
și președinte al Consiliului de Administrație. 
 

        Baze de date: 
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRWzIJSDMFO3I1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKr&page=1  
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-
gBKnQtOf&page=1  

 

Parteneriat Strategic VI: Asociaţia bulgara a viticultorilor independenti (BAIW) 

        Informatii: 

Organizatia non-profit Tanar și activ care reunește viticultori (cea mai mare parte 
întreprinderi familiale) din diferite regiuni ale Bulgariei, care fac totul, de la A la Z: ingrijesc 
via, recolteaza strugurii lor, produc vin imbuteliat și vind sub nume propriu / marca. 
 
Principalele obiective ale BAIW 
 să reprezinte şi să protejeze interesele producătorilor independenţi din Bulgaria, inclusiv 

la Parlamentul European; 
 să promoveze calitatea și autenticitatea vinului bulgarăresc "terroir”;  
 sa participe la dezvoltarea politicii agricole şi viticole; 

http://www.bpu-bg.org/language/bg/uploads/files/about__0/about__bd6a69a77adc9b636f16a446159113ce.doc
http://www.bpu-bg.org/language/bg/uploads/files/about__0/about__bd6a69a77adc9b636f16a446159113ce.doc
http://www.bpu-bg.org/language/bg/uploads/files/about__0/about__102d7406e21c54d2f54e60e246204863.doc
http://www.bpu-bg.org/language/bg/uploads/files/about__0/about__102d7406e21c54d2f54e60e246204863.doc
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRWzIJSDMFO3I1KHchSrcNKncJafI9OjIRePUtKr&page=1
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf&page=1
http://www.bpu-bg.org/index.php?MlW-gRWTIRS3I9KPUdKbYJW3glOjMpeXItOLMJOjUhO-gBKnQtOf&page=1


 

 

       
 

 

 sa ajute membrii săi în organizarea şi participarea la expozitii locale si internationale; 
 sa organizeze  întâlniri, seminarii, formare, schimb de experienţă, inclusiv în străinătate; 
 sa dezvolte structura sa si sa combine forta si expertiza membrilor săi. 

         
        Parteneri / Institutii / Organizatii: 

Membru al Confederaţiei Europene a Cultivatorilor Independenti – CEVI (www.cevi-eciw.eu), 
împreună cu organizaţiile de producători din Portugalia, Spania, Franţa, Luxemburg, Elvetia, 
Slovenia, Ungaria, Quebec şi Italia, reprezentând un total de peste 8.000 de membri 

Lista membrilor Asociaţiei: http://baiw.org/en/about-us/members/  

        Reglementari si proceduri: 
Documente de membru: http://baiw.org/en/about-us/documents/  

        Conducere: 
Consiliu Director: http://baiw.org/en/about-us/board-of-directors/  

         
Parteneriat Strategic VII: Uniunea  Procesatorilor de Fructe si Legume 

        Informatii: 

Uniunea Producătorilor de Conserve din Bulgaria a fost infiintata pe 19 februarie 1999. La 17 
aprilie 2003, printr-o decizie a Adunarii Generale a Uniunii, a fost redenumita in Uniunea 
procesatorilor de fructe și legume. În prezent Uniunea are 50 membri - fabrici de conserve, 
Universitatea de Tehnologii Alimentare - Departamentul de Conservare si Echipamente 
Frigorifice, Institutul de Gradinarit si Conservare, Plovdiv. 

 

        Partneri / Institutii / Organizatii: 
Lista membrilor: http://www.org-bg.net/index.php?mid=28  

       Plan Strategic: 

http://www.org-bg.net/index.php?mid=36 

        Conducere: 
Consiliul de administrație: http://www.org-bg.net/index.php?mid=29  
Consiliul de supraveghere: http://www.org-bg.net/index.php?mid=30  
Statut: http://www.org-bg.net/index.php?mid=31 

        Baze de Date: 

http://www.cevi-eciw.eu/
http://baiw.org/en/about-us/members/
http://baiw.org/en/about-us/documents/
http://baiw.org/en/about-us/board-of-directors/
http://www.org-bg.net/index.php?mid=28
http://www.org-bg.net/index.php?mid=36
http://www.org-bg.net/index.php?mid=29
http://www.org-bg.net/index.php?mid=30
http://www.org-bg.net/index.php?mid=31


 

 

       
 

 

Rapoarte de sector: http://www.org-bg.net/index.php?mid=4  
Catalog de firme: http://www.org-bg.net/index.php?mid=3  

Principalele instituţii din sector: http://www.org-bg.net/index.php?mid=8  

Publicatii: http://www.org-bg.net/index.php?mid=6 

 

Parteneriat Strategic VIII: Uniunea  Apicultorilor Bulgari 

        Informatii: 

Asociație non-profit, "Uniunea apicultorilor bulgari" este asociație voluntară de persoane fizice și 
companii producătoare de produse apicole sub un nume și instrumente comune care vor lucra pentru 
dezvoltarea apiculturii în țară. Asociația este o entitate juridică independent, înregistrată în temeiul 
Legii cu privire la non-profit, si opereaza în interesul public. Denumirea asociației este "UNIUNEA 
Apicultorilor Bulgari" (UBB). Biroul inregistrat și sediul social al asociației este regiunea Sofia 
"Vazrazhdane" stradă "George Washington" nr. 39. 

 

        Parteneri / Institutii / Organizatii: 
Lista membrilor Uniunii: http://www.ubb.hit.bg/index.html 

        Coordonare si consultanta: 
Principalele obiective ale Uniunii sunt:  
 susţinerea şi protecţia intereselor comune şi individuale ale apicultorilor care produc produse din 

miere; 
 sa interacţioneaza cu autorităţile publice în politica apicola; 
 organizarea obligatorie şi regulata a tuturor coloniilor de albine de toamnă şi de primăvară, cu 

tinerea sub observatie; 
 asigurarea platii corespunzătoare pentru orice familie de albine înregistrata pentru polenizarea 

culturilor; 
 creşterea recoltele şi menţinerea biodiversităţii 
 realizarea în condiţii de siguranţă şi de calitate a produselor aplicole prin aplicarea bunelor practici 

de igienă în apicultură 

        Reglementari si proceduri: 
Documente: http://www.ubb.hit.bg/documents.htm 

 
5. Clustere de Inovare Sectoriala 

 
Cercetare - Dezvoltare - Tehnologie legata de: 

Cercetare si Unitati de Dezvoltare: 
 Academia Agricola – organizaţie de cercetare stiintifica aplicata şi acţiuni de sprijin în agricultura, 

http://www.org-bg.net/index.php?mid=4
http://www.org-bg.net/index.php?mid=3
http://www.org-bg.net/index.php?mid=8
http://www.org-bg.net/index.php?mid=6
http://www.ubb.hit.bg/index.html
http://www.ubb.hit.bg/documents.htm


 

 

       
 

 

efective de animale şi industrie alimentara; funcţionează în cadrul politicii agrare naţionale în 
conformitate cu politica agricolă comună a UE. (Preşedinte: conf. univ. Dr. Prof. Hristo Bozukov, tel. 
+ 359 2 812 7515 ssa@agriacad.bg ) 
Institute ale Academiei Agricole: www.agriacad.bg/сса-б/институти.html  
Centrul de cercetare de la Universitatea de Agricultură – Plovdiv (Director: conf. univ. Prof. Dr. 
Maya Dimitrova, tel. + 359 32 654 357, 32 + 359 654 420, e-mail:nic@au-plovdiv.bg) 

Infrastructura de sprijin:  n/a 

Capacitatea intelectuală: n/a 

Crearea de cunoştinţe: 
Universitatea agricola – Plovdiv http://www.au-plovdiv.bg/en/  

Tehnica comercializarii & Transfer: n/a 

Fonduri de cercetare - dezvoltare: Fond de inovare nationala (NIF) 
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalen-inovacionen-fond-19-287.html  

Managementul Cercetării in Agricultura Aplicata:  
Institutul de Economie Agrară http://www.iae-bg.com/en/  
Academia Agricolă http://www.agriacad.bg/  

 
 

        Cercetare si link-uri pentru dezvoltare: 
AGROLAB RDS http://bg.agrolab-rds.gr/default.aspx?lang=en-US&page=378  
Stiinta Nationala -Portal de afaceri: http://bg.agrolab-rds.gr/default.aspx?lang=en-US&page=378  

INSTITUTUL DE AGRICULTURĂ ŞI ŞTIINŢA SEMINŢELOR "Obraztsov chiflik" - Ruse                                   
http://izs-ruse.org/en/index.php                                                      
Lactina Ltd. http://www.lactina-ltd.com/  
Institutul pentru Porumb -Kneja  http://www.ic-kneja.com/  
Institutul de Zootehnie  http://www.ias.bg/english/index_en.html  
Managementul Mediului în Agricultura Bulgară http://iae-eko.alle.bg/      

 
 

6. Statistici Nationale 
Statistici pe Sector 

Statistici agricole-cheie pentru 2012 (raport al UE 24/11/2013 

Suprafata arabila totala utilizata (1 000 ha): 5 123 

Numarul de holding-uri (1000 holdings): 357 

UAA per holding (ha): 14.3 

mailto:ssa@agriacad.bg
http://www.agriacad.bg/сса-б/институти.html
mailto:nic@au-plovdiv.bg
http://www.au-plovdiv.bg/en/
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalen-inovacionen-fond-19-287.html
http://www.iae-bg.com/en/
http://www.agriacad.bg/
http://bg.agrolab-rds.gr/default.aspx?lang=en-US&page=378
http://bg.agrolab-rds.gr/default.aspx?lang=en-US&page=378
http://izs-ruse.org/en/index.php
http://www.lactina-ltd.com/
http://www.ic-kneja.com/
http://www.ias.bg/english/index_en.html
http://iae-eko.alle.bg/


 

 

       
 

 

Angajati in agricultura, domeniul forestier, sectorul piscicol si vanatoresc (1000 persoane): 649 

Procent din populatia activa angajata (%): 18.9 

Producția industriei agricole (Mio EUR): 4 424 

Consumul de materii prime (Mio EUR): 2 761 

Valoarea adăugată la prețul de bază brut (Mio EUR): 1 662 

Cota produselor din productia agricola: 

Sursa: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm  

 

Terenuri:  Cu toate că utilizarea terenurilor agricole în Bulgaria acoperă doar 5 486 572 de 
hectare, oferă agricultorilor mai multe oportunități decât alte țări din Europa Centrală și de Nord.  

Calitatea superioara a terenurilor agricole, în combinație cu condițiile climatice favorabile din țară, 
permit cultivarea unei mari varietati de culturi.  

În 2011, ponderea terenurilor agricole a fost de 45,8 din teritoriul țării.  

Terenul arabil include suprafețele utilizate pentru rotația culturilor, fiind incluse aici pasuni 
temporare cu grâu și legume pastaioase. În 2011, aceste zone ocupau 3 227 237 de hectare și au 
reprezentat 62,1% din terenul agricol arabil. 

 

 
Prețurile terenurilor agricole în Bulgaria sunt printre cele mai mici din Europa.  

În 2010 prețul mediu de vânzare al terenurilor a fost între € 1 530 și 1 590 € pe hectar, potrivit 
Asociatiei Bulgare de Proprietari de Terenuri Agricole.  

În 2010 prețurile de arendă au fost în intervalul de 112-138 € pe hectar, în funcție de regiune.  

O excepție este regiunea Dobrogea, unde prețurile pentru arenda terenurilor sunt în mod 
tradițional mai mari: € 205 - 307 pe hectar.  

Prețurile de arenda sunt legate de valoarea subvențiilor primite de agricultori, prețul mediu de 
închiriere fiind aproximativ egal cu subvențiile primite de agricultori pentru teren arabil declarat. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm


 

 

       
 

 

 
Sursa: Savills (2008/2009), Eurostat (2007); Agricultural Report 2012 

Recolte: Cea mai mare parte din veniturile totale pentru 2010 aparţine următoarelor culturi: 

 Grau: 19.6% (€ 755 million) 

 Culturi Tehnice: 15.8% (€ 593 million) 

 Culturi pentru hrana animalelor: 5.9% (€ 228 million) 

 Legume: 5% (€ 191 million) 

 

Animale: Sectorul de creșterea animalelor contabilizeaza 16,7% (640 milioane €) din 
totalul veniturilor provenite de la produsele de ferma, în timp ce produsele de origine 
animală procesate contabilizeaza 14,2% (544 milioane €) din veniturile totale. 

 

Afaceri de fermă: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_in_Bulgaria  

Procesarea agricola: 
http://www.nsi.bg/bg/content/809/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE  

        

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_in_Bulgaria
http://www.nsi.bg/bg/content/809/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.nsi.bg/bg/content/809/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

       
 

 

 
 Statistici de Dezvoltare Rurala 

Statistici de comert: 2013 
In functie de categoria de 

produse 
Comert 

Total 
Comert cu tari membre 

UE 
Comert cu tari care nu sunt 

membre UE 
Million EUR Million 

EUR 
% schimb 

2013/2012 
Million 

EUR 
% schimb 

2013/2012 
Exporturi 

 Produse de bază 1 390.5 852.3 9.5% 538.2 165.0% 
 Intermediare 1 347.2 1 004.2 23.9% 343.0 19.2% 
Produsele finale 1 342.1 849.0 5.1% 493.1 3.8% 
Alte produse 18.5 16.0 -9.2% 2.5 -12.2% 

Total produse agricole 4 098.3 2 721.5 12.7% 1 376.8 42.1% 
% din totalul exporturilor 18.4% 20.4% - 15.5% - 

In functie de categoria de 
produse 

Comert 
Total 

Comert cu tari membre 
UE 

Comert cu tari care nu sunt 
membre UE 

Million EUR Million 
EUR 

% schimb 
2013/2012 

Million 
EUR 

% schimb 
2013/2012 

Importuri 
Produsele de bază 270.1 156.3 2.1% 113.8 32.7% 
Intermediare 607.3 464.3 -4.6% 143.1 33.2% 
Produsele finale 1 506.2 1 300.8 1.8% 205.5 7.9% 
Alte produse 50.7 43.2 5.0% 7.5 30.3% 

Total produse agricole 2 434.4 1 964.5 0.3% 469.9 20.7% 
% din totalul importurilor 9.4% 12.7% - 4.5% - 
Bilant 

Produsele de bază 1 120.4 696.0 - 424.4 - 
Intermediare 739.8 539.9 - 199.9 - 
Produsele finale -164.1 -451.7 - 287.6 - 
Alte produse -32.2 -27.3 - -5.0 - 

Total produse agricole 1 663.9 756.9 - 906.9 - 

Sursa: Direcţia generală pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pe baza datelor COMEXT. Actualizat la: Mai 2014 

Fise de bilant: 
Fişa BULGARIEI emisa de către UE, iunie 2014 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/bg_en.pdf  

Altele:  

Dezvoltarea agriculturii şi zonele rurale din Bulgaria:                                               
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10399-20131211.pdf  

Analize agroeconomice  ale Institutului pentru economie de piaţă: 
http://ime.bg/en/projects/agricultural-review/ 
Privire de ansamblu a pieţelor de cereale: http://ime.bg/var//zarno_April_2013---
ENG.pdf 

Aplicarea regimului de plăţi unice pe suprafata în Bulgaria; Analiza efectelor: 
http://ime.bg/var/images/Direct-Payments-Impact-in-Bulgaria.pdf 

Analiza carnii şi piaţa produselor din carne în Bulgaria:           
http://ime.bg/var/images/Meat-market_BG.pdf 
Analiza  potenţialului pentru cultivarea fructelor și legumelor în Bulgaria: 
http://ime.bg/var/images/horticultureBG.pdf 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/bg_en.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/10399-20131211.pdf
http://ime.bg/en/projects/agricultural-review/
http://ime.bg/var/zarno_April_2013---ENG.pdf
http://ime.bg/var/zarno_April_2013---ENG.pdf
http://ime.bg/var/images/Direct-Payments-Impact-in-Bulgaria.pdf
http://ime.bg/var/images/Meat-market_BG.pdf
http://ime.bg/var/images/horticultureBG.pdf


 

 

       
 

 

Industria alimentară din Bulgaria, raport al Agenţiei de investiţii bulgare : 
http://investbg.government.bg/files/useruploads/files/statichni_stranici/broshuri_sectors/food_i
ndustry_en.pdf  

 
 

7. Standarde oficiale de calitate 
 

Standarde Oficial, regulamente şi link-uri: 
Principiile si  cerinţele legislaţiei legate de domeniul alimentar: 
Ocrotirea sănătăţii: Asigurarea de nivel ridicat de protecţie a vieţii umane şi sănătate (mediu, animale, plante) 
Libera circulatie a produselor alimentare: Libera circulaţie a alimentelor ca  aspect esențial al pieței interne 
Interesul consumatorilor: protecția intereselor consumatorilor 

Agenţia Bulgară de Siguranţă Alimentara (BFSA) este singurul organism CA (autoritate competentă) 
responsabila pentru efectuarea controalelor oficiale privind cerințele legate de activităţi fitosanitare, 
produse pentru protectia plantelor şi îngrăşăminte, activitati veterinare, sanatatea si bunastarea 
animalelor. 

BFSA este de asemenea, CA pentru a efectua controale oficiale ale subproduselor de origine animală 
(nu sunt destinate consumului uman), furaje, materii prime şi toate tipurile de produse alimentare, 
excluzând apele minerale naturale îmbuteliate, apele de izvor îmbuteliate şi ape de masa imbuteliate, 
contactul alimentelor, materialelor şi obiectelor, precum și calitatea fructelor proaspete si legumelor 
conform standardelor Uniunii Europene pentru introducerea lor pe piață. 

Protecţia plantelor şi controale de calitate la fructe şi legume proaspete 

BFSA efectuează controlul fitosanitar al plantelor şi produselor vegetale sau alti dăunători contagiosi. 
Aceasta monitorizează plantele în suprafeţele cultivate (inclusiv câmpuri, pepiniere, gradini, sere si 
laboratoare) şi fauna sălbatica, precum şi depozitarea şi transportul de plante şi produse vegetale, 
disponibilitatea, apariţia şi răspândirea dăunătorilor şi controlul lor. 

Agenţia inspectează transporturile de plante și produse vegetale care circulă în comerţul internaţional 
şi dacă este necesar, alte reglementari de articole pentru a preveni introducerea şi / sau răspândirea 
de boli. 

Teme ale BFSA: 

 Certificatele fitosanitare în conformitate cu regulamentele fitosanitare ale țării importatoare 
pentru loturile de plante, produse vegetale și alte articole reglementate. 

 Pașapoartele fitosanitare (fitosanitare), produse din plante și alte articole reglementate destinate 
utilizării în ţară şi în UE. 

Persoanele care cultiva plante şi produse vegetale trebuie să le menţină şi să le păstreze în starea 
bună de sănătate. Pentru încălcări ale legii Autoritățile de control emit instrucţiuni obligatorii pentru 
eliminarea lor precum şi citatii. 

Toate persoanele care produc sau importa plante şi produse vegetale şi detin magazine publice sau 
pieţe sunt obligate să se înregistreze la Direcţia Regionala relevante de Siguranţă Alimentară în 
conformitate cu termenii şi condiţiile stabiliti de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. 

BFSA monitorizează calitatea declarata la fructe şi legume proaspete pentru respectarea cerințelor 

http://investbg.government.bg/files/useruploads/files/statichni_stranici/broshuri_sectors/food_industry_en.pdf
http://investbg.government.bg/files/useruploads/files/statichni_stranici/broshuri_sectors/food_industry_en.pdf


 

 

       
 

 

legale privind aceasta şi menţine un registru naţional al comercianţilor de fructe şi legume proaspete. 

Informaţii actualizate despre protecţia plantelor şi controale de calitate la fructe şi legume proaspete: 
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-plants.html 

Produsele fitosanitare şi îngrăşăminte 

Produsele pentru protectia plantelor sunt comercializate şi utilizate doar atunci când sunt permise 
prin ordinul directorului executiv al Agenţiei Bulgare de Siguranţă Alimentara. Obiectivul principal al 
Agenţiei este de a permite comercializarea numai a produselor fitosanitare autorizate oficial. Acestea 
sunt produse care au fost testate pentru eficacitate folosind standarde uniforme Europene şi ale 
Organizaţiei de Protecţia Plantelor Mediteraneene (EPPO). Conţin substanţe active incluse în lista de 
substanțe autorizate în Uniunea Europeană (anexa 1), sau notificate pentru includerea în această listă. 

Procedura de autorizare a produselor pentru protecţia plantelor este documentata de Ordonanţe ale 
Consiliului de Miniştri. 

Produsele fitosanitare neautorizate pot fi produse, depozitate și transportate în ţară dacă sunt 
destinate utilizării în altă ţară unde sunt permise. 

 Directorul executiv al Agenţiei de Siguranţă Alimentară susţine prin hotărâre listele de:  

 substanțele active autorizate în Uniunea Europeană 

 substanțele active pentru care Comisia Europeană a decis să nu fie incluse în lista  

 substanțele active interzise pentru comercializarea şi utilizarea în Uniunea Europeană  

Substanțele active pentru fabricarea de produse de protecție a plantelor care urmează a fi 
comercializate și utilizate în Republica Bulgaria sunt notificate Comisiei Europene pentru a fi incluse în 
lista substanțelor active autorizate în Uniunea Europeană. 

Ministrul Agriculturii și Alimentației stabilește prin ordin Consiliul produsele de protecție a plantelor 
ca organ consultativ pe probleme legate de produsele de protecție a plantelor. Acesta cuprinde 
reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului și 
Științei acvatice, Institute de cercetare și altii. Consiliul prezintă propuneri directorului executiv al 
Agenției pentru Siguranța Alimentară pentru autorizare sa rezolve importul paralel in scopul de 
expansiune pentru utilizări minore, permițând utilizări suplimentare pentru reînnoirea autorizatiei, 
extinderea autorizării, de a anula autorizarea produselor de protecție a plantelor.  
 
Directorul executiv al Agenției pentru Siguranța Alimentară, la propunerea Consiliului permite  
comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor atunci când: 

 sunt eficiente; 

 sunt fara efect inacceptabil asupra plantelor sau produselor vegetale care nu sunt supuse 
distrugerii; 

 nu provoacă suferințe inutile şi durere la vertebrate cand se aplică; 

 sunt fara  efect nociv asupra sănătății oamenilor și animalelor; 

 sunt fara efect nociv asupra mediului de utilizare sau de degradare, în special asupra apei, inclusiv 
apei potabile şi a apelor subterane și  speciilor care nu sunt supuse luptei în curs de desfăşurare; 

 reziduurile rezultate din utilizarea propusa cu impact toxicologic şi ecotoxicologic pot fi 
determinate prin metode standardizate sau validate sau prin metode propuse de către solicitant; 



 

 

       
 

 

 reziduurile din produsele agricole nu depășesc nivelurile maxime admise de Legea alimentara. 

Produsele fitosanitare sunt comercializate cu etichete în limba bulgară și sunt clasificate, ambalate și 
etichetate în conformitate cu Legea privind protecția împotriva impactului dăunător al substanțelor 
chimice și al amestecurilor. Materialul ambalajului unui produs de protecție a plantelor și  capacitatea 
sa sunt aprobate în rezoluția produsului. Produsele de protecție a plantelor sunt comercializate în 
recipiente originale sigilate de catre producător sau reambalate de către o persoană autorizată în 
acest scop. 

Informaţii actualizate despre produsele fitosanitare şi îngrăşăminte: 
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-plant-products.html  

Hrana pentru animale 

Agenţia Bulgară pentru Siguranţă Alimentara efectuează controlul oficial al siguranţei alimentare 
privind materiile prime pentru furaje, aditivii din furaje şi premixuri  atat în timpul producţiei, 
transportului, marketing-ului, stocarii, importului, exportului  cat şi utilizarii.  
Controale BFSA  
 materii prime si furaje pentru hrana animalelor, daca sunt produse sau care conțin organisme 

modificate genetic  
 apa pentru animale ca sursă de poluare a mediului sau transferul de agenţi patogeni şi/sau 

produse ale activitatii vitale. 
Fabricarea de furaje interzice adăugarea de produse hormonale, beta-blocante si tireostatice in hrana 
animalelor folosite pentru productia de alimente cu scopul de a le stimula creșterea . Adaosul de 
medicamente hormonale, beta-blocante si tireostatice permite o excepție în scopuri de cercetare 
terapeutica și zootehnica sub supravegherea unui medic veterinar.  
Furaje cu continut medicamentos:  
In hrana consumată medicamentele sunt acceptate numai sub formă de premixuri 
medicamentate. Furaje medicamentate se transmite persoanei indicate în rețetă, sau reprezentantul 
autorizat al acestuia. Prescrierea veterinarului trebuie să fie insotita de instrucțiuni scrise pentru 
proprietarii de animale privind depozitarea și utilizarea furajelor medicamentate, precum și 
respectarea perioadei de pauza. 
Proprietarul de animale de productie:  
 respecta instrucţiunile medicului veterinar;  
 desemnează o persoană responsabilă pentru utilizarea furajelor cu adaos de medicamente;  
 păstreaza un jurnal în care se inscriu furajele aplicate cu adaos de medicamente;  
 respecta perioada de retragere a furajelor cu adaos de medicamente. 
Programul Naţional de Monitorizare: BFSA pregăteşte anual şi implementează Programe naţionale de 
monitorizare pentru siguranţa materiilor prime pentru furaje, aditivi pentru furaje,  premixuri, furaje 
combinate şi cu adaos de medicamente. Pe baza datelor colectate BFSA evaluează şi elaboreaza 
planuri de măsuri pentru remedierea încălcărilor siguranţei acestora. 
Informaţii actualizate despre furaje:                                                           
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-feed-control.html 

Sanatatea si bunastarea animalelor  

În efectuarea controlului sanatatii animale BFSA aplică următoarele măsuri de prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animale:  
 examene clinice, teste de diagnosticare și studii epidemiologice;  
 teste de laborator;  
 imunoprofilaxie şi chimioprofilaxie 
 chimioterapie şi imunoterapie 

http://babh.government.bg/bg/actualno-department-plant-products.html
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-feed-control.html


 

 

       
 

 

 carantină; 
 izolarea; 
 împiedicare; 
 distrugerea animalelor şi produselor germinale, materii prime şi produse alimentare de origine 

animală, materii prime furajere, aditivi pentru furaje, furaje combinate şi echipamente care nu pot 
fi dezinfectate; 

 eliminarea sau distrugerea produselor de origine animală; 
 diagnosticare sacrificare; 
 sacrificarea sanitară; 
 dezinfectarea /dezinfestarea şi distrugerea; 
 stabilirea zonei de protectie pentru a limita răspândirea bolilor animale; 
 impuscarea in scop sanitar a animalelor salbatice  
În fiecare an BFSA pregătește Programul Național de prevenire și o listă a bolilor transmisibile. 
Există un registru obligatoriu pentru toate bolile contagioase ale animalelor stabilite în Bulgaria. La 
aparitia bolilor infectioase  se stabilesc prin ordin al Directorului Executiv al Agenției pentru Siguranța 
Alimentară măsuri de actiune. 
In boli infecțioase deosebit de periculoase, care prin răspândire pot cauza pierderi economice 
semnificative, măsurile sunt introduse partial sau pentru întreaga țară, la propunerea Directorului 
Executiv al Agenției pentru Siguranța Alimentară de către ministrul Agriculturii și Alimentației, cu 
ministrul de de Interne. 
Guvernatorii regionali și primarii creaza permanenta epizootică si asigura aplicarea măsurilor pentru 
sănătatea animalelor.  
Controlul îngrijirii sănătății se realizează de veterinari, practicieni veterinari înregistrati in următoarele 
obiective de interes epidemiologic: 
 exploatații; 
 facilităţi pentru transformarea și eliminarea subproduselor de origine animală;  
 depozitele de deșeuri;  
 facilitati pentru colectarea carcasei și gropi pentru carcase animale;  
 centre de producţie şi depozitare de seminţe produse;  
 facilităţi pentru producţie, comerţ şi depozitare de materii prime pentru furaje, aditivi pentru furaje, 

premixuri şi furaje combinate; 
 păşuni şi puncte de alimentare cu apa; 
 pieţe şi locuri unde sunt prezentate spectacole şi concursuri cu animale;  
 vehicule care transporta animalele, produse secundare şi produsele derivate din acestea, materii 

prime pentru furaje, aditivi pentru hrana animalelor şi furaje combinate;  
 locuri unde sunt ţinute animalele sălbatice;  
 locuri pentru extracţie, prelucrare şi depozitarea materiilor prime şi produsele alimentare de origine 

animală.  
Controlul asupra îngrijirii sănătăţii se face prin:  
 controale veterinare la obiectivele menţionate anterior şi documentaţia acesteia;  
 examene clinice şi autopsii ale animalelor în scopul diagnosticării;  
 recoltarea şi trimiterea de materiale pentru testele de laborator;  
 emiterea de documente veterinare;  
 măsuri de prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale şi notificarea persoanelor și entităților 

interesate;  
 aplicarea unor măsuri administrative;  
 efectuarea studiului epizootologic pentru a identifica cauzele bolii . 
Proprietarii de animale trebuie să notifice medicul veterinar care deserveste exploataţia despre orice 
schimbări în numărul de animale. De asemenea, prezintă certificatul veterinar în termen de trei zile 



 

 

       
 

 

medicului veterinar pentru animalele achiziționate și pentru animalele bovine şi cabaline - şi 
paşaportul veterinar. 
Proprietarilor de animale li se impune sa prezinte animalele pentru identificare, vaccinare și teste de 
diagnosticare şi sa ţina un jurnal în care se specifica mentiuni pentru serviciul veterinar, înregistrările 
consultatiilor curative şi măsurile de profilaxie. 
Obligaţia proprietarului animalelor include notificarea imediată a medicului veterinar care deserveşte 
exploatațiile despre schimbări în materie de sănătate animală, sacrificările de urgenţă şi animale 
moarte. Proprietarul este obligat să furnizeze acces medicului veterinar la animalele din fermă şi de a 
construi şi menţine o exploatație în conformitate cu cerinţele veterinare.  
Primarii de municipii, regiuni și comune trebuie să coopereze pentru punerea în aplicare de măsuri 
pentru înregistrarea exploataţiilor pentru a preveni, pentru a controla şi eradica bolile contagioase la 
animale. De asemenea, regionalizarea păşunilor si apei pentru situații epidemiologice şi dacă este 
necesar, interzicerea utilizarii lor. Primarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru a împiedica animalele intre 
inn depozitul de deşeuri sa organizeze colectarea de carcase şi construcţia de gropi pentru carcase şi 
facilităţi de colectare ale acestora. 
Proprietarilor și deținătorilor de animale şi managerilor de exploatație li se cere sa aiba grijă de 
animale şi să nu le abandoneze, sa se asigure că fiecare animal în funcţie de specie, vârstă şi rasă de 
are condiţiile de viaţă, are spatiul necesar şi libertate de mişcare adaptate la nevoi, suficientă hrană şi 
apă. De asemenea, animalele trebuie să aibă acces liber la hrana şi apa si sa li se ofere regulat îngrijire 
veterinara preventivă şi tratament imediat în caz de boală sau rănire. 
Este interzis tratamentul inuman al animalelor cum ar fi cel care provoacă durere, suferinţă şi tortură.  
Experimentele pe animale au loc atunci când nu este posibil să se aplice metode alternative. Aceste 
experimente sunt efectuate cu scopul dezvoltarii şi producerii medicamentelor în condiţii de siguranţă 
pentru medicina veterinara şi umana, alimente şi aditivi pentru furaje. 
Experimentele pe animale sunt efectuate în centrele experimentale ale Institutelor de cercetare 
ştiinţifică, fabrici, laboratoare, licee şi universităţi după primirea permisiunii Directorului executiv al 
Agenţiei de Siguranţă Alimentară. 
Sacrificarea animalelor se realizează în modul cel mai rapid, după asomare, oferind o pierdere 
completă de cunostiinta si sensibilitate pentru durata sângerarii. Este permisa sacrificarea animalelor 
crescute pentru producţia de carne şi materii prime, animale care sunt tratate de boli  netransmisibile, 
dar tratamentul este neproductiv sau neeconomic. De asemenea eradicarea bolilor contagioase sau 
pentru ritualuri religioase ale religiilor înregistrate. 
Uciderea animalelor într-un mod uman va permite eradicarea bolilor contagioase, controlul 
dăunătorilor, atacul asupra animalelor şi auto-apărare. 
Transportul animalelor se realizează în vehicole special echipate, în condiții care protejează sănătatea, 
nevoile fiziologice şi comportamentale. Operatorii de transport trebuie să primească de la BFSA o 
licenţă de Transport pentru calatorii scurte sau lungi. 
BFSA colaborează în mod constant cu toate agenţiile şi companiile pentru a proteja drepturile 
animalelor şi de a efectua controale independente şi mixte bazate pe semnalari. 

Informaţii actualizate despre sanatatea si bunastarea animalelor:                 
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-health.html 

Medicamentele de uz veterinar 

Utilizarea produselor medicinale veterinare in Bulgaria este legala după emiterea unei licenţe de catre 
Agenţia Bulgară de Siguranţă Alimentară  
Productia, importul si exportul produselor medicamentoase 
Producţia de produse veterinare in ţară poate fi efectuata de persoane fizice şi juridice înregistrate 
conform legii comerciale, care au primit o licenţă de producţie emisa de Directorul executiv al Agenţiei 
de Siguranţă Alimentară 

http://babh.government.bg/bg/actualno-department-health.html


 

 

       
 

 

Licența pentru fabricarea produselor medicamentoase este emisa cu efect simultan sau individual 
pentru una din următoarele operaţii: tăiere, incapsulare, ambalare, amestecare şi producerea 
substanţelor active. 
Comert cu ridicata al produselor medicamentoase: 
Comertul cu ridicata al produselor medicamentoase poate fi efectuat de persoanele fizice şi juridice 
înregistrate conform Legii comerciale şi licenţiate de către directorul executiv al Agenţiei de Siguranţă 
Alimentară. Producătorii de medicamente pot vinde pentru angrosistii de uz veterinar numai produse 
derivate fără a necesita o licenta de comercializare cu ridicata. Cerinţele facilităţilor pentru vanzari en-
gros de produse de uz veterinar sunt determinate de Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei 
Vânzarea cu amănuntul a produselor medicamentoase: 
Vânzarea cu amănuntul a produselor medicamentoase se efectuează numai in farmaciile veterinare. 
Farmacia veterinară păstreaza şi vinde produse medicamentoase, instrumente, echipamente şi 
consumabile pentru scopuri veterinare şi precum şi hrana pentru animale şi ornamente pentru 
animale în ambalajul original şi preparate şi produse medicale veterinare acordate pe baza retetei 
oficiale.   
Vânzarea cu amănuntul a produselor medicamentoase se efectuează de către persoane fizice şi 
persoane juridice înregistrate în conformitate cu actul de comerţ, după obţinerea unei licenţe 
acordate de către Directorul executiv al Agenţiei de Siguranţă Alimentară. Managerul farmaciei 
veterinare şi persoanele care efectuează vânzarea de produse medicamentoase trebuie să fie medici 
veterinari. Cerinţele veterinare pentru farmacii sunt reglementate de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei 
Controlul veterinar de Stat al medicamentelor veterinare: 
BFSA supraveghează producția, vanzarea en-gros şi cu amănuntul, importul, publicitatea şi utilizarea 
produselor medicinale veterinare. Agenția efectuează inspecții la cererea autorității competente a 
unui stat membru, Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Medicamente. 
Informaţii actualizate despre medicamentele de uz veterinar 
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-vetproducts.html 

Controlul alimentelor 

Agenţia Bulgară de Securitate Alimentara monitorizează respectarea cerințelor şi condiţiilor si ia 
măsuri pentru asigurarea securității și igienei produselor alimentare. Sunt controlate ambalarea, 
etichetarea, prezentarea și publicitatea alimentelor. 
Sarcina sa este de a monitoriza conformitatea cu cerințele pentru toate fazele de producţie, 
prelucrare şi distribuţie de alimente. Stabileşte procedura pentru producţia şi comercializarea de 
produse alimentare, stabilește drepturile și obligațiile persoanelor care produc sau comercializeaza 
alimente. 
Cerințe de ambalare şi etichetare: 
Ambalaje alimentare pot utiliza numai materiale şi articole, inclusiv materiale active și obiecte 
fabricate în conformitate cu bunele practici. În condiţii normale şi previzibile de utilizare, ambalajul 
trebuie să nu transfere constituenţii lui la produsele alimentare în cantități care prezintă un risc 
pentru sănătatea umană sau să conducă la modificări inacceptabile. 
Etichetarea, prezentarea şi publicitatea materialelor şi obiectelelor destinate contactului cu produsele 
alimentare trebuie să nu inducă în eroare consumatorii. 
Etichetarea alimentelor este necesara pentru a se inscrie numele sub care alimentele sunt 
comercializate, o listă a ingredientelor alimentare şi cantitatea, cuantificarea organismelor modificate 
genetic şi codul unic, data de expirare a alimentelor şi condiţiile în care au nevoie să fie stocate, 
cantitatea netă preambalata în absenţa alimentelor de consum, nume / firma, sediul social şi adresa 
fabricantului sau a persoanei care comercializeaza produsele alimentare, țara de origine pentru 
produsele alimentare importate, marcare de identificare a lotului, instrucțiunile de utilizare, dacă este 

http://babh.government.bg/bg/actualno-department-vetproducts.html


 

 

       
 

 

necesar, de identificare şi continutul de alcool la volume de băuturi care conţin mai mult de 1,2% vol. 
Cerințele pentru transportul produselor alimentare: 
Vehiculele și / sau navele şi containerele folosite pentru transportarea alimentelor trebuie să fie 
păstrate curate, în bună stare şi să ofere condiţii care să împiedice contaminarea alimentelor şi dacă 
este necesar să fie construite astfel încât să poata fi curăţate şi / sau dezinfectate. 
Sunt interzise compartimente vascular ale vehiculelor şi / sau containerele pentru transportul de 
mărfuri altele decat cele alimentare în cazul în care acest lucru poate duce la contaminarea 
alimentelor. 
Alimentele vrac, sub formă de lichide, granule sau pulbere sunt transportate în containere, cisterne 
sau rezervoare special concepute pentru transportul de alimente. Acestea trebuie să fie marcate cu 
inscriptii clar lizibile și de neșters în limba bulgară, care sunt concepute pentru transportul de alimente 
sau poarta inscripţia distinctiva "doar alimente”. 
Cerințele de depozitare a alimentelor: 
Locurile de producţie şi de depozitare ale produselor alimentare şi zonele adiacente ar trebui să fie 
păstrate curate şi în stare bună. Proiectele, planul tehnologic, proiectarea, locatia si dimensiunea 
camerelor în incinta, ar trebui să fie puse în aplicare într-un mod care să asigure întreţinerea 
corespunzătoare, curăţenie şi / sau dezinfecţie locală şi evitarea sau minimizarea poluării aerului. 
Locatiile trebuie să aiba spațiul de lucru asigurat care să permită realizarea tuturor activităţilor în 
condiţii igienice; este necesară prevenirea acumularii de deşeuri, poluarea, contactul cu materiale 
toxice, pătrunderea corpurilor străine în alimente şi condensarea vaporilor sau mucegai nedorit pe 
suprafeţe. Punerea în aplicare a bunelor practici de igienă și de fabricație trebuie să fie disponibile, 
inclusive, protecția împotriva contaminării și gestionarea dăunătorilor.  Dacă condiţiile necesare şi 
facilităţile, cu o capacitate suficientă pentru a menţine şi controla temperatura în timpul de prelucrare 
şi depozitare a alimentelor, care să permită monitorizarea de temperaturi și când este necesar - lor de 
înscriere. În cazul în care condițiile și facilitățile, cu o capacitate suficientă necesare pentru a menține 
și a controla temperatura în timpul prelucrării și depozitării produselor alimentare, permit 
monitorizarea temperaturilor și atunci când este necesar, înscrierea acestora. 

Informaţii actualizate despre control alimentar:                                            
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-food-control.html  

Controale Vamale 
Agenţia Bulgară de Siguranţă Alimentara monitorizează strict punerea în aplicare a tuturor 
reglementărilor privind comerţul intracomunitar şi tranzitul de animale, produse germinale, materii 
prime şi produse alimentare de origine animală, produse de origine animală și produsele derivate din 
ele şi produse din plante specifice, materii prime pentru furaje, aditivi pentru furaje, premixuri şi 
furaje combinate, reprezinta subiecte de control de frontieră precum şi orice vehicul care le 
transporta. 
Controlul la frontieră este efectuat la posturile de inspecție de frontieră. Fiecare punct de trecere, 
clădiri şi echipamente, personal, proceduri şi documentaţie se aprobă de către Comisia Europeană. 
Fiecare mijloc de transport prezentat la postul de inspecţie de frontieră este supus verificării 
documentelor, identitate, inspecţia fizică şi dezinfectarea si dezinfestarea vehicului de expediere.  
Toate animalele importate în Republica Bulgaria pentru reproducţie sau producţie sunt plasate sub 
carantină şi această procedură este aprobata de Minisetrul Agriculturii şi Alimentaţiei. 
Informaţii actualizate despre controlul la frontiera:                                          
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-borders.html 

Pentru Consumatori: 

Agenția Bulgara pentru Siguranța Alimentară (BFSA) este singurul organism (Autoritate competentă) 
responsabila pentru efectuarea controalelor oficiale ale standardelor de calitate pentru alimente, 

http://babh.government.bg/bg/actualno-department-food-control.html
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-borders.html


 

 

       
 

 

aditivi alimentari și băuturi, normele și cerințele aplicabile în domeniile de activitate veterinare și 
bunăstarii animale, de protecție a plantelor și îngrășăminte, controale fitosanitare, controale pentru 
furaje și controale la frontieră. Scopul principal al BFSA este să aibă grijă și să li se asigure 
consumatorilor "siguranță permanenta". 

 

Informaţii de bază referitoare la cerințele aplicabile:  

Recomandari pentru consumator: 

http://www.babh.government.bg/bg/recommendations_food.html 

 Informații de la autoritățile de control competente pentru medicamentele din UE şi ţările terţe 
privind suplimentele alimentare care conţin substanţe nedeclarate pe ambalaj:                            
http://www.babh.government.bg/bg/informacia.html  

 Nociv pentru sănătatea umană, boala animala: 
  http://www.babh.government.bg/bg/animal-plants-illnesses.html  
 Informaţii furnizate de sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje / RASFF 

http://www.babh.government.bg/bg/RASFF.html 
 

Registre: http://www.babh.government.bg/en/registers.htmll 
Standarde Alimentare 
Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară continuă politica de dezvoltare a standardelor comune 
pentru produsele tradiționale bulgărești. Standardele stabilite sunt realizate de grupuri de lucru 
special formate, care au un rol activ și organizații profesionale din Bulgaria.  
În 2010, după o colaborare de succes cu reprezentanții mediului de afaceri, predecesorul Agenției 
pentru Siguranța Alimentară - Serviciul Național Veterinar a elaborat standarde comune pentru 
produsele din carne sub marca "Stara Planina", a sugerat brevetarea standardelor de stat bulgare 
pentru iaurt, brânză. Una dintre principalele priorități odata cu lansarea activităților Agenției pentru 
Siguranța Alimentară este crearea de standarde comune pentru pâine, și de stabilire a standardelor de 
nutriție în creșe și grădinițe. 
Standarde stabilite "Stara Planina":                                         
http://www.babh.government.bg/bg/standards-stara-planina.html 
Standardele de stat bulgare la produse lactate:                         
http://www.babh.government.bg/bg/standards-dairy.hmtl 
Standarde pentru paine: http://www.babh.government.bg/bg/standards-bread.html 

 
Cerinţe de siguranţă alimentară: 
Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară monitorizează respectarea cerințelor privind măsurile la 
produse alimentare și condițiile pentru asigurarea igienei și siguranței alimentelor. Controlează 
inclusiv etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare. 
Misiunea sa este de a monitoriza respectarea cerințelor pentru toate etapele de producție, prelucrare 
și distribuție a produselor alimentare. Stabilește procedura pentru producția și comercializarea de 
produse alimentare, stabileste drepturile și obligațiile persoanelor care produc sau vand alimente.  
Cerințe pentru ambalare și etichetare: 
Ambalajele alimentare ar trebui să utilizeze numai materiale și articole, inclusiv materiale și articole 
active fabricate în conformitate cu bunele practici de fabricație. În condiții normale și previzibile de 
utilizare ambalajul nu trebuie să transfere constituenții lor alimentelor în cantități care prezintă un risc 
pentru sănătatea umană sau conduc la modificări inacceptabile.  

http://www.babh.government.bg/bg/recommendations_food.html
http://www.babh.government.bg/bg/informacia.html
http://www.babh.government.bg/bg/animal-plants-illnesses.html
http://www.babh.government.bg/bg/RASFF.html
http://www.babh.government.bg/en/registers.html
http://www.babh.government.bg/en/registers.html
http://www.babh.government.bg/en/registers.html
http://www.babh.government.bg/bg/standards-stara-planina.html
http://www.babh.government.bg/bg/standards-dairy.hmtl
http://www.babh.government.bg/bg/standards-bread.html


 

 

       
 

 

Etichetarea, prezentarea și publicitatea materialelor și obiectelor destinate contactului cu produsele 
alimentare nu trebuie să inducă în eroare consumatorii.  
Etichetarea produselor alimentare este necesară pentru a exprima denumirea sub care produsul 
alimentar este vândut, o listă de ingrediente alimentare și valoarea, cuantificarea organismelor 
modificate genetic și codul lor unic, data expirarii produsului alimentar, condițiile de depozitare a 
produselor alimentare, cantitate netă de produse alimentare preambalate, numele de utilizator / 
companiei, sediul social și adresa producătorului sau persoanei care introduce produsul alimentar pe 
piață, țara de origine pentru importurile de produse alimentare, marcajul pentru a indica lotul, 
instrucțiunile de utilizare, dacă este necesar, și tărie alcoolică a băuturilor care conțin mai mult de 
1,2% vol. 
Cerințe pentru transportul de produse alimentare: 
Vehiculele si / sau navele și containerele utilizate la transportul produselor alimentare trebuie să fie 
păstrate curate, în stare bună și să ofere condiții care previn contaminarea produselor alimentare, 
precum și, dacă este necesar să fie construite în așa fel încât să poată fi curățate și / sau dezinfectate. 
Sunt interzise nave cu compartimente ale vehiculelor și / sau containerelor folosite pentru transportul 
de mărfuri alimentare, altele decât atunci când aceasta poate duce la contaminarea produselor 
alimentare. 
Alimentele vrac, sub formă de lichide, granule sau sub formă de pulbere sunt transportate în 
containere, cisterne sau rezervoare special concepute pentru transportul produselor 
alimentare. Acestea ar trebui să fie marcate cu inscripția clar lizibila și de neșters în limba bulgară că 
sunt destinate pentru transportul produselor alimentare sau poarta inscripția distinctă "doar 
alimente."  
Cerințe pentru depozitarea alimentelor: 
Producția și depozitarea de produse alimentare și zonele adiacente trebuie să fie păstrate curate și în 
stare bună. Proiecte, planul tehnologic, proiectarea, locația și dimensiunea camerelor din incinta 
trebuie să fie puse în aplicare într-un mod care să asigure întreținere corespunzătoare, curățenia și / 
sau dezinfectarea spațiilor și evitarea sau minimizarea poluării din aer.  
Locurile de stocare trebuie să fie spații sigure, care permit desfășurarea tuturor activităților în condiții 
igienice. Este necesara prevenirea acumularii de deșeuri, poluare, contactul cu materiale toxice, 
pătrunderea de corpuri străine în produsele alimentare și condensarea vaporilor sau a mucegaiurilor 
nedorite pe suprafețe. Trebuie să fie disponibila implementarea igienei și practicilor de fabricație, 
inclusiv protecția împotriva contaminării și gestionarea dăunătorilor. Dacă este necesar, oferă 
oportunități și facilități cu o capacitate suficientă pentru a menține și controla temperatura în timpul 
prelucrării și depozitării produselor alimentare, care să permită monitorizarea temperaturilor și atunci 
când este necesar, înscrierea lor. 
 
http://babh.government.bg/bg/actualno-department-food-control.html  
http://babh.government.bg/bg/drinks.html  
http://www.bds-bg.org/images/upload/Izdania/Brochures_OP_2013/Brochure_Food.pdf  

 
 
Analiza de risc: 

Evaluarea riscurilor: Centrul de evaluare a riscurilor (CER) efectuează evaluarea independent, 
științifică a riscurilor în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea umană, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, aditivii alimentari și furaje OMG, produse dietetice, nutriție și alergii, 
materiale și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare, enzime, arome și 
adjuvanți tehnologici, pericole biologice, contaminanți, fitosanitare și de protecție a 
plantelor.  

http://babh.government.bg/bg/actualno-department-food-control.html
http://babh.government.bg/bg/drinks.html
http://www.bds-bg.org/images/upload/Izdania/Brochures_OP_2013/Brochure_Food.pdf


 

 

       
 

 

RAC efectuează evaluări științifice independente, prin cesiune directă de la Autoritatea 
pentru Siguranța Alimentară (FSA) și certificari ale altor organe de stat, persoane fizice sau 
juridice conform tarif în conformitate cu art. 3, alin. 5 al Agenției pentru Siguranța 
Alimentară Bulgara. 
RAC este o entitate juridică independentă în structura Agenției pentru Siguranța Alimentară 
din Bulgaria, autoritate a Ministerului Agriculturii și Alimentației cu cheltuieli bugetare de 
gradul trei. Conducerea este asigurata de Directorul TSOR și Consiliul de 
administrație. Membrii consiliului sunt directorul executiv al NVS sau propus de către 
directorul executiv adjunct și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației și 
Ministerul Sănătății propusi de miniștrii respectivi. Membrii Consiliului se aprobă de către 
Consiliul de Miniștri pentru o perioadă de trei ani, ca membru al consiliului nu poate servi mai 
mult de două mandate consecutive.  
RAC are un consiliu consultativ, format din 15 membri permanenți, reprezentanți ai 
organizațiilor înscrise în registrul său, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2230/2004 al 
UE. 

Contacte: 
Adresa: 136 “Tsar Boris” Blvd., Sofia 
Tel: +359 2 955 74 54 

Managementul riscului: 
Managementul de Risc in Agro-alimentatie  , Hrabrin Bachev  
Standard Naţional al Managementului de risc ISO 31000 
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=55523   
http://www.sgs.bg/en/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-
Assessment-and-Management/ISO-31000-Risk-Management/ISO-31000-Risk-
Management.aspx  

 
In interesul consumatorilor: 

Comisia pentru Protectia Consumatorului http://www.kzp.bg/   

Obiectivele Comisiei pentru Protectia Consumatorului: 

 Imbunatatirea legislaţiei pentru a proteja consumatorii de bunuri şi servicii 

 Imbunătăţirea coordonării cu alte organisme specializate şi de supraveghere pentru a 
asigura o protecţie mai eficientă a consumatorului  

 Un nivel ridicat de protecţie al drepturilor consumatorilor privind produsele şi serviciile 
periculoase şi interesele lor economice  

 
      Sistemul de trasabilitate: 

Sistemul național de informare,  identificare și urmărire a animalelor 
Sistemul Informaţional Integrat al Agenţiei de Siguranţă Alimentară 
Planul Naţional de Control al Bulgariei pentru alimente, furaje, sănătatea animalelor, bunăstarea 
animalelor şi protecţia plantelor 
http://www.babh.government.bg/en/registers.html  

 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=55523
http://www.sgs.bg/en/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-Assessment-and-Management/ISO-31000-Risk-Management/ISO-31000-Risk-Management.aspx
http://www.sgs.bg/en/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-Assessment-and-Management/ISO-31000-Risk-Management/ISO-31000-Risk-Management.aspx
http://www.sgs.bg/en/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Risk-Assessment-and-Management/ISO-31000-Risk-Management/ISO-31000-Risk-Management.aspx
http://www.kzp.bg/
http://www.babh.government.bg/en/registers.html


 

 

       
 

 

Export –Import: 

Ca membra al Uniunii Europene (UE), Bulgaria urmează toate directivele UE, reglementările și 
obligațiile disponibile. Având în vedere că UE este o uniune vamală, toate statele membre aplică 
aceleași taxe de import pentru bunurile importate din afara UE pe baza clasificării tarifare a mărfurilor 
și a valorii în vamă. Odată ce mărfurilor de import li se face clearingul într-un stat membru, ele pot fi 
mutate în mod liber pe întreg teritoriul UE. 

Regulamentul 2913/92 al Consiliului instituie Codul Vamal Comunitar. Regulamentul 2454/93 
stabilește dispozițiile de aplicare ale Codului. Regulamentul 450/2008 de stabilire a "Codului Vamal 
Modernizat" a fost adoptat în 2008, dar nu este încă aplicabil. Informații despre taxele aplicabile in UE 
pot fi găsite on-line în baza de date vamala. 

Se pot obţine informaţii tarifare obligatorii (BTI) de la o autoritate vamală a statului membru. Pentru 
Bulgaria, Agenţia Vamala numita de Ministerul Finanţelor, este entitatea responsabilă. 

http://customs.bg   

Alte impozite aplicabile produselor agricole Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) și taxele de inspecție 
care nu sunt armonizate pe întreg teritoriul UE.  

In Bulgaria cota standard a TVA este de 20% la sută. Rata redusă se aplică serviciilor hoteliere și 
turistice stabilita la 10%. Produse de origine animală sunt supuse unor taxe de inspecție. Informațiile 
privind procesul de plată a taxelor de inspecție pentru produsele vegetale și animale pot fi consultate 
pe site-ul BFSA. 

Documente de import şi Proceduri 
Documentele următoare sunt necesare pentru transporturi cargo pe ocean sau aer de produse 
alimentare în Bulgaria  
 Scrisoare de conosament și/sau scrisoare de transport aerian 
 Factura comercială 
 Certificat fito-sanitar și/sau certificat de sănătate atunci când este cazul 
 Certificatul de import  
Cele mai multe produse alimentare necesită un certificat de import emis de autorităţile competente 
bulgare. Acest certificat trebuie să fie obţinut de catre un importator înregistrat si este in scopuri de 
clasificare tarifară.  
Documentele necesare pentru controlul de frontieră la importuri (certificate) deproduse alimentare 
pentru consumul uman şi non-uman http://www.nvms-gvc.com/     http://www.nvms-
gvc.com/Sert.Products.htm   
Documentele necesare pentru control de frontiera pentru importurile (certificate) de furaje şi produse 
pentru furaje   http://www.nvms-gvc.com/Furaj.htm   

Documente necesare pentru control fito-sanitar la frontieră pentru importuri (certificate)             
http://www.nvms-gvc.com/Fito-control.htm   

Procesul de import necesită 
  Pre-anunţul de  Document sanitar (veterinar) de intrare (DSVCI sau CED)  
 Controlul documentelor 
 Controlul identității 
 Controlul fizic 
Legislaţia UE referitoare la procedurile de inspecţie veterinară de frontieră                                       
http://www.nvms-gvc.com/Border_veter.-Legislation.htm   

Produsele agricole sunt examinate atunci când intră in Bulgaria la Punctul de Inspecție de Frontieră 

http://customs.bg/
http://www.nvms-gvc.com/
http://www.nvms-gvc.com/Sert.Products.htm
http://www.nvms-gvc.com/Sert.Products.htm
http://www.nvms-gvc.com/Furaj.htm
http://www.nvms-gvc.com/Fito-control.htm
http://www.nvms-gvc.com/Border_veter.-Legislation.htm


 

 

       
 

 

Bulgaria. Există 8 puncte de inspecție la frontieră în Bulgaria. Sistemul software TRACES nu se aplică 
încă, dar planurile BFSA sunt de a introduce sistemul în primul trimestru al anului 2014. Bulgaria are 
derogare pentru actualizarea tuturor PIF-urilor pentru a executa atât control veterinar cat și 
fitosanitar până în august 2014. În prezent, patru PIF-uri au această capacitate și alte 4 ar trebui să fie 
actualizate în prima jumătate a anului 2014. 

Regulamentul privind cerințele de la punctele de inspecţie de frontieră şi inspectie si control veterinar 
de frontieră (ultima revizuire ianuarie 2007) 
http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_naredbi/naredba_47_granichen_kontrol.pdf   

Decizie pentru inspecțiile fito-sanitare la Punctele de Inspectie la frontiere (mai 2011) 
http://babh.government.bg/uploads/File/Zapovedi_Granichen_k_l/Zapoved.pdf   

Pe lângă cele 8 posturi de inspecții de frontieră aprobate /BIP/ pentru control veterinar, se adaugă 
următoarele puncte de intrare: Vrashka Chuca, Strazimirovtsi, Logodaj, Lesovo, Malko Tarnovo, 
Oltomantsi  

http://www.nvms-gvc.com/granichnipunktove.htm   

Punct de intrare desemnat (DPE) în conformitate cu Regulamentul CE 284/2012 

Punct de intrare desemnat (DPE) în conformitate cu Decizia Comisiei 2008/298/CE 

http://babh.government.bg/uploads/File/Aktualno_Border_controls/DPE%20284_2012%20and%20D
PE%202008_289.pdf   

Primele puncte de intrare (PFE) în conformitate cu Regulamentul 1151/2009 UE 
http://babh.government.bg/uploads/File/Aktualno_Border_controls/FPE%20reg.1151(1).pdf   

Punctul de intrare desemnat (DPE) pentru importul de produse alimentare de origine non-animală în 
UE conform Regulamentul (CЕ) nr. 1152/2009 

 http://babh.government.bg/uploads/File/Laboratorni_deynosti/13-0351-5-Reg-1152.pdf    

Agenţia de Securitate Alimentara Bulgară este autoritatea de certificare. Responsabilitatea Agenţiei se 
referă la produsele destinate consumului uman şi la cele pentru consumul non-uman.  

Mărfurile sunt puse în liberă circulaţie în cadrul UE atunci cand cerinţele de documentatie şi de analiză 
sunt verificate şi dreptul de import şi alte taxe care pot fi datorate sunt platite. Informaţii cu privire la 
taxele de import pot fi consultate in UE on-line in baza de date vamala. 

Introducerea temporară poate fi permisă pentru mărfurile în tranzit (de până la 24 de luni), de 
fabricate pentru reexport, si/sau pentru stocarea temporară. În general, exportatorul trebuie să 
plătească drepturi de import şi TVA, care apoi sunt rambursate la re-exportul de mărfuri către o 
destinație din afara UE 

 
 

Sănătatea Alimentara: 
Agenţia de securitate alimentara bulgară http://www.babh.government.bg/en/  

 
Sănătatea plantelor: 
Serviciul Naţional pentru protecţia plantelor http://www.nsrz.government.bg/   

http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_naredbi/naredba_47_granichen_kontrol.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/Zapovedi_Granichen_k_l/Zapoved.pdf
http://www.nvms-gvc.com/granichnipunktove.htm
http://babh.government.bg/uploads/File/Aktualno_Border_controls/DPE%20284_2012%20and%20DPE%202008_289.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/Aktualno_Border_controls/DPE%20284_2012%20and%20DPE%202008_289.pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/Aktualno_Border_controls/FPE%20reg.1151(1).pdf
http://babh.government.bg/uploads/File/Laboratorni_deynosti/13-0351-5-Reg-1152.pdf
http://www.babh.government.bg/en/
http://www.nsrz.government.bg/


 

 

       
 

 

 
Certificat fitosanitar: 

Controlul fitosanitar la punctele de trecere a frontierei bulgare este efectuată de către Serviciul 
Naţional pentru Protecţia Plantelor al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei 
http://www.nsrz.government.bg/  

Următoarele grupe de bunuri sunt supuse controlului fitosanitar 

 Plante si seminte 

 Produse vegetale 

 Medii de cultura nutritive, vehicule şi pachete de plante şi produse vegetale 

Controlul fitosanitar de frontieră este disponibil numai la punctele de trecere a frontierei 

Organismele de control fitosanitar necesită: 

 Certificat eliberat de Serviciul Naţional pentru Protecţia Plantelor Sau Birourile Regionale 

 Certificat fitosanitar, eliberat de o autoritate oficială de stat din ţara exportatoare 

Pentru re-exportarea plantelor şi produselor vegetale, autoritățile fitosanitare cer: 

 Certificat fitosanitar de reexportare 

 Certificat fitosanitar (copie validata sau original), eliberat de prima țara exportatoare.  

Taxele percepute pentru controlul fitosanitar sunt stabilite de biroul de tarife si taxe colectate din 
Serviciul Naţional de Protecţia Plantelor al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. 

http://www.nsrz.government.bg/  

http://www.mzh.government.bg/mzh/ShortLinks/SelskaPolitika/PhytoIssues.aspx  

 
Baze de date: 
 Direcţia "Cresterea Animalelor" a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei menţine o baza de date 

care conţine un registru al abatoarelor, aplicarea ratelor de clasificare şi baza de date pentru 
clasificări, oferind un certificat de clasificare. 

 Direcţia de Horticultură a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei menţine o bază de date cu 
producători recunoscuti de fructe şi legume şi asociaţiile acestora. 

 
Normele privind reziduurile de pesticide din produse alimentare: 

Programul Naţional de Monitorizare pentru controlul reziduurilor de pesticide din şi de pe alimente de 
origine vegetală și animala.  

Agenţia Bulgară de Securitate Alimentara găzduieşte punctul de contact oficial din Bulgaria privind 
reziduuri de pesticide.  

Procedura operativa standard pentru efectuarea verificarii eficiente privind controlul oficial a 
implementarii Programului Naţional de monitorizare pentru controlul reziduurilor de pesticide prin 
Direcţiile Judetene ale Agenţiei de Securitate Alimentara în conformitate cu Art. 8, alineatul 3 din 
Regulamentul UE nr. 882 / 2004. 

http://www.nsrz.government.bg/
http://www.nsrz.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/mzh/ShortLinks/SelskaPolitika/PhytoIssues.aspx


 

 

       
 

 

                                                                         
http://babh.government.bg/uploads/File/Laboratorni_deynosti/14-324/2014-04-
25_SOP_NPMKO.PDF  

 
Pachetul de calitate: 

Regulamente privind calitatea: Bulgaria aplică pentru ambalare legislația armonizată cu UE. 

Există două directive UE in functie de masă sau volum a anumitor produse preambalate 
(Directiva Consiliului 76/211/EEC) şi de stabilire a normele de cantități nominale pentru 
produsele pre-ambalate (Directive 2007/45/EC) care au fost transpuse în Legea naţionala 
bulgară in capitolul 3 al Legii alimentare. 

Informații suplimentare: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l3202
9_en.htm  

Standarde generale de bază: 

 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/i
ndex_bg.htm  

 BDS ISO 7558:2002 Ghid pentru preambalarea fructelor şi legumelor 

 BDS ISO 22000: 2005 Sisteme de management ale securitatii alimentare - cerinte pentru 
orice organizatie din lanţul alimentar 

 Cerinţe ale Agenţiei Bulgare de Siguranţă Alimentara pentru ambalare și etichetare: 
Ambalaje alimentare pot utiliza numai materiale şi articole, inclusiv materialele active și 
obiectele fabricate în conformitate cu bunele practici de fabricatie. În condiţii normale şi 
previzibile de utilizare ambalajul trebuie să nu transfere constituenţii sai la produsele 
alimentare în cantități care prezintă un risc pentru sănătatea umană sau să conducă la 
modificări inacceptabile. 

Etichetarea, prezentarea şi publicitatea materialelor şi obiectelor destinate contactului cu 
produsele alimentare trebuie să nu inducă în eroare consumatorii. 

Etichetarea produselor alimentare este necesară pentru a exprima denumirea sub care 
produsul alimentar este vândut, lista de ingrediente alimentare și cantitatea, cuantificarea 
organismelor modificate genetic și codul lor unic, data de expirare a produsului alimentar și  
condițiile de care au nevoie pentru a fi stocate, cantitatea netă preambalata în lipsa 
consumatorilor, numele/firma, sediul social și adresa producătorului sau persoanei care 
introduce produsul alimentar pe piață, țara de origine pentru importurile de produse 
alimentare, lotul de identificare-marcare, instrucțiuni de utilizare, dacă este necesar, și tărie 
alcoolică în volum a băuturilor care conțin mai mult de 1,2% vol. 

 

 

http://babh.government.bg/uploads/File/Laboratorni_deynosti/14-324/2014-04-25_SOP_NPMKO.PDF
http://babh.government.bg/uploads/File/Laboratorni_deynosti/14-324/2014-04-25_SOP_NPMKO.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=3QCXTrjJvm41GGYwHnhNSfl5yptgGmkDCQ16DYnPfpkz4bthxQGx!-662850429?uri=CELEX:31976L0211
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0017:0020:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l32029_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l32029_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_bg.htm


 

 

       
 

 

Baza de date de origine si înregistrare – DOOR: 

În noiembrie 2012, Regulamentul 1151/2012 privind calitatea sistemelor pentru produsele agricole și 
alimentare si abrogarea Regulamentului Consiliului 510/2006, publicat şi a intrat în vigoare pe 3 
ianuarie, 2013. 

Regulamentul 1151/2012 stabileşte mecanismele pentru protejarea PDO și PGI în țări terțe. În orice 
caz, unele reglementări suplimentare de legiferare trebuie să fie adoptate pentru a fi complet 
funcţionale.  

Notă: Vinurile şi băuturile spirtoase sunt reglementate de legislație separata/  

Listele denumirilor protejate de ţară, tipul produsului, nume înregistrat şi nume de solicitare sunt 
disponibile prin intermediul Comisiei on-line “DOOR” (baza de date de origine şi înregistrare).  

 
8. Alte informatii legate de: 

 
Ministerul Agriculturii şi alte instituţii publice 

Filiale/Agentii (Mandat de filiala, Program, Strategie): 
Cercetare agricolă: 

Academia agricolă http://www.agriacad.bg/  

Cresterea fezabilitatii, Focus asupra cercetărilor în sectorul agricol și alimentar 

Descrierea activitatii: Realizarea de cercetare legata de nevoile reale ale agriculturii din Bulgaria și 
transferul accelerat al cunoștințelor științifice și inovării pentru stabilizarea și dezvoltarea 
producției agricole din țară; Menținerea și crearea de noi soiuri, hibrizi și linii de culturi și 
tehnologii pentru producție convenționala și ecologica; Menținerea și crearea de noi linii și rase și 
tehnologii pentru producția convențională și ecologică; Dezvoltarea tehnologiilor eficiente privind 
producția vegetală și creșterea animalelor; Îmbunătățirea gamei, calitatii și siguranței produselor 
alimentare; Dezvoltarea documentelor strategice de acțiune privind atenuarea schimbărilor 
climatice; Utilizarea parteneriatului public-privat în domeniul cercetării și parteneriatului în 
punerea în aplicare a celor mai bune practici și inovații în agricultura bulgară; Crearea centrelor 
tehnologice de transfer de tehnologie; Brevetarea și certificarea noilor produse 
științifice. Modernizarea infrastructurii de cercetare a Academiei Agricole: Inventarul 
infrastructurii de cercetare existente; Construire de noi infrastructuri complexe de cercetare  ; 
Creșterea eficienței infrastructurii științifice. 

 

Adresa: 30 Suhodolska Str., Sofia 1517, BULGARIA 
Tel: + 359 2 812 75 05 
Fax: + 359 2 812 75 15 
ssa@agriacad.bg  

Departamente 

Institute 

Statii Expermentale   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0510:20080529:EN:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__ma
http://www.agriacad.bg/
mailto:ssa@agriacad.bg
http://www.agriacad.bg/%D1%81%D1%81%D0%B0-6/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.html


 

 

       
 

 

Comunicatii: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/mzh_reception.aspx  

Servicii Corporative: http://nap.bg/page?id=274  

Irigarea culturilor: 
Ordonanta nr. 18 din 27.05.2009 privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, 
emisa de Ministrul Mediului şi Apei şi Ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei 
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N18_vodi_napoq
v.pdf 
Legea de Asociere pentru Irigare în Bulgaria 
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/bg/174_bg.pdf  

Politica: Direcţia Generală "Agricultură şi Politica Regionala", Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei    
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Structure/GDZGPO.aspx  

Servicii regionale: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx  
http://www.babh.government.bg/bg/contacts-regions.html  

 
Rapoarte anuale: 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx  

 
Planuri de performanţă: 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/programs.aspx  

 
Programe si servicii: 

Iniţiative de Conştientizare in Agricultura: 

 “campania CAP: RE:TURN to the future”inapoi in viitor:  http://cap.europe.bg/   

Inovarea Agriculturii, Cercetare şi Transfer Tehnologic: 

 Programul rambursabil de servicii consultative in inovare, "Guvernarea şi dezvoltarea 
institutionala a sistemului de inovare a Bulgariei în cadrul unei strategii de specializare 
inteligenta", Departamentul de dezvoltare a sectorului financiar  privat, Banca Mondială. 

     http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/governancedec24.pdf 

 Inovare si transfer tehnologic transnaţional, Centru Releu de Inovare – Bulgaria 
http://www.arcfund.net/fileadmin/user_upload/annual/05/innovation/IRC-BG.htm  

Mediu: 

Programul de Dezvoltare Rurală include măsuri pentru protecţia şi consolidarea resurselor 
naturale şi peisajelor în zonele rurale ale Uniunii Europene. 

Pentru dezvoltarea rurală sunt alocate sume de bani în schimbul și in compensaţie pentru acţiuni 
care, nu numai ca protejeaza şi păstreaza mediul rural EU, dar ajuta de asemenea in lupta 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/mzh_reception.aspx
http://nap.bg/page?id=274
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N18_vodi_napoqv.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/vodi/N18_vodi_napoqv.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/bg/174_bg.pdf
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Structure/GDZGPO.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx
http://www.babh.government.bg/bg/contacts-regions.html
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/programs.aspx
http://cap.europe.bg/
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/governancedec24.pdf
http://www.arcfund.net/fileadmin/user_upload/annual/05/innovation/IRC-BG.htm


 

 

       
 

 

împotriva schimbărilor climatice. Exemplele includ: 

 păstrarea calităţii apei 

 gestionare durabilă a terenurilor 

 plantarea de arbori pentru a preveni eroziunea si inundatiile 

 

Planul de acţiune Biodiversitatea pentru agricultura 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28024_en.htm  

Conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultură 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l60039_en.htm  

Strategia tematică pentru protecţia solurilor 
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28181_en.htm  

Comerţul şi dezvoltarea pieţei: 
Analiza efectelor penetrararii metodelor moderne de vânzare cu amănuntul pe piaţa produselor 
alimentare şi a băuturilor în Bulgaria http://ime.bg/var/docs/Analysis_BG_Retail.pdf  

Dezvoltarea afacerilor cu valoare adăugată: 
Raport anual 2013pentru agricultura  al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru starea 
curentă şi dezvoltare a viitoare a sectorului. 
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9E%D1%84_%D0%94%D0%BE%D0%BA_-
_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D0%B4/Agragren_doklad_2013.sflb.ashx  

 
 

Management agricol 
Strategia de afaceri: 

http://www.fermer.bg/бизнес-стратегии-за-семейни-ферми-tip823.html 
http://www.e-ferma.bg/   
http://businessplan.bg/земеделие-и-гори/  
http://newthraciangold.eu/cms/folders/biofarming/Rakovodstvo.pdf   

 
 

 

 

 

 

 

 

LINK LA INFORMATII DESPRE 
ALTA TARA 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28024_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l60039_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28181_en.htm
http://ime.bg/var/docs/Analysis_BG_Retail.pdf
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9E%D1%84_%D0%94%D0%BE%D0%BA_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Agragren_doklad_2013.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9E%D1%84_%D0%94%D0%BE%D0%BA_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Agragren_doklad_2013.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9E%D1%84_%D0%94%D0%BE%D0%BA_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Agragren_doklad_2013.sflb.ashx
http://www.fermer.bg/бизнес-стратегии-за-семейни-ферми-tip823.html
http://www.e-ferma.bg/
http://businessplan.bg/земеделие-и-гори/
http://newthraciangold.eu/cms/folders/biofarming/Rakovodstvo.pdf


 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SET DE INSTRUMENTE DE INFORMARE PENTRU ANTREPRENORI – GRECIA 
Sectorul cresterii animalelor si horticultura  

 
 
Legislatie nationala / GRECIA  …………………………………………………………………………………………. 

 
Suporturi finaciare nationale pentru initiative antreprenoriale  / GRECIA  ………………………………….. 

 
 Puncte nationale de contact pentru antreprenoriat / GRECIA  ………………………………………………… 

 
Retea nationala / GRECIA  ……………………………………………………………………………………………. 

 
Clustere de inovare in agricultura / GRECIA   ……………………………………………………………………… 

 
Statistici nationale / GRECIA  ………………………………………………………………………………………….. 

 
Standarde nationale oficiale de calitate / GRECIA  ………………………………………………………………….. 

 
Alte informatii / GRECIA   …………………………………………………………………………………………. 
 
 

GR /  LEGISLATIE 

GR  / SUPORT FIN. 

GR / CONTACTE  

GR   / RETEA 

GR  / CLUSTERE 

GR / STASTICI 

GR  / STANDARDE 

GR / ALTE 
 



 

 

       
 

 

E.R.F.C. (Cadru  de  co-operare  European a Regionala) 
                                 CERTH /IRETETH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. L
egislatie 
national

a  
 
Politici: 
Politica Agricola Comuna (PAC), fiind una dintre cele mai vechi politici ale Uniunii Europene, este puternic 
înrădăcinată în proiectul de integrare europeană. Datorită lungii istorii a PAC este, de asemenea, o politică care a 
fost reformata in mai multe randuri, în special în ultimul deceniu. Au existat diferite reforme si documente 
fundamentale decisive în dezvoltarea PAC: in primii ani, documente de reflecţie şi măsurile luate în anii de criză 
(anii 1970 și anii 1980), reforma din 1992, Agenda 2000, reforma din 2003, simplificarea PAC, verificarea sănătatii 
din 2008 şi PAC dupa 2013. Noua PAC mentine cei doi piloni, dar face sa creasca legăturile dintre ei, oferind astfel 
o abordare holistică şi integrativa a politicii de sprijin. În mod specific se introduce o nouă arhitectură a plăților 
directe; mai bine orientate, mai echitabile şi mai ecologice, retea de siguranţă îmbunătăţită şi dezvoltare rurală 
consolidată. Rezultatul este acela ca PAC este adaptată  sa răspunda provocărilor si înainte de a fi mai eficienta 
contribuie la crearea unei agriculturi UE mai competitiva şi durabila. 
Legislaţia şi reglementările pentru agricultura Greciei (inclusiv horticultura şi creşterea animalelor) urmeaza 
regulile Uniunii Europene (UE), în măsura în care legislaţia UE a fost armonizata. Cu toate acestea, în cazurile în 
care dreptul comunitar poate fi incomplet sau absent, se aplică legea specifica. În Grecia organizaţia responsabilă 
pentru legislaţia agricolă este Ministerul Grec al Alimentatiei şi Dezvoltării Rurale. Deasemenea, ocazional şi în 
special pentru probleme de finanţare, joaca un rol si Ministerul Dezvoltării. Politica de dezvoltare rurală cuprinde 
interventii ale Ministerul Grec al Alimentatiei şi Dezvoltării Rurale prin intermediul politicilor naţionale sau 
europene în dezvoltarea rurală şi economia rurala. Interventiile se concentrează pe producţia de produse de 
calitate şi în condiţii de siguranţă, precum şi pe menţinerea unui nivel satisfăcător al veniturilor rurale precum şi 



 

 

       
 

 

preţuri rezonabile ale produselor pentru consumator. În plus există un interes pentru furnizarea de bunuri 
publice, utilizarea durabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului. Politica rurala se ocupă de problemele 
sociale, economice, de mediu şi culturale din zonele rurale şi societăţile din mediul rural. Din acest motiv, 
Ministerul studiaza datele din sectorul rural, discută cu părțile interesate, stabileşte obiectivele pe termen lung şi 
mediu – şi planifica punerea în aplicare a politicilor compatibile cu cadrele de Politică Agricola Comuna ale Uniunii 
Europene. Legislaţia este aceeaşi în toată ţara. 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/post-2013/index_en.htm 
 

 
Legi: 

Directii de urmat  privind Septelul şi Facilităţi pentru animale & alte dispozitive (Legea Nr. 4056/FEK52A/12.03.2012 
Buletinul de clarificare pentru Legea 4056/2012 despre următoarele: 
Crearea unui serviciu one-stop- care este singurul punct de contact pentru agricultori cu serviciile publice - 
Departamentul de Agricultură şi Medicină Veterinară. 
Autorizatia temporară cu documentaţie pentru facilităţi privind septelul. 
- Facilităţi de testare 
- Inregistrarea sediilor licenţiate în Registrul electronic 
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/99-greek-content/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/280-
nomothesia3 
Legislaţia naţională pentru fructe şi legume proaspete 
JMD 257543/2006 Măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a Reg (CE) 1148/2001 al CE privind controalele de 
conformitate cu standardele de comercializare aplicabile fructelor și legumelor proaspete. 
MD 290524/2010 "Definirea detaliilor tehnice privind cerinţele minime de maturitate la kiwi pentru aplicarea 
standardului de comercializare”. 
Standarde internaţionale UNECE 
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html  
 Controlul de verificare a  calitatii la legume şi fructe congelate  
HG 4123451 / 1.12.95. (GG B 1023-1095) Procesul de sancţionare şi punerea în aplicare cu privire la exercitarea 
controlului de calitate la legume congelate.  
HG 311 990 / 05/09/97 (Monitorul Oficial 402/97). Agricultura yp.ar.4123455 / 95, care se referă la legume congelate 
rapid destinate consumului uman. Situaţia produselor similare originale, utilizarea şi reducerea toleranţei de 
temperatură la vitrine în distribuţia locală şi cu amănuntul la consumatorul final. 
UNHCR 330 326 / 19.01.2000 (GG B98 / 2000) de 412,345. Modificări / 01.12.95 Recurs. Georgia gov 1023V12.12.95 și 
validarea acesteia şi 311 990 / 05.09.97 Decizie .Agricultura FEK402 V16.5.97. 
UNHCR 400 778 / 28.11.00 (GG V'1548 / 2000). Modificări ale dispozițiilor Ministerului. Decizia 381185/1994 Monitorul 
Oficial 645/412345/1995 si 26/08/94 1023V12.12.1995 Gov. 
JMD 287 979 / 02/04/08 (GG V639 / 08). Modificarea subiectului. 412 345 / 01.12.95 Decizia ministrului Agriculturii 
(V1023 "Sancţiuni şi procesul de executare, privind exercitarea unui control de calitate la legume congelate") după caz. 
JMD 320 109 / 08/19/08 (gov 1737-1708). Modificarea rezoluţiei. 412 345 / 12.01.95 Decizia Ministerului Agriculturii 
(V1023 "Sancţiuni şi procesul de executare, privind exercitarea unui control de calitate la legume congelate"), modificată 
şi în vigoare. 
http://farmer-future.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8722.html 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/post-2013/index_en.htm
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/99-greek-content/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/280-nomothesia3
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/99-greek-content/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/280-nomothesia3
http://farmer-future.blogspot.gr/2012/09/blog-post_8722.html


 

 

       
 

 

Ţara urmează PAC reformata. Toate informaţiile relevante, apelurile  şi instrumentele pot fi găsite aici: 
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb 
Lege nr. 3955 privind comercianţii inscrisi in Registrul comun al produselor agricole și alte dispoziții. 

 
Tratate, acorduri sau protocoale 

Protocol de colaborare între Grecia şi Republica Populară Chineză pentru export de piei de bovine şi ovine. 
   Legea nr. 3614 privind managementul, controlul şi implementarea iniţiativelor de dezvoltare pentru perioada 2007-
2013. 

Legea nr. 3852. Noua structură a autoguvernării locale si managementul descentralizat – Planul Kallikratis. 

 
Strategii şi planuri 

Planul Strategic Naţional pentru Dezvoltare Rurală (ESSAA) 2007-2013 definineste priorităţile Greciei pentru 
perioada 2007-2013, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care prevede ca Strategia 
Naţională de Dezvoltare Rurală sa fie implementata prin intermediul Programului de Dezvoltare Rurala (PDR) 2007-
2013. 
Politica de dezvoltare rurală 2007-2013 a Greciei se concentrează pe trei domenii principale: 
- Îmbunătăţirea competitivităţii agriculturii şi silviculturii; 
- Îmbunătăţirea mediului şi zonei rurale; 
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale. 
  Co-asistat de patru axe orizontale LEADER, bazate pe experienţa iniţiativei comunitare LEADER din perioadele 

anterioare de programare. 
http://www.agrotikianaptixi.gr/  

Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Agricolă (NSPAD) pentru a 4-a perioada de programare a fondurilor 
structurale UE 2007-2013, ale Ministerului Grec al Alimentatiei şi Dezvoltării Rurale (MGADR), se axează pe 
promovarea, încurajarea şi menţinerea exporturilor de produse agricole, prin promovarea transformarii, producţiei 
şi controlului de calitate. Pe termen mediu produsele grecesti, fie proaspete fie prelucrate, se vor confrunta cu 
concurenţa şi mai intensa ca rezultat al interzicerii graduale si al măsurilor de protecție restrictive la fel de 
protective ca urmare a negocierilor în curs de desfăşurare în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), 
precum şi datorita operationalizarii mai multor zone de comerţ liber (cu ţările mediteraneene şi Latino-Americane) 
în diferite contexte de implicare privind acordurile UE (ex. Euro-mediteranean parteneriat Zona de comert liber din 
2010, MERCOSUR, COTONOU). În contextul acestui viitor mai competitiv, sistemul "respectarii conditionalitatii" 
introdus de NSPAD va deveni chiar mai important pentru  asigurarea cotei de piaţă pentru produsele grecesti pe 
piaţa internă şi în străinătate (de asemenea, a se vedea capitolul " Luare a deciziilor, Cadrul juridic şi de 
reglementare, Instrumentar politic  .") 

Politica Agricola Comuna PAC, revizuita 
Programul de dezvoltare rurală (activ până în 2020) 
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb 
 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb


 

 

       
 

 

Taxe: 
Conceptul de agricultor este descris în articolul 42 din Legea. 2859/2000. 

" Cod fiscal pentru agricultorii, produse agricole, fermă şi servicii." 
"În sensul articolului 41 se considera: 
1. Ca Agricultori, au personal angajat sau membrii familiei sau lucratori ori muncitori la ferma care presteaza 
servicii conform prevederilor aliniatelor 3 şi 4. 
2. Produse agricole, bunuri produse de catre agricultori ca parte a exploataţiilor lor agricole. 
3. Exemple de ferme: a) în general agricole şi în special cultivarea de cereale, legume, tutun, bumbac, fructe şi 
pomi fructiferi, plante aromatice și ornamentale, viticultura, horticultură, producţia de ciuperci, condimente, 
seminte si plante, b) în general zootehnice, în special animale, avicultura, iepuri, apicultura, sericicultura şi 
ferme de melci, c) în general forestiere  d) pescuit  peşte de apă dulce, acvacultura midii, stridii si crestere de 
moluşte şi crustacee, e) fermieri, activităţi de fabricaţie produse derivate în primul rând din producţia agricolă, 
prin mijloace convenţionale, în fermele lor.  
4. servicii rurale, furnizate de agricultori cu echipamentul uzual al operatorului sau munca manuală, care 
contribuie la producerea de produse agricole. Aceste servicii includ în principal: 
a) activitatea de însămânţare şi plantare, creştere, recoltare, treierat, balotat, colectare, recoltare. 
b) pregătirea pentru vânzarea de produse precum sortare, uscare, curăţare, morarit, presare, dezinfectare, 
ambalarea şi depozitarea 
c) depozitarea, îngrășarea și practici agricole. 
d) angajare de mecanic și echipament utilizat în general în ferme 
e) asistenţa tehnică 
f) controlul buruienilor şi dăunătorilor şi stropirea culturilor şi terenurilor 
g) utilizarea de echipamente de irigatii, drenaj şi echipament de comunicare) exploatare forestieră, tăierea 
lemnului şi alte servicii forestiere". 
Legislatia care determină modul de impozitare a profitului etc, este Legea nr. 4172/2013 "Impozitul pe Venit , 
aplicarea de urgentă a legii. 4046/2012 n. 4093/2012 şi a legii. 4127/2013 și alte dispoziții", aka Nou Codul al 
Impozitului pe Venit. 

 
 
 
 
Regulamente: 

Punere în aplicare a Regulamentului (UE) 543/2011 al Comisiei Europene privind normele de aplicare din 
Regulamentul (CE) 1234/2007 al Consiliului referitoare la terenurile cultivate cu legume introduce noi 
standarde de comercializare, generale şi specifice pentru fructe şi legume, precum şi dispoziţii pentru 
recunoaşterea organizaţiilor de producători, pentru produsele pentru care au aplicat. De asemenea, cerințele 
pentru recunoașterea grupurilor de producători și controalele trebuie să fie orientate pe importurile de legume 
din țări terțe. 
Regulamentele sunt cerințe generale privind minimele conditii de calitate, minimele cerinţele de maturitate, 
toleranţele şi marcarea originii mărfurilor. Din specificatii se face referire extinsa la regulamentele de 
tranzacţionare a fiecărui produs, separat. Fructele și legumele nu au norme de comercializare specifice, ele 



 

 

       
 

 

trebuie să respecte standardul general de comercializare. 
În ceea ce priveşte etichetarea, informaţiile cerute trebuie să fie lizibile şi vizibile pe una din părţile ambalajului, 
fie imprimate direct fie pe eticheta aplicată pe ambalaj. Pentru mărfurile livrate în vrac și încărcate direct într-
un mijloc de transport, datele trebuie să apară pe un document care însoțește bunurile sau pe un anunț 
amplasat într-o poziție vizibila în interiorul vehiculului de transport. Facturile şi documentele de însoţire, 
excluzând chitantele la consumator, indică numele țării de origine a produselor şi, dacă este cazul, clasa, soiul 
sau tipul comercial, dacă este solicitat de marketingul specific, sau dacă produsele sunt destinate prelucrării. 
Fructele şi legumele pentru prelucrare, pentru care nu este necesara îndeplinirea standardelor de 
comercializare nu sunt introduse pe piața produselor proaspete. Aceste produse ar trebui să fie etichetate în 
mod corespunzător. 
De asemenea, noua reglementare face ample referiri la controalele de conformitate care trebuie efectuate de 
catre statele membre. 
Regulamentul oferă gravitate grupurilor de producători şi contureaza cerinţele pentru recunoaşterea si 
determinarea numărului minim de membri pe care-i pot avea. Pentru a facilita concentrarea ofertei, este de 
dorit încurajarea fuzionarii organizaţiilor existente de producători, stabilirea unor reguli pentru fuziunea 
programelor operaţionale ale organizaţiilor reunite. Ar trebui adoptate, de asemenea, elementele care trebuie 
incluse în planul transmis pentru recunoașterea grupurilor de producători. 
Importurile de fructe și legume din țări terțe trebuie să îndeplinească standardele de comercializare sau 
normele echivalente. Prin urmare, ar trebui să se efectueze verificările conformității înainte de introducerea 
mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepţia loturilor mici, pentru care organele de inspecţie consideră 
că există un risc minim. În unele țări terțe, care oferă garanții satisfăcătoare, efectuarea controalelor înainte de 
a exporta poate fi efectuată de către organismele de control din aceste țări terțe. 
http://www.paseges.gr/el/news/Neos-ektelestikos-kanonismos-gia-ta-opwrokhpeytika 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 din 15 decembrie 2006 de stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului 
1698/2005 privind sprijinul pentru Dezvoltare Rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR). Regulamentul (CE) nr. 363/2009 din 4 mai 2009 modifica Reg. (CE) nr. 1974/2006 de stabilirea 
normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. 

 

 
 
Permise si licenţe:  

Aprobări pentru pesticide 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-
production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/826-odhgiesegriseis 
Aprobări de furajare 
 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes/nomothesia-gia-zootrof/871-
egkriseiszootrofon 
 

 
Drept de autor  si proprietate intelectuala: 

http://www.paseges.gr/el/news/Neos-ektelestikos-kanonismos-gia-ta-opwrokhpeytika
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/826-odhgiesegriseis
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/egkriseisfarmakamenu/826-odhgiesegriseis
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes/nomothesia-gia-zootrof/871-egkriseiszootrofon
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/zootrofes/nomothesia-gia-zootrof/871-egkriseiszootrofon


 

 

       
 

 

 

 
 
 
2. Suporturi financiare naţionale pentru initiativele antreprenorilor 

 
Proiecte cheie: 

1. Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală (PNSDR) 2007-2013 a definit priorităţile Greciei pentru 
perioada 2007-2013, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care prevede că Strategia 
Naţională de Dezvoltare Rurală va fi implementata prin intermediul Programului de Dezvoltare Rurala (RDP) 
2007-2013. 

2. Noutati NSRF 2014 - 2020 PCDC  
Ministerul pentru Dezvoltare Regionala şi Competitivitate a prezentat oficial in Comisia Europeană in aprilie 2014, 
noul Pact Corporativ pentru Dezvoltarea Cadrului (PCDC) 2014-2020. Dezbaterea privind viitorul politicii de 
coeziune de dupa 2013 a început în 2010 cu publicarea celui de-al cincilea raport privind politica de coeziune a 
Comisiei Europene. Cadrul financiar multianual 2014-2020 adoptat la 19 noiembrie 2013 de Consiliul European si 
de Parlamentul European privind pachetul  legislativ care reglementează planificarea şi punerea în aplicare a 
fondurilor structurale şi Fondului de Dezvoltare Rurală, aprobat pe 20 decembrie 2013 cu excepţia adoptării 
Fondului Maritim și de Pescuit.  
Regulamentul General (UE) 1303/2013 pentru toate fondurile. Regulamentul (UE) 1301/2013 privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR). Regulamentul (UE) 1304/2013 privind Fondul Social European (FSE). 
Regulamentul (UE) 1300/2013 privind Fondul de Coeziune. Regulamentul (UE), 1299/2013 privind cooperarea 
teritorială europeană. Regulamentul (UE) 1305/2013 privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
Regulament Maritim European şi Fondul de Pescuit.  
www.agrotikianaptixi.gr , www.espa.gr 
3. Legea 4146/13 Investiţii noi referitoare la propunerile de investiţii privind cultivarea, producerea, prelucrarea 

produselor agricole si zootehnie şi prelucrarea produselor rezultate din cresterea acestor animale. De un interes 
special este posibilitatea de cultivare şi recoltare a produselor agricole in cooperative agricole și agro-industriale si 
grupuri de producători sau asociații de producători, care sunt infiintate in conformitate cu legislația comunitară. 
De asemenea activitatea in  fermele  acoperite - ferme şi sere pentru producerea de legume, ciuperci, plante 
pentru floristica, material săditor şi orice alte produse horticole privind agricultura organica. 

www.ependytikos.com.gr 
4. LEADER + este una din cele patru iniţiative finanțate de fondurile structurale UE şi este conceput pentru a sprijini 

pe termen lung actorii rurali în raport de potenţialul zonei. 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_el.htm 

        www.espa.gr 
       http://www.startupgreece.gov.gr/  
       www.investingreece.gr 

 
Fonduri disponibile (fonduri locale si internationale) 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependytikos.com.gr/
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_el.htm
http://www.espa.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.investingreece.gr/


 

 

       
 

 

Sunt susţinute in dezvoltare de Legea 3908/2011 toate exploatațiile productive şi tipurile de agricultura, atat pentru 
stabilire sau modernizare cat si  pentru extinderea, cu sau fără relocarea instalațiilor existente precum cele descrise 
în Actul 4056/2012 privind efectivele de animale şi facilităţi  pentru acestea. 
Decizia Ministerială Comuna nr.  6904 a Miniştrilor Dezvoltarii si al Dezvoltarii Rurale, publicata în  Monitorul Oficial 
465/B/25-2-2014, a stabilit proiecte de investiţii legate de producerea, prelucrarea și comercializarea produselor 
agricole,  sub rezerva dispozițiilor Legii 3908/2011 pentru productia vegetala și producţia animalieră. 
Circulara privind instrucţiuni pentru procedura de plati la ferme de investiţii agricole prin masura 1.2.1. Modernizarea 
exploatatiei agricole RDP 2007-2013. 

 
Subvenţii: 

Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală (PNSDR) 2007-2013 a definit priorităţile Greciei pentru 
perioada 2007-2013, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care prevede că Strategia 
Naţională de Dezvoltare Rurală va fi implementata prin intermediul Programului de Dezvoltare Rurala (PDR) 
2007-2013. 
www.agrotikianaptixi.gr , www.espa.gr 
Noua Lege a Investiţiilor 4146/13 se refera la propunerile de investiţii privind cultivarea, producerea, prelucrarea 
produselor agricole si de ferma şi prelucrarea produselor rezultate din cresterea animalelor. De interes special 
este posibilitatea de cultivare şi recoltare a produselor agricole din cooperativele agricole și agro-industriale şi ale 
grupurilor de producători sau asociațiilor de producători, grupuri formate în conformitate cu legislația 
comunitară. De asemenea, fermele acoperite - ferme de tip seră pentru producerea de legume, ciuperci, plante 
pentru floristica, material săditor şi orice alte produse horticole din categoria agriculturii organice. 
www.ependytikos.com.gr 
LEADER + este una dintre cele patru iniţiative finanțate de fondurile structurale UE şi este conceput pentru a 
sprijini actori rurali, avand in vedere potenţialul zonei intr-o perspectivă pe termen lung. 

        http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_el.htm 
        Banca de Finanţare 
        http://www.piraeusbank.gr/el/agrotes/agrotika-daneia/gi-exoplismos 
        Programul de Dezvoltare Rurală 
        Organizaţia Agricola Elenă - Dimitra 
        Toate informatiile legate de subiect şi apeluri pot fi găsite aici: http://www.agrotikianaptixi.gr  şi, de asemenea, 
aici  www.espa.gr 
 

 
Contribuţii: 

http://www.aua.gr/index.php 

 
Subvenţii: 

Un nou program al Comisiei Europene acoperă 50% din costul de promovare a 106 produse agricole selectate în 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependytikos.com.gr/
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_el.htm
http://www.piraeusbank.gr/el/agrotes/agrotika-daneia/gi-exoplismos
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.aua.gr/index.php


 

 

       
 

 

Grecia şi în străinătate.  http://agroepidotiseis.blogspot.gr/2014/05/106-2014-2016.html 

 
Subvențiile pentru salarii: 

Programul cofinanţat din Fondul Social FIRST (FSE), de promovare a ocupării forţei de muncă prin iniţiative 
economice de sprijin al afaceri pentru 2000 someri tineri în vârstă de până la 35 de ani cunoscut sub numele 
"Antreprenoriat pentru tineri cu accent pe inovaţie " De asemenea, Agenţia de ocupare are un nou program 
pentru şomerii de la 30 la 66 de ani, programul va rula pentru 12 luni şi va extinde limita de vârstă deoarece toate 
programele anterioare au fost pentru grupuri de şomeri cu vârste de pana la 35 de ani . 
www.oaed.gr 

 
 
Asistența financiară: 

Un nou program al Comisiei Europene acoperă 50% din costul de promovare în Grecia şi în străinătate, pentru 106 
produse agricole selectate  http://agroepidotiseis.blogspot.gr/2014/05/106-2014-2016.html 
Banca de finanţare  
http://www.piraeusbank.gr/el/agrotes/agrotika-daneia/gi-exoplismos 

 
Garanţii pentru împrumuturi: 

Credite pentru cumpărarea terenurilor agricole si clădirilor pentru animale, mijloacelor fixe, constructii agricole – 
clădiri pentru animale, achiziţionarea de plante şi / sau animale. 
http://www.piraeusbank.gr/el/agrotes/agrotika-daneia/gi-exoplismos 

 
 
 
Program si servicii: 

ELGA va oferi agricultorilor noi servicii electronice, în consultare cu Secretariatul General pentru sistemele de 
informare al Ministerului Finanţelor. Servicii noi electronice oferite de ELGA agricultorilor cu privire la tipărirea de 
documente şi certificate de atestare precum a) certificat de plată a contribuţiilor de asigurare b) asigurarea 
marfurilor c) declaraţie de plata a despăgubirilor ELGA sau ajutoare financiare de stat în scopuri fiscale, d) 
defalcare de rambursări ELGA sau ajutor financiar de stat şi tipărire de documente, certificate şi atestări privind 
externalizarea ELGA. 
www.taxheaven.gr 
Programul de Dezvoltare Rurală  
Politica de dezvoltare rurală pentru Grecia este implementata prin intermediul Programului de Dezvoltare Rurala 
2007-2013 (PDR) concentrându-se pe următoarele Axe: 
Axa 1: Ameliorarea competitivitatii sectorului agricol si forestier 
AXA 2: Îmbunătăţirea mediului şi zonei rurale 
AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

http://agroepidotiseis.blogspot.gr/2014/05/106-2014-2016.html
http://www.oaed.gr/
http://agroepidotiseis.blogspot.gr/2014/05/106-2014-2016.html
http://www.piraeusbank.gr/el/agrotes/agrotika-daneia/gi-exoplismos
http://www.piraeusbank.gr/el/agrotes/agrotika-daneia/gi-exoplismos
http://www.taxheaven.gr/


 

 

       
 

 

AXA 4: Implementarea LEADER 
Organizaţia Agricola Elenă - Dimitra 

 
Publicatii: 

   Cursul Politicii Agricole Comune şi viitorul său după 2013. POLYZOU P. (2/2011) Politica Uniunii Europene în 
domeniul horticulturii şi aplicarea sa în Grecia. BOURDARAS D. N. (2/2007) http://minagric.gr/index.php/el/the-
ministry-2/agricultural-policy/arthrameletes 
Programul de Dezvoltare Rurală din Grecia: 
http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf?_
_blob=publicationFile 
Planul Naţional Strategic 
http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf?_
_blob=publicationFile 

 
Sprijinirea institutiilor: 

PASEGES: (Confederaţia pan-elenica a Sindicatelor din cooperative agricole (PASEGES)http://www.paseges.gr/en 
FUNDATIA DE CERCETARE AGRICOLA NAȚIONALA (N.AG.RE.F.) – http://www.nagref.gr 

 
Publicatii: 

Septelul de animale in Grecia, Ministerul Dezvoltării Rurale si Alimentatiei, Directoratul General pentru Producţia 
Animala. 
http://minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/dimosieyseis-Arthra/elliniki_ktinotrofia.pdf 
Ministerul Agriculturii a lansat 13 studii regionale pentru a evalua efectele noii Politici Agricole Comune şi noile 
date privind sectorul agricol. Concluziile studiilor sunt enumerate mai jos şi se referă la regiunile din ţară. 
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/dimosieyseis?id=1008 

 
Contacte si link-uri utile: 

www.agrotikianaptixi.gr  
www.espa.gr 
http://www.enterprise-hellas.gr/ 
http://www.aua.gr/index.php?lang=2 - Universitatea Agricola din Atena 

 
3. Puncte naționale de contact pentru antreprenoriat 
 

Government Links & Contacts: Link-uri de guvern & contacte: 
Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurala (REDR). REDR este hub-ul care conectează părţile interesate in 
dezvoltare rurală cu toată Uniunea Europeană (UE). REDR contribuie la aplicarea eficientă a Programelor de 

http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/arthrameletes
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/arthrameletes
http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmelv.de/cln_181/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/LaendlicheRaeume/Strategiepapier.pdf?__blob=publicationFile
http://www.paseges.gr/en
http://www.nagref.gr/
http://minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/dimosieyseis-Arthra/elliniki_ktinotrofia.pdf
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/dimosieyseis?id=1008
http://www.espa.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.aua.gr/index.php?lang=2


 

 

       
 

 

dezvoltare rurală ale statelor membre prin generarea şi schimbul de cunoştinţe, precum şi prin facilitarea 
schimbului de informaţii şi cooperarea în Europa rurală. 

http://enrd.ec.europa.eu/  
Agenţia de Plati şi Control pentru Orientare si Garantarea Ajutorului Comunitar. (APCOGAC, original OPEKEPE). 
APCOGAC este autoritatea greacă de plati si scheme de ajutor privind PAC. Este o entitate juridică privata, 
activează din anul 2001 in interes public. APCOGAC este supravegheat de Ministerul Alimentatiei şi Dezvoltării 
Rurale. 
 
Sarcina principală a APCOGAC este de plata şi de control al beneficiarilor, în conformitate cu legile europene şi 
naţionale. În fiecare an aproape 900.000 de beneficiari primesc din subvenţii comunitare aproximativ 3 miliarde 
de euro. Beneficiarii sunt în principal fermieri şi, de asemenea, agricultori sau Asociatii de fermieri , companii de 
export, investitori din sectorul agricol, întreprinderi, etc. Consiliului de administraţie al APCOGAC este format din 
11 membri. Are sediul in Atena si Directorate in alte 6 sucursalelor regionale şi 4 unităţi regionale. Există, de 
asemenea, 39 de birouri locale la nivel de Prefectura. 
www.opekepe.gr 

 
Link-uri utile pentru acces la baze de date pentru antreprenori: 

http://www.enterprise-hellas.gr/   - Reteaua Europeana a Intreprinderilor- Hellas 

http://www.elgo.gr/ - Organizatia Agricola Hellenic (este o organizaţie de tip umbrelă. Membrii sunt: 
Fundaţia Naţionala de Cercetare Agricolă, Formare Profesională şi Educaţie Agricola "DIMITRA", 
Organizaţia Elenă a Laptelui si Carnii "ELOGAK, Organizaţia elenă de Certificare a Produselor Agricole. 

http://www.agrotikianaptixi.gr – Ministerul Elen al Alimentatiei  şi Dezvoltare Rurală. 

www.espa.gr – Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 

http://www.paseges.gr/en - Confederaţia Pan-Hellenica a Sindicatelor din Uniunile Cooperativelor 
Agricole (PASEGES) 

http://www.enterprise-hellas.gr/   - Reteaua Europeana a Intreprinderilor - Hellas 

 
4. Reţelele naţionale 

 
Parteneriat strategic: 

In Programul de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013 a fost prevăzută pentru prima dată crearea unei 
reţele naţionale rurale, care reuneşte organizaţiile reprezentative din sectorul agricol, agro-alimentar, camere, 
centre de cercetare, organizaţiile de mediu, grupuri de acţiune locala LEADER. În plus, serviciile Ministerului 
pentru Dezvoltare Rurală şi Alimentatie şi Ministerul Mediului, Energiei & Schimbărilor Climatice participa la 
aceasta retea, fiind responsabile pentru gestionarea şi / sau punerea în aplicare a Programului de Dezvoltare 
Rurală (PDR). 

http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/entrepreneurship/rural-finance/gr/rural-finance_gr.html
http://www.opekepe.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.paseges.gr/en
http://www.enterprise-hellas.gr/


 

 

       
 

 

Principalele actiuni ale NRN sunt: organizarea de conferinte, seminarii, organizarea de ateliere tematice, publicaţii, 
cum ar fi revista buletinelor informative PDR, fişiere tematice sau metodologice şi drivere pentru dezvoltare 
rurală, baza de date pentru colectarea si promovarea bunelor practici, creare de website (site) în greacă şi engleză 
şi instrumente electronice de networking. Structura responsabilă pentru exploatarea şi coordonarea acţiunilor 
NRN este unitatea E-"Reţea Naţională Rurală" din managementul Programului de Dezvoltare Rurala (PDR) 2007-
2013. 
http://www.ead.gr/portal/cc7146d26842552e/31ab328e47c4ea3f/dabec86add49a4af.html 
http://ead.gr/data/files/17684e79f0bc97d3/file.pdf 
http://voa3r.eu/79-partners/86-grnet - Cercetarea elena şi reţeaua tehnologia - acces virtual deschis la Registrul 
central de agricultură şi acvacultură 

 
        Fapte: 

Statistici naţionale, Autoritatea  Statistica Elenă: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_EN.pdf 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

1. PASEGES - Confederaţia Panelenica a  Sindicatelor Cooperativelor Agricole 
2. Confederaţia Generala A Asociaţiilor Agricole din Grecia 
3. SYDASE - Confederaţia Asociaţiilor Agricole din Grecia 
4. KEDE - Uniunea Centrala a Orașelor din Grecia  
5. ENPE - Asociatia Regiunilor din Grecia 
6. Uniunea Camerelor Elene 
7. SEVT - Asociaţia Elenă a Industriilor Alimentare 
8. PEN - PEN - Uniunea Panelenă a Tinerilor Agricultori 
9. TEC - Asociaţia Elenă a Crescatorilor de Animalele 
10. ORGANIZATIA AGRICOLA ELENA "Dimitra" 
11. WWF HELLAS - Fondul Mondial pentru Mediu HELLAS 
12. Societatea Ornitologică Elena 
13. ARKTOUROS 
14. EKBY - Biotopul Zonelor Umede Elene 
15. CRES - Centrul Pentru Surse Regenerabile de Energie 
16. Societatea Elena pentru Protecţia Naturii 
17. Grupurile de Acţiune Locale (LAGs) Axa 4  PDR/ Reţeaua Elenă LEADER (analizate în coloana a treia) 
18. Societatea Elena Pentru Mediu si Cultură 
19. EAVOSE – Asociatia Elena a Cooperativelor Rurale pentru Ambarcaţiuni si Produse Artizanale  
20. SETE - Asociaţia Întreprinderilor Turistice Greceşti 
 21. Camera Geotehnica din Grecia 
22. Reţea Elenă a Organizaţiilor de Managementul a Ariilor Protejate 
23. AUA  
24. Facultatea de Agricultură, Universitatea Aristotelous din Salonic / Line (AUT) 
25. Şcoala de silvicultură şi mediul natural, Universitatea Aristotelous din Salonic 

http://www.ead.gr/portal/cc7146d26842552e/31ab328e47c4ea3f/dabec86add49a4af.html
http://ead.gr/data/files/17684e79f0bc97d3/file.pdf
http://voa3r.eu/79-partners/86-grnet
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_EN.pdf


 

 

       
 

 

26. Institutul Fitopatologic Benaki 
27. MAICH - Institutul Agronomic Mediteranean din Chania 
28. CERTH - Centrul de Cercetare si Dezvoltare Tehnologică 
29. ETAGRO - Societatea de Economie Agrară 
30. EFET - Autoritatea Unică pentru Alimentatie  
Companii de dezvoltare –Reţeua greacă LEADER este compusa din Grupurile de Acţiune Locală din: 
1 Aitoliki 2. Regiunea Peloponnese Nord 3. Compania ANKO 4. Regiunea Macedonia de Est 5. Oraşul Grevena 7. 
Oraşul Drama 8. Regiunea Dodecanese 9. Municipiul Evros 10. Oraşul Larissa 11. Oraşul Elikona Parnassou 12. 
Regiunea de Nord Ipiros, 13. Regiunea Evia 14. Oraşul Zakinthos 15. Comunitatea din Salonic 16. Oraşul Kavala 17. 
Oraşul Kastoria 18. Orasul Corfu 19. Regiunea Creta si multe altele. 
Servicii: 1. Direcţia Generală din Ministerul Dezvoltării si Protecţiei Pădurilor & Mediului Natural 2. Gestionarea 
Programului de Dezvoltare Rurala 2007 2013 (Sec RDP - Unităţi A, F) 3 Servicii Speciale de Implementare a 
Programului de  Dezvoltare Rurală 2007 2013 - Competitivitate (ENA RDP - Unităţi B1, B2, B3, B4, B5, B6) 3. 
Autoritatea de Gestionare a PO "Pescuit" 4. Directoratul General pentru Producţia Vegetală, Ministerul 
Agriculturii. 5 Secretariatul General pentru Cercetare si Tehnologie. 
http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html 
http://www.itap-nagref.gr/ - (ITAP) Institutul de Tehnologie a Produselor Agricole (ITAP) 
http://www.nagref-dri.gr/ - Institutul de Cercetari Pentru Produse Lactate (DRI) 
http://www.aua.gr/index.php?lang=2 - Universitatea Agricola din Atena 

 
        Coordonare si consultanta: 

Comitetul Director susţine structura, cu rol consultativ în conceperea, modificarea şi implementarea Planului de 
Acţiuni, dar contribuie şi la stabilirea Programului Anual de Lucru NRN. Comitetul poate sugera subiecte care vor fi 
acoperite de grupuri tematice de lucru (GTL). Sunt 7 Membri ai Comitetului şi Serviciilor MADF şi alţi membri ai 
NRN reprezentand axele PDR. 
http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html 

 
Orientări si proceduri: 

Grupuri de lucru tematice- GTL , eng TWG 
TWG erau determinate de structura NRN în cooperarea cu Comitetul de Coordonare şi recomandările membrilor. 
• Implica mai mulţi membri ai NRN şi se vor adresa anumitor probleme de interes comun. 
• TWG sunt stabilite pe baza unei teme care se referă la domeniul dezvoltării rurale, în timp ce membrii pot, dacă 
este cazul, sa participe ca stakeholderi externe (membrii altor reţele, reprezentanţi ai Retelei Europene ENRD, 
experţi, etc). 
• Scopul TWG este de a contribui la înţelegerea şi diseminarea cunoştinţelor şi experienţei acumulate pentru a 
produce instrumente utile/sugestii. 
• Potenţialul TWG ar putea contribui, conform obiectul de actiune, la formularea de  viitoare propuneri de politica 
de dezvoltare rurală. 
http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html 

 

http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html
http://www.itap-nagref.gr/
http://www.nagref-dri.gr/
http://www.aua.gr/index.php?lang=2
http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html
http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html


 

 

       
 

 

 
Plan strategic: 

Planul de acţiune a fost dezvoltat pe baza obiectivelor strategice NRN, cuprins în 7 axe prioritare. Mai précis: 
 Prioritatea 1: Corelarea organizaţiilor / instituţii şi servicii administrative implicate în dezvoltarea rurală. Ca pilonul 
de legatura  şi Programul de Comunicare si Publicitate a CHR. 
Prioritatea 2: Identificarea, analizarea şi diseminarea informaţiilor la nivel local şi naţional cu privire la practicile 
transferabile pentru dezvoltare rurală. 
Prioritatea 3: Difuzarea PDR la nivel local, naţional şi european. 
Prioritatea 4: Organizarea de schimburi de experienţă şi expertiză în dezvoltarea rurală. 
Prioritatea 5: Asistenţă tehnică pentru cooperare transnaţională şi interteritoriala în cadrul axei 4 a NRN. 
Prioritatea 6: Colaborare şi legături cu Rețeaua europeană de dezvoltare rurală şi alte reţele rurale naţionale. 
Prioritate 7: Contributie la evaluarea continuă a PDR. 
http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html 

 
Guvernare: 

http://www.agrotikianaptixi.gr – Ministerul Elen al Dezvoltarii Rurale şi Alimentatiei 

 
 
5. Clustere de inovare din sector 

 
Cercetare, Dezvoltare si Tehnologie: 

 
Cercetare si unităţi de dezvoltare: 
Institutul Naţional de Cercetare Agricolă (N.AG.RE.F.) este agentie nationala pentru cercetare agricolă şi 
tehnologie in  Grecia şi funcţionează ca entitate juridica de drept privat (NPID), supervizata de către Minister. 
Fondată în 1989, funcţionarea sa este reglementată de Legea 1845/1989 (Monitorul Oficial 102/04.26.89), 
modificată şi în vigoare astăzi "Dezvoltarea şi utilizarea cercetarii agricole şi tehnologiei".  N.AG.RE.F. este 
responsabila pentru efectuarea şi dezvoltarea cercetării agricole şi tehnologiei în Grecia. Efectuează cercetare 
aplicată şi dezvoltă tehnologii pentru: producţiile din agricultura, silvicultura, septelul de animale şi pescuit, 
protejarea culturilor, știința veterinara, managementul pescuitului, ştiinţa solului, amenajări funciare, prelucrarea 
şi pastrarea produselor agricole şi economie rurala şi sociologie. 
www.nagref.gr 

http://www.ead.gr/portal/b6d1577e2189a5de.html
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.nagref.gr/


 

 

       
 

 

Infrastructura de sprijin: 

Capacitatea intelectuală: 
Servicii ale NAGREF: analize  probelor de sol, apă şi ţesuturi de plante. Experimentarea şi evaluarea preparatelor 
de protecţia plantelor şi îngrăşămintelor. Evaluarea de soiuri şi hibrizi. Teste microbiologice de laborator şi alte 
teste pentru produse lactate, faina si alte alimente de origine vegetală și animală. Producţia şi distribuţia 
materialului săditor sănătos de soiuri şi hibrizi de proprietate NAGREF. Evaluarea de maşini şi echipamente în 
agricultură şi testarea celor noi. Teste microbiologice pentru tratamentul apelor reziduale de la plante, 
investigare a fertilităţii solului şi stării de nutriţie a livezilor. Furnizeaza ghiduri operaţionale pentru fertilizare 
raţională. Analize ale continutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon din ţigaretele  aflate pe piaţa elenă. 

Cercetarea şi dezvoltarea activităţilor NAGREF, sunt desfasurate de către personalul științific de diferite specialităţi 
şi discipline în cadrul programelor sau studiilor finanţate de diverse agenţii precum Ministerul Dezvoltarii Rurale si 
Alimentatiei sau organizatii supravegheate, Secretariatul General pentru cercetare şi tehnologie, Uniunea 
Europeană, regiuni, autorităţi locale şi alte organisme. 
www.nagref.gr 

Crearea de cunoştinţe: 
FUNDAŢIA NAŢIONALA DE CERCETARE AGRICOLĂ (N.AG.RE.F.) are mai multe publicaţii şi reviste, cum ar fi: 
1. Cercetarea Agricola ISSN 1108-6939 revizia ştiinţifica apartine  Institutului Naţional de Cercetare Agricolă. 
“Cercetarea Agricola” este un jurnal ştiinţific naţional, care publică lucrări de cercetare original,  scurte prefatari, 
studii originale sintetice şi recenzeaza  literatura de specialitate referitoare la întreagul spectru al cercetarii 
agricole şi la toate subiectele cerute de Institutul Naţional de Cercetare Agricolă. Rapoartele se refera in special la 
următoarele subiecte: culturi agricole – protectia culturilor, producţia animala şi de pescuit, intretinere - 
prelucrare - calitatea produselor agricole, economie agrară, dezvoltare rurală, sociologie rurală, marketing şi 
management agricol şi fertilizarea solului - îngrăşăminte - utilaje agricole - constructii, funciare - ecologie agricola - 
mediu - energie regenerabila. 
2. Publicatii trimestriale ale organizaţiei agricole elene "Dimitra" ISSN: 2241-8016 

Comercializarea si transferul tehnologiei: 

Fonduri de cercetare si dezvoltare: 

Managementul cercetării aplicate in agricultura: 

 
        Link-uri de cercetare si dezvoltare 

O serie largă de entităţi naţionale coordoneaza cercetari avansate și aplicaţii pilot în domeniul agriculturii (ex. 
explorarea posibilitatii de a implementa metode noi, de culturi, noi tehnologii şi noi produse, explorarea 
interferentelor şi sinergiilor dintre schimbările climatice şi practicile agricole, explorarea și dezvoltarea metodelor 
inovatoare şi profitabile de gestionare a deşeurilor agricole și reziduurilor etc.). Se include aici  Universitatea 
Agricola Naţională din Atena (AUA) (http://www.aua.gr/), NAGREF (http://www.nagref.gr/), Institutul 
Fitopatologic Benaki (BPI) (http://www.bpi.gr/), Centrul pentru Surse de Energie Regenerabila (CRES) 
(http://www.cres.gr/), Centrul naţional de cercetare ştiinţifică DIMOKRITOS (http://www.demokritos.gr/) etc. 

http://www.nagref.gr/


 

 

       
 

 

6. Statistici nationale 
Statistici de sector: 

Terenuri: suprafață agricolă folosita: 34.779 mii de hectare, suprafață agricolă nefolosita: 716.823 mii de hectare. 

Culturi: Suprafata: arabila, legume, vita de vie, pomi. 32.350 mii de acri. Producţia de: grâu, bumbac, conopidă, 
struguri, ulei de măsline, portocale, lămâi, clementine: 4811 mii tone 

Animale: capete de animale: taurine, porci, oi, capre, stupi de albine: 16988 mii. 
Productie: carne, lapte, brânză, miere: 2664 mii tone. 

Afaceri de fermă: 605 afaceri de ferma în 2009. 

Agro-procesare: 
Prelucrarea este una dintre cele mai importante activitati economice din ţară cu un total de 18 sectoare de 
activitate economică, al doilea cel mai mare sector al ţării în ceea ce priveşte cifra de afaceri și sectorul al cincilea 
ca număr de întreprinderi. Sectorul de producţie este compus , in special, din 95.309 de întreprinderi, marea lor 
majoritate foarte mici. Acest sector are 406.965 persoane (cifrele din 2007), în timp ce angajarea în perioada de 
creştere a fost de 7,78%. Cea mai mare crestere se găseste în întreprinderile foarte mici, în timp ce in companii 
foarte mari are loc o scădere a fortei de muncă. 
 http://www.gsevee.gr/attachments/article/129/metapoiisi.pdf 

        
Statistici de dezvoltare rurală  

Statistici de comerţ: În anul 2013 creşterea globală este generata de creşterea exporturilor de combustibil cu 
16,5% si de produse agricole cu 6,4%, ceea ce  compenseaza scăderea exporturilor la mai multe alte categorii 
majore (-12.8% materii prime, produsele fabricate -4, 2% şi mărfuri şi tranzacţii neclasificate pe categorii-8.9%). În 
ceea ce privește clasificarea produselor in top 20 e pozitionat, în mare creştere, pe a treia poziţie uleiul virgin de 
măsline (de pe locul 14 în 2012), si asistam la consolidarea exporturilor produselor din aluminiu (aliaje, tabla etc). 
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=160642 

Fişe informative: Datele statistice se referă la anul 2009. 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf 

 
 
7. Standardele oficiale de calitate  

 
Standarde oficiale, regulamente şi link-uri legate de: 
 
 Principiile si cerinţele legislaţiei în domeniul alimentar privind: 
Ocrotirea sănătăţii: Asigurarea nivelului ridicat de protecţie a vieţii umane şi sănătatii (mediu, animale, plante)  
Libera circulaţie a alimentelor: Libera circulaţie a alimentelor ca  aspect  esențial al pieței interne. 
Interesul consumatorilor: protecția intereselor consumatorilor. 
 

http://www.gsevee.gr/attachments/article/129/metapoiisi.pdf
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=160642
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELLAS_IN_NUMBERS_GR.pdf


 

 

       
 

 

1.  HACCP (Analiza riscului. Puncte critice de control) sau altfel spus analiza riscurilor şi punctelor critice de control, 
este un proces proactiv, care are scopul de a asigura securitatea şi igiena producerii alimentelor şi băuturilor în 
toate etapele de producţie şi distribuţie. 
Aplicarea HACCP este obligatorie în ţara noastră, în baza Directivei Europene 93/43 / CEE şi CMD 487 / B GG 
1219/4.10.2000  care impun un document HACCP (scris) tuturor societăților care fabrică, proceseaza, produc, 
ambaleaza, depoziteaza, transporta, distribuie, detin sau vand produse alimentare şi bauturi.  
O condiţie necesară pentru implementarea corecta a HACCP este implicarea managementului firmei de aplicare  şi 
sprijinul său continuu. Managementul trebuie să asigure resursele necesare disponibile, cum ar fi facilităţi 
adecvate, echipamente şi personal instruit. 
Pentru punerea eficientă în aplicare a sistemului compania trebuie să obţină nivelul de igiena cerut, cu aplicarea 
regulilor de bună practică industriala (GMP) şi bunelor practici de igienă (GHP). 
HACCP este un sistem care identifică riscurile de sănătate ce afectează negativ siguranța produselor şi identifică în 
detaliu măsurile de control. Aceste riscuri se împart în trei categorii: 
· Biologice (micotoxine ochratoxina A prin ciuperci, germeni patogeni, etc.) 
· Chimice (reziduuri de pesticide, materiale de ambalaj, agenţi de curăţare şi dezinfectante, substante toxice, 
metale grele, sulfurat, metanol, amine biogene, ferocianură de potasiu, cianura, etc) 
· Fizice (materii străine în ceea ce priveşte produsele alimentare: metale, pietre, lemn, plastic, insecte, etc). 
2. JMD V3-32 / OG 386 / B / 02-04-2003 Stabileste problemele referitoare la conceperea primei faze a prelucrării şi 
organizarii precum şi la coordonarea sistemului de control al departamentelor Ministerului Agriculturii şi 
Autoritatii Alimentare Integrate (EFET) 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/national_legislations 

Organismul "Certificarea Produselor Agricole si Monitorizarea Supravegherii" al Greciei, sau cunoscut sub numele 
"AGROCERT", este o persoană juridică de drept privat , opereaza in beneficiul public sub supravegherea MRDF, iar 
înfiinţarea sa datează din 1998 (Legea 2637/98). AGROCERT este responsabil pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor politicii naţionale privind asigurarea calității și controlul în agricultură, cu scopul de a obtine producţia 
de agroproduse sigure si de calitate odata cu protejarea mediului. Atributiile acopera, printre altele: certificarea 
sistemelor de producţie agricolă; certificarea produselor agricole; evaluarea, aprobarea și supravegherea 
organismelor private de certificare şi control care sunt acreditate de către sistemul de acreditare naţionala şi sunt 
de asemenea active în domeniul verificării respectării standardelor AGRO 2.1 și AGRO 2.2. privind "Sistemul de 
Management Integrat in Agricultură"; pregătirea şi publicarea normelor sectoriale opţionale pentru agricultura şi 
creşterea animalelor, precum şi elaborarea de specificaţii pentru asigurarea calităţii produselor agricole 
(reproducere, producţie şi ambalare de produse piscicole, carne de viţel, carne de porc, produse de pasăre). 

În acest context, AGROCERT este responsabil pentru certificarea şi etichetarea produselor organice, precum și 
pentru certificarea produselor și alimentelor cu "denumiri de origine" (DOP) și "indicații geografice protejate" 
(IGP), cu scopul de a proteja proprietăţi excepţionale şi calităţile unor produse care provin din locul lor de origine 
şi/sau din procesul de producţie în sine. În context instituţional, în special in ceea ce priveşte produsele DOP și IGP, 
activeaza Regulamentul UE 510/2006 privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine pentru 
produsele agricole şi alimentare, reunite cu JMD 261611/2007 privind determinarea măsurilor suplimentare de 
aplicarea în Grecia, precum şi Regulamentul UE 1898/2006 de stabilirea normelor de aplicare a acestuia. Până în 
prezent Grecia a stabilit 86 de produse cu DOP și IGP. Identificarea de produse agricole şi alimente cu DOP și IGP 
pe de o parte permite producătorilor, în special cei din zonele dezavantajate şi la distanţă, promovarea mai uşoara 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/national_legislations


 

 

       
 

 

a  produselelor care prezintă caracteristici speciale, îmbunătăţind în acest mod venitul lor prin preţuri mai bune în 
piaţă, în timp ce pe de altă parte permite consumatorilor să cumpere produse de înaltă calitate cu garanții privind 
producerea acestora, procesarea şi originea geografica. În plus, certificarea produselor DOP și IGP de catre 
AGROCERT permite utilizarea etichetelor speciale recunoscute, care asigura respectarea deplină a cerinţelor UE şi 
legislaţiei naţionale. 

 
Cerinţele de siguranţă alimentară: 
 

Pregătirea prelucrarii, fabricarea, ambalarea, stocarea, transportul, distribuţia, manipularea, comercializarea se 
efectueaza în mod igienic. Operatorii ar trebui să pună în aplicare o procedură permanentă în conformitate cu 
standardul de calitate ΗACCP. 
JGD 487/FEK1219 B/4-10-2000. Produse alimentare sănătoase în conformitate cu Directiva 93/43/EOK a Comisiei. 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/national_legislations 
 

 
Interesul consumatorilor: 
 

În sensul articolului (N2251-1994-enc2007) produs este considerat orice este destinat consumatorilor sau 
probabil, în condiții previzibile în mod rezonabil, este bun de folosit de catre consumatori chiar dacă nu e destinat 
acestora şi este furnizat sau pus la dispoziţie în cadrul unei afaceri, oneros sau gratuit, nou folosit sau 
recondiţionat. 
Este considerat sigur produsul care, în condiții normale sau previzibile de utilizare, inclusiv in ce inseamna durata şi 
poziţia, instalarea şi cerinţele de întreţinere, nu prezintă risc sau prezinta riscuri minore inerente în utilizarea 
produsului şi e considerat a fi acceptabil în contextul unui grad ridicat de protecție a sănătății și siguranței 
persoanelor, luând în considerare, în special, următoarele elemente: 
a) caracteristicile produsului, inclusiv compoziţia, ambalarea, instrucțiunile de asamblare, instalare şi întreţinerea 
b) impactul produsului fata de alte produse, dacă în mod rezonabil poate fi previzibil că va fi utilizat impreuna cu 
alte produse 
c) prezentarea produsului, etichetarea, orice avertismente de risc şi prospect şi eliminarea oricaror alte indicaţii 
sau informații referitoare la produs 
d) categoriile de consumatori expuse riscului atunci când utilizează produsul, în special copiii şi persoanele în 
vârstă. 
Posibilitatae obținerii unor nivele mai ridicate de siguranță sau de alte produse sau cu risc mai mic, nu constituie 
motive pentru determinarea unui produs ca nesigur sau periculos. 
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs_ecc/law/gr/N2251-1994-enc2007-el.pdf 
www.inka.gr 

E.KPIZO Uniunea consumatorilor "Calitatea vieţii" 43/45 ValtetsiouGR-19681 Atena 

Uniunea Consumatorilor - Neo N.KA31 Poseidonos GR-17561 Palio Faliro 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/national_legislations
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs_ecc/law/gr/N2251-1994-enc2007-el.pdf
http://www.inka.gr/


 

 

       
 

 

Asociaţia de Cetăţeni – Uniunea Generală a Consumatorilor din Grecia 31 Poseidonos GR-17561 Palio Faliro 

Asociaţia pentru Drepturile Consumatorilor si Cetăţenilor, 70 KolokotronisGR-18531 Pireu 

Centrul de Protecţia Consumatorului (KEPKA) 54 TsimiskiGR-54623 Thessaloniki 

 
Responsabilitatile operatorilor: 
 

Decizia Ministrului Dezvoltării sau decizia comună a stabilit standarde de referință aplicabile în Grecia pentru 
fiecare categorie de produs și pentru fiecare problemă specifică şi detaliu relevant pentru respectarea cerinței de 
siguranță generala  a dispozițiilor relevante din Decizia Ministeriala comuna nr. Z3 / 2810/2004 (Monitorul Oficial 
1885V). 
Producătorii, în conformitate cu alinatul (1) au obligaţia: 
a) să ofere consumatorilor informații relevante în limba greacă, cu care se pot evalua riscurile inerente unui 
produs de-a lungul utilizarii normale sau previzibile în mod rezonabil în cazul în care aceste riscuri nu sunt evidente 
imediat fără avertizare corespunzătoare 
b) sa ia măsuri corespunzătoare, în funcție de caracteristicile produselor furnizate, pentru a informa consumatorii 
despre riscurile pe care le pot prezenta produsele lor şi dacă este necesar pentru prevenirea riscurilor, pentru a 
efectua acţiunea corespunzătoare, sa avertizeze consumatorii in mod adecvat şi eficient de intentia de a retrage 
sau de retragerea de pe piață a produselor sau de revenire la consumatori. Aceste acţiuni au loc în mod voluntar 
sau la cererea autorităților competente. Returnarea se efectuează în cazul în care producătorii o consideră 
necesară sau este impusă de autoritatea competentă, dacă alte măsuri nu sunt suficiente pentru a preveni orice 
risc. În cazul în care furnizorul ştie sau ar trebuit să ştie, din experienţa profesională, că produsele de pe piață 
prezintă riscuri pentru consummator, ca  este incompatibil  cu cerinţele de siguranţă, informează fără întârziere 
Secretariatului General pentru Problemele Consumatorului şi orice altă autoritate competentă, pentru a preveni 
riscurile. Furnizorii sunt obligati să coopereze cu autoritățile competente, după cererea lor, să pună în aplicare 
măsuri pentru a preveni riscurile privind produsele pe care le furnizează sau le-au furnizat la consumatori. Fără 
decizia comuna a Ministrului Dezvoltării cu orice alta autoritate competente din Minister stabileste autoritățile 
responsabile pentru monitorizarea conformității produsului privind cerinţele de securitate şi definirea 
responsabilităților relevante, cooperarea între ele și cu autoritățile competente , membri ai UE, şi orice aspecte 
relevante şi detalii. 

http://www.synigo roskatanaloti.gr/docs_ecc/law/gr/N2251-1994-enc2007-el.pdf 

 
      Sistemul de trasabilitate: 

ARTEMIS (Resurse Agricole - Trasabilitate - Sistem de Managementul Informaţiilor de Mediu) este ultimul 
instrument creat pentru Usoara Implementarea a Schemei de Calitate  garantata, a Certificatului de calitate sigur 
şi esenţiala, a Comunicarii cinstite si convingătoare direct cu clientii. 

http://www.agron.gr/artemis 

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs_ecc/law/gr/N2251-1994-enc2007-el.pdf
http://www.agron.gr/artemis


 

 

       
 

 

  ARTEMIS "ingrediente" de bază: 

Internet: doar un browser şi o conexiune la internet sunt suficiente pentru a rula aplicaţia 

Protocoale internaţionale: concepute pentru a satisface cerinţele de documentaţie aplicabile tuturor protocoalelor 
pentru bune practici agricole şi management integrat al culturilor (GLOBALGAP culturi, ISO 14001-2004). 

Experienţă in implementare: managementul resurselor umane pentru punerea în aplicare a sistemelor. 

Proiectare dinamica: proiectare deschisa în cod sursă php cu tabele multiple şi diverse funcţii relaţionale. 

Interfata: proiectata pentru a avea posibilitatea de a face schimb de date între diferite aplicaţii. 

Externalizare: demers dinafara întregului lanţul alimentar, poate fi pus in aplicare imediat de fluxul de informaţii 
între puncte de trasabilitate. 

    ARTEMIS acte de bază: 

Date de intrare: date de la cultivator, datele din câmp, înregistrări de aplicarea pesticidelor, înregistrări 
îngrăşământe, înregistrări de tehnici de cultivare, reziduuri de testare, Aspectele privind trasabilitatea şi auditul 
intern sunt susţinute prin intermediul unui mediu prietenos cu utilizatorii, economisind timp şi crescand 
integritatea şi credibilitatea. 

Raportare: Toate datele introduse pot fi prezentate ca rapoarte urmând principiile diferitelor protocoale. 
Rapoartele pot fi reproduse, de asemenea, ca web-link-uri în diferite limbi (limba greacă şi engleză deja active) 
care pot fi transmise celor interesaţi să urmareasca orice date. 

Analiza datelor: Toate datele colectate pentru grupul de producători implicati pot fi analizate statistic, furnizarea 
de informaţii cu privire la aplicarea pesticidelor și reziduuri, concluziile sau chiar programarea recoltarii în funcţie 
de data recoltării provizorie sau prima data de recoltare ddin cauza pesticidelor aplicate in intervalele pre recolta. 
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Iesire 

 

201 2012 2013 
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Iesiri bunuri 
agricole 

9 915.5 9 780.0 9 199.6 100.0 2.4 

Valoarea adăugată 
brută la preturile 
de bază 

5 292.3 5 058.6 5 115.7 - 3.2 

 

 
Responsabilităţile de stat: 

Autoritatea Alimentară Elenă este un serviciu în curs de dezvoltare în termeni de responsabilităţi şi standarde, fiind 
în Grecia organismul principal de control al alimentelor. De la înfiinţarea sa pe 13 ianuarie 2000 până în prezent, 
Consiliul său de administraţie a stabilit strategia de dezvoltare a organizaţiei, de planificare şi de procedura pentru  
acţiuni integrate care au fost rezultatul crearii şi îndeplinirii acestor condiții si au stat la baza constituirii unei 
organizaţii moderne capabila sa răspunda cu succes obligaţiilor sale. Aceste obligaţii care creează o pozitionarea cu 
dinamică uriaşă a Autoritatii, dar constituie de asemenea o mare responsabilitate faţă de societatea greacă, sunt 
după cum urmează: 

Efectuarea inspecţiilor sistematice în întreprinderile din industria alimentară (producţie, comercializare şi 
distribuire). În timpul acestor controale trebuie verificat dacă sunt respectate regulile bunelor practici de igienă, 
bunele practici şi HACCP-ul (Analiza riscurilor şi sistem de control al punctelor critice). 

Controlul sistematic şi liber în timpul transportului şi comercializarii alimentelor. 

Furnizarea de asistenţă tehnică pentru sectoarele de producţie, fie prin emiterea de ghiduri practice de igienă pentru 
fiecare sector sau prin diverse seminarii care sunt organizate sub egida E.F.E.T. pentru a instrui lucrătorii şi 
profesioniştii. 

Confruntarea cu diverse crize alimentare a devenit un fenomen comun în ultimii ani (ex. datorate problemelor legate 
de encefalopatia spongiformă bovină, dioxine, acrilamidă, aflatoxine şi alte micotoxine, etc.) 



 

 

       
 

 

Emiterea de opinii elene în probleme de siguranţă alimentară şi sprijinul lor în UE. 

Propuneri pentru elaborarea legislaţiei naţionale pe probleme de siguranţă alimentară. 

Comunicarea cu consumatorii pentru a-i informa si instrui pe probleme de siguranţă alimentară. 

Protecţia consumatorilor de practici comerciale frauduloase sau înşelătoare sau de alterarea produselor alimentare, 
coordonarea altor servicii pentru monitorizarea problemelor de siguranţă alimentară. 

Instalarea de sisteme mai eficiente (si preventive), pentru monitorizarea, accesarea şi gestionarea riscurior de 
sănătate cu adoptarea analizei riscurilor şi principiilor de evaluare a riscului. 

http://www.efet.gr/  

 
Sănătate alimentara: 

In Grecia pentru toate operaţiunile din acvacultură (inclusiv ferme de peşti şi crustacee) se solicită aprobarea de la o 
serie intreaga de ministere; o evaluarea a impactului asupra mediului, care se depune la Ministerul Mediului şi o 
licenţă de la o Autoritate Regionala de Pescuit. 
Un sistem de intrare limitat pentru noii solicitanţi se pune in practicaatat  pentru controlul producţiei cat şi pentru a 
sprijini obiectivul general al politicii  de realizare a unui echilibru între mediu şi sănătate, dar si  beneficii economice. 
Procedura de licenţiere pentru ferme de acvacultura controlează introducerea de specii extraterestre. Există, de 
asemenea, planuri în curs de desfăşurare pentru a stabili zonele de dezvoltare organizata a acvaculturii, pentru a 
creşte eficienţa  activităţilor de acvacultură şi de a le integra mai bine în zona managementului de coastă. De 
asemenea, de notat că un important beneficiu al eforturilor mariculturii a fost crearea de noi locuri de muncă şi 
venituri generate în zone insulare, anterior nelocuite, în mod normal excluse din activitati comerciale. 

 
Plan de sănătate: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/food-and-sequre 

 
Certificat fitosanitar: 

Efectuarea controalelor de sănătate a plantelor la importul, fabricarea şi comercializarea acestora, al produselor 
vegetale și altor obiecte în conformitate cu Decretul prezidenţial 365/ GG 307a/10-12-2002, care a fost armonizat cu 
Directiva 2000/29 /CE modificată şi are scopul de a reduce riscul introducerii şi răspândirii organismelor dăunătoare 
în ţară şi in CE. Organisme responsabile de audit: Birourile regionale ale Ministerului Dezvoltării Rurale şi 
Alimentatiei (opt centre regionale de protecţia plantelor şi controlul de calitate) şi Departamentele de Agricultură 
sau Direcţiile de Dezvoltare Rurala din prefecturi. Controalele fitosanitare sunt efectuate la punctele de intrare 
(vama) sau la destinaţie pentru produsele din plante importate şi alte obiecte şi în incinta manufacturierilor, 
importatorilor, exportatorilor, ambalatorilor pentru producere şi comercializate în ţara noastră. 
Controlul fitosanitar include in specific: 
Controlul fitosanitar al produselor importate, exportate şi migranţi vegetale precum și alte obiecte din ţară şi CE. 
Controlul fitosanitar al materialului de înmulţire produs şi culturilor agricole. Control fitosanitar pentru a stabili 
prezenţa sau absenţa diferitilor dăunători (studii). 
Control fitosanitar al fermelor, întreprinderilor şi asociaţiilor implicate în circuitul de producţie sau de comercializare 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/national_legislations
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/food-and-sequre


 

 

       
 

 

de plante sau material săditor. Monitorizarea evacuării plantelor și produselor vegetale care nu îndeplinesc cerințele 
legislaţiei fitosanitare. Punerea în aplicare a măsurilor de carantină contine şi eliminarea dăunătorilor. 
http://www.ektelonismos.com/phytosanitary.htm 

 
Baze de date: 

Centrul pentru cercetare si tehnologie Hellas (CE.R.T.H.) www.certh.gr 

SymAgro www.symagro.com 

Parcul stiintei si tehnologiei din Epir www.step-epirus.gr 

Platforma tehnologică greceasca ''Hrană pentru viaţă'' www.sevt.gr 

Institutul de cercetari piscicole www.inale.gr 

Departamentul de dezvoltarea agriculturii din regiunea Epir  www.php.gov.gr 

 

 
Normele privind reziduurile de pesticide în produse alimentare: 

Consumatorii sunt expusi la pesticide, deoarece cantități mici rămân ca reziduri la recoltare. Cantitățile de reziduuri 
din produsele alimentare trebuie să fie sigure pentru consumatori, ar trebui să fie cât mai scăzute posibil și sa 
corespunda nivelului minim de pesticide folosite in cultură pentru a obţine efectul dorit. Limita maximă de reziduuri 
(MRL) este nivelul maxim posibil de reziduuri de pesticide care este tolerat legal în alimente și furaje. 
Noul regulament acoperă aproximativ 1100 de pesticide utilizate în prezent sau utilizate anterior în agricultură în 
interiorul sau în afara UE. Conţine liste MRL pentru 315 produse agricole. Aceste CMR se aplică de asemenea 
produselor prelucrate, modificate pentru a ține seama de diluare sau de concentrare în timpul procesării.  
Noile norme iau în considerare siguranţa tuturor grupurilor de consumatori, inclusiv, de exemplu, sugari, copii şi 
vegetarieni. EFSA este responsabila pentru evaluarea siguranței bazata pe proprietăţile pesticidelor, nivelul maxim 
accceptat pentru produse alimentare şi diete diferite ale consumatorilor europeni. 
Agricultorii, comercianţii şi importatorii, sunt responsabili pentru siguranţa alimentară. Aceasta responsabilitate 
include respectarea MRL. Autorităţile din statele membre sunt responsabile pentru monitorizarea şi aplicarea MRL. 
Comisia desfăşoară inspecţii în statele membre pentru evaluarea și controlul supravegherii acestora. Începând de 
astăzi, site-ul Comisiei Europene are o baza de date, care poate fi consultata pentru a găsi MRLurile care se aplică 
pentru fiecare cultura și pentru fiecare pesticid. Accesul la această bază de date dezvoltata recent, este gratuit şi 
uşor de accesat pentru fiecare cetăţean, pentru a se asigura transparența și informaţii în timp util privind legislaţia 
privind reziduurile de pesticide în UE. 

http://www.ektelonismos.com/phytosanitary.htm
http://www.certh.gr/root.en.aspx
http://www.symagro.com/?lang=en
http://www.step-epirus.gr/
http://www.sevt.gr/site/content.php?absnode=126&mode=micro&this_child=134%20&sel=134
http://www.inale.gr/index.php?lang=en
http://www.php.gov.gr/


 

 

       
 

 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage 

 
Pachetul de calitate: 

 Regulamente de calitate: "Certificarea Produselor Agricole si Organizarea Supravegherii", cunoscute in Grecia sub 
numele "AGROCERT", persoană juridică de drept privat care  opereaza pentru beneficiul public sub supravegherea 
MRDF si  înfiinţata in 1998 (Legea 2637/98). AGROCERT este responsabil pentru punerea în aplicare a obiectivelor 
politicii naţionale privind asigurarea calității și controlul în agricultură, cu scopul de a avea o producţie sigura de 
agroproduse de calitate în acelasi timp cu asigurarea protejarii mediului.  Atributiile acopera, printre altele: 
certificarea sistemelor de producţie agricolă; certificarea produselor agricole; evaluarea, aprobarea și 
supravegherea organelor de control şi certificarii private care sunt acreditate de către sistemul de acreditare 
naţionala şi sunt active, de asemenea, în domeniul verificării respectării standardelor AGRO 2.1 și AGRO 2.2. privind 
"Sistemul de Management Integrat pentru Agricultură"; pregătirea şi publicarea standardelor opţionale pentru 
agricultura şi creşterea animalelor, precum şi elaborarea de specificaţii pentru asigurarea calităţii produselor 
agricole (reproducere, producţie şi ambalare produse de piscicultura, carne de viţel, carne de porc, produse de 
pasăre). 

Linia de bază a standardelor generale: 

 
Baza de date de origine si înregistrare – DOOR: 

AGROCERT este responsabila pentru certificarea şi etichetarea produselor organice, precum și pentru certificarea 
produselor și alimentelor cu "denumire de origine" (DOP) și "indicație geografică protejată" (IGP), cu scopul de a 
proteja proprietăţi excepţionale şi calităţile unor produse care provin din locul lor de origine şi/sau din procesul lor 
de producţie în sine. În special, în ceea ce priveşte produsele DOP și IGP, actualul context instituţional cuprinde 
Regulamentul UE 510/2006 privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine pentru produsele 
agricole şi alimentare, legat de JMD 261611/2007 privind determinarea măsurilor suplimentare pentru aplicarea ei 
în Grecia, precum şi Regulamentul UE 1898/2006 de stabilire a normelor de aplicare a acestuia. Până în prezent, 
Grecia a stabilit 86 produse ca DOP și IGP.  Identificarea de produse agricole şi alimente ca DOP și IGP pe de o parte 
permite producătorilor, în special cei din zonele dezavantajate şi la distanţă,  promovarea mai uşoara a produselor 
care prezintă caracteristici speciale, îmbunătăţind în acest mod venitul lor cu preţuri mai bune în piaţă, în timp ce pe 
de altă parte permite consumatorilor să cumpere produse de înaltă calitate cu garanții privind producerea acestora, 
procesarea şi originea geografica. În plus, certificarea produselor DOP și IGP de catre AGROCERT permite utilizarea 
etichetelor speciale recunoscute, care să asigure respectarea deplină a cerinţele UE şi legislaţiei naţionale. 

 
8. Alte informatii legate de: 

 
Ministerul Agriculturii şi alte instituţii publice 

Sucursale/agentii (mandate de filiala, program, strategie): 
Cercetare Agricolă: Cercetare si Unităţi de Dezvoltare: 
Institutul Naţional de Cercetare Agricolă (N.AG.RE.F.) este în Grecia Agentia Nationala pentru Cercetare Agricolă şi 
Tehnologie şi funcţionează ca entitate juridica de drept privat (NPID), supervizata de către Ministerul Dezvoltării 

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage


 

 

       
 

 

Rurale şi Alimentatie. Fondată în 1989, funcţionarea sa este reglementată de legea in vigoare Legea 1845/1989 
modificat (Monitorul Oficial 102/04.26.89), "Dezvoltarea şi utilizarea cercetarii agricole şi tehnologiei." N.AG.RE.F. 
este responsabil pentru efectuarea şi dezvoltarea cercetării agricole şi tehnologice în Grecia. Se efectuează 
cercetare aplicată şi se dezvoltă tehnologii pentru agriculturia, silvicultura, efectivele de animale şi pescuit, pentru 
protejarea culturilor, știința veterinara, gestionarea pescuitului, ştiinţa solului, amenajări funciare, prelucrarea şi 
întreţinerea produselor agricole şi economiei rurale şi sociologie.  
www.nagref.gr 
Echipa de cercetare Agrotechnology se concentrează pe producerea de recolte în mediu controlat (sere si solarii) 
având în vedere schimbările climatice, dar, de asemenea, si deficitul de apă din viitor. Echipa dezvoltă biosenzori 
pentru controlul concentratiei optime de CO2 în mediul serelor, pentru atenuarea problemelor de stres de 
salinitate. Proiectul GreenSense va contribui la implementarea serei horticole de precizie prin utilizarea combinată 
a senzorilor convenţionali; tehnologie telecomandata cu senzori. Echipa Agrotechnology a pregătit pentru 
următorii 20 de ani o foaie de parcurs pentru nevoile şi priorităţile producţiei agricole, alimentarii conexe şi 
industria băuturilor în regiunea Tesalia (Pol regional de inovare din Tesalia).  Imbunătăţeşte producţia animalieră 
durabilă, în primul rând prin reducerea amprentei ecologice a acestora, prin acţiuni specifice, experimente şi 
colaborând cu agricultorii. Echipa explorează mediul gazos al infrastructurii animaliere şi corelează parametrii de 
poluare ai mediului cu sănătatea umană. Echipa stabileste indicatori pentru disconfortul termic al animalelor, 
adaptati la condiţiile Greciei. Echipa Agrotechnology a creat în Grecia, probabil,  primul Observator al mediului 
rural pentru prognoza pe termen scurt a poluarii aerului, şi a efectuat ancheta privind efectele sale asupra 
oamenilor, producției vegetale si sănătatii animalelor. Echipa de cercetare promovează şi introduce tehnologii 
agricole de precizie (senzori, roboţi, automatizare şi sisteme informatice pentru management agricol) pentru a 
maximiza producţia odata cu reducerea intrarilor externe. 
http://ireteth.certh.gr/agrotechnology/ 
• Investigarea sistematică a fiziologiei nutriţionale a animalelor de fermă, precum rumegătoare (bovine, ovine, 

caprine), ierbivore monogastrice (copitate sălbatice, iepuri), omnivore monogastrice (porci, păsări de curte) 
şi altele, în combinaţie cu dezvoltarea  biotehnologiei şi biologiei moleculare. 

• Studiul proprietăţilor, chimiei şi tehnologiei diverselor furaje 
• Studiul detaliat al efectelor nutrientilor in metabolism si al diverselor functii fiziologice ale corpului 

animalelor, pentru a proteja sănătatea animalelor şi  a optimiza performanţele lor. 
• Îmbunătăţirea calităţii produselor prin completarea dietei cu compusi bioactivi (acizi graşi omega-3, acid 

linoleic conjugat-CLA, antioxidanti, etc), care promovează sănătatea umană. 
• Reducerea poluării cauzate de animale agricole (agricultura ecologica, gestionarea păşunilor, emisiile reduse 

de metan şi excreţia de minerale, N, P, etc). 
• Studiul interacţiunilor între gene şi substanţele nutritive. 
• Promovare, diseminare şi aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice pentru a optimiza eficacitatea nutriţiei în practică 

(prin consiliere şi educaţia persoanelor implicate în mod direct sau indirect in hrana animală). 
http://zp.aua.gr/en/node/154 
Există, de asemenea, laboratoare şi servicii stabilite în diferite universităţi agricole cum ar fi: 
Departamentul de Producţie de culturi agricole şi Mediu rural în Universitatea din Tesalia 
http://www.agr.uth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29 
Departamentele Universitatii din Atena se ocupă de: 
1. Stiinta culturilor 2. Stiinţa animalelor şi acvacultură 3. Biotehnologie agricola 4. Economia agricolă si dezvoltare 

http://www.nagref.gr/
http://ireteth.certh.gr/agrotechnology/
http://zp.aua.gr/en/node/154
http://www.agr.uth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29


 

 

       
 

 

rurală 5. Stiinţa alimentatiei si tehnologiei 6. Managementul resurselor naturale si inginerie agricola 
      http://www.aua.gr/index.php 

Facultatea de Agricultură, Silvicultură si Mediu Natural din Universitatea din Salonic. 
Cercetarea in Departamentul de Agricultură este teoretica, experimentala de bază, aplicată şi de dezvoltare şi îşi 
propune să rezolve problemele sau interesele pur teoretice sau problemele practice care necesită studiu 
experimental sau dezvoltare de metode, produse sau bunuri sociale, ori furnizarea de servicii. Cercetarea 
contribuie la perfecţionarea procesului educaţional şi a reformei programului educaţional în contextul 
modernizării şi evoluţiei internaţionale în sfera stiinţei agronomice, dezvoltarea resurselor umane şi crearea de noi 
oamenii de stiinta de specialitate, de asemenea finanţarea de proiecte de cercetare pentru a îmbunătăţi facilităţile 
de laborator ale Departamentului de cercetare. 
http://www.agro.auth.gr/ 

Comunicare: În contextul e-serviciilor pentru cetăţeni, Ministerul Dezvoltării Rurale şi Alimentatiei planifica şi 
implementează o gamă de servicii digitale care vor facilita şi simplifica procedurile de tranzacţie împreună cu 
Ministerul Serviciilor Regionale. Va spori calitatea serviciilor, se vor reduce costurile şi se va asigura transparenţa 
tranzacţiilor. 
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2 

Servicii corporative: http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2 

Ramura de culturi si irigare: Scopul general este consolidarea și completarea iniţiativelor statelor membre de 
punere în aplicare a măsurilor de informare, promovare şi evidenţierea caracteristicilor intrinsece precum şi 
avantajelor produselor Uniunii Europene, în special calitatea și siguranța alimentelor, metodele specifice de 
producție, valoare nutriţionala şi de sănătate, etichetarea, bunăstarea animalelor, precum şi respectul pentru 
mediu (articolul 2 din Regulamentul (CE) nr 3/2008). Scopul este de a permite organismelor competente 
naţionale şi organizaţiilor profesionale reprezentative să-şi prezinte programele promoţionale, să le evalueze cât 
mai obiectiv posibil pe baza unei abordări metodice uniforme şi sa gestioneze programele pe toată durata 
acestora. Organismele naționale competente publică apelurile pentru propuneri de acţiuni pentru sectoarele in 
care sunt responsabile, acestea  indică în special temele prioritare, pieţe şi tipuri de măsuri, precum şi termenele 
limită pentru depunerea propunerilor de program şi cererii de finanţare, precum şi data provizorie de start 
pentru măsuri (articolul 7 din Regulamentul (CE) nr 3/2008). Un apel de propuneri se poate referi la toate 
programele sau la una sau mai multe pieţe, teme sau tipuri de măsuri. Pentru a exista siguranta că programele 
care implică mai multe produse şi mai multe state membre sunt coordonate, pot fi emise apeluri pentru 
propuneri de proiecte commune. 

Solicitările de propuneri se trimit organizațiilor profesionale reprezentative, organismelor competente din statele 
membre ale Uniunii Europene. 
Ca răspuns la aceste solicitări de propuneri, organizaţiile comerciale interesate prezintă autorităților competente 
programul lor de propuneri în termenul prevăzut în articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 501/2008. Propunerile de 
program trebuie să fie: 
- trimise la organismele naţionale competente, semnate și datate de către persoana responsabilă pentru program 
- completate într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene. Poate fi ataşat un scurt rezumat al propunerii în 
una sau mai multe limbi ale Uniunii Europene. Pe lângă formularul completat corespunzător, cu informaţii 
referitoare la propuneri de organizare, trebuie să fie prezentata o analiză strategică şi de marketing, însoțita de un 

http://www.aua.gr/index.php
http://www.agro.auth.gr/
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2
http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2


 

 

       
 

 

plan generale de fond pentru programul propus.  http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-
2/enimerosiproothisigeorproionton 

Politica: Politica agricolă intervine în dezvoltarea rurală şi economia rurală a ţării prin Ministerul Dezvoltării Rurale 
şi Alimentiei şi alte instituţii, prin politicile naţionale sau europene. Intervenţiile vizează atât producţia de calitate 
şi produse sigure, pentru a se asigura un nivel satisfăcător al venitului la fermă şi un preţ rezonabil al produselor 
catre consumator, dar de asemenea şi furnizarea de bunuri publice, asigurarea utilizării durabile a resurselor 
naturale şi protecţia mediului. Politica agricola gestioneaza probleme sociale, economice, de mediu, aspecte 
culturale din zonele rurale şi comunităţile rurale. Din acest motiv, având în vedere dificultăţile, Ministerul 
investighează datele din sectorul agricol, discută obiectivele cu părțile interesate şi implementează politici care 
sunt întotdeauna compatibile cu cadrul stabilit de politicile agricole comune ale Uniunii Europene. 
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy 

Servicii regionale: DIRECTIA GENERALA A ECONOMIEI RURALE REGIONALE SI VETERINARE 
Responsabilităţile Departamentului se referă la pregătirea programelor anuale şi multianuale de dezvoltare 
regională pentru agricultura, animale şi pescuit, dezvoltarea şi evaluarea studiilor relevante şi măsurilor privind 
politica de dezvoltare în domeniul producţiei vegetale şi animale şi îmbunătăţirii calitative a agriculturii si a 
cresterii animalelor, adoptarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea şi modernizarea exploataţiilor agricole. 
Legătura cu serviciile competente ale ministerelor de fond şi cu  politicile naţionale de implementare în domeniile 
de responsabilitate în conformitate cu instrucțiunile lor, cooperează, comunica şi furnizează informaţii pe teme de 
competenţă pentru comunele din regiune şi oferă liniile directoare la unitate regională pentru servicii regionale, îşi 
exercită competenţele in agricultura, efective de animale şi pescuit. Responsabilităţile Departamentului (veterinar) 
se referă la asigurarea protecţiei animalelor în întreaga regiune, asigurarea stării de sănătate a animalelor si luarea 
deciziilor privind bolile animalelor care pot avea un caracter epidemic, precum şi luarea de măsuri pentru a proteja 
sănătatea publica. 

 
Rapoarte anuale: 

Raport de progres anual pentru 2012, al şaselea an al Programului de Dezvoltare Rurala a Greciei 2007-2013 
(PDR), elaborat de autoritatea de gestionare a (PDR ESA). PDR ESA are responsabilitatea principală de gestionare a 
programului, în colaborare cu serviciul special de aplicare PDR (PDR ENA), agenţiile de punere în aplicare şi 
organismul plătitor (Opekepe), în conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (CE) 1698/2005 privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi articolul 60 și anexa VII 
la Regulamentul (CE) 1974/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a regulilor de mai sus, modificată şi 
aflata în vigoare. 
www.agrotikianaptixi.gr 
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/arthrameletes 

 
Programe & servicii: 

 
Iniţiative de conştientizare in agricultura: 
Comunicate de presă: Adoptarea de majoritate a noii legi a MADF pentru acvacultură - noua harta de dezvoltare a 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/enimerosiproothisigeorproionton
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/enimerosiproothisigeorproionton
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/arthrameletes


 

 

       
 

 

industriei şi de atragere de investiţii. 
Intalnire la MADF / problemele producătorilor de citrice din Laconia. 
Bugetul Comisiei este de 33 mil. Euro, în primul rând pentru măsuri excepţionale de sprijin pentru piersici si 
nectarine. Regulamentul este revizuit la solicitarea Greciei. 
Corectarea problemelor prin plata despăgubirilor de 130 milioane de euro în 2013. Creditele EUR garantate de 
MRDF 
Clarificări privind comunicarea Comisiei Europene privind măsurile pentru anumite fructe si legume afectate de 
embargoul rus - nu aduce atingere măsurilor deja anunţate pentru piersici 
Cresterea la 1.513.764,05 €  acordati la 238 producători pentru Management integrat la sfecla de zahăr  
MRDF înregistreaza date privind cantităţile de piersici nectarine 
Consolidarea prezenţei de produse agro-alimentare grecesti în China printr-un centru de tranzit internaţional 
Cinci plăţi către beneficiari pentru conservarea raselor de animale autohtone pe cale de dispariţie  
Prima plată a compensaţiei pentru agricultori în 2013 
Pentru prima dată, incepe cartografierea la iarbă de mare greceasca (Posidonia) 
Îmbunătăţiri ale costului in acvacultură 
Notificare MADF pentru exporturile greceşti în Federaţia Rusă 
Programe noi de ajutor de stat în valoare de 28,5 milioane €  pentru combaterea mucegaiului la viţa de vie   
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/89-press 

Agricultura Inovativa, Cercetare si Transfer Tehnologic 
Orientare şi consiliere privind culturile complementare noi și existente pentru cei dispuşi să îndrăznesca 
producătorii - fermieri, cei care au dovedit că  pot rezista in arena dificila a producţiei agricole. 
Ministerul Agriculturii, în colaborare cu regiunile, cooperativele agricole şi grupurile de producători sunt in 
asteptarea la briefing-uri a agricultorilor pentru a promova culturile. Până în prezent, au avut loc întâlniri în 
Chalkis, Tripoli, Kiparissia şi Messinia. Noi culturi suplimentare sunt prezentate de: 
1. Ministerul Dezvoltării Rurale pentru 40 de culturi, care pot fi văzute de oricine pe site-ul Ministerului 
2. Cooperativa Agricola Zagora pentru cultivarea marului 
3. Cooperativa Agricola Chalastras pentru cultivarea orezului 
4. Cultivatorii Cooperativei Agricole şi Energia Plantelor Aromatice Aetoloakarnanias pentru cultivarea plantelor 
medicinale 
5. Producătorii Grupurilor de Cooperative Agricole Agios Athanasios Dramas pentru cultivarea rodiei 
6. Organizatia Agricola Elena "Dimitra" pentru cultivarea de leguminoase (fasole, linte, năut, etc)  
De asemenea, informaţii utile despre economia rurala şi agricultura durabilă oferite de: 
• Dr. John Spanos - cercetător senior, Fundaţia Institutului naţional de cercetare in agricultura si silvicultura  
• MUCH Musk - profesor de analiză instrumentală – chimie organica, D / Director al laboratorului de chimie la AUA 
• Vassilakakis Miltiade, profesor de pomologie Facultatea de agricultură, Universitatea Aristotelous din Salonic 
• Zervakis George, agronom, profesor asistent de Micologie AUA 
• Vlachostergios Dimitris asistent cercetător Institutul de furajare şi păşunat Larissa 

Mediu: 
Amenajarea teritoriului reprezinta un set de acţiuni privind organizarea, reglementarea şi coordonarea activităţilor 
umane în spaţiu, pentru a crea un model de dezvoltare spaţială, bazat pe principii de sustenabilitate. 
Dezvoltarea are trei nivele de planificare ca expresie a Politicii Naţionale de Amenajare a Teritoriului,: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/89-press


 

 

       
 

 

- Nivel naţional. 
- Nivel regional.  
- Nivel sub-regional. 
Având în vedere că planificarea spaţiului la nivel naţional şi regional include gestionarea zonelor rurale, planificare 
rurală este o condiţie sine qua non a componentei de modulare a strategiei naţionale în acest domeniu. 
Planificarea Rurală, printre alte probleme, locaţia activităţilor umane în zonele rurale prin gestionarea durabilă a 
resurselor naturale asigura astfel un echilibru între peisajul urban-rural, protecţia mediului şi a calităţii vieţii. 
Scopul principal al politicii Ministerului Dezvoltării Rurale şi Alimentiei de utilizare a terenului este acela, în primul 
rând, de a sprijini dezvoltarea regională prin abilitarea producției rurale, iar pe de altă parte protejarea mediului şi 
a resurselor naturale. Departamentul de planificare Yp.A.A.T , responsabil pentru punerea în aplicare a acestei 
politici, se asigura de: 

- distribuţia, delimitarea şi cartografierea resurselor regenerabile şi zonelor non-agricole şi infrastructura 
locaţiei activităţilor, formularea punctului de vedere al Ministerului la orice schimbare în utilizarea sau 
eliminarea acestor termeni cantitativi ai resurselor, in a menţine echilibrul și a asigura infrastructura de 
suprafaţei agricole. Având în vedere că terenurile agricole şi mai ales terenurilor agricole extrem de 
productive reprezinta o resursa naturala rara şi de neînlocuit, proprietate de importanţă naţională 
constituţional protejată, condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă şi bază esenţială a sistemului 
nostru de producţie, statul este obligat să le protejeze şi să păstreze, prin cadru juridic și de reglementare 
adecvat. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian 

Comerţul şi dezvoltarea pieţei:  
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/tomeisanapt/empor 
 

Dezvoltarea Afacerilor cu Valoare Adăugată  

 
Culturi: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production 
 

 
Bovine vaci/viţei 

Bovine de carne si sisteme de hrănire: 
Sistemele de furajare se concentreaza pe alimentele ecologice şi pe a minimiza colectarea selectivă a deşeurilor. 
Criteriile analitice se concentreaza pe criterii de mediu în utilizarea produselor din hârtie şi produse de curăţare, 
echipamente de bucatarie, alimente, etc 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=dCKOkxzZcuc%3D&tabid=533 

Facilităţi de manipulare la bovine de carne: 
1. Toate tipurile de facilităţi instituţionale  pentru animale se desfasoara in zonele populate sau apropiate 

(oraşe, sate, aşezări), precum şi in statiuni, sate tradiţionale, drumuri naţionale, căi ferate, râuri, lacuri, 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/agricultural-policy/tomeisanapt/empor
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=dCKOkxzZcuc%3D&tabid=533


 

 

       
 

 

terenuri tidale, plaje, zona siturilor arheologice sau locatii turistice recomandate, spitale, institutii caritabile, 
tabere, fabrici, ateliere, locatii de camping, manastiri si alte domenii relevante cu trafic crescut. 

2. Nivelul minim de spatiu necesar pentru construcţia de clădiri pentru animale este determinat de dispozițiile 
articolelor 6, 7 şi 8 din lege. 1577/1985 "Regulamentul general de construire" (A140) şi prevederile legislatiei 
specifice Sloop in vigoare la data respectiva. 

3. Distanţele minime între clădirile pentru animale şi instalaţii sau activităţi care vizeaza protejarea vietii, sunt in 
Tabelele 1 si Anexa 2 din Articolului 20 , dar nu se aplică in acelaşi mod în  zonele unde ferma este deja 
operationala din punct de vedere legal, prevederile din program vizand un nou proiect sau o noua activitate. 
Dacă sunt eliberate permise de orice clasa, de constructii de case, hoteluri, şcoli, tabere sau alte activități 
menționate la alineatul (1) după instalarea fermei, ferma nu este afectată de noile activităţi. 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.mon
adasN.4056.pdf 

Planul de carne de vită -vitel: 

Nutriţie si furajare: Sectorul agricol din industria alimentară produce anual în Uniunea Europeană aproximativ 120 
milioane tone de furaje. Calitatea hranei animalelor este esenţiala, deoarece afectează starea de sănătate a 
animalelor şi, prin urmare, siguranţa alimentară. Legislaţia reglementează etichetarea şi comercializarea furajelor 
pentru a da o mai mare importanta protejarii sănătăţii umane şi animale. Pe lângă regulile privind igiena şi 
controalele aplicabile furajelor, Uniunea reglementează în acest mod anumite substanţe şi produse pentru a 
reduce sau elimina prezenţa lor în hrana animalelor. 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm 

Regulament de mediu pentru producătorii de vite 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.mon
adasN.4056.pdf 

Structura fermei si sistemul de manipulare: Documente necesare pentru emiterea unei licenţe de activitate 
Cerere de atestat de agricultor • Raport Tehnic • Plan de incadrare in teritoriu si Harta • Plan arhitectonic • 
Studiu privind Deseurile- Plan de Canalizare sau Certificat de activitate non-deşeuri (D / Departamentul de 
Sănătate Publică) • Aprobarea de Mediu sau Certificatul de scutire (W / Departamentul de Promovare şi Protecţie 
a Mediului) • Document W. de descarcare de sarcini privind  site-uri preistorice şi clasice • Document de indicare 
a zonei (D / Departamentul de Silvicultură) • Document definitiv de indicare a zonei (W / Divizia de Silvicultură) • 
Certificat de Exceptare de la demolarea clădirilor pentru furaje (D / Direcţiei de Dezvoltare Rurală)• Adeverinta de 
exploatare a terenului (planificare) • Adeverinţă Municipiala • Autorizatie de Construire• Autorizatie de 
evacuarea apelor uzate (D / Divizia de Promovarea şi Protecţie a mediului) • Declaraţia privind furajarea 
animalelor pe produse si oi marcate cu crotal  • Contracte de proprietate, Certificat de Mostenitor  sau c 
arendare a parcelelor • Diverse alte înregistrări • Cerere - Declaraţie privind schema unică de plată (Uniunea de 
agricultorilor / Cooperative) • 2-3 fotografii cu turma de oi şi capre pentru a arăta că animalele au crotalii (numai 
pentru fermele unde nu sunt clădiri). http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/organotiki-domi/ypiresies-
dimou/tmima-georgikis-anaptyxis-kai-topikis-oikonomias/606----a----   

Condiţii pentru construcţia de clădiri agricole pentru animale. 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/apof270804.pdf 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.monadasN.4056.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.monadasN.4056.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.monadasN.4056.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.monadasN.4056.pdf
http://www.dictionarromanenglez.ro/dictionar/adeverin%C5%A3%C4%83
http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/organotiki-domi/ypiresies-dimou/tmima-georgikis-anaptyxis-kai-topikis-oikonomias/606----a----
http://www.gazi.gov.gr/index.php/lang-el/organotiki-domi/ypiresies-dimou/tmima-georgikis-anaptyxis-kai-topikis-oikonomias/606----a----
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/apof270804.pdf


 

 

       
 

 

Ghid de manipulare a organismelor moarte: http://www.paseges.gr/el/news?subject=BeefBreeding 
 

Listarea companiilor pentru prelucrarea furajelor - 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm 

        
 Cunostinte fundamentale 

Nutriţie:http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm 

Facilitati:http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/apof270804.pdf 

Sistem de furajare: 

Facilităţi de manipulare: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-
2/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/280-nomothesia3 

Actualizare de piaţă: 

      
Finisare: 

 

 
Lactate: 

JMD 175 180 (Monitorul Guvernului 1721 / 02-08-11) înlocuieste Decizia Ministerială comuna nr. 296113/2006 (B 
1414) "Utilizarea măsurilor de control al producției, prelucrarii, ambalarii, distribuţiei şi comercializarii laptelui și 
produselor lactate" (echilibrulapte-zer) 
Decizia 312 745 (Monitorul Oficial al Guvernului 9 / 11-01-11) , normele de aplicare din Regulamentul (CE) no. 
479/2010 al Comisiei privind comunicările dintre statele membre și Comisiei pe teme de  lapte şi produse lactate. 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/milk-dairy 

 
Carne de porc: 

RM 834/52120 / 04.17.2014: "Determinarea măsurilor suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 a Parlamentului European și Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1249/2008 și 
nr. 2010/642 / Decizia Comisiei UE de clasificare a carcaselor de porc și raportarea prețurilor. "(09/05/14) 

JMD 187062 / 06.10.2011: "Măsuri suplimentare de definire a procedurilor şi documentelor pentru acordarea 
ajutorului financiar comunitar în sistemul de depozitare privată a cărnii de porc în contextul Reg (CE) 1234/2007 si 
Reg (CE) 826/2008". (24.11.11) 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/367-nomothesia-xoiron 

 
Alte animale 

http://www.paseges.gr/el/news?subject=BeefBreeding
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/apof270804.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/280-nomothesia3
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/280-nomothesia3
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/367-nomothesia-xoiron


 

 

       
 

 

Oi / capre / păsări de curte  
       Producţia de lapte de capră - ghid pentru estimarea investiţiei si costul de operare: 

Planificator la ovine: JMD arithm.262345 / OG 323 / 22-03-10 pentru măsurile specifice de susținere în 
conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și Regulamentul 1120/2009 al Comisiei 
(10.06.2010) 
HG 267 051 / 13-05-10 (754 Monitorul Oficial/11.06.10) punerea în aplicare a CMD pentru susținere specifica în 
implementarea articolului 68 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 
 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/452-
nomothesiaaigoprovata 

Structura exploataţiei: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/apof270804.pdf 
Toate categoriile de facilităţi pentru septelul de animale fiind desfasurate peste zonele populate conduce la trafic 
crescut (oraşe, sate, aşezări), precum şi statiuni, sate tradiţionale, drumuri naţionale şi căi ferate, râuri, lacuri, 
promontorii, plaje, situri arheologice sau site-uri turistice , spitale, institutii caritabile, tabere, fabrici, ateliere, 
camping site-uri, manastiri. 
2 Minima extinderea necesara pentru construcţia de clădiri pentru animale este reglementata de dispozițiile 
articolelor 6, 7 şi 8 din legea nr. 1577/1985 "Regulamentul general de constructie" (A140) şi prevederile legislaţiei 
in vigoare de planificare specifice Sloop. 3 Distanţele minime între clădirile pentru animale şi instalaţii sau 
activităţi care vizeaza protecţia vietii, se referă la tabelele 1 si 2 din anexa la articolul 20 și nu se aplică în cazurile 
in care ferma deja este legal  operationala in zona, aplicandu-se pentru  un nou proiect sau activitate. Dacă după 
instalarea fermei  sunt eliberate autorizatii de constructii oricarei categorii de case, hoteluri, şcoli, tabere sau alte 
activități menționate la alineatul (1), ferma nu este afectată de noile activităţi. 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.mon
adasN.4056.pdf 

Comercializarea carnii si produselor din carne:  

Pentru a asigura stabilitatea pieţelor şi un nivel de trai satisfăcător pentru comunitatea agricolă, a fost dezvoltat 
un sistem de susţinere a preţurilor în paralel cu introducerea unor scheme de sprijin direct. Sistemul de susţinere a 
preţurilor ţine cont de nevoile fiecărui sector agricol şi interdependenţa lor. Măsurile iau forma: intervenţiei 
publice în pieţele pentru produsele agricole; plata ajutorului pentru depozitare privată de cereale, orez, zahar, ulei 
de măsline şi măslinelor de masă, carne de vită şi mânzat, lapte şi produse lactate, carne de porc, carne de oaie și 
carne de capră. 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/agricultural_products_markets/l11067_en.htm 
Prezentul regulament stabilește: i. procedurile adoptate de AGROCERT pentru includerea în sistemul de control și 
certificare a exploatațiilor/întreprinderilor care produc produse specifice crescătorilor de păsări de curte definite 
în Decretul Ministerial comun. 313 875/07.12.2004, numit în continuare pentru concizie Products Ltd, în 
conformitate cu legea aplicabilă. ii. procedurile de control adoptate de AGROCERT pentru piaţa pentru a asigura 
menținerea conformității produselor sau comercializarea păsărilor care poartă indicații referitoare la CMD. No 313 
875 / 07.12.2004 AGROCERT conforme cu cerinţele legislaţiei aplicabile, drepturile şi obligaţiile 
exploatațiilor/întreprinderilor şi AGROCERT. IV costul serviciilor AGROCERT. 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/Kan_pistopoiisis_Agrocert_gia_eidikes_ptinotrof_

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/452-nomothesiaaigoprovata
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/452-nomothesiaaigoprovata
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/apof270804.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.monadasN.4056.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/diadikasia_ekdosis_adeias_egatast.monadasN.4056.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/Kan_pistopoiisis_Agrocert_gia_eidikes_ptinotrof_ektrofes.pdf


 

 

       
 

 

ektrofes.pdf 

Program intern de inspecții la carne: 

Crestere de oi / capre / rase de păsări de curte: 
Prezentul regulament stabileste: i. procedurile adoptate de AGROCERT pentru includerea în sistemul de control și 
certificarea exploatațiilor / întreprinderilor care produc produse specifice crescătorilor de păsări de curte definite 
în Decretul Ministerial comun. 313 875 / 07.12.2004, numit în continuare pentru concizie Products Ltd, în 
conformitate cu legea aplicabilă. ii. procedurile de control adoptate de AGROCERT pentru piaţa pentru a asigura 
menținerea conformității produselor sau comercializarea păsărilor care poartă indicații referitoare la CMD. No 313 
875 / 07.12.2004 AGROCERT conforme cu cerinţele legislaţiei aplicabile, drepturile şi obligaţiile 
exploatațiilor/întreprinderilor şi AGROCERT. IV costul serviciilor AGROCERT. 
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/Kan_pistopoiisis_Agrocert_gia_eidikes_ptinotrof_
ektrofes.pdf 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/737-
egatastaseisaigoprobata 

Fişe de nutriţie generala: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm 

Fişe de sănătate-boală  
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/ptina/208-astheneiesptinon-cat 
 http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/823-
astheneiesaigoprobaton 

Furaje prelucrate: 
 Hrana pentru animale trebuie să respecte conditiile de siguranţă şi comercializare. Trebuie: sa prezinte siguranta 
ca nu are impact negativ direct asupra mediului, bunăstării si sanatatii animalelor, ca se potriveste scopului și 
calitatii comerciale ca sunt etichetate, ambalate şi prezentate în conformitate cu legea aplicabilă şi respectă 
prevederile tehnice privind impurităţi şi alţi determinanţi chimici (a se vedea Anexa I a Regulamentului). Hrana 
pentru animale nu trebuie sa includa materie primă a carei plasare pe piaţă sau a carei utilizare este restricţionată 
sau interzisă (a se vedea Anexa III din regulament). Trasabilitatea hranei pentru animale trebuie să fie garantata în 
toate etapele producerii, prelucrării şi distribuţiei. Antreprenorii care opereaza cu  furaje pot astfel să identifice 
orice persoană care a cumpărat hrană pentru animale, sau un animal pentru a-l utiliza ca hrana sau orice altă 
substanţă destinata încorporării în furaje. Furajele introduse sau care pot fi introduse pe piaţa comunitara trebuie 
etichetate adecvat sau identificate pentru a facilita trasabilitatea lor. În cazul în care un operator economic de 
furaje consideră că un flux nu respectă cerințele pentru siguranţa hranei animalelor, iniţiaza imediat proceduri 
pentru retragerea furajului în cauză de pe piaţă. Apoi, informează imediat autorităţile competente şi utilizatorii. 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/sa0019_el.htm 
 

 
 Furaje 

Păşuni/păşunat: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Boskotopoi/nomos4264_artho60.pdf 
http://old.law.uoa.gr/crime-research/boskotopoi.pdf 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/Kan_pistopoiisis_Agrocert_gia_eidikes_ptinotrof_ektrofes.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/poulerika/Kan_pistopoiisis_Agrocert_gia_eidikes_ptinotrof_ektrofes.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/737-egatastaseisaigoprobata
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/737-egatastaseisaigoprobata
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_el.htm
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/ptina/208-astheneiesptinon-cat
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/823-astheneiesaigoprobaton
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/823-astheneiesaigoprobaton
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/sa0019_el.htm
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Boskotopoi/nomos4264_artho60.pdf
http://old.law.uoa.gr/crime-research/boskotopoi.pdf


 

 

       
 

 

Păşunea, ca decizie de demarcaţie, gestionata ca pădure sau teren împădurit. Păşunea este tratata conform cu 
prevederile legii pădurii cu privire la drepturile de proprietate, de protecţie şi, în general, de exploatarea terenului 
pădurii. În cazul în care vegetaţia de păşune este parţial sau total distrusa de incendiu sau din alte cauze, intervalul 
de reglare se face după luarea în considerare a elementelor studiului de management şi termenii articolului 1 Fri c. 
2 Managementul păşunilor (campie, zone muntoase, munte), indiferent de proprietarul animalelor, acţionează 
unitar si e în responsabilitatea statului exercitată fiind de Ministerul Agriculturii. 

Culturile anuale pentru furaje verzi şi păşunat: Hrana pentru animale trebuie să respecte conditiile de siguranţă şi 
comercializare. Trebuie: sa fie sigura ca nu are un impact negativ direct asupra mediului, bunăstării si sanatatii 
animale, sa se potrivesca scopului și calitatii comerciale etichetate, ambalate şi prezentate în conformitate cu 
legea aplicabilă şi respectă prevederile tehnice privind impurităţi şi alţi determinanţi chimici (a se vedea Anexa I a 
Regulamentului). Hrana pentru animale nu trebuie sa includa o materie primă a carei plasare pe piaţă sau a carei 
utilizare este restricţionată sau interzisă (a se vedea Anexa III din regulament). Trasabilitatea hranei pentru 
animale trebuie să fie garantata în toate etapele producerii, prelucrării şi distribuţiei. Operatorii de afaceri pentru 
furaje sunt astfel gata să poată identifica orice persoană care a cumpărat hrană pentru animale, un animal utilizat 
pentru alimentatie sau orice altă substanţă destinata încorporării sau care ar putea fi încorporata în furaje. 
Furajele plasate sau care pot fi introduse pe piaţa comunitatii trebuie etichetate adecvat sau identificate pentru a 
facilita trasabilitatea acestora. În cazul în care un operator economic de furaje consideră că un flux nu respectă 
cerințele pentru siguranţa hranei pentru animale, iniţiaza imediat proceduri pentru retragerea furajului în cauză 
de pe piaţă. Apoi, informează imediat autorităţile competente şi utilizatorii.  
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/sa0019_el.htm 
http://www.agrocapital.gr/Category/News/Article/5351/etisia-ekthesi-gia-to-eyrwpaiko-systima-egkairis-
proeidopoiisis-gia-ta-trofima-kai-tis-zwotrofes 

 
 

Controlul dăunătorilor: 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/hygiene_guides?par=ENTERPRISE 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/iso 

 
 

Siguranţa alimentară  
Regulament: HACCP (Analiza riscurilor. Controlul punctelor critice) sau AKSSE (Analiza riscurilor. Controlul 
punctelor critice) este un proces conceput pentru a: 
a. recunoaşte pericolele microbiene, chimice şi fizice asociate cu orice stadiu al ciclului alimentelor (analiza de 
risc). 
b. evalueaza semnele care pot reduce sau elimina riscurile potenţiale (punctele critice de control) 
c. aplica procedurilor de control al punctelor critice de control 
http://asfaleiatrofimon.blogspot.gr/2011/04/haccp.html 

Inspecţie: 

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/sa0019_el.htm
http://www.agrocapital.gr/Category/News/Article/5351/etisia-ekthesi-gia-to-eyrwpaiko-systima-egkairis-proeidopoiisis-gia-ta-trofima-kai-tis-zwotrofes
http://www.agrocapital.gr/Category/News/Article/5351/etisia-ekthesi-gia-to-eyrwpaiko-systima-egkairis-proeidopoiisis-gia-ta-trofima-kai-tis-zwotrofes
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/hygiene_guides?par=ENTERPRISE
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/iso
http://asfaleiatrofimon.blogspot.gr/2011/04/haccp.html


 

 

       
 

 

Monitorizare: 

 
Irigare  
Districte: 
http://dydaton.damt.gov.gr/images/stories/files/KYA43504-05.pdf 
Licenţele categoriilor de apă şi implementarea de proiecte de recuperare, procesul de emitere, conţinutul şi 
durata acestora. 

 
Siguranţa alimentară  
HACCP (Analiza riscurilor. Controlul punctelor critice) sau AKSSE (Analiza riscurilor si controlul punctelor critice) este 
un proces conceput pentru a: 
a. recunoaşterea pericolelor microbiene, chimice şi fizice asociate cu orice stadiu al ciclului de viaţă al alimentelor 
(analize de risc) 
b. evaluarea semnelor care poate reduce sau elimina riscurile potenţiale (punctele critice de control) 
c. aplicarea procedurilor de control a punctelor critice de control 
http://asfaleiatrofimon.blogspot.gr/2011/04/haccp.html 
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Puncte nationale de contact pentru antreprenori / FYROM  ………………………………………………… 
 

Retea nationala / FYROM  ……………………………………………………………………………………………. 
 

Clustere de inovare agricola / FYROM  ……………………………………………………………………… 
 

Statistici nationale / FYROM  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Standarde nationale oficiale de calitate / FYROM  ………………………………………………………………….. 
 

Alte informatii / FYROM   …………………………………………………………………………………………. 
 

Federatia  fermierilor din  Republic a Macedonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Legislatie 
nationala  

 
Politici: 
- Programul de lucru al Guvernului Republicii Macedonia pentru perioada 2011-2015 
(http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/ProgramaVlada20112015.pdf) 
- Programul Naţional de aderare la Uniunea Europeana, revizuit 2014-2016 

FYM / CONTACT 
 

FYM   / RETEA 

FYM  / CLUSTERE 

FYM / STASTICI 

FYM / STANDARDE 

FYM / ALTE INFO 

http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/ProgramaVlada20112015.pdf


 

 

       
 

 

(http://www.sep.gov.mk/content/?id=96#.U-IY5GMq9bx ) 

 
Legi: 

- Legea privind agricultura şi dezvoltarea rurală (OG 49/2010, 53/2011, 126/2012); 
- Legea privind Agenţia IPARD (OG 72/2007, 05/2009); 
- Legea privind FADN (OG 110/2007, 53/2011); 
- Legea privind zootehnia (OG 07/2008, 116/2010); 
- Legea privind calitatea produselor agricole (OG 140/2010, 53/2011, 55/2012); 
- Legea privind inspecţia agricola (OG 20/2009, 53/2011); 
- Legea vinului (OG 50/2010, 53/2011); 
- Legea privind productia ecologica (OG 146/2009,53/2011); 
- Legea privind seminţele si materialul saditor (OG 39/2006. 89/2008, 171/2010, 53/2011); 
- Legea privind înfiinţarea de agenţii pentru antreprenoriat in Republica Macedonia (OG 

60/2003, 161/2009, 171/2010/, 41/2014); 
- Legea societăţilor comerciale (OG 28/04, 84/05/, 25/07 87/08, 42/10,48/10,24/11 si 

166/12); 
- Legea privind proprietatea industrială (OG 21/2009 and 24/2011); 
- Legea cooperativelor agricole (OG 23/2013); 
- Legea cooperativelor (OG 54/02, 84/05) 
- Legea privind raporturile de muncă (OG 62/05, 106/08, 161/08); 
- Legea privind impozitele pe proprietate (OG 61/04, 92/07, 102/08); 
- Legea privind activitatea in agricultură (OG 11/02, 89/08); 
- Legea privind terenurile agricole (OG 135/07, 17/08); 
- Legea privind standardizarea (OG 54/02); 
- Legea cooperativelor agricole (23/2013) 
- Decizia pentru adoptarea clasificării naţionale a activităţilor (OG 147/08); 
- Legea privind bunăstarea animalelor (OG 113/07); 
- Act de identificarea şi înregistrarea animalelor (OG RM 69/04, 81/07); 
- Actul pentru zootehnie (OG 7/08); 
- Legea sanitar-veterinară (OG 113/07); 
- Legea privind deşeurile şi subprodusele de origine animală (OG 113/07); 
- Legea de sănătate publica veterinara (OG 114/07); 
- Legea fitosanitara (OG 29/05, 81/08, 20/09); 
- Legea privind produsele fitofarmaceutice (OG 110/07, 20/09); 
- Legea privind siguranţa alimentară şi Produse şi Materiale în contact cu produsele 

alimentare (OG 54/02; 84/07); 
- Legea privind mediul (OG 53/05, 81/05, 24/07, 159/08); 
- Legea privind sănătatea si siguranta ocupaţională (OG 92/07, 136/11) 
- Legea privind gestionarea deşeurilor (OG 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08); 

 
Tratate, acorduri sau protocoale: 
- Acordul de stabilizare şi de asociere (OG 28/2001 

http://www.sep.gov.mk/data/file/SSA/SSA%281%29.pdf ) 

http://www.sep.gov.mk/content/?id=96#.U-IY5GMq9bx
http://www.sep.gov.mk/data/file/SSA/SSA%281%29.pdf


 

 

       
 

 

- Legea pentru ratificarea Acordului de comerţ liber între Republica Macedonia şi Turcia (OG 
83/1999)  

 
Strategii şi planuri: 
- Planul național pentru productia ecologica 2013-2020 
(http://www.mzsv.gov.mk/files/Nacionalen%20Plan%20za%20Organsko%20Proizvodstvo_201
3%20-%202020.pdf) 
- Strategia pentru promovarea exportului 
(http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20na%20
izvozot.pdf ) 
- Strategia Naţională de dezvoltare a agriculturii şi dezvoltării rurale 2014-2020 
- Strategia de inovare a Republicii Macedonia 2012 - 2020 
(http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20inovacii_final_oktom
vri2012.pdf ) 
- Programul Naţional de dezvoltare a agriculturii şi dezvoltării rurale 2013-2017 (OG 134/2012) 
- Strategia Naţională pentru dezvoltare durabilă in Republica Macedonia 2009-2030 
(http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Nacionalna%20strategija%20za%20odrzli
v%20razvoj.pdf)  
- Europa de Sud-Est 2020: locuri de muncă şi prosperitate în perspectiva europeana 
http://www.economy.gov.mk/dokumenti/strategii/index.1.htm) 
-  Planul strategic al Secretariatului pentru afaceri europene 2014 2016 
(http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Registar-na-
dokumenti/00%20SEP_STRATESKI%20PLAN%202014_2016_30%2007%202013_13_01_2013_kusa%20ve
rzija.pdf ) 

 
 
Taxe: 

- Legea privind impozitul pe venitul personal (OG 80//93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 
8/01,50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 
139/09, 171/2010, 135/2011, 166/2012, 187/2013 и 13/2014)                           
(http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0646/Zakon_za_personalniot_danok_na_goh
od_13_21.01..2014...pdf) 
-  Legea privind valoarea TVA (OG 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 93/00, 8/01, 21/03, 17/04, 
19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 
155/12, 12/14 and 112/2014).  
- Legea privind ocuparea forţei de muncă şi asigurarea în caz de şomaj (OG 153/2012) 
- Legea privind activităţile de inovare (OG 79/13, 137/13) 
- 
 

http://www.mzsv.gov.mk/files/Nacionalen%20Plan%20za%20Organsko%20Proizvodstvo_2013%20-%202020.pdf
http://www.mzsv.gov.mk/files/Nacionalen%20Plan%20za%20Organsko%20Proizvodstvo_2013%20-%202020.pdf
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20na%20izvozot.pdf
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20promocija%20na%20izvozot.pdf
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20inovacii_final_oktomvri2012.pdf
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Strategija%20za%20inovacii_final_oktomvri2012.pdf
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Nacionalna%20strategija%20za%20odrzliv%20razvoj.pdf
http://www.konkurentnost.mk/StrateskiDokumenti/Nacionalna%20strategija%20za%20odrzliv%20razvoj.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Registar-na-dokumenti/00%20SEP_STRATESKI%20PLAN%202014_2016_30%2007%202013_13_01_2013_kusa%20verzija.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Registar-na-dokumenti/00%20SEP_STRATESKI%20PLAN%202014_2016_30%2007%202013_13_01_2013_kusa%20verzija.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/Dokumenti/Registar-na-dokumenti/00%20SEP_STRATESKI%20PLAN%202014_2016_30%2007%202013_13_01_2013_kusa%20verzija.pdf


 

 

       
 

 

Inregistreaza-ti afacerea: 
- Programul de autoangajare 
(http://issuu.com/samovrabotuvanje/docs/01_programa_za_samovrabotuvanje_201?e=7165560/1438
908) 
- Manual pentru auto-ocuparea forţei de muncă 
(http://issuu.com/samovrabotuvanje/docs/priracnik_samovrabotuvanje_2013_web_final ) 

 
Regulamente: 

- Legea  Marcii Inregistrata (OG 92/2009)  
- Reguli privind cerinţele generale pentru siguranţa alimentară (OG 54/2002) 
- Regulamente privind cerințele specifice pentru produsele alimentare de origine 

animală (OG 115/2008) 
- Reguli privind cerinţele generale pentru producţia primară şi operaţiunilor asociate şi 

cerinţele generale pentru alimente (OG 12/2012) 
- Regulament privind furnizarea directă de către producător de cantități mici de produse 

primare la consumatorul final sau către comercianţi locali cu amănuntul, furnizarea 
directa către consumatorul final şi cerințele generale şi specifice de activitate localizata 
pentru micii operatorii de alimente (OG 10/2013) 

- Regulamentul privind păstrarea unui registru cu furnizori de seminţe de plante agricole 
(OG 8/07) 

- Regulamentul pentru varietăţile şi cantităţile de seminţe şi materialul săditor din 
soiurile selectate pentru folosire personala de la producători a caror înregistrare în 
registrul de furnizori de seminţe şi material săditor nu este obligatorie (OG 23/11) 

- Regulamentul pentru înregistrarea soiurilor în lista varietatilor naționale şi pentru 
actualizarea acestei listei (OG 103/09) 

- Lista varietatilor naționale valabile la data anuntului de apel pentru propuneri 
- Regulamentul pentru comercializarea materialului de înmulțire si materialului saditor 

de plante fructifere pentru producerea de fructe (OG 84/11) 
- Regulamentul pentru comerţul cu seminţe pentru legume (OG 59/07) 
- Regulamentul pentru comercializarea materialului de reproducere vegetativă a vitei de 

vie (OG 116/11) 
- Regulamentul pentru cantităţile de seminţe şi materialul saditor din soiurile de plante 

agricole in ambalaj original, care pot fi importate pentru uz personal (OG 107/11) 
- Regulamentul pentru condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de către furnizor pentru a 

fi înregistrat în registrul pentru seminţe şi registrul pentru materialul saditor, 
conţinutul şi modul de funcţionare al registrelor şi conţinutul cererii de inregistrare 
(OG 8/07) 

- Regulamentul pentru condiţiile şi mijloacele pentru protecția animalelor de fermă (OG 
140/09) 

- Regulamentul pentru formularul şi conţinutul registrului, informaţiile necesare pentru 
înregistrare de facilităţi pentru adăpostirea animalelor în scopuri de reproducere și 

http://issuu.com/samovrabotuvanje/docs/01_programa_za_samovrabotuvanje_201?e=7165560/1438908
http://issuu.com/samovrabotuvanje/docs/01_programa_za_samovrabotuvanje_201?e=7165560/1438908
http://issuu.com/samovrabotuvanje/docs/priracnik_samovrabotuvanje_2013_web_final


 

 

       
 

 

mijloace de înregistrare (OG 161/11) 
- Regulamentul privind identificarea și înregistrarea vitelor (OG 47/05, 57/07) 
- Regulamentul privind identificarea şi înregistrarea ovinelor şi caprinelor (OG 58/08) 
- Regulamentul pentru identificarea şi înregistrarea animalelor din specia porcină (OG 

84/10) 
- Comenzi anuale şi programe de măsuri şi acţiuni pentru preventia bolilor animale 

valabile la data anuntului de apel pentru propuneri 
- Regulamentul privind raportarea obligatorie a bolilor animale și lista bolilor animale 

care trebuie să fie raportate (OG 110/10) 
- Regulamentul privind cerinţele specifice pentru securitate şi igiena, mijloace şi 

modalităţi de efectuarea controalelor oficiale ale laptelui și produselor lactate (OG 
26/12) 

- Set de reguli privind procedura de omologare pentru construirea de facilităţi auxiliare, 
sere sau facilitarea prelucrarii primare a produselor agricole pe terenurile agricole, 
formularul de aplicare şi documentele necesare (OG 93/11) 

- Set de reguli de procedura pentru conversia temporară de terenuri agricole, forma şi 
conţinutul din formularul de aplicare şi documentele necesare (OG 94/11, 143/11)  

- Set de reguli privind modificarea și completarea regulamentului de procedură pentru 
acordarea aprobării privin construirea instalațiilor auxiliare, sere sau facilitatea pentru 
prelucrarea primară a produselor agricole pe terenurile agricole, formularul de 
aplicare şi documentele necesare (OG 152/11) 

- Regulamente privind semnele pentru sănătatea şi securitatea muncii (OG127/07) 
- Set de norme privind forma și conținutul de tip şablon pentru notificarea inceperii 

activităţilor ocupaţionale (OG 136/07) 
- Regulamente privind modul de atestare pe zona securitatii ocupationale (OG 98/00) 
- Regulamente privind sănătatea şi securitatea în timpul procesului de lucru expus la 

risc de zgomot (OG 21/08) 
- Regulamente privind echipamentul de securitate personală (OG 116/07) 

Regulamente privind sănătatea ocupaţională si siguranta în timpul utilizării 
echipamentului de lucru (OG 116/07) 

- Regulamente privind sănătatea şi securitatea lucrului în timpul procesului de lucru 
expus la vibraţii mecanice (OG 26/08) 

- Regulamente privind procedura de eliberare a permisului operaiv cu planul operaiv 
(OG 04/06) 

- Regulamente privind procedura pentru obținerea permisului de mediu B-integrat (OG 
04/06) 

- Regulamente privind procedura de obţinerea permisului de mediu A-integrat (OG 
04/06) 

- Decret privind stabilirea proiectelor si criteriilor pe baza cărora se desfasoara 
examinarea pentru evaluarea impactului asupra mediului (OG 74/05, 109/09) 

- Decret privind stabilirea activităţilor instalațiilor pentru care este eliberat permisul 
integrat de mediu sau permisul operaiv cu planul operaiv şi marja de timp pentru 
depunerea cererii de permis operaiv cu planul operaiv (OG 89/05) 

- Regulamente privind modul de înregistrare în registrul producătorilor de vin, forma, 
conţinutul şi modul de a păstra registrul (OG 144/10, 113/11, 04/12) 



 

 

       
 

 

-  Regulamente privind condiţiile detaliate pentru spațiile și echipamentul pentru 
producția de vin (OG 144/10). 

- Set de norme privind forma și conținutul cererilor și modul de aplicarea modificărilor 
în registrul viţei de vie (OG 15/11) 

- Set de reguli privind conținutul și modul de folosire al datelor de pe eticheta 
produselor de struguri şi de vin (*) (OG 106/11) 

- Set de reguli privind forma, conținutul și modul de pastrare a registrelor de intrare şi 
ieşire de produse struguri şi vin (*) (OG 161/11) 

- Set de reguli privind modul de aplicare de tratamente oenologice, caracteristicile lor, 
precum şi maximul prevazut de mijloace oenologice autorizate, sunt utilizate în 
producția de vin (*) (OG 16/12) 

- Regulamente privind condiţiile şi mijloacele pentru protecția animalelor de fermă (OG 
140/09) 

- Regulamente pentru tratarea animalelor în timpul sacrificarii (OG 163/10) 
- Regulamente privind procedurile de punere în aplicare a principiilor HACCP de catre 

operatorii de produse alimentare, precum şi modul de verificare a procedurilor de 
către autoritatea competentă (OG 113/08) 

- Regulamente privind cerinţele specifice pentru securitatea, igiena, mijloace şi 
modalităţi de efectuare a controalelor oficiale la lapte și produse lactate (OG 26/12) 

- Regulamente privind modul de eliberare a certificatului pentru siguranţă, forma şi 
conţinutul cererii pentru eliberarea certificatului si  costurile pentru eliberare (OG 
156/07 

- Regulamente privind starea igienico- sanitara pentru producția de alimente (OG 
32/06, 35/09 

- Regulamente privind etichetarea produselor alimentare (OG 118/05) 
- Regulamente pentru cerinţe speciale privind calitatea sucurilor de fructe şi alte 

produse similare (OG 32/06) 
- Regulamente privind cerinţe speciale ale produselor congelate rapid (OG 32/06) 
- Regulamente privind omologarea şi documentaţia necesară pentru producţia de 

produse alimentare pentru scopuri nutriționale speciale şi alimente noi. (OG 3/2007) 
- Regulamente privind produse şi materiale în contact cu alimentele (OG 93/10) 
- Regulamente privind cerințele speciale pentru produsele alimentare de origine 

animală (OG 115/08, 21/09) 
- Regulamente privind forma şi conţinutul registrului de facilităţi alimentare, operatorii, 

modul şi procedura de înregistrare a facilităţilor alimentare şi a operatorilor (OG 
19/08) 

- Lista categoriilor de produse de origine animală (OG 53/08) 
- Regulamente privind condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de utilitatile pentru 

sacrificarea animalelor, prelucrarea şi depozitarea produselor de origine animală (OG 
RSFI 53/89) 

- Regulamente minime sanitar-veterinare privind producerea, pastrarea, reproducerea, 
comerţul, carantina şi izolarea animalelor (OG SRM 2/79) 

- Regulamente privind modul de manipulare a animalelor în timpul sacrificării (*) (OG 
163/10) 

- Regulamente privind identificarea suplimentara a carnii de pasăre destinata pieței în 



 

 

       
 

 

termeni de congelare şi metoda de reproducţie, marcajele şi folosirea lor (*) (OG 
35/11) 

- Regulamente privind forma și conținutul registrului de facilităţi şi operatorii de 
produse alimentare de origine non-animală, forma şi conţinutul registrului de facilităţi 
şi operatorii cu produse alimentare de origine animala, forma şi conţinutul de aplicare 
pentru înregistrare şi modul de înregistrare a operatorilor de produse alimentare şi 
facilităţi (94/11, 152/11, 15/12)  

- Regulamente privind mijloacele de efectuare și asigurarea trasabilității produselor 
alimentare de origine animală şi a furajelor (OG 59/12) 

- Regulamente privind formularul de cerere pentru înscrierea în registrul cumpărătorilor 
şi registrul importatorilor a anumitor produse agricole şi documentele justificative 
necesare (OG 102/10) 

- Regulamente privind condițiile detaliate pe care trebuie sa le indeplineasca toti 
cumparatorii de produse agricole şi condiţiile detaliate care trebuie îndeplinite la 
punctele de cumpărare pentru produsele agricole (OG 102/10, 144/10, 156/11) 

- Regulamente privind tipul de date pentru suma planificată pentru achiziţionarea de 
produse agricole şi de cumpărare pentru anul precedent, modul de livrare, forma şi 
trimiterea formularului (OG 102/10) 

- Regulamente privind cererea de înregistrare în registrul cumpărătorilor şi registrul  
importatorilor a anumitor produse agricole şi documente justificative necesare (OG 
102/10, 144/10, 156/11) 

- Regulamente privind condiţiile pentru înscrierea în registru a importatorilor de 
anumite produse agricole (OG 102/10, 144/10 

- Regulamente privind forma şi conţinutul cererilor pentru depunerea de rapoarte în 
care datele se referă la fructe proaspete si legume pe specii, soiuri şi clase, precum şi 
originea lor privind cantitățile cumpărate, vândute şi stocate (OG 90/11) 

- Regulamente privind standardele minime de calitate pentru fructe şi legume 
proaspete destinate prelucrării şi standarde de comert specifice pentru calitatea 
fructelor şi legumelor destinate utilizarii.  (*) (OG 91/11) 

- Regulamente privind forma, conţinutul şi maniera de a menţine înregistrarea in 
registrul de utilizatori cu denumiri de origine, Registrul de utilizatori cu indicații 
geografice sau Registrul de utilizatori pentru marca specialitate tradiţională garantata 
(*) (OG 99/11) 

-  Norme privind forma și conținutul caietului de sarcini pentru obţinerea marcii pentru 
specialitate tradiţională garantată (*) (OG 99/11) 

- Set de reguli privind forma și conținutul documentului unic privind înregistrarea mărcii 
de origine sau indicaţie geografică (*) (OG 99/11) 

- Regulamente privind formularul de cerere și documentația justificativa necesare 
pentru înregistrarea în registrul organizațiilor de producători (OG 125/11) 

- Regulamente privind formularul de aplicare şi documentele necesare pentru 
înregistrarea grupurilor de producători în Registrul Grupurilor de Producători (OG 
126/11) 

- Regulamente privind modul de depozitare a laptelui crud și prelevarea de probe 
pentru analiză şi supranalza, conţinutul, forma şi modul de depunere a procesului-
verbal, metodele de analiză a laptelui crud, metoda de clasificare şi metoda de 



 

 

       
 

 

evaluare a laptelui crud şi modul de desfăşurarea  programului de training si formare 
pentru controlori. (OG 151/11) 

- Regulamente privind condiţiile tehnice minime pentru facilităţi administrative şi 
facilităţi în care este efectuat comerţul (OG 21/04, 54/04, 79/04, 70/07, 93/08, 
124/11) 

- Regulamente privind formularul şi conţinutul documentului – cerere pentru 
îndeplinirea condiţiilor tehnice minime pentru efectuarea comerţului incepand cu 
magazine de vânzare şi alte obiecte comerciale (OG 21/04, 86/05) 
 

 
 
Permise si licenţe: 

- Legea privind codul vamal (39/2005, 04/2008, 158/2010, 44/2011, 53/2011, 11/2012, 
171/2012, 187/2013) 

- Ministerul Economiei (http://www.economy.gov.mk/ ) 
- Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Economiei privind apa 

(http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/138 ) 

 
Drepturi de autor si proprietate intelectuala: 

- Publicarea  Secretelor proprietatii intelectuale 
(http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/Pub/TajnitenaIS/TajnitenaIS.pdf) 

- Publicarea de inventii si patente 
(http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/Pub/PRONAJDOCI%20I%20PATENTI/PRONAJDO
CI%20I%20PATENTI.pdf ) 

 

 
Notă: Informaţiile de mai sus, link-uri sau documente trebuie să se concentreze pe legislația națională: 
 
 

2. Suporturi finaciare naţionale  pentru Initiativele antreprenorilor 
 

Proiecte cheie: 

Cea mai mare parte a proiectelor implementate în Republica Macedonia sunt înregistrate în 
Centrul Furnizor de Asistenţă de Date –CFAD (CDAD in orig), utilizat ca sursă de informaţii 
pentru acest subiect. Luand în considerare datele furnizate de CDAD se poate remarca faptul 
ca 9.231% din totalul asistenței este legată de agricultură din totalul  proiectelor înregistrate 
în baza de date, în sumă totală de 226.698.576, 85 EUR. IPA a finantat proiectele exclusiv , in 
present este  în curs de desfăşurare un mic proiect, iar altele au statusul terminat. Pentru 

http://www.economy.gov.mk/
http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/138
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/Pub/TajnitenaIS/TajnitenaIS.pdf
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/Pub/PRONAJDOCI%20I%20PATENTI/PRONAJDOCI%20I%20PATENTI.pdf
http://www.ippo.gov.mk/docs/xFiles/Pub/PRONAJDOCI%20I%20PATENTI/PRONAJDOCI%20I%20PATENTI.pdf


 

 

       
 

 

exemplificare: 

CDAD ID Titlu Proiect Data 
inceperii  

Data 
finalizarii  Angajat EUR 

CARD01
83 

MAFWE reforme structurale 
şi juridice 20.01.2005 20.12.2007 2.960.497,00 EUR  

USA 
0106 

Sigiliul de calitate şi 
programul de asistenţă a 
agrobusiness-ului 

30.09.2003 29.09.2007 4.800.387,65EUR   

IPA 0369 Introducerea condiţionarii în 
schema de plăți directe 19.09.2013 18.03.2015 950.000,00EUR   

IPA 0409 

Consolidarea capacităţii 
autorităţilor competente 
pentru politica de securitate 
alimentara, veterinara şi 
fitosanitara  

21.12.2013 20.12.2015 1.795.000,00EUR 

IPA 0434 

Reţea transnaţională pentru 
sprijinul IMM-urilor în 
sectorul horticulturii şi 
zootehniei 

01.12.2012 30.11.2014 1.713.000,00EUR 

USA 
0171 

USAID - Adaptarea la 
schimbările climatice în 
agricultură 

08.03.2012 08.03.2015 1.079.626,72EUR 

TUR 
0007 

Dezvoltare  producţie de 
calitate la orez în 
R.Macedonia 

01.03.2013 31.12.2014 134.500,00EUR 

IPA 0303 Experienta vieţii sănătoase 
rurale 19.03.2013 19.11.2014 161.721,00EUR 

IPA 0340 

Dezvoltarea unei pieţe de E-
Licitatie pentru Agri-produse 
în zona transfrontalieră de E-
licitatie  

04.07.2013 03.03.2015 192.665,20EUR 

SWE 
0070 

Continuarea şi consolidarea  
Fondului agricol de 
reducerea creditarii  

01.07.2008 30.06.2010 155.146,08EUR 
 

 
Fonduri de finanţare disponibile (fonduri locale si  internationale): 

IPA, avand statut de fond internaţional, este acordat prin următoarele cinci componente: I-
tranziţie şi crearea de instituţii; II-cooperarea transfrontalieră, susţine activităţi 
transfrontaliere între țările beneficiare și între țările beneficiare și statele membre; acesta 
acoperă, de asemenea, participarea beneficiarilor IPA în programe de cooperare 
transnaţionale şi interregionale FEDR şi în ENPI programele bazinelor maritime, după caz.; III – 
dezvoltare regională, este accesibila ţărilor candidate şi emulează FEDR şi Fondul de coeziune, 



 

 

       
 

 

pregatind ţările beneficiare, în conformitate cu normele de ajutor extern, pentru 
implementarea fondurilor structurale; IV – dezvoltarea resurselor umane, accesibil pentru 
ţările candidate, le pregăteşte pentru programarea, implementarea şi gestionarea Fondului 
Social European, în cadrul strategiei europene privind ocuparea forței de muncă;  
V- dezvoltarea rurală, ajută țările candidate sa  pregătească programele post-aderare de 
dezvoltare rurală finanţate de UE, prin implementarea ajutorului de preaderare prin sisteme 
care sunt aproape similare cu cele cerute de post aderare.   Un program local este programul 
fondat din bugetul naţional pentru dezvoltare rurală prin Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi 
Apei al Macedoniei.    

 
Subvenţii: 

Nu există niciun program de finanţare naţional specific sau organism naţional, unde pot fi 
utilizate fonduri specifice în procesul de dezvoltarea IMM-urilor. La nivel global, Facilitatea 
Globală De Mediu (GEF ) este un parteneriat pentru cooperare internaţională în situatia în 
care 183 de ţări lucrează cu instituţiile internaţionale, organizaţii ale societăţii civile şi 
sectorului privat, pentru a aborda problemele globale de mediu 
Din 1991, GEF a oferit 12,5 miliarde dolari în subvenţii şi 58 de miliarde de dolari în co-
finanțare pentru 3,690 proiecte din 165 de ţări în curs de dezvoltare. De 23 de ani, ţări 
dezvoltate şi în curs de dezvoltare deopotrivă, au oferit aceste fonduri pentru a sprijini 
activităţile legate de biodiversitate, schimbările climatice, apele internaţionale, terenuri de 
degradare,  substanţe chimice şi deşeuri în contextul dezvoltării proiectelor şi programelor. 
Prin intermediul programului de granturi mici (SGP) GEF a acordat mai mult de 20.000 de 
granturi la societăţii civile şi organizaţii bazate pe comunitate pentru un total de 1 miliard de 
dolari. 
 

 
Contribuţii: 

În conformitate cu articolul 173 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 din 12 iunie 2007 privind 
măsuri de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006, cota de fonduri publice 
individuale variază. 
 Potrivit acestui Program,  în cadrul măsurilor propuse sunt considerate ajutoare următoarele: 
(a) investiţii în cadrul Axei prioritare 1, "Îmbunătăţirea eficienţei pieţei şi aplicarea 

standardelor comunitare", ponderea fondurilor publice  nu trebuie să depășească 50% 
din investițiile eligibile, beneficiarul participa cu co-finanţare privata de 50%. Cota 
fondurilor UE din fondurile publice este 75%, iar contribuţia ţării este de 25%. 

Ajutorul se aplică pentru Măsura 101, in special, in cazurile următoare: 
Investiţii în exploataţiile agricole 
- 55% pentru investițiile în exploatații agricole realizate de tineri agricultori (între 18 şi 40 de 
ani); 
- 60% pentru investițiile în exploatațiile agricole din zonele de munte *; 
- 65% pentru investiții în exploatații agricole în zonele montane realizate de tineri agricultori; 



 

 

       
 

 

* Pentru a beneficia în întregime de ajutoare, MAFWE este în curs de pregătire a deciziei 
Guvernului privind adoptarea listei zonelor muntoase din ţară cu referire la primul paragraf al 
articolului 50 din Regulamentul (CE) nr 1698/2005116 132. 

 
Subvenţii: 

Guvernul Republicii Macedonia implementeaza politicile agricole care contribuie la 
dezvoltarea şi consolidarea competitivității agriculturii macedonene. Guvernul întreprinde 
măsuri care să permită agricultorilor: acces mai uşor la credite, sa participle la cheltuielile 
pentru achizitia de animale, terenuri cu plantaţii şi acoperite de culturi, precum şi să 
beneficieze de subvenţie la producţia lor agricola. 
Intre 2011-2015, un total de 670 milioane de euro vor fi alocate ca subventii in agricultura: 
2011 - 115 milioane Euro; 
2012 - 130 milioane Euro; 
2013 - 135 milioane Euro; 
2014 - 140 milioane Euro; 
2015 - 150 milioane Euro. 
Guvernul Republicii Macedonia şi Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Apei va continua 
punerea în aplicare a politicii agricole ale cărei rezultate sunt deja vizibile în termeni de 
dezvoltare şi creştere a competitivităţii produselor agricole macedonene. Europa si lumea ar 
trebui să ne recunoască ca parteneri stabili si de calitate in afaceri agricole. 
Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Apei a recunoscut efectul subvenţionarii. 
 

 
Subvențiile salariale : 
 
Ministerul Muncii şi Politicii Sociale, prin intermediul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă implementează programe şi măsuri pentru subvenţii salariale. Măsurile pot fi 
impartite, in general, în două grupe: 

- Programe şi măsuri directe care să conducă la ocuparea a forţei de muncă – subvenţii 
salariale pentru inceperea de afaceri noi şi orientarea spre noi locuri de muncă.  

- Programe şi măsuri indirecte care să conducă la ocuparea forţei de muncă – instruirea 
şomerilor pentru îmbunătăţirea competenţelor. 

Primul grup - programe şi măsuri directe care să conducă la ocuparea  forţei de muncă sunt 
realizate prin intermediul programului pentru sprijinul financiar al IMM-urilor, programul 
pentru auto-ocuparea forţei de muncă, program pentru prima angajare a persoanei sub 29 de 
ani, încadrarea în muncă a tinerilor fara copii. Prin Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi 
Alimentarii cu Apă se acorda subvenţii salariale doar pentru managerii cooperativelor agricole 
. 

 
Asistența financiră: 



 

 

       
 

 

Fundatia pentru Dezvoltare Crimson (FDC) este înregistrata ca fundaţie non-profit 
macedoneană, deţinuta şi operata de Crimson Capital Corp. Misiunea FDC este de a facilita  
creşterea economica şi crearea de locuri de muncă prin furnizarea de categorii de finanţare 
inovatoare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) ,  cunoştinţele în domeniul financiar şi 
de formare în management pentru debitorii clientului sau.  FDC sprijină IMM-urile care 
lucrează în toate sectoarele economiei, dar mai ales pe cele care nu sunt servite în mod 
adecvat de instituțiile financiare existente, inclusiv afacerile rurale, antreprenorii şi 
întreprinderile deţinute de femei şi minorităţi. În doar opt ani (şi doar cu $1,5 milioane în 
împrumuturile iniţiale), FDC a facut credite in valoare mai mare de 22.25 milioane dolari 
pentru IMM-uri macedonene, sprijinind companii macedonene la export cu peste 91 de 
milioane de dolari ( multe dintre ele nu ar fi exportat fara asistenţa FDC ) şi mai mult de 3.200 
de noi locuri de muncă permanente, incluzand peste 1.600 de locuri de muncă pentru femei şi 
320 pentru minorităţi.  Până în prezent, FDC a sprijinit indirect mai mult de 11.150 agricultori 
locali şi 270 de puncte de colectare agricola. Imprumuturile FDC şi cunoştinţele în domeniul 
de formare financiara au stimulat, de asemenea, creşteri mari ale veniturilor şi profiturilor 
pentru clientii IMM-uri. 
MRFP a urmarit continuu îmbunătăţirea accesului la servicii financiare şi combaterea astfel a  
sărăciei. Ideile bune şi antreprenorii dedicati ar trebui să aibă acces la sprijinul financiar 
necesar. Această abordare a MRFP a contribuit la sfârşitul anului 2013 la plata a  peste 2,4 
miliarde de dinari (39.3 milioane euro) pentru 11,144 clienţi. In acest mod a susţinut 17,637 
din totalul curent și a prevazut 4424 locuri de muncă. 

- Servicii financiare 
Credite 
Mediatori acreditati 
Accesul la credit 
Indicatori de dezvoltare 
Exemple antreprenoriale  

- Investiţii în capital 
- Construirea capacităţii serviciilor financiare 
- Vizite de studiu şi formare 
- Promovarea dezvoltarii  serviciilor financiare 

Micro Foundation Orizont este o altă instituție similară. Micro Foundation Orizont oferă acces 
rapid şi uşor la micro finanţare  antreprenorilor şi restului populaţiei cu venituri reduse în 
Macedonia. Până acum ne-au plătit mai mult de 30.000 de împrumuturi pentru a sprijini 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi nevoile de locuinţe. Pe site-ul nostru puteţi găsi informaţii 
despre noi şi munca noastră. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne. 
 
 
Garanţii pentru împrumuturi: 



 

 

       
 

 

Credite de investiţii agricole – în perioada următoare, politica favorabila de creditare rurala 
prin furnizarea de conditii îmbunătăţite de credit prin Fondul de garantare a creditelor 
agricole va continua: 
Creditele care sunt disponibile prin intermediul băncilor comerciale pentru investiţii primare 
în agricultură pot fi folosite la cea mai scăzuta rata anuală a dobânzii de 3%, iar pentru 
investiţiile în industria de prelucrare şi comerţ (de export), rata anuală a dobânzii va fi de 4% 
(2011-2015); 
Scopurile, termeni şi suma creditelor agricole acordate  vor fi adaptate şi aliniate la conditiile 
de investiţii impuse de programul IPARD (decembrie 2011); 
Agricultorii vor putea să acceseze fondurile de subvenţionare pentru asigurarea creditelor 
(decembrie 2011); 
Creditarea directa agricola va fi posibila in termeni si conditii favorabile prin Banca 
macedoneana pentru promovarea dezvoltării. (Noiembrie 2012). 
 

 
Program si servicii: 
Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Programul Naţional pentru 
reducerea şomajului, Programul Naţional de ISD, Platforma pentru reducerea sărăciei 

 
Publicaţii: 
Publicaţiile pot fi ataşabile pe link-urile de mai jos 

 
Sprijinirea institutiilor: 
Instituţiile responsabile pentru punerea în aplicare a programelor şi proiectelor sunt: 
ministerele şi celelalte organisme guvernamentale, donatori, agenţii ect. 

 
Publicaţii: 
Publicaţiile pot fi ataşabile pe link-urile de mai jos 

 
Contacte si link-uri utile: 
http://www.cdad.sep.gov.mk;  
https://sgp.undp.org; 
 http://www.avrm.gov.mk/programa-na-avrm.nspx; 
http://www.samovrabotuvanje.mk/default.aspx 
http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-samovrabotuvanje-so-kreditiranje.nspx 
http://www.mzsv.gov.mk/nacionalna_programa.pdf 
http://www.pa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp 

http://www.cdad.sep.gov.mk/
https://sgp.undp.org/
http://www.avrm.gov.mk/programa-na-avrm.nspx
http://www.samovrabotuvanje.mk/default.aspx
http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-samovrabotuvanje-so-kreditiranje.nspx
http://www.mzsv.gov.mk/nacionalna_programa.pdf
http://www.pa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp


 

 

       
 

 

http://vlada.mk/node/305?language=en-gb 
http://www.ffrm.org.mk/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=viewcateg
ory&catid=3 
http://www.mrfp.org.mk/mk/za-nashata-rabota/finansiski-uslugi.html 
http://www.thegef.org/gef/whatisgef 

 
 

3. Puncte de contact naționale pentru antreprenoriat 
 

 Link-uri guvernamentale si contacte: 
1. Agenţia pentru promovarea spiritului antreprenorial a Republicii Macedonia 
http://apprm.gov.mk/index_e.asp  -  

10. Ministerul Agriculturii http://www.mzsv.gov.mk/ 

.  Agenţia pentru Sprijinul Financiar in Agricultura si Dezvoltare Rurala 
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp 

3. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Republica Macedonia 
http://www.avrm.gov.mk/programi-za-vrabotuvanje.nspx 
4. Programul de auto-ocuparea forţei de muncă implementat de către Guvernul RM şi Programul 
pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (PNUD). Este o parte importantă a strategiei naţionale de 
ocuparea forţei de muncă şi este una din cele şapte măsuri active prescrise în planul operaţional 
naţional de autoangajare 2014 http://www.samovrabotuvanje.mk/ 
3. Ministerul Economiei -  http://www.economy.gov.mk/javni_konkursi/oglasi/4266.html 
4.  Web portalul konkurentnost.mk este portalul creat pentru a promova politici, programe, proiecte şi 
măsuri care vizează creşterea competitivităţii întreprinderilor. Scopul său principal este de a facilita 
accesul întreprinderilor la informaţii si date într-un loc cu referire la sprijinul disponibil pentru a 
îmbunătăţi competitivitatea, programe actuale ale guvernului, măsuri, proceduri de aplicare, şi alte 
subventii și inițiative Europene, de asemenea, previzioneaza ajutoare directe pentru companii. 
http://www.konkurentnost.mk/ 

5. Invest Macedonia este instituţia  guvernului  responsabila de atragerea de noi investiţii străine în 
ţara şi sprijină extinderea companiilor străine cu operaţiuni deja stabilite. Pe lângă funcţia de atragerea 
de investiţii, Invest Macedonia, de asemenea, este angajată în promovarea companiilor macedonene 
pe pieţele externe şi sprijinirea acestora în procesul de creşterea exporturilor lor în străinătate. 
http://www.investinmacedonia.com/ 
 

 
Link-uri utile pentru acces la baze de date pentru antreprenori: 
 http://www.up.co/communities/macedonia/skopje/startup-weekend/4123 
      

http://vlada.mk/node/305?language=en-gb
http://www.ffrm.org.mk/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=viewcategory&catid=3
http://www.ffrm.org.mk/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=viewcategory&catid=3
http://www.mrfp.org.mk/mk/za-nashata-rabota/finansiski-uslugi.html
http://www.thegef.org/gef/whatisgef
http://apprm.gov.mk/index_e.asp
http://www.avrm.gov.mk/programi-za-vrabotuvanje.nspx
http://www.economy.gov.mk/javni_konkursi/oglasi/4266.html
http://www.konkurentnost.mk/
http://www.investinmacedonia.com/
http://www.up.co/communities/macedonia/skopje/startup-weekend/4123


 

 

       
 

 

 
4. Reţelele naţionale 

 
Parteneriat strategic: 

  

1. Reţeaua Asociaţiilor Agricole din Balcani (BAAN) 

2. Reţea Transnaţională  AGRO - START pentru sprijinul IMM-urilor în sectorul creşterii 
animalelor şi cel horticol  

 
        Fapte: 

1. Reţeua Asociaţiilor Agricole din Balcani (BAAN) - proiect de cooperare regională între asociaţiile de 
fermieri din Balcanii de Vest (Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi 
Herţegovina), care a fost finalizat printr-un concept comun de cooperare  continua a 14 organizaţii 
agricole din 6 ţări balcanice. 
2. AGRO-START este parte a Programului de Cooperare transnaţională in Europa de SE şi va dura doi 
ani de la 12/01/2012 la 30/11/2014. AGRO-START este implementat în şapte ţări (România, Bulgaria, 
Grecia, Italia, Slovenia, R. Macedonia, Albania) de catre 12 organizaţii.  Obiectivul general al 
proiectului AGRO-START este creşterea competitivităţii IMM-urilor  promovarea şi facilitarea unui 
spirit antreprenorial inovativ oferind răspuns la necesitatea unui serviciu de sprijin specific pentru 
IMM-uri în sectorul de creşterea animalelor si horticultura si care se adaptează la o abordare integrată 
transnaţionala.  

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

1. Federatia Fermierilor  din Republica Macedonia – FFRM organizeaza şi uneste agricultorii la nivel 
naţional pentru soluţionarea în comun a problemelor, îmbunătăţirea producţiei agricole şi dezvoltarea 
rurală în Republica Macedonia. Principalul scop este de a fi o organizaţie moderna, transparenta şi 
democratica a fermierilor care este confirmata la nivel naţional, recunoaste şi uneşte majoritatea 
agricultorilor, reprezintă şi protejează interesele pentru a-si îmbunătăţi şi a dezvolta producţia agricolă 
şi zonele rurale în funcţie de nevoile reale ale agricultorilor din Republica Macedonia. FFRM 
actioneaza la nivel naţional, în funcţie de nevoile şi interesele membrilor săi. Are ca model structura 
fermierilor suedezi prin semnarea acordului de cooperare cu Federaţia Suedeză a Agricultorilor. Mai 
mult de 10.000 de oameni sunt direct sau indirect implicati în organizaţie şi anume: membri ai 
organismelor de conducere, angajaţi, voluntari, participanţi la cercuri de studiu pentru formare, lideri 
de scoala, Academia de afaceri şi multi altii, implicati prin prin vizite de studiu în străinătate, târguri 
organizate şi multe alte forme. În plus, cooperarea intensiva este realizata cu organizaţii din ţări din 
regiune precum Albania, Bulgaria, Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, România, Slovenia, precum şi 
cu organizaţii din ţări ca Suedia, Franţa şi Tările de jos.   http://ffrm.org.mk 
 

2. Reţeaua de Dezvoltare Rurală din Republica Macedonia – "RDRRM" a fost înfiinţată în martie 2010 
în Skopje, ca mişcare organizată la nivel naţional pentru a oferi o voce comunităţilor rurale din 

http://ffrm.org.mk/


 

 

       
 

 

Republica Macedonia http://ruralnet.mk 

3. Asociatia "Centrul de promovare a practicilor agricole durabile şi dezvoltare rurală" CeProSARD a 
fost stabilit ca initiativa a unui grup de cetăţeni – experţi în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, 
economiei şi mediului pe baza cunoaşterii personale şi experienţei lor, precum şi realizarii necesitatii 
lucrului intensiv în domeniul introducerii practicilor durabile în domeniul agriculturii şi dezvoltării 
rurale. Asociaţia a fost infiintata la o întâlnire iniţială a fondatorilor acesteia în iunie 2007 atunci când 
s-a adoptat o decizie despre nume, numele scurt (cu litere latine) şi simbolul Asociaţiei. 
http://www.ceprosard.org.mk 

4. Camera de Comerţ Macedoneana (CCM) a fost fondata în 2004 ca o organizaţie independentă, 
apolitica şi non-profit. În CCM sunt reunite opt camere: camera de industrie, camera de comerţ, 
camera de servicii, camera Agro-business, camera TIC, camera de turism, camera de contabilitate şi  
camera de construcţie. Cu un număr de peste 1000 membri CCM reprezintă Asociaţia ce cea mai buna 
perspectiva de afaceri  din Republica Macedonia. CCM este importantă pentru Macedonia, deoarece 
este elementul-cheie al tuturor sectoarelor private care funcţionează bine. 
http://www.sojuzkomori.org.mk 
 
5. Facultatea de Agricultură a Universitatii "Goce Delcev" STIP oferă o bază educaţionala perfectă, 
care integrează moduri convenţionale şi tradiţionale de producţie, utilizând metode sofisticate şi 
avansate în domeniul agriculturii https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/ 
6. Facultatea de Agricultură şi Alimentaţie a fost infiintata pe 12/16/1947 şi este unul dintre 
fondatorii Universitatii "Ss. Chiril şi Metodie"din Skopie. În tradiţia sa îndelungată, Facultatea a realizat 
succese fructuoase  in predare, activitate de cercetare aplicata şi colaborare activă cu instituţii conexe 
interne şi externe. Gratie facilităţilor, personalului si echipamentelor, Facultatea este instituţia 
supremă în domeniul agriculturii şi alimentar din R. Macedonia. Facultateade Agricultură şi Produse 
Alimentare (FZNH) în cadrul Ss în Skopje. http://www.fznh.ukim.edu.mk 
7. Institutul de Agricultura - Skopje este unul dintre cele mai vechi (după Institutul de tutun în Prilep, 
format în 1924) organizaţii ştiinţifice în domeniul ştiinţelor agricole din Republica Macedonia. 
http://zeminst.edu.mk/ 
7. Agenţia Naţională de Extindere printr-un sistem de furnizarea serviciilor de consiliere la ferme, are 
scopul de a permite transferul de cunoştinţe şi informaţii, precum şi punerea lor în aplicare în ferme 
pentru a îmbunătăţi calitatea şi cantitatea producţiei agricole cu viabilitate economică, 
competitivitatea macedoneana şi pieţele UE, dezvoltarea durabilă a agriculturii în zonele rurale, şi 
sprijinul dezvoltarii şi implementarii politicii agricole prin menţinerea unei baze de date, a sumei 
asigurate prin vizite in câmp la ferme. ANE este responsabila pentru furnizarea de asistenţă tehnică 
pentru a creşte calitatea, cantitatea şi rentabilitatea producţiei agricole cu o utilizare optimă a 
resurselor disponibile şi utilizarea lor mai mare în orientarea pieţei şi zonele rurale. 
http://agencija.gov.mk 
 
 8. Fundatia Serviciul Antreprenorial pentru Tineret (YES) cu componentele sale principale, Incubatorul 
de afaceri pentru sprijinirea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii în domeniul TIC, prin procesul de 
incubare de afaceri, oferă acces la servicii pentru accelerarea creşterii şi dezvoltarii lor. 
http://www.yes.org.mk/YES/Testimonials.aspx?r=6&l=54&c=22#sthash.okOfmNkn.dpuf 

http://ruralnet.mk/
http://www.ceprosard.org.mk/
http://www.sojuzkomori.org.mk/
https://www.ugd.edu.mk/index.php/en/
http://www.fznh.ukim.edu.mk/
http://agencija.gov.mk/
http://www.yes.org.mk/YES/Testimonials.aspx?r=6&l=54&c=22#sthash.okOfmNkn.dpuf


 

 

       
 

 

 
         
Coordonare si consultanta: 

 
        Orientări si proceduri: 

   Link  FFRM WEB SITE la CENTRUL DE RESURSE 
http://ffrm.org.mk/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=3&Itemid=116 

1. Standarde de comercializare pentru tomate proaspete şi piper 

2. Manual pentru contractul agricol. 

3. Forme de asociere pentru agricultori - grupuri de cooperative de producători și organizații de 
producători. 

4. Manual pentru cooperative - câţiva paşi indreptati spre Cooperativa de succes 

5. MANUALUL tinerilor agricultori: Pornirea unei afaceri in agricultura 

1.EPICENTAR International D.O.O.E.L. este o companie privata de consultanta, furnizarea de servicii în 

zona de afaceri şi dezvoltarea rurală, înfiinţată la 1 noiembrie 2005.  Ofera servicii de consultanta si 

expertiza pentru a consolida capacităţile persoanelor fizice, companiilor de afaceri private şi 

comunităţilor locale pentru a atinge rezultate  mai bune economice, financiare şi de dezvoltare. 

http://www.epicentar.com.mk/ 

 

2. Macedonia Export este companie privată cu expertiza in domeniul  economie, marketing şi 

cooperarea în afaceri. 

 

3.  Levidia D.o.o.e.l. Skopje este companie privată  medie cu 3 angajaţi cu studii superioare. Domeniul 

de expertiza al personalului: economie, marketing şi cooperarea în afaceri. 

4. Holand agricultura Macedonia DOO este companie privată cu  expertiza in economie, marketing 
şi cooperarea în afaceri. 

5. FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICĂ  DURABILĂ - PREDA Plus, Prilep este menita  sa 
devina centrul principal de resurse diverse  pentru organizaţiile donatoare, agenţii de co-finanţare, 
organizaţii naţionale, regionale şi municipale, organizaţii din sectorul privat, universităţi şi institute 
de învăţământ superior, organizaţii non-guvernamentale şi de consultanta firmelor din regiune cu 
următoarea viziune: promovarea dezvoltării economice durabile şi prosperitate socială prin facilitati 
publice, iniţiative civile şi private, la nivel local / regional din Balcani.  http://www.predaplus.eu/ 

 

http://ffrm.org.mk/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=3&Itemid=116
http://www.epicentar.com.mk/
http://www.predaplus.eu/


 

 

       
 

 

6. Produse financiare inovatoare pentru finanţarea agriculturii 

  

 

 

 
        Strategic Plan:  

 

 
        Guvernare: 

Consiliul Naţional al Antreprenoriatului şi Competitivitatii promoveaza în Republica Macedonia idei 
şi politici care vor permite dezvoltarea economică durabilă şi larga a Macedoniei. CNAC ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea competitivităţii Republicii Macedonia şi a economiei bazata pe cunoştinţe 
prin creşterea industriilor interne cu valoare adăugată ridicată datorită faptului că acestea sunt 
recunoscute ca fiind forţa motrice cruciala a dezvoltării economice. http://www.necc.mk/our-
missionmk-MK 
 

 
        Baze de date: 

http://database.agro-start-see.eu/index.php 

 
 
 
 
5 Clustere de inovare ale sectorului 

 
Cercetare, dezvoltare si tehnologie referitoare la: 

 
Cercetare si unităţi de dezvoltare: 

Infrastructura de sprijin: Programul pentru asociaţiile de sprijin si dezvoltarea de clustere 
în Republica Macedonia oferă sprijin asociaţiilor de clustere din ţară şi implementează 
activităţile care sustin dezvoltarea de clustere în Macedonia. 

Scopul acestui program este de a spori numarul de clusterele prezente în Macedonia şi a se 
stabili un fundament pentru dezvoltarea de grupuri noi. 

Fondurile acestui program sunt furnizate de bugetul de stat, iar programul este gestionat 

http://www.necc.mk/our-missionmk-MK
http://www.necc.mk/our-missionmk-MK


 

 

       
 

 

de Ministerul Economiei. Bugetul 2012 pentru toate activitatile prevazute în program a 
fost stabilit la 49,000 €. 

Activităţile care sunt finanțate prin acest program sunt: 

• organizarea de seminarii pentru clustere; 
• sprijinirea proiectelor realizate de asociaţii de clustere; 
• consolidarea capacităţilor de angajare la instituţiile care sprijina clusterele; 
• organizarea unor discuţii si mese rotunde pe tema "Indicatori pentru clustere de 

succes". 

Fondurile sunt date proiectelor prin apeluri competitive anuale si se aplică asociaţiilor de 
clustere . 

 

Comercializarea si transferul tehnologiei: 

Forme non-financiare de sprijin al dezvoltarii antreprenoriatului şi afacerilor mici 

• retea de afaceri in ţară şi străinătate 
• colectarea, prelucrarea şi furnizarea de informaţii 
• organizarea de training specific şi servicii de consultanţă 
• organizarea de mese rotunde, conferinte si forumuri de afaceri 
• punerea în aplicare a programelor de cooperare cu anumite ţări 
• punerea în aplicare a altor programelor de cooperare cu anumite ţări 

 
Forme financiare de sprijin al dezvoltarii domeniului antreprenoriatului şi afacerilor mici 

•  co-finanţarea proiectelor convenite pentru nevoile Agenţiei, puse în aplicare prin 
structura instituţională a Centrelor antreprenoriale 

• co-finanţarea proiectelor de dezvoltare în cooperare cu investitori naţionali şi străini şi 
donatori 

• co-finanţarea studiilor postuniversitare în domeniul antreprenoriatului 

http://www.apprm.gov.mk/about_us.asp 

Fonduri R&D: Agenţia pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial al Republicii 
Macedonia (APERM) este o instituţie de stat şi  cea mai relevanta la nivel naţional pentru 
implementare şi coordonare, de sprijin global intern şi internaţional pentru sectorul de 
afaceri mici din Republica Macedonia. APERM, împreună cu alţi parteneri macedoneni, 
este o instituție responsabilă pentru punerea în aplicare a măsurilor de politică strategică şi 
contribuie la pregătirea  analizei naţionale în funcţie de rata estimată AIT, identificarea 
lacunelor politicii naţionale şi elaborarea recomandărilor privind politica naţională. Aceasta 

http://www.apprm.gov.mk/about_us.asp


 

 

       
 

 

contribuie, de asemenea, organizând un atelier pentru părţile interesate şi participând la 
toate activităţile proiectului.   

 http://www.apprm.gov.mk 

 

 

 
 
Fondul pentru inovaţii şi dezvoltare a tehnologiilor  

Fondul pentru inovaţii şi dezvoltarea tehnologiilor ("Fondul") are scopul de a promova şi 
stimula activitatea de inovare, de a îmbunătăţi accesul la finanţare pentru inovaţii, de a 
dezvoltarea infrastructurii pentru inovaţii şi de dezvoltare tehnologică și a favoriza 
dezvoltarea parteneriatelor între mediul academic, cercetare și sectorul privat din 
Republica Macedonia. Fondul va stimula inovaţiile şi includerea lor în sectorul privat 
principal (comercializarea) în vederea construirii unei economii competitive, bazată pe 
cunoaştere. Fondul va urmări obiectivele sale oferind granturi cofinanțate pentru start-up-
uri, companii de spin-off  inovative, granturi co-finanțate pentru transferul de tehnologie, 
subvenţii co-finanțate şi împrumuturi condiţionate pentru comercializarea de inovaţii, 
asistenţă tehnică prin acceleratoare de afaceri şi tehnologie, investiţiile de capital propriu 
şi de mezanin2 şi asistenţă în stabilirea de fonduri de capital privat. 
 http://fondzainovacii.mk/ 

 

 

 
        Link-uri de cercetare si dezvoltare: 

http://www.konkurentnost.mk/ 
http://www.necc.mk/ 
http://www.apprm.gov.mk/ 
http://fondzainovacii.mk/ 
 

 

                                                           
2 Finanțare de tip mezanin este un principiu de capital, care oferă creditorui dreptul de a converti la un drept de 
proprietate sau de capital în cadrul companiei în cazul în care împrumutul nu este rambursat la timp și în întregime 
(n.t.) 
 

http://www.apprm.gov.mk/
http://fondzainovacii.mk/
http://www.konkurentnost.mk/
http://www.necc.mk/
http://www.apprm.gov.mk/
http://fondzainovacii.mk/


 

 

       
 

 

 
6. Statistici naţionale 

 
Statistici de sector 

Culturi: 

Culturi 2011 2012 2013 

Cereale 

Grâu (ha)           76.545                             79.745                            80.980       

Grâu (tone)        256.103                          214.963                          258.960       

Porumb (ha)           29.369                            29.180                             31.028       

Porumb (tone)        126.096                           115.928                           131.043       

Orz (ha)           41.096                             41.057                             41.944       

Orz (tone)        129.509                             90.384                           125.565       

Fructe 

Mere (pomi fructiferi)             4.281                                   
4.373       

                            
4.385       

Mere (tone)        124.552                              
127.171       

                       
112.929       

Pere (pomi fructiferi)           361                             368                             372       

Pere (tone)        7.460                          6.937                          7.265       

Visine (pomi fructiferi)                606                                      
682       

                               
724       

Visine (tone)             6.514                                   
8.127       

                            
8.867       

Legume 

Piper (ha)             8.465                                   
8.626       

                            
8.501       

Piper (tone)        153.842                              
166.247       

                       
152.153       

Rosii (ha)        5.632                          5.614                          5.457       

Rosii (tone)     165.642                       145.818                       130.960       
 

Animale: 

Efectivele de animale, 
păsări de curte și stupii 

de albine 2011 2012 2013 

Vite 265,299 251,240 238,333 



 

 

       
 

 

Vaci şi juninci gestante 164,537 161,012 154,487 

Porci 196,570 176,920 167,492 

Scroafe și scroafe la 
prima fatare  24,180 23,534 23,581 

Oi 766,631 732,338 731,828 

Femele pentru 
reproducere 545,214 520,767 530,760 

Păsări de curte 1,944,260 1,776,297 2,201,550 

Stupi pentru albine 65,277 52,897 68,294 
 

Intreprinderi agricole: 

Numărul de entităţi de afaceri Numărul de entităţi de afaceri dupa numărul de persoane 
angajate 

01) 1-9 10-19 20-49 50-249  250 + 

Total  71,290 100,0  4,415  60,599  2,989  1,787  1,291   209 
 Agricultură, 
silvicultură şi 
pescuit 

 2,866 4,0   158  2,608   35   30   33   2 

 
La ultimul recensământ agricol din 2007 au fost 192,675 gospodarii agricole. 

Agro-procesare: 

Există în ţară aproximativ 1.600 de întreprinderi pentru producerea de alimente şi 
băuturi, cu o activitate medie anuală de aproximativ 17.000 de angajaţi. Majoritatea 
(96%) dintre întreprinderi sunt mici conform clasificării întreprinderilor prevăzuta de 
Legea privind Companiile Comerciale 60 (OG 28/04, 84/05, 25/07). Principalele sub-
sectoare din industria de prelucrare a produselor alimentare includ producţia de pâine şi 
produse de panificaţie, producţia de fructe şi sucuri de legume, producția de ape minerale 
şi alte băuturi, producţia de paste şi producţia de cofetărie. 

        
 Statistici de dezvoltare rurală  

Statistici de comerţ: 

Comerţul total ' 000 euro 2011 2012 2013 

Total export              3.197.660                    3.123.952                    3.211.771       

Total import              5.038.481                    5.070.607                    4.968.420       

Exportul de produse agro-
alimentare                    458.909                         470.674                         494.976       

Importul de produse agro-
alimentare                   611.932                         673.486                         648.400       



 

 

       
 

 

Balanţa comercială a 
produselor agro-
alimentare 

-                153.024       -                202.812       -                153.424       

Cota de export de produse 
agroalimentare în 
comerţul total export 

14% 15% 15% 

Ponderea  importului 
produselor agro-
alimentare în comerţul 
total import 

12% 13% 13% 

 

 
Fişe de activitate: 
Tabel: Suprafata şi populaţia pe regiuni statistice 

Regiuni statistice Aria 
in km2 

Populaţia 
totală - 2006 

Densitatea 
populaţiei 
Loc./km2 

Regiuni 
bazate pe 
sate Loc./ den  

Numărul de 
aşezări 

Procentul din 
populaţia rurală 

Republica  
Macedonia  

25.713 2.040.228 82 41 1.767 43,3 

Regiunea Vardar  4.042 154.230 38 4 215 31,3 

Regiunea East  3.537 180.938 51 3 217 33,7 

Regiunea 
Southwest  

3.340 
222.385 

66 8 286 
63,9 

Regiunea 
Southeast  

2.739 
171.972 

63 5 188 
54,7 

Regiunea 
Pelagonia  

4.717 
236.088 

50 4 343 
32,4 

Regiunea Polog  2.416 310.178 126 7 184 70,8 

Regiunea 
Northeast  

2.310 
173.982 

75 3 192 
43,4 

Regiunea  Skopje  1.812 590.455 319 7 142 28,2 

 

Valoarea în % 2009 2010 2011 2012 

Ponderea agriculturii în PIB 10 10 10 / 

Ponderea agriculturii în total ocupare 20 19 19 / 
 

 
 
 
 



 

 

       
 

 

7. Standarde oficiale, regulamente şi link-uri referitoare la: 
 
Principiile & cerinţele Legii siguranţei alimentare legate de: 
Ocrotirea sănătăţii: Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii umane şi sănătate (mediu, animale, plante) 
Libera circulatie a alimentelor: Libera circulaţie a alimentelor ca un aspect esențial al pieței interne. 

Interesul consumatorilor: protecția intereselor consumatorilor 
 
Analiza de risc: 
 RASFF unitate a RFVA, capitolul 36 

Evaluarea riscurilor: Operatorii din sectorul alimentar /FVA 

Managementul riscului: Operatorii din sectorul alimentar /FVA 

Comunicare Risc: RASFF = notificare prin e-mail și informare zi de zi 

 
Interesul consumatorilor: 
Unitate pentru protectia consumatorului la FVA 

 
Responsabilitati ale operatorilor: 

Legea de siguranţă alimentară ("Monitorul oficial" RM 157/2010, 53/11 şi 1/12) ", normele 
pentru punerea în aplicare și asigurarea trasabilitatii produselor alimentare de origine 
animală şi a furajelor ("Monitorul Oficial" RM 59/12)", normele privind forma, conţinutul şi 
metoda de emitere de documente comerciale pentru produsele alimentare de origine 
animală ("Monitorul Oficial" RM 38/12) " 

 
 
      Sistemul de trasabilitate: 

Implementarea Legii Siguranţei Alimentare - capitolul 32 trasabilitatea produselor alimentare 

 
Export –Import:  
GHP, GMP, HACCP, IFS, standarde BRC, Lacune globale pentru producătorii primari 

 
Responsabilităţile de stat: 
FVA (Agentia Alimentara şi Veterinara); Inspectoratul de Stat pentru Agricultura; 
Administratia Fitosanitara 

Sarcinile şi responsabilităţile  Agentiei Alimentare si Veterinare: 



 

 

       
 

 

Efectuarea operaţiunilor referitoare la siguranţa alimentară şi siguranţa hranei  animalelor; 

Punerea în aplicare, controlul, supravegherea şi monitorizarea serviciilor veterinare în 
domeniul sănătății animale; 

Protecţia şi bunăstarea animalelor domestice şi animalelor de companie, animalelor pentru 
grădini zoologice şi animalelor utilizate în scopuri experimentale și alte scopuri științifice; 

Efectuarea operaţiunilor referitoare la subprodusele de origine animală; 

Identificarea şi înregistrarea animalelor de fermă şi altor animale; 

Controlul de calitate al produselor alimentare, cu excepția produselor agricole primare de 
origine vegetală; 

Inspectia de Stat pentru Agricultură-MAFWE (Ministerul agriculturii, silviculturii şi economiei 
apei) controlul oficial privind Protectia plantelor si produselor fitosanitare 

Departamentul fitosanitar - MAFWE (Ministerul Agriculturii, silviculturii şi economiei apei) 

 

 
Sănătatea alimentara: 

Legea privind Siguranţa Alimentară ("Monitorul oficial" RM 157/2010, 53/11 si 1/12) " 

Legea Sanitar-Veterinară ("Monitorul oficial" nr. 113/07); 

Legea privind Protecţie Sănătatii si Bunăstarii Animale ("Monitorul oficial" RM nr. 113/07); 

 

 
Plan de sănătate: 

Legea privind Protecţia Plantelor “Monitorul Oficial” RM nr 20/09, 53/11, 164/13, 43/14 

 
Certificat fitosanitar: 

 “Monitorul Oficial”RM nr 113/10, 8/11 

 
Baze de date: 



 

 

       
 

 

http://www.mzsv.gov.mk/?q=registri 

 
Normele privind reziduurile de pesticide în produse alimentare: 
Limitele maxime de reziduri - Reglementari "Monitorul Oficial" RM No118/05, 102/13, 156/13 

 
Pachetul privind calitatea: 

Reglementările calităţii: Legea privind Calitatea Produselor Agricole “Monitorul Oficial 
"RM No140/2010; 53/2011; 55/2012 

Standard general: UE 

 
Baza de date de origine si înregistrare – DOOR: 
http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/1115 

 
Criterii pentru evaluarea riscului: 

Produs (natura, preţul, volumul lotului): natura produsului – 

Operaţiuni (ambalare, manipulare, depozitare, mijloacele de transport): lanţ de 
refrigerare  

Compania (dimensiuni, poziţie în lanţul de piaţă): poziţia de piaţă şi canale de 
distribuţie  

Producţia (condiţiile meteorologice, perioada de producţie, ţara de origine): 

Sistemul de calitate: HACCP, BRC 
 

 
 
Recomandari: 

http://www.mzsv.gov.mk/?q=opendata 

 
Broşuri si publicatii: 

Programul pentru protectia consumatorilor pentru perioada 2013-2014 
 
Ghid pentru agenţii economici privind Legea  siguranţei alimentare  
 



 

 

       
 

 

Ghid pentru inspectori privind Legea  siguranţei alimentare 
 
Aditivi alimentari şi consumator 
 
Suplimente alimentare si consumator 
 
Alimente  speciale nutriţionale şi consumator 
 
Produse alimentare suplimentate cu vitamine, minerale şi alte diverse substanţe  
 
Ghid pentru inspectori 
 
Sfaturi pentru consumatori 
 
Cinci paşi pentru alimente mai sigure 
 
Sfaturi pentru consumul produselor alimentare sigure 
 
Etichetarea produselor alimentare 
 
Consumatori - pâinea în magazinele de vânzare cu amănuntul în Republica Macedonia 
 
Consumatori –  piata verde din Republica Macedonia 
 
Consumatori - consumul sigur de inghetata 
 
Piramida alimentară 
 
Ce sunt aditivii alimentari 
 
Ceea ce este important să ştiţi despre listerioza 
 
 
Pliante de informare a consumatorilor 
1.  Aditivi în produsele noastre alimentare  
2.  Informaţii utile privind alergia alimentara  
3.  Cum se citesc etichetele produselor alimentare 
4.  Sănătatea este importanta! Ce informaţii trebuie să includă etichetarea produselor 
alimentare? 
5.  Etichetarea mențiunilor nutriționale și de sănătate 
6.  Pas cu pas spre HACCP - Manual pentru comercianţii cu amănuntul de produse alimentare 
şi de catering 
7.  Manualul procedurilor bazate pe HACCP în anumite întreprinderi din industria alimentară. 
8.  Ghid pentru manipulare şi servire de inghetata în condiţii de siguranţă  
9.  Manual pentru reglementari practice pe criterii microbiologice 



 

 

       
 

 

10. Ghid HACCP pentru operatorii de alimente, în special în afaceri de catering 

 
Link-uri: 

www.ahv.gov.mk  
http://www.mzsv.gov.mk/ 

 
 

8 Alte informatii legate de: 
 

Ministerul Agriculturii şi alte instituţii publice 
Filiale/Agentii (Statut de Filiala, Program, Strategii): 
Cercetare agricolă: 

- Institutul pentru Crestere Animalelor (http://www.institut-stocarstvo.ukim.mk/)   
- Agenţia pentru Produse Alimentare si Veterinare 

(http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk ) 
- Institutul de Tutun (Prilep), http://www.tip.edu.mk/ 
- Institutul pentru Culturile Sudice (Strumica), 
- Facultatea de Medicina Veterinara http://fvm.ukim.edu.mk/en  
- Institutul de Hidro-biologie, Ohrid http://www.hio.edu.mk/  

Comunicare: 
- Moja Zemja ("Pamantul meu") este singura revista lunară din Republica 

Macedonia care a prezentat comentarii, opinii ale agricultorilor, experţi şi 
instituţii relevante, rapoarte, consiliere educaţională şi analize. Revista 
urmăreşte continuu activitatea FFRM, informează fermierii despre toate 
evoluţiile din sectorul agricol şi educaţie. Revista a dezvoltat un mediu agricol 
adevarat conversational, caz în care mulţi savanţi, analişti, agricultori, companii, 
construiesc calea dreapta pentru dezvoltarea agriculturii cu ajutorul propriilor 
teme. 

Servicii corporative: 
- http://www.economy.gov.mk/ 
- Camera Economică a Macedoniei 

http://www.mchamber.org.mk/%28S%28kcpzhcvr3s1df2ifo55x4w45%29%29/default.as
px?lId=2&mId=0&smId=0&cId=0&pId=1  

- Camera de Comerţ a Macedoniei (http://www.sojuzkomori.org.mk/default-
en.asp ) 

- Camera Economică din nord-vestul Macedoniei http://oemvp.org/mk/  
- Camera pentru mici afaceri 

http://www.institut-stocarstvo.ukim.mk/
http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk
http://www.tip.edu.mk/
http://fvm.ukim.edu.mk/en
http://www.hio.edu.mk/
http://www.economy.gov.mk/
http://www.mchamber.org.mk/%28S%28kcpzhcvr3s1df2ifo55x4w45%29%29/default.aspx?lId=2&mId=0&smId=0&cId=0&pId=1
http://www.mchamber.org.mk/%28S%28kcpzhcvr3s1df2ifo55x4w45%29%29/default.aspx?lId=2&mId=0&smId=0&cId=0&pId=1
http://www.sojuzkomori.org.mk/default-en.asp
http://www.sojuzkomori.org.mk/default-en.asp
http://oemvp.org/mk/


 

 

       
 

 

(http://www.sbch.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=
55&lang=mk ) 

Ramura culturi si irigare: 
- Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Apei  

(http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/138 ) 
Politica: 

- Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Apei  
(http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/138 ) 

- Agenţia pentru Produse Alimentare si Veterinare 
(http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk ) 

Servicii regionale: 
- Filiale FFRM în Skopie, Prilep, Bitola, Strumica, Gostivar, Tetovo (http://ffrm.org.mk/) 
- Filiale ale Agenţiei Naţionale pentru Extindere (http://agencija.gov.mk/regionalcentars/ )  

(Bitola, Demir Hisar, Krusevo, Prilep, Resen, Ohrid, Struga, Kumanovo, Sveti Nikole, Kriva 
Palanka, Kratovo, Skopje, Veles, Kavadarci, Negotino, Stip, Probistip, Delcevo, Vinica, 
Kocani, Berovo, Tetovo, Debar, Gostivar, Makedonski Brod, Kicevo, Strumica, Radovis, 
Valandovo, Gevgelija) 

 
Rapoarte anuale: 

- Raport anual pentru agricultură şi dezvoltare rurală, 2011 
http://www.mzsv.gov.mk/GIZRR_2011.pdf 

- Raport anual pentru agricultură şi dezvoltare rurală 2012 
http://www.mzsv.gov.mk/files/GIZRR_2012.pdf  

 
 

Programe si servicii: 
 

Iniţiative de conştientizare in agricultura: 
- Diferite forme de asocierea intre agricultori - cooperative, grup de producători 

(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/formi_na_zdruzuvanje.
pdf ) 

- Agenţia Naţională pentru Extindere http://agencija.gov.mk/ 
- Măsuri pentru Susținerea Companiilor 

http://www.konkurentnost.mk/ProgramDetailViewJavno.aspx?id=73e31891-ba08-4f84-
a966-cbfc4347dea9  

- Program de autoangajare http://apprm.gov.mk/vest.asp?id=328&lang=mk  

Inovare in Agricultură, Cercetare si Transfer Tehnologic: 
- Programul IPARD (http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp). 

http://www.sbch.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55&lang=mk
http://www.sbch.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55&lang=mk
http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/138
http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/138
http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk
http://ffrm.org.mk/
http://agencija.gov.mk/regionalcentars/
http://www.mzsv.gov.mk/GIZRR_2011.pdf
http://www.mzsv.gov.mk/files/GIZRR_2012.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/formi_na_zdruzuvanje.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/formi_na_zdruzuvanje.pdf
http://agencija.gov.mk/
http://www.konkurentnost.mk/ProgramDetailViewJavno.aspx?id=73e31891-ba08-4f84-a966-cbfc4347dea9
http://www.konkurentnost.mk/ProgramDetailViewJavno.aspx?id=73e31891-ba08-4f84-a966-cbfc4347dea9
http://apprm.gov.mk/vest.asp?id=328&lang=mk
http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp


 

 

       
 

 

- Programul de Dezvoltare Rurala, 2013 
(http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp ) 

- Agenţia Naţională pentru Extindere (http://agencija.gov.mk/ ) 
- Fondul de Inovare si Dezvoltare Tehnologică (http://fondzainovacii.mk/?page_id=48 ) 

Mediu: 
- Program de investitii pentru mediu pentru anul 2014 

http://www.konkurentnost.mk/ProgramiPdf/Pograma%20za%20KIP%202014.pdf  
-     Brosura pentru măsuri Agroecologice 

(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/agroekoloski_merki.pdf ) 
- Manual pentru agro practici ecologice în producţia de legume 

aghttp://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/prirachnik_-
_agroekoloski_merki_01.pdf )     

- Măsuri agro-ecologice (http://www.mzsv.gov.mk/agroekoloski_merki.pdf ) 

Comerţul şi dezvoltarea pieţei: 
- Standar de piaţă pentru roşii proaspete şi piper 

(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/pazarni_standardi.pdf ) 
- Manual pentru agricultura contractanta 

(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/dogovorno_proizvodst
vo_05.pdf ) 

- Standardele de calitate pentru achiziţionarea de produse vegetale destinate industriei de 
prelucrare 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/standardi_pri_otkup_n
a_zelencuk.pdf ) 

Dezvoltarea intreprinderilor cu valoare adăugată  

 
Terenuri: 

- Sectorul pentru consolidarea schimbului de terenuri agricole şi identificarea 
parcelei de teren  http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/83 : 

- Departamentul de consolidare a terenurilor agricole 
- Departamentul pentru schimbul de terenuri agricole 
- Departamentul pentru  identificarea parcelei de teren - LPIS 
- Departamentul pentru Banca terenurilor  

 
Culturi: 

- Merele, îngrijire la recoltare si pregătirea pentru piaţa 
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/jabolko.pdf  

- Îngrijire pentru tomate după recoltare 

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
http://agencija.gov.mk/
http://fondzainovacii.mk/?page_id=48
http://www.konkurentnost.mk/ProgramiPdf/Pograma%20za%20KIP%202014.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/agroekoloski_merki.pdf
http://www.mzsv.gov.mk/agroekoloski_merki.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/pazarni_standardi.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/dogovorno_proizvodstvo_05.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/dogovorno_proizvodstvo_05.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/standardi_pri_otkup_na_zelencuk.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/standardi_pri_otkup_na_zelencuk.pdf
http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/83
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/jabolko.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/jabolko.pdf


 

 

       
 

 

(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/griza_za_domatit
e_posle_berba.pdf ) 

- Îngrijire pentru fructe şi legume după recoltare 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/griza_za_ovosjet
o_i_zelencukot_po_berba_del1.pdf ) 

- Struguri de masă – îngrijire după recoltare şi pregătire pentru piaţă 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/grozje.pdf ) 

- Varza - îngrijire după recoltare şi pregătire pentru piaţă 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/zelka.pdf ) 

- Pepene verde - îngrijire după recoltare şi pregătire pentru piaţă 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/lubenici.pdf ) 

- Manual de recoltarea şi depozitarea cartofilor  
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kompir_korekcii
_2-1.pdf ) 

- Manual de recoltarea şi depozitarea castravetilor 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/krastavica01-
1.pdf ) 

- Manual de recoltarea şi depozitarea cepei 
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kromid.pdf  

- Manual de recoltarea şi depozitarea  prunelor 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/sliva_.pdf ) 

- Manual de recoltarea şi depozitarea cireşelor 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-
%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/creshi.pdf ) 

- Manualul pentru activităţi post recoltare la fructe şi legume proaspete 
(http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/gradinarite%20i%20eu/guidelines_posta_
harvest_management_practices_protected.pdf ) 

 
Actualizare de piaţă: 

- Sistemul de informare a pieței agricole 
(http://www.zpis.gov.mk/index.php?lang=en)   
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http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/griza_za_ovosjeto_i_zelencukot_po_berba_del1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/griza_za_ovosjeto_i_zelencukot_po_berba_del1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/griza_za_ovosjeto_i_zelencukot_po_berba_del1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/grozje.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/grozje.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/zelka.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/zelka.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/lubenici.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/lubenici.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kompir_korekcii_2-1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kompir_korekcii_2-1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kompir_korekcii_2-1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/krastavica01-1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/krastavica01-1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/krastavica01-1.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kromid.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/kromid.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/sliva_.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/sliva_.pdf
http://ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/agbiz%20-%20upravuvanje%20so%20svezhi%20proizvodi%20posle%20berba/creshi.pdf
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Finisare: 

 
Alte animale 

Oi / capre / păsări de curte 
Producţia de lapte de capră- ghid pentru estimarea costurilor de investiţii si operare: 
Planificator ovine: 

Structura fermei: 

Comercializare carne si produse din carne: 

Program intern de inspecție la carne: 

Oaie / capra / păsări de curte: 

Fişe nutriţie generala: 

Fişe de sănătate si boală: 

Furaje prelucrate: 

 
Nutreturi 

Păşuni/păşunat: 
- Întreprinderea publică pentru păşuni 

(http://www.getlokal.mk/mk/skopje/public-enterprise-for-management-of-
pastures-skopje-jp-za-stopanisuvanje-so-pasista-skopje ) 

Culturile anuale pentru furaje verzi şi păşunat: 

Costuri: 

Culegere de culturi: 

Valoarea pentru furaje: 

 
Fân  
Informatii generale 

Sanatatea si bunastarea animalelor: 
Unitatea de sănătate animală: 
 

http://www.getlokal.mk/mk/skopje/public-enterprise-for-management-of-pastures-skopje-jp-za-stopanisuvanje-so-pasista-skopje
http://www.getlokal.mk/mk/skopje/public-enterprise-for-management-of-pastures-skopje-jp-za-stopanisuvanje-so-pasista-skopje


 

 

       
 

 

Antrax (FAQ): 

Expertiza sanitar-veterinara: 
- Camera Veterinara din Republica Macedonia 

http://mvk.org.mk/index.php?lang=en  

Controlul dăunătorilor: 
- Lista naţională aprobata a produselor şi ingredientelor active pentru protecţia plantelor 

(http://www.mzsv.gov.mk/nacionalna_lista.pdf ) 

 
Managementul  afacerilor agricole 
Strategia de afaceri: 

- Agenţia Naţională pentru Extindere http://agencija.gov.mk/makedonski-fadn/  

 
 

Siguranţa alimentară 
Regulament: 
In sectiunea: regulament pe sectiuni 

Inspecţie: 
Inspectoratul de Stat Pentru Agricultură (http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/1161 ) 
 

Monitorizare: 
Agenţia pentru Produse Alimentare si Veterinare http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk  

 
Irigare 

Districte: 

Au existat în ţară sisteme de irigare din 1956, astfel încât cele mai multe sunt vechi de mai mult 
de 25 de ani. După 1991, urmand tendinţele de declin al producţiei agricole a întreprinderilor şi 
cooperativelor, au fost neglijate sistemele de irigare pe scară largă şi acestea au început să se 
deterioreze, astfel suprafaţa irigată totală a suferit o scădere severă. 

Potrivit statisticilor oficiale, suprafata cu infrastructura de irigare este de 144,894 ha (hectare) 
care cuprinde 144 scheme, dar numai 123,864 ha pot fi irigate efectiv. Suprafata terenurilor 
cultivate cu potenţial de irigare din ţară este de aproximativ 400.000 ha, acest lucru include zone 
cu sistemele de irigaţii. 

În general, toate sistemele de irigare au dificultăţi funcţionale. Cele mai frecvente probleme tin 
de echipament şi de infrastructura învechita, întreţinere inadecvată, din cauza lipsei de fonduri şi 

http://mvk.org.mk/index.php?lang=en
http://www.mzsv.gov.mk/nacionalna_lista.pdf
http://agencija.gov.mk/makedonski-fadn/
http://www.mzsv.gov.mk/?q=node/1161
http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk


 

 

       
 

 

procese tranzitorii în economia apei şi sectorului agricol. Sub aspect financiar, plata neregulata a 
taxelor de apă a redus fondurile pentru întreţinerea periodică a sistemelor. 

Iesiri: 

Indicator (în milioane 
dinari) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Productie vegetala        
49.460  

       
46.233  

       
47.613  

       
50.079  

       
51.259  

       
53.616  

2.Productie animala         
14.356  

       
15.721  

       
18.448  

       
21.719  

       
18.058  

       
16.362  

3. Producția de 
agroproduse  (1 + 2) 

       
63.816  

       
61.954  

       
66.061  

       
71.798  

       
69.317  

       
69.978  

4.  Productie servicii 
agricole 

            
171  

            
259  

            
248  

            
201  

            
361  

            
345  

5. Producţia agricolă  
(3 + 4) 

       
63.987  

       
62.214  

       
63.309  

       
71.998  

       
69.678  

       
70.323  

6. Activitățile secundare 
neagricole 

         
1.479  

         
1.462  

         
1.070  

            
925  

         
1.325  

         
1.701  

7. Subvenții pe produse             
977  

            
901  

         
1.693  

         
3.339  

         
4.214  

         
4.083  

8. Producția industriei 
agricole (5 + 6 + 7) 

       
66.443  

       
64.576  

       
69.072  

       
76.263  

       
75.217  

       
76.107  

9. Consumul intermediar 
total 

       
34.372  

       
31.831  

       
34.936  

       
34.926  

       
33.719  

       
32.213  

10. Valoarea adăugată 
brută (8-9) 

       
32.071  

       
32.745  

       
34.136  

       
41.336  

       
41.498  

       
43.894  

11. Consumul de capital 
fix 

         
2.637  

         
2.669  

         
3.017  

         
3.184  

         
3.425  

         
3.468  

12. Valoarea adăugată 
neta 

       
29.434  

       
30.077  

       
31.119  

       
38.152  

       
38.073  

       
40.426  

 

 
 

Management afaceri agricole: 
- Manualul tânărului agricultor - Pornirea unei afaceri in agricultura 

http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/priracnik%20za%20mladi%20farmeri/zae
m_priracnik_final-mkd.pdf  

 
Siguranţa alimentară 

- Agentia Alimentara si Veterinara 
  http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk  

 

http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/priracnik%20za%20mladi%20farmeri/zaem_priracnik_final-mkd.pdf
http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/priracnik%20za%20mladi%20farmeri/zaem_priracnik_final-mkd.pdf
http://www.fva.gov.mk/index.php?lang=mk


 

 

       
 

 

Alte informaţii legate de condiţiile naţionale pentru elaborarea planului de afaceri: 
 
Pornirea unei afaceri: 
Înainte de a începe afacerea dvs. 
Dezvoltarea ideii antreprenoriale: 

- Economie rurala (http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/ruralna_ekonomija_-
_brosura.pdf ) 

Planificarea  afacerii: 
- Linii directoare pentru scrierea planului de afaceri 

http://www.konkurentnost.mk/JavenpovikDetailView.aspx?idmer=60de778a-ee95-4a7b-989c-
82b8878bb812  

- Manualul tânărului agricultor - pornirea unei afaceri in agricultura 
http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/priracnik%20za%20mladi%20farmeri/zaem_prirac
nik_final-mkd.pdf  

Cercetare de piaţă si statistici: 
Biroul statistic de stat (http://www.stat.gov.mk/ ) 

-  

Cumpara o afacere sau porneste-ti propria afacere: 
- Ghid pentru investiţiile străine directe în sectorul agro-alimentar Macedonean 

(http://www.mzsv.gov.mk/invest_agro_macedonia.pdf ) 

 
Creştere 

Organizaţii de sprijin in afaceri: 
- http://www.economy.gov.mk/ 
- Camera Economică a Macedoniei 

http://www.mchamber.org.mk/%28S%28kcpzhcvr3s1df2ifo55x4w45%29%29/default.asp
x?lId=2&mId=0&smId=0&cId=0&pId=1  

- Camerea de Comerţ Macedoneana  (http://www.sojuzkomori.org.mk/default-en.asp  
- Camera economică din nord-vestul Macedoniei  http://oemvp.org/mk/  
- Camera pentru mici afaceri 

(http://www.sbch.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=
55&lang=mk ) 

 
 
 
 

 
 

LINK LA INFORMATII DESPRE 
ALTA TARA  

http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/ruralna_ekonomija_-_brosura.pdf
http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/ruralna_ekonomija_-_brosura.pdf
http://www.konkurentnost.mk/JavenpovikDetailView.aspx?idmer=60de778a-ee95-4a7b-989c-82b8878bb812
http://www.konkurentnost.mk/JavenpovikDetailView.aspx?idmer=60de778a-ee95-4a7b-989c-82b8878bb812
http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/priracnik%20za%20mladi%20farmeri/zaem_priracnik_final-mkd.pdf
http://www.ffrm.org.mk/jdownloads/broshuri/priracnik%20za%20mladi%20farmeri/zaem_priracnik_final-mkd.pdf
http://www.stat.gov.mk/
http://www.mzsv.gov.mk/invest_agro_macedonia.pdf
http://www.economy.gov.mk/
http://www.mchamber.org.mk/%28S%28kcpzhcvr3s1df2ifo55x4w45%29%29/default.aspx?lId=2&mId=0&smId=0&cId=0&pId=1
http://www.mchamber.org.mk/%28S%28kcpzhcvr3s1df2ifo55x4w45%29%29/default.aspx?lId=2&mId=0&smId=0&cId=0&pId=1
http://www.sojuzkomori.org.mk/default-en.asp
http://oemvp.org/mk/
http://www.sbch.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55&lang=mk
http://www.sbch.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55&lang=mk
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1. Legislat
ia Nationala  

 
Politici: 

Politici, strategii și planuri: Politica Agricolă Comună (PAC) 2014-2020, inclusiv informații despre Pilonul I 
(finanțat direct din fonduri UE) și Pilonul II, dezvoltarea rurală (jumătate finanțat din fonduri comunitare 
și jumătate de fonduri naționale);  
Regulamentul (CE) 1234/2007;  "Organizarea comună a piețelor rurale și orientările specifice pentru 
anumite produse agricole" 
 

 
Legi: 

IT  / CLUSTERE 

IT / STATISTICE 

IT / STANDARDE 

IT / ALTE INFO 



 

 

       
 

 

Decretul legislativ nr. 99, 29 martie 2004 "Dispoziții privind teme  și activități,  integritate in afaceri, 
simplificări administrative în agricultură" și modificările cu privire la Decretul legislativ nr. 101/2005;  
Decretul-lege nr. 114, 31 martie 1998, "Reforma sectorului  comercial, art 4, subsecțiunea 4, legea nr. 59 
15 martie 1997 " 
 

 
Taxe: 
Decretul-lege nr. 91, 24 iunie 2014 "Dispozitii privind sectorul agricol și protecția mediului care vizează 
reintroducerea sectorului agricol prin intermediul măsurilor fiscale și masuri simplificare pentru afaceri" 
 

 
 
Reglementari: 
Cod civil, art 2135 "Orientarea și modernizarea sectorului agricol art. 7 Legea nr. 57, 05 martie 2001 "; 
 

 
Dreptul de autor si proprietate intelectuala: 
Legea nr. 633, 22 aprilie 1941 cu modificările Legii nr. 2, 9 ianuarie 2008 (valabil pentru Marci si baze de 
date) 
 

 

 
 
 
2. Sprijin financiar national pentru initiative antreprenopriale  
 

Fonduri Disponibile (locale si internationale): 
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR), administrate de statele membre.  
Legea nr. 135, 23 mai 1997 (subvenții pentru zonele defavorizate)  
Legea nr. 236, 19 iulie 1993 (sprijin pentru tinerii antreprenori) 
Fondul pentru dezvoltarea antreprenoriatului în agricultură pentru tineri  
Legea nr. 215, 25 februarie 1992 (sprijinirea acțiunilor de antreprenoriat pentru femei ) 
 

 
Contributii: 
Decretul-lege nr. 1, 24 ianuarie 2012 "Dispoziții privind concurența, dezvoltarea infrastructurii și a 
competitivității”;  



 

 

       
 

 

Contribuțiile naționale privind întreprinderile 
 

 
Institutii de asistenta: 
AGEA ; 
SAISA (agentia vamala);  
Organismul national pentru orez; 
CAA (Centru de asistenta agricola) 
Banca della nuova terra (Banca pentru noi terenuri) acorda împrumuturi și granturi. 
 

 
Contacte si link-uri utile: 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841 
Capital de risc 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386   
Facilitati pentru tinerii anreprenori 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652 
Realocarea terenurilor  
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668 
Oferirea terenurilor la licitatie publica 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926 
 

3. Puncte de contact nationale pentru antreprenoriat  
 

Link-uri guvenamentale si contacte: 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MIPAAF 
Reteaua  europeana a intreprinderilor: http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/ 
Camera de Comert a Italiei:  http://www.camcom.gov.it/ 
Regiunea Emilia-Romagna (Punct de contact Sud Est European pentru Italia)  
 

 
Link-uri utile pentru antreprenori de acces la baze de date: 
INEA Institutul National pentru Economie Agrara http://www.inea.it/banchedati 
Bune practici sustenabile pentru ferme:  
http://www.confagricoltura.it/ecocloud/#/  
Reglementari de marketing: 
http://www.agecontrol.it/normativa/normativa-generale/index.php  
 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926
http://www.inea.it/banchedati
http://www.confagricoltura.it/ecocloud/#/
http://www.agecontrol.it/normativa/normativa-generale/index.php


 

 

       
 

 

 
4. Retele Nationale 

 
Parteneriate Strategice: 
 MIPAAF 
Sindicatul lucrătorilor agricoli: 
FLAI (Federația Lucrătorilor Agro-Industriali) 
FAI (Federația Agroalimente și mediu industrial)  
UGC (Uniunea generala a fermierilor)  
UILA (Uniunea italiană a lucrătorilor in agroalimentatie)  
UIMEC (Sindicatul fermierilor italieni) 
 

 
        Parteneri / Institutii / Organizatii: 

 CIA (Confederația agricultorilor italieni)  
Confagricoltura (Confederația Generală din Agricultură)  
Coldiretti (Confederația Națională a Fermierilor)  
(Asociația Crescătorilor de animale Italieni ACAI)  
Copagiri (Confederația Producătorilor Agricoli)  
UCI (Uniunea Fermierilor Italieni, UFI)  
AGIA (Asociația tinerilor întreprinzători agricoli, UTIA)  
AIS (Asociația pentru material semincer din Italia)  
AGICA (Agenția pentru cooperative  agricole)  
ANCA LEGACOOP (Agenția pentru cooperative agricole)  
Confederația Națională a cooperativelor agricole si agro-alimentare  
ANDAA (Agromanageri)  
Confederdia (Manageri și angajați în agricultură)  
Green Turism (Asociația de  agroturism) 
 

 
5. Clustere de inovare sectoriala 

 
Cercetare, dezvoltare si tehnologie cu privire la:  
Centre de cercetare si dezvoltare 
CCEA (Consiliul pentru Cercetare și Experimentare în Agricultură);  
Agricultura ecologica: INS (Institutul Național de Sănătate)  
 IAM (Institutul Agronomic Mediteraneean - Bari); orig CIHEAM-iamb 
Centru de Experimentare pentru Agricultura și Silvicultură - Bolzano;  
Fundația Edmund Mach - Trento;  
AIAB Asociația Italiană pentru Agricultură Ecologică - Roma; 
 
Agricultura durabila: 



 

 

       
 

 

CRPA – Centrul de Cercetare pentru Produse Animaliere – Reggio Emilia 
CERSAA- Centrul Regional pentru Experimentare şi Asistenţă Agricola – Savona 
Universitatea din Tuscia (Departamentul de producţie animaliera)– Viterbo 
Bio-energie: 
ICGEB – Centrul International pentru Inginerie Genetica si Biotehnologie – Trieste; 
Ferma de fructe: 
IEMEST Institutul Euro-mediteranean de Stiinţă şi Tehnologie – Palermo 
Creşterea măslinilor: 
CNR-IPCF –Institutul pentru Procese fizico-chimice 
Viticultura: 
CIHEAM – IAMB Institutul Agronomic Mditeranean – Bari 
Pepiniera de plante: 
ENEA – Autoritatea pentru Noile Tehnologii, Energie şi Mediu – Roma 
Creşterea animalelor: 
ANASB – Asociaţia Naţională a Crescătorilor de Bivoli 
Institutul Italian Experimental – Spallanzani” - Milano  
 
Crearea de cunoştinţe:  
Universitati: 
Universitatea din Molise - Departamentul de Agricultură, Mediu si Stiinţe Alimentare; 
Universitatea din Perugia - Departamentul de Agricultură Şi Stiinţele Mediului; 
Universitatea Alma Mater Bologna – Departamentul de Agricultura, Stiinte Alimentare si Tehnologie;  
Universitatea din Napoli (Federico II) – Facultatea de Medicină Veterinară; 
Universitatea din Napoli (Parthenope) – Departamentul de Ştiinţe Aplicate;  
Universitatea "Politecnica delle Marche" – Departamentul de Stiinţele Mediului Şi Producţiei Vegetale; 
Universitatea din Foggia –Centru Interdepartamental de Cercetare - Bioagromed; 
Universitatea din Sassari – Departamentul de Ştiinţa Animalelor; 
Universitatea din Salento – Centrul Cultural al Întreprinderilor Inovatoare; 
Institutul Superior din Milano – Mario Boella; 
Centrul de Inovare in Domeniul Agro-mediului – AGROINNOVA; 
Studii: 
Proiect Bee-net (monitorizarea albinelor şi intervenţie) 
GAL (Grupuri Locale de Interventie)  
Technology Commercialization & Transfer: Tehnologie, Comercializare &  Transfer: 
 

 
6. Statistici nationale  

 
Statistici sectoriale 

Terenuri: ISTAT  http://censimentoagricoltura.istat.it/  

http://censimentoagricoltura.istat.it/


 

 

       
 

 

Recolte: ISTAT (Statistici legate de agricultura) - http://censimentoagricoltura.istat.it/);  
INEA (Institutul National pentru Agroeconomie): http://www.inea.it/banchedati,  

Animale: ISMEA (Piscicultura si aquacultura, piete agro-alimentare, animale si carne, logistica) 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1  

Ferma de afaceri : Eurostat  
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/), 
Eurispes (http://www.eurispes.eu/ ) 

 
7. Standarde Oficiale de Calitate 

Stadarde Oficiale, reglementari si link-uri privind :  
 
Principiile si cerinţele legislaţiei în domeniul alimentar legate de: 
Ocrotirea sănătăţii: Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătatii umane (mediu, animale, plante) 
Libera circulaţie a produselor alimentare: Libera circulaţie a alimentelor ca aspect esențial al pieței interne. 
Interesul consumatorilor: Protecția intereselor consumatorilor 
Igiena:  
Regulamentul (CE) nr. n. 852/2004: HACCP ca instrument de monitorizare și analiză privind igiena, 
producția de alimente, siguranta alimentara 
 Regulamentul (CE) nr. 853/2004: depozitare, transport și fabricarea produselor animaliere 
Regulamentul (CE) nr. 854/2004: Igiena produselor alimentare 
 
 

Cerinte pentru Siguranta Alimentara: 
Directiva nr. 93/43/EEC cu privire la  HACCP (Analiza Riscurilor si Puncte Critice de Control)  
Regulamentul (CE) nr. 882/2004: controale oficiale cu privire la hrana pentru animale bovine și 
condițiile animalelor 
 

 
      Sistem de trasabilitate: 

Regulamentul (CE) 178/2002: privind trasabilitatea produselor 
Regulamentul (CE) 1169/2011: etichetare  
Legea nr. 580 04 iulie 1967: disciplina de fabricatie și comercializarea cerealelor 
Regulamentul (CE) 834/2007: etichetarea produselor ecologice  
AGECONTROL: autoritatea de monitorizare a reglementărilor din comert. 
 
 

      Export –Import: 
Regulamentul (CE) 1235/2008: Importul de produse ecologice 
 

http://censimentoagricoltura.istat.it/
http://www.inea.it/banchedati
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.eurispes.eu/


 

 

       
 

 

 
Sanatatea Alimentara: 
Directiva 2002/99 / CE: poliția sanitara, reglementarea intregului lanț de aprovizionare de la fabricare 
până la vânzare 
 

 
Recomandari: 

Regulamentul (CE) 432/2012: lista indicațiilor privind produse de sănătate  
Regulamentul (CE) 206/2010: privind certificarea veterinara 
 

 
8. Alte informatii legate de: 

 
Ministerul Agriculturii si alte Institutii Publice 

Filiale/Agentii(Statutul Filialelor, Program, Strategie): 
 Cercetare Agricola: CRA (Consiliul pentru Cercetare si Experimentare in Agricultură);  
INRAN (Institutul National de Cercetare pentru Alimente Și Nutriție)  
Autoritatea Nationala pentru Seminte  
ENEA: Institutul National pentru Agro Economie 
 ISMEA: Institutul de Servicii pentru Piața Agro-Alimentară 
 

 

Siguranta Alimentelor 
Monitorizare:  
ICQRF Control de Calitate si Centru Anti-Fraudă  
NAC Corpul de Padurari (Echipa de Carabinieri Anti-frauda) 
 Paza de Coasta 
 

 
Sanatatea Alimentara 
Coldiretti: Observatorul pentru criminalitate in sectorul agricol 
http://www.coldiretti.it/News/Pagine/osservatorio-criminalita.aspx 

 
Alte informatii legate de conditiile nationale pentru elaborarea planului de afaceri: 

 
Punerea bazelor unei afaceri: 
Pasii premergatori punerii bazei unei afaceri 
Cercetare de piata si statistici:  
ISMEA: Manual pentru vanzarea produselor agricole:  

http://www.coldiretti.it/News/Pagine/osservatorio-criminalita.aspx


 

 

       
 

 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6843  
Cumparati o afacere sau puneti bazele propriei dumneavoastra firme: 
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FEDERATIA AGROSTAR      si       SE RDA/ADR SE 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
1.Legislatie Nationala 

Politici: 

Politica statului Român în domeniul creşterii animalelor şi horticulturii 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă pentru 
punerea în aplicare a politicilor şi programelor Guvernului României privind strategia naţională în 
sectorul agricol (culturi de câmp, agricultura ecologica, zootehnie), producţia de alimente, dezvoltare 
rurală, pescuit și acvacultură, imbunatatiri funciare, şi in domeniile: fitosanitar, cercetare ştiinţifică 
specializată, conservarea şi gestionarea durabilă a resurselor solului, geneticii plantelor şi animalelor. 
Ministerul este responsabil pentru adaptarea sectorului agricol în conformitate cu standardele europene 
şi internaţionale. Alte atributii sunt legate de îmbunătăţirea competitivităţii producţiei şi sporirea 
capacitatii de export a agriculturii romanesti sub standarde stricte de protecţia mediului, siguranţa 
alimentară şi controlului uniform al lanţului alimentar şi bunăstarii animalelor. 
Pentru realizarea obiectivelor domeniului său, Ministerul are următoarele funcţii: 
-  strategii, elaborate în conformitate cu politica guvernului, normele UE şi tendinţelor din întreaga lume; 
- reglementare, care asigura dezvoltarea cadrului juridic şi activităţi decizionale specifice în domeniile 

sale de activitate; 
- administrare şi gestionare a proprietăţii publice şi private a statului şi administrarea fondurilor și 

RO / STASTICI 

RO / STANDARDE 

RO / ALTE INFO 



 

 

       
 

 

serviciilor pentru care statul este responsabil, pe domeniul de activitate; 
- management si alocare -Fondul European de Dezvoltare Naţionala  Rurală, Agricultura si Pescuit; prin 

Programul SAPARD, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, 2014-2020 şi Programul 
Operaţional de Pescuit; 

- reprezentare pe plan intern şi extern în domeniul său şi în limitele stabilite de legile în vigoare; 
- autoritate de stat, care asigură punerea în aplicare, monitorizarea, aplicarea şi respectarea 

reglementărilor în domeniile sale de activitate; 
- plată prin intermediul instituţiilor subordonate şi departamente. 
 
Priorităţile de bază în domeniu sunt: 
 dezvoltarea si implementarea politicilor adecvate cetăţenilor români in calitate de consumatori, fermieri şi 

procesatori; 
 sprijinirea creşterii competitivităţii produselor alimentare şi dezvoltării durabile a zonelor rurale, în 

condiţii de siguranţă alimentara şi protejarea mediului; 
 creşterea redresarii potenţialului agricol al ţării; 
 concentrarea pe exportul produselor cu valoare adăugată care asigura bunăstarea şi condiţiile de 

viaţă in mediul rural; 
 consolidarea terenurilor şi fermelor şi eliminarea constrîngerilor asupra pieţei funciare; 
 reducerea sărăciei rurale; 
 punerea in valoare a produselor regionale specifice; 
 îmbunătăţirea lanţului agro-alimentar - in principal prin dezvoltarea formelor asociative (asociaţii şi 

organizaţii de piaţă); 
 sprijinirea cooperarii dintre agricultori; 
 cresterea interesului sporit pentru animale; 
 modernizarea sistemului de educaţie şi cercetare, precum şi a serviciilor de consultanţă rurală; 
 favorizarea accesului la finanţare pentru dezvoltarea activităţilor productive; 
 crearea locurilor de muncă; 
 atragerea tinerilor în zona rurală. 
Rezultatele scontate în procesul de implementare a politicilor în domeniul agricol sunt obiectivele 
strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu şi lung 2020-2030: creşterea 
competitivităţii produselor agroalimentare, asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale, 
îmbunătăţirea nivelului de trai în zonele rurale, stimularea agriculturii bazata pe cunoştinţe. 
Măsurile pentru obţinerea rezultatelor aşteptate sunt: 
 Înregistrarea sistematică a proprietatilor imobiliare în registrul cadastral şi asigurarea transferului cu 

uşurinţa a proprietatii bunurilor agricole (reforma cadastrala completa) 
 Încurajarea consolidării terenurilor şi stimularea asocierii agricultorilor  
 Practici agricole prietenoase mediului şi reducerea treptată a forţei de muncă în agricultură 
 Oferirea de oportunităţi pentru viitorii manageri agricoli  
 Asigurarea protecţiei pentru micii fermieri 
 Inlesnirea investiţiilor în utilaje agricole pentru producători şi modernizarea unităţilor de procesare 

agro-alimentare 
 Dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare 
 Facilitarea accesului la credite şi garanţii 
 Stimularea cultivarii culturilor industriale (in și cânepă) 
 Sprijinirea pomiculturii 
 Sprijinul pentru investiții în arii protejate (sere, solarii) pentru producătorii de legume 
 Suport pentru investiţii in cresterea si reproducerea animalelor, stimularea utilizarii semințelor 

certificate, diversificarea genetica 



 

 

       
 

 

 Sprijinirea asigurarii bunăstării animalelor - porci, păsări de curte 
 Suport pentru atribuire de marci / certificarea produselor agricole şi comercializarea acestora pe 

pieţele internaţionale 
 Suport pentru construcţia şi modernizarea depozitelor 
 Suport pentru investiţii în protecţia culturilor prin influente active asupra atmosferei 
 Revizuirea nivelului şi sistemului de taxare a produselor alimentare 
 Adoptarea practicilor moderne de recuperarea terenului, gestionarea eficientă a apei utilizate pentru 

irigaţii 
 Extinderea agro-businessului organic, cu efect asupra protecţiei mediului şi producţiei cu valoare 

adăugată  
 Sprijinirea surselor de energie regenerabila în producţia agricolă, inclusiv utilizarea de deşeuri de 

origine animală pentru producerea de energie in cadrul fermelor 
 Investiţii în construcţia, modernizarea şi renovarea infrastructurii rurale (drumuri, apă şi canalizare etc) 
 Susţinerea iniţiativelor Comunităţii rurale locale, promovarea conceptului de parteneriat pentru 

dezvoltare 
 Promovarea educaţiei profesionale şi tehnice agricole 

 
Legi: 
Legislatia Romana cu privire la horticultura si cresterea animalelor este structurata in doua sensuri. 
Anumite aspecte sunt reglementate de legislatia specifica si alte aspecte sunt tratate in legi, ordonante 
si reglementari diverse. 

Titlu An Publicatie Cuvinte cheie 
Legea. 17 de vanzare-cumparare a terenului 
agricol situat în limitele oraşului 

2014 Monitorul 
Oficial  

teren, teren arabil, 
proprietati 

Legea. 383 a apiculturii 2013 Monitorul 
Oficial 

albine, miere, polen 

Legea. 214 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor 

2011 Monitorul 
Oficial 

pajisti, exploatare 

Legea. 56 privind  accesul  la fondul forestier 
naţional 

2010 Monitorul 
Oficial 

păduri, lemn, protecţie 

Legea. 283 privind camerele de agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 

2010 Monitorul 
Oficial 

consultanţă, organizare 

Legea. 153 privind recensământul general agricol 
în România 

2008 Monitorul 
Oficial 

proprietate, teren, ferme 
efective de animale,  

Legea. 231 privind stimularea investiţiilor în 
agricultură 

2005 Monitorul 
Oficial 

investment investiţii 

Legea. 205 privind  protecţia animalelor 2004 Monitorul 
Oficial 

protecţie, bunăstare 

Legea. 312 (republicata) privind producţia şi 
exploatarea produselor vegetale  

2003 Monitorul 
Oficial 

legume, culturi  

Legea. 348 (republicata) privind pomicultura 2003 Monitorul 
Oficial 

fructe, livezi 

Legea. 72 privind  zootehnia 2002 Monitorul 
Oficial 

creştere, protecţie, 
bunăstare 

Legea. 192 (republicata) privind fondul de pescuit, 
pescuit şi acvacultură 

2001 Monitorul 
Oficial 

pescuit, piscicultura, 
acvacultura  



 

 

       
 

 

Legea. 18 (revizuita 2013) a fondului funciar 1991 Monitorul 
Oficial 

teren 

Legea 31 - Legea societatilor comerciale din 
România 

1990 Monitorul 
Oficial 

Comert, registrul 
comertului, tipuri de 
companii 

Intregul pachet legislativ aplicat in Romania poate fi gasit la urmatoarele adrese:  
http://www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale/noua-
politica-agricola-comuna-2014-2020 
http://www.apia.org.ro/ro/legislatie/legislatie-europeana, 
http://www.apia.org.ro/ro/legislatie/legislatie-nationala1386861017 
http://www.apdrp.ro/ 
http://www.ansvsa.ro/ 
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/Legislatie.aspx 
http://www.domeniilestatului.ro/# 
http://www.onvpv.ro/# 

 

Tratate, Agremente sau Protocoale: 
 Acordul privind agricultura (Tratatul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
 Tratatul Internațional privind Resursele Fitogenetice pentru Alimentație și Agricultură (IT PGRFA), de 

asemenea cunoscut sub numele de Tratatul International al Seminţelor  
 Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană 
 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2125/2005 din 22 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor tranzitorii 

ce rezultă din adoptarea regimului schimburilor comerciale privind exportul anumitor produse 
agricole prelucrate în România 

 Acordul sub forma schimbului de scrisori între Comunitatea Europeană şi România privind anumite 
înțelegeri pentrue animale vii din specia bovine 

 Acordul sub forma schimbului de scrisori între Uniunea Europeană şi Australia în conformitate cu 
articolul XXIV:6 și articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife si Comerț (GATT) 1994 privind 
modificarea concesiilor în listele Republicii Bulgaria şi României în cursul aderararii lor la Uniunea 
Europeană 

 2009/852/CE: Decizia Comisiei din 26 noiembrie 2009 privind măsurile tranzitorii în conformitate cu 
regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr 853/2004 ale Parlamentului European şi Consiliului cu 
privire la prelucrarea laptelui crud neconform în anumite unități de procesare a laptelui  din România si 
cerințele structurale din astfel de unități de prelucrare (notificata în documentul C (2009) 9083) 

 2011/289/UE: Decizia Consiliului din 12 mai 2011 acordarea de asistenţă reciprocă pentru Romania 
 2007/874/CE: Decizia Comisiei din 18 decembrie 2007 pentru aprobarea Programului Naţional 

depus de Romania de control al salmonellei în efectivele reproducătoare de gaini (notificată cu 
numărul C(2007) 6354) 

 Convenția internațională privind protecţia plantelor, semnată la Roma la 6 decembrie 1951 
 Convenția din 31 martie 1977 privind specializarea internaţionala multilaterala şi utilizarea reciprocă  

de fonduri genetice de vite de reproductie  cu pete negre.  
 Acordul între România şi Asociaţia Europeana de Liber-Schimb (EFTA) şi acorduri bilaterale agricole 

vizate în acordul semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 
 Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 

1992 la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare 
 Acord internaţional privind lactatele 
 Acordul internaţional privind carnea de vită 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale/noua-politica-agricola-comuna-2014-2020
http://www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale/noua-politica-agricola-comuna-2014-2020
http://www.apia.org.ro/ro/legislatie/legislatie-europeana
http://www.apia.org.ro/ro/legislatie/legislatie-nationala1386861017
http://www.apdrp.ro/
http://www.ansvsa.ro/
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/Legislatie.aspx
http://www.domeniilestatului.ro/
http://www.onvpv.ro/


 

 

       
 

 

 Convenţia Internaţionala pentru protecţia soiurilor de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la 
Geneva pe 10 decembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991 

 Convenția privind elaborarea unei farmacopei Europene (Strasbourg, 22 iulie 1989) 
 Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopei Europene (Strasbourg) 
 Protocolul de la Cartagena privind Biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică 

(Montreal) 
 Protocolul adițional la  Acordul European între România şi Comunitatea Europeană privind normele 

aplicabile schimburilor de anumiti pești și produse pescărești, care stabiliste  asociere între România, pe 
de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre pe de altă parte,  semnat la Bruxelles la 1 
februarie 1993 

 Convenția privind Institutul Forestier European (Joensuu) 
 Convenția europeană privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale și 

alte scopuri științifice (Strasbourg, 18 martie 1986) și Protocolul de modificare a Convenţiei 
(Strasbourg, 22 iunie 1998) 

 Tratatul privind Uniunea Europeană din 7 februarie 1992 
 Protocolul la Convenţia-cadru pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor adoptată la Kiev 

la 22 mai 2003 privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi diversitatea 
peisajului, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008.  
 

 

Strategii si Planuri: 

Acordul de parteneriat al Romaniei pentru 2014-2020 este documentul strategic naţional care prezinta 
conturarea cadrului  managementului fondurilor structurale europene şi investiţiile în România în 
perioada 2014-2020. Acordul contine angajamente de alinierea la strategia Uniunii, aceea de creştere 
durabila, inteligenta şi favorabila incluziunii, precum şi misiuni specifice Fondului în acord cu obiectivele 
Tratatului de Bază, inclusiv coeziune economica, sociala și teritoriala. Documentul a fost elaborat de un 
grup de lucru interagentie sub îndrumarea directă a Ministerului Fondurilor Europene, în colaborare cu 
diverse instituţii. 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-
parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf 

 Acordul de parteneriat identifică următoarele priorităţi şi provocări prin care Romania va implementa 
politicile Uniunii Europene: 

 promovarea competitivităţii şi dezvoltării locale pentru a consolida sustenabilitatea agenţilor 
economici şi  a spori atractivitatea regionala; 

 dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ocupării forţei de muncă şi a numărului de absolvenţi ai 
învățământului tertiar, în masura furnizarii de soluţii pentru provocările sociale grave şi reducerea 
sărăciei, în special în comunităţile dezavantajate sau marginalizate, sau în zonele rurale; 

 dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât şi în sectorul transporturilor, în vederea 
creşterii accesibilităţii regiunilor Romaniei şi atractivitatii acestora pentru investitori; 

 încurajarea utilizarii eficiente şi durabile a resurselor naturale prin promovarea eficienţei energetice, 
reducerea emisiilor de carbon, protecţia mediului şi adaptarea la schimbările climatice; 

 consolidarea administratiei publice moderne si profesionale printr-o reforma sistemică, orientata 
spre soluţionarea guvernarii structurale.  

Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 - versiunea oficiala 1 – 1 iulie, 
2014 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf


 

 

       
 

 

http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr.html 

Noul PDR este documentul de conducere strategica şi programare pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală; are 15 măsuri de finanţare şi o alocare totală de 9.85 miliarde de euro. 

Priorităţile principale sunt: 

 Modernizarea şi creşterea viabilitatii exploataţiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea 
pieței și prelucrarea produselor agricole. 

 Încurajarea întineririi generaţiilor de agricultori prin sprijinirea stabilirii tinerilor agricultori. 
 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca o condiţie prealabilă de atragerea investiţiilor în zona, 

crearea de noi locuri de muncă care sa duca la dezvoltare rurală. 
 Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea crearii şi dezvoltarii IMM-urilor cu 

activitati nonagricole in zone rurale. 
 Încurajarea dezvoltării locale a condus la cresterea responsabilitatii comunității prin abordarea 

programului LEADER 

Cadrul Strategic Naţional pentru Dezvoltare Durabilă  a  Sectorului Agroalimentar si a Zonelor Rurale 
in Perioada 2014-2020-2030 – CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL RURAL 

www.presidency.ro 

 Este un document elaborat de Comisia Prezidentiala pentru Politici Publice de Dezvoltare Agricola în 
România. 

Obiectivul general este de a dezvolta o viziune şi o serie de  obiective strategice pentru perioada 2014-
2020 legate de opţiunile politicilor publice naționale. 

Scopul acestui document este de a analiza sectorul agricol şi a dezvolta un cadru strategic orientativ 
pentru dezvoltarea agriculturii, pentru justificarea opţiunilor politicii naţionale în sectorul respectiv în 
funcţie de priorităţile identificate, însoţite de măsuri concrete şi acţiuni posibile pentru a le pune în 
aplicare pe termen lung 2014-2020. 

Planul Strategic Naţional pentru dezvoltarea zonelor rurale 2007-2013 

Planul Strategic Naţional pentru România s-a bazat pe Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR). Măsurile Planului Strategic Național iau în considerare Directivele Strategice Comunitare 
care se referă la zonele rurale pentru a se ajunge la un sector eficient, modern şi competitiv in obtinerea de 
produse agricole, a se aplica practici agricole durabile, a se folosi resurse naturale şi umane din mediul rural 
şi a se asigura venituri crescute pentru populaţia rurală. 

http://old.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/programul-national-strategic-update_3.11.2008.pdf 

 Programul Naţional Apicol 2014-2016 

Continuarea politicii Programului Naţionale Apicol 2011-2013 

Obiective: 

- sprijinirea activităţilor profilactice şi anti varooza, analizelor fizico-chimice pentru proprietăţile mierii; 

-achiziţionarea de material biologic pentru refacerea recensământului de albine care favorizează 
produsele apicole de cea mai înaltă calitate în exploatatiile apicole; 

- tipărirea şi multiplicarea  ghidului de bune practici in apicultura şi achiziţionarea de albine recenzate; 

- inventarierea administrativa şi geografica a tuturor masivelor de familii de albine de pe teritoriul 

http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr.html
http://www.presidency.ro/
http://www.presidency.ro/
http://old.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/programul-national-strategic-update_3.11.2008.pdf
http://old.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/programul-national-strategic-update_3.11.2008.pdf


 

 

       
 

 

Romaniei; 

- analizarea aspectelor geografice judetene şi infrastructurii drumurilor. 

http://www.aca.org.ro/programe-de-finantare/pna-20142016.html 
http://www.madr.ro/ro/programul-national-apicol.html 

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agricol si Alimentar pe termen mediu şi lung  2020-2030 este în 
acest moment in stadiul de proiect. 

Prioritatile Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MARD) sunt: dezvoltarea si implementarea 
politicilor agro-alimentare adecvate pentru cetăţenii români in calitate de consumatori, fermieri şi 
procesatori, pentru a sprijini creşterea competitivităţii şi potentialul agro-alimentar si dezvoltarea 
durabilă a zonelor rurale în privinta securității alimentare și protecției mediului. 

Strategia: 

- se urmareste valorificarea inteligenta şi durabilă a potenţialului agro-alimentar şi dezvoltarea rurală; 

- este un document vizionar, care sprijină progresul agriculturii şi dezvoltarii rurale în România; 

- reprezinta baza noii de Programare Financiare europene pentru perioada 2014-2020 ca angajament al 
României la UE pentru realizarea CAP. 

Strategia reprezinta documentul strategic care ar putea conduce la o schimbare importantă a intregii 
economii, in trei etape: 

Orizont 2013: Includerea în toate programele şi politicile României a principiilor şi practicilor dezvoltării 
durabile în acord cu cerinţele UE. 

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu al UE-27 (cu trimitere la cifrele anului 2006) potrivit indicatorilor 
de bază ai dezvoltarrii durabile. 

Orizont 2030: România, în privinta indicatorilor de dezvoltare durabila devine semnificativ aproapiata de 
media din acel an a ţărilor UE. 

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative/1291-proiect-1-25-06-2014.html 

La http://www.madr.ro/, site-ul oficial al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, sunt postate  
politici publice implementate prin proiecte. Cele mai semnificative sunt: 

Strategii pentru valorificarea potenţialului agro-alimentar al Romaniei - SMIS Cod 39078 - proiect co-
finantat din Fondul Social European, Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacitatii Administrative 
2007-2013 

Obiectiv general: îmbunătăţirea capacităţii administrative a MADR pentru a gestiona ciclul politicilor 
publice specifice produselor agro-alimentare. 

Scop: dezvoltarea unui pachet de documente privind politicile publice specifice portofoliul MADR, 
pentru dezvoltarea de instrumente, metode si actiuni, privind implementarea, monitorizarea şi 
evaluarea; intarirea  capacitatii MADR de a dezvolta, implementa, monitoriza şi evalua politicile publice. 

Planificare Strategica pentru Administrare Agricola - cod SMIS 39173 - proiect co-finantat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional de Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 

Obiectiv general: dezvoltarea capacității administrative a MADR în domeniul managementului strategic  

Scop: îmbunătăţirea capacitatea MADR de a dezvolta, implementa, monitoriza şi evalua activităţi de 

http://www.aca.org.ro/programe-de-finantare/pna-20142016.html
http://www.madr.ro/ro/programul-national-apicol.html
http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative/1291-proiect-1-25-06-2014.html
http://www.madr.ro/


 

 

       
 

 

planificare strategica durabile. 

Implementarea sistemului de Management intern la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
structurile sale subordonate - cod SMIS 39182 - proiect co-finantat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacitatii Administrative 2007-2013 

Obiectiv general: creşterea eficienţei şi eficacitatii managementului operaţional în MADR şi structurile 
subordonate prin elaborarea şi implementarea unui sistem de management intern. 

Scop: crearea şi implementa la MADR şi in structurile sale subordonate a unui set de instrumente de lucru 
pentru îmbunătăţirea funcţiei managementului si dezvoltarea aptitudinilor personalului pentru cresterea 
calitatii serviciilor furnizate. 

Crearea şi implementarea unui Sistem Informaţional de Management Financiar Integrat (FMIS) în 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - cod SMIS 39178 - proiect co-finantat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional de Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013 

Obiectiv general: întărirea capacităţii MADR in a asigura gestionarea eficientă a fondurilor bugetare prin 
control permanent al costurilor, prioritizarea sumelor facilitand astfel punerea în aplicare a politicilor 
sectoriale; sprijinirea utilizarii eficiente și adecvate a resurselor bugetare. 

Scop: dezvoltarea unei platforme de informare integrate care furnizeaza informaţii necesare despre 
rezultatele utilizarii resurselor şi responsabilităţi ca instrument in obţinerea feedback-ului si pentru a 
asigura o planificare eficientă a alocaţiilor bugetare. 

Autorităţile locale si judetene din Regiunea de Dezvoltare Sud Est dezvolta şi menţin un set de documente 
privind acţiuni şi măsuri pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Un obiectiv mai amplu este Planul de 
dezvoltare regională 2014-2020,  versiune de lucru, imbunatatita ulterior cu noi date statistice şi informaţii 
relevante. Există strategii de dezvoltare judetene, de interes local, cu implicarea actorilor locali în 
dezvoltarea teritoriala armonioasă. 

http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx 

http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/StrategiiJudetene.aspx  
 

Taxe: 
Tarifele şi taxele române sunt reglementate prin Legea 571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul 
Fiscal, cu norme de aplicare, ultima modificata şi completată în 2014. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm 
 Anul fiscal este anul calendaristic. 
Taxele cele mai importante sunt: 
Impozitul pe profit 
Este plătit de persoane juridice române si străine care activeaza prin intermediul unuia/mai multor sedii 
permanente din România (disponibil începând cu 1 iulie 2013), de persoanelor juridice străine şi 
persoane fizice nerezidente active care activeaza în România într-o asociere cu sau fără personalitate 
juridică. Cota de impozit pe profit pentru profitul impozabil este de 16%. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#doi 
Impozitul pe venit 
Cota de impozit este 16% şi se aplică venitului impozabil corespunzător fiecărei surse, din fiecare 
categorie pentru a determina impozitul pe veniturile din activitati independente; salarii;  închiriere şi 

http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx
http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx
http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23doi


 

 

       
 

 

leasing; investiţii; pensii; activităţi agricole, păduri și pescuit; premii; alte surse. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299706 
 Venituri din activităţi in agricultură, silvicultură şi pescuit au alocat un capitol separat în Codul fiscal. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm 
Impozit pe venitul micro-întreprinderilor 
Rata de impozitare este de 3%, dar dacă în cursul unui an fiscal o micro-întreprindere inregistreaza venituri 
mai mari de 65.000 de euro sau provenite din consultanta si management in suma totala de peste 20%, 
aceasta va plăti impozit pe profit. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299811 
Reprezentant fiscal 
Este plătita de orice altă entitate straina care are un reprezentant autorizat în România să funcţioneze în 
condiţiile legii. 
Pentru un an fiscal, această taxă este egală cu 4.000 de euro, echivalent în RON, la cursul de schimb 
BNR. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299838 
Taxa pe valoarea adăugată 
Aceasta se aplică livrărilor de bunuri, servicii, schimb de bunuri sau servicii, achiziţii intracomunitare de 
bunuri, import de bunuri. Rata standard este de 24%. 
Rata redusă de 9% se aplică următoarelor produse: 
- Cod CAEN / CPSA 1071: toate tipurile de paine si specialitati de paine reunite în grupul de produse de 
panificatie; 
- Cod CAEN / CPSA 1061: făină alba de grâu, făină de grâu măcinata, făină de grâu negru şi făină de 
secară; 
- Codul CN 1001 99 00: grau spelta, grâu comun şi borceag; 
- Codului CN 1002 90 00: secară. 
Aceste produse cu rată redusă a TVA de 9% sunt enumerate în anexa I a Regulamentului (CEE) nr. 
2658/87, 23 iulie 1987 privind Nomenclatorul Tarifar si Statistic şi Tariful Vamal Comun, modificate prin 
Regulamentului Comisiei de Implementare (UE) nr. 927/2012 9 octombrie 2012. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#sase 
Accize pe combustibil 
In agricultură, pentru motorina folosita este aplicata o rată redusă. Nivelul și condițiile de accize reduse 
sunt stabilite prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor. Cota accizei reduse pentru 
motorina utilizata pentru lucrari mecanice în agricultură, în productia vegetala, animala şi recuperarea 
sectoarelor de teren este prevăzută în art. 8 alineatul (2) a) si b), tabelul B din anexa 1 din Directiva 
2003/96/CE din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului Comunitar de impozitare a 
produselor energetice și electricitate. 
Reducerea de accize se realizează prin rambursarea sumelor reprezentând diferenţa dintre cota 
standard a accizei şi diferenţa de accize prevăzute în alineatul (6) pentru operatorii licenţiati în Uniunea 
Europeană. Condiţiile, procedura şi termenii de rambursare sunt stabilite prin Decizia Guvernului. 
Accizele armonizate sunt taxe speciale aplicate direct sau indirect pe consumul de produse: 
. a) alcool și băuturi alcoolice care conțin: diferite tipuri de vin, produse intermediare și alcool etilic (țuică și 
rachiuri de fructe). Există scutire de la plata accizelor pentru: vin, țuică și rachiuri de fructe produse de un 
individ și consumate de el și membrii familiei sale, cu excepția cazului în care sunt vândute 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299706
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299706
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23_Toc304299811
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23_Toc304299838
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23sase


 

 

       
 

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299993 
b) tutun prelucrat; este egala cu suma taxei specifice şi taxa ad valorem. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299993 
c) produse energetice şi energie electrica. 
Sistem de accize pe antrepozit 
Pentru băuturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piaţă, dacă vechimea sau starea lor le fac 
improprii pentru consum sau in cazul cind condiţiile comerciale nu sunt îndeplinite, taxele plătite pot fi 
rambursate în conformitate cu normele. 
Pentru produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum în România și ulterior exportate, 
persoana care a făcut exportul are dreptul de solicita rambursarea accizele, asa cum este prevăzut în 
norme.  
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#sapte 
Taxele locale 
Acestea sunt după cum urmează: impozit pe cladiri; impozit pe teren; impozit pe vehicule; taxa pentru 
eliberarea certificatelor, permiselor şi licenţelor etc. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304300149 
Impozit pe construcţii 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a296e33 

Contribuțiile sociale obligatorii sunt plătite de persoanele care realizează venituri impozabile 
independente din activităţi agricole, forestiere, pescuit, asociațiilor fără personalitate juridică, precum şi 
închiriere de bunuri. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#noua_e2 
 Impozitele pe dobânzi, dividende, onorarii şi redevenţe 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#_Toc304299829 
Codului Fiscal Roman defineşte clar veniturile impozabile şi neimpozabile din agricultura, silvicultura si 
piscicultura, stabileşte venitul anual din activităţi agricole, pe baza normelor de venit şi, de asemenea, 
calculul şi plata impozitului pe veniturile din activităţi agricole. 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm 

 

Inregistrati-va firma: 
Orice societate comercială sau entitate înregistrata si care desfasoara activităţi legale în România ar 
trebuie să respecte ceea ce stipuleaza Legea Comerciala Româna. Procedura pentru infiintarea unei 
companii în România s-a schimbat de mai multe ori în ultimii 10 ani. 
Până în momentul obținerii certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, 
antreprenorii trebuie să respecte legislaţia şi pasii necesari care sunt publicati pe site-ul instituţiei: 
www.onrc.ro 
 Alte informatii utile sunt publicate de către Ministerul Finanţelor pe adresa: 
 http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii 
 Desfasurarea unei afaceri în România. Link-uri utile 
Informaţii despre condiţiile în care investitorii străini pot efectua activităţi în România, pot fi găsite pe 
portaluri oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe www.mae.ro, Ministerului Finanţelor 
www.mfinante.ro, Ministerului Economiei www.minind.ro, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23_Toc304299993
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23_Toc304299993
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23sapte
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23_Toc304300149
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23a296e33
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#noua_e2
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#noua_e2
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm%23_Toc304299829
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm
http://www.onrc.ro/
http://www.onrc.ro/
http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii
http://www.mfinante.ro/pjuridice.html?pagina=domenii
http://www.mae.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.minind.ro/


 

 

       
 

 

www.madr.ro, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului www.onrc.ro, Camerei de Comerţ si Industrie 
a României www.ccir.ro, Ministerului Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro, Centrului Român pentru 
Comerţ si Investiţii. 
http://www.portaldecomert.ro/ContactIntern-Centrul-Roman-Promovarea-Comertului-Investitii-
27.htm, Departamentului pentru IMM, Mediu de Afaceri si Turism http://www.imm.gov.ro/. 
Link-ul la punctul de contact pentru Directiva serviciilor 
http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal 
Dreptul de proprietate pentru străini 
Obţinerea de informaţii este posibila din urmatoarele surse: 

-  www.snia.ro 

Sistemul Naţional de Informaţii de Afaceri al Camerelor de Comerţ şi Industrie al României este o 
platformă electronică care conţine informaţii despre firme romanesti, oferte si cereri pentru produse, 
servicii şi cooperari ale companiilor româneşti şi străine, licitaţii internaţionale, proiecte de investitii, 
evenimente nationale si internationale. Pentru a accesa modulele Sistemului Naţional de Informaţii de 
Afaceri este necesar cont de inregistare ca utilizator al SNIA. 
- http://www.wall-street.ro/tag/investitori-straini-in-romania.html  
Wall-Street pentru noua economie, site-ul de ştiri, analiză şi interviuri 
-http://www.business24.ro, site-ul de ştiri, analiză şi interviuri 
- http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_dreptului_straini_terenuri.php care conţine Legea nr 
312/2005 privind dobândirea titlului de proprietar de teren de catre cetăţenii străini, apatrizii şi 
persoanele juridice străine 
- http://www.fic.ro/press/press.php?pag=22  
Consiliul Investitorilor Străini (CIS). Companiile membre CIS cred că dialogul dintre factorii de decizie și 
comunitatea de investiții străina este în centrul îmbunătățirii cu succes a climatului de investiții pentru 
stimularea dezvoltarii economiei românești. 
Principalele taxe de înregistrare a unei societati sunt: 
Din anul 2012, operaţiunile de la Registrul Comerţului se plătesc cu un tarif unic, în funcţie de tipul de 
cerere. Conform noilor reglementari este plătit un preţ unic pentru înfiinţarea unei firme sau persoane 
fizice.  În plus, noul sistem permite plata online a taxelor şi tarifelor. 
Cererea de înregistrare în registrul comercial - societati 250 lei / 56 EUR 
Cererea de înregistrare în registrul comercial– personae fizice 90 lei / 20 EUR 
Cerere simpla de mentiuni – 45 lei / 10 EUR 
Cerere complexa de menţiuni -220 lei / 50 EUR 
Restul de taxe pot fi găsite pe: 
http://codfiscal.net/26056/hg-9022012-taxele-si-tarifele-pentru-operatiunile-efectuate-de-oficiile-
registrului-comertului  
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal 
 Alte Linkuri utile  

  portal.onrc.ro               anaf.ro  
  bpi.ro      monitoruloficial.ro  
  portal.just.ro      imm.gov.ro  

http://www.madr.ro/
http://www.onrc.ro/
http://www.ccir.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.portaldecomert.ro/ContactIntern-Centrul-Roman-Promovarea-Comertului-Investitii-27.htm
http://www.portaldecomert.ro/ContactIntern-Centrul-Roman-Promovarea-Comertului-Investitii-27.htm
http://www.imm.gov.ro/
http://www.edirect.e-guvernare.ro/PISEGWeb/PISEGPortal.portal
http://www.wall-street.ro/tag/investitori-straini-in-romania.html
http://www.business24.ro/
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_dreptului_straini_terenuri.php
http://www.fic.ro/press/press.php?pag=22
http://codfiscal.net/26056/hg-9022012-taxele-si-tarifele-pentru-operatiunile-efectuate-de-oficiile-registrului-comertului
http://codfiscal.net/26056/hg-9022012-taxele-si-tarifele-pentru-operatiunile-efectuate-de-oficiile-registrului-comertului
http://codfiscal.net/26056/hg-9022012-taxele-si-tarifele-pentru-operatiunile-efectuate-de-oficiile-registrului-comertului
http://codfiscal.net/26056/hg-9022012-taxele-si-tarifele-pentru-operatiunile-efectuate-de-oficiile-registrului-comertului
https://portal.onrc.ro/
http://www.anaf.ro/
http://www.bpi.ro/
http://www.monitoruloficial.ro/
http://portal.just.ro/
http://www.imm.gov.ro/


 

 

       
 

 

  just.ro      unbr.ro  
  e-justice.europa.eu      uniuneanotarilor.ro  
  gov.ro      unpir.ro  

 

 
Reglementari: 
Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale CAEN  grupul de  activități din agricultură, silvicultură, 
pescuit 
CAEN Rev. 2 este implementat la nivel national incepand cu 1 ianuarie 2008, în conformitate cu Ordinul 
nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea activităţilor din 
economia naţională - CAEN, publicate în Monitorul oficial nr. 293 din 03 mai 2007. 
Actualizarea Codului CAEN Rev. 2 a fost efectuata în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene 
nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene nr. 3037/90 
privind Nomenclatorul de Activităţi în Comunitatea Europeană - CAEN Rev. 2. 
Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor – CISO (ISCO,eng), versiunea 88 (COM) a Uniunii 
Europene sta la baza structurii codului de COR (clasificarea ocupaţiilor din România), dar nu este 
îndeplinita în totalitate. 
 
Legislatia utilizata 
 Ordinul MMFPSPV 190/2014; Ordinul 76/2014 INS COR modificat 
 DG 1161/2013 de modificarea şi completare a Deciziei Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea 

clasificării ocupațiilor din România - nivel de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a 
ocupațiilor - ISCO 08 (disponibil începând cu data de 22 februarie 2014) 

 MMFPSPV Ordinul 2176/2013; Ordinul 931/2013 INS COR modificat 
 MMFPSPV Ordinul 150/2013; Ordinul 132/2013 INS COR modificat 
 Ordinul MMFPS 177/2012; Ordinul 81/2012 INS COR modificat, publicate în Monitorul oficial nr. 128 

din 22 februarie 2012 
 ANEXA  MMFPS Ordinul nr. 1832/2011 privind aprobarea COR - nivel de ocupație (șase caractere), 

publicate în Monitorul Oficial nr. 561 din August 08, 2011 
 

 
Permise si licente: 
Potrivit ordonantei de urgenţă a guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării, 
http://www.minind.ro/dma/listaaptacit.pdf  pot fi emise: 
Autorizaţie sanitară  
Certificate pentru persoane juridice pentru efectuarea de imbunatatiri funciare în terenul agricol 
Autorizarea defrisarii viei 
Autorizaţie pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie 
Certificatul sanitar-veterinar 
Certificat de înregistrare de soi 
Licenta de depozit pentru cereale şi oleaginoase 
Certificat de depozit pentru cereale şi oleaginoase 
Aviz pentru infiintarea organizatiilor de imbunatatiri funciare 
Autorizaţia de a lucra cu materiale clasificate 

http://www.just.ro/
http://unbr.ro/ro/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=ro
http://www.uniuneanotarilor.ro/?lang=en
http://www.guv.ro/
http://www.unpir.ro/
http://www.minind.ro/dma/listaaptacit.pdf


 

 

       
 

 

Licenta de exploatare pentru managementul fondurilor de vânătoare 
Autorizaţie pentru tinerea animalelor sălbatice în captivitate 
Autorizaţie pentru infiintare și funcționare a crescatoriilor de vânat 
Autorizaţie pentru infiintare şi funcţionarea de complexuri de vânătoare  
Autorizaţie pentru naturalizarea faunei sălbatice, prelucrare de carne de vânat şi alte produse de 
vânătoare pentru scopuri comerciale sau servicii 
Atribuirea drepturilor fondurilor de vânătoare 
Certificarea/recertificarea operatorilor în activităţi de exploatare forestiera 
Certificat pentru persoane juridice şi fizice care efectuează proiectarea și executarea lucrărilor funciare 
în silvicultură 
Autorizatia pentru producatori de material forestier de reproducere 
Autorizatia ocoalelor silvice stabilite ca structuri proprii            
Autorizaţia de practica a personalului din silvicultură 
Certificat de atestare privind dreptul de comercializare de vinurile cu denumire de origine 
Decizia pentru dreptul de a produce vinuri cu denumire controlate de origine 
Aviz de import pentru seminţe şi răsaduri  
Autorizare pentru producţia, prelucrarea sau comercializarea de seminţe şi răsaduri 
Autorizaţie de comercializare produse fitofarmaceutice 
Autorizaţia de utilizare a produselor fitosanitare din grupele I şi II de toxicitate 
Autorizaţia pentru prestarea de servicii cu produse fitosanitare 
Certificat privind dreptul de a importa probe de produse fitosanitare 
Autorizaţie pentru unităţi specializate pentru dezvoltarea planurilor de gestionare a pădurilor 
Pașaportul fitosanitar 
Certificatul de înregistrare pentru producători, centre de expediţie, depozite colective sau importatori 
de plante şi produse 
Cresterea de animale in Uniunii Europeana 
Certificat de autorizare a comerţului intracomunitar 
Certificat privind siguranţa alimentară non-animală  
Autorizarea vehiculelor 
Certificat de autorizare a vânzarii cu amănuntul 
Certificat de autorizare sanitar-veterinara 
Certificat de autorizare a vânzarii directe  
Certificat de notificare de baza 
Notificare de transport intracomunitar 
Certificat de comert Intracomunitare 
Certificat de inregistrare unitate pet-shop  
Declaraţie pe propria răspundere pentru producţia realizata 
Certificata de notificare a problemei 
Animale. Relaţiile cu ţările din afara Uniunii Europene 
Certificatul veterinar de sănătate pentru export de bovine în Macedonia, Serbia, Liban 
Certificatul veterinar de sănătate pentru export de oi tăiate în Iordania 
Certificatul veterinar de sănătate pentru păsări (pui de o zi) exportate în Mexic 
Certificatul veterinar de sănătate pentru iepuri exportati în Maroc 



 

 

       
 

 

Certificatul veterinar de sănătate pentru porci vii pentru tăiere exportati în Republica Serbia 
Certificat de sănătate pentru specia bovine de reproducere / îngrăşare / sacrificare - Republica Albania 
Certificat de sănătate  pentru specia ovine-caprine de reproducere / îngrăşare - Republica Albania 
Certificat de sănătate pentru speciile ovine-caprine pentru sacrificare - Albania 
Certificat de sănătate pentru specii de porci pentru reproducţie / îngrăşare - Albania 
Certificat de sănătate pentru specii de porci pentru sacrificare - Republica Albania 
Certificat de sănătate pentru păsări de curte de reproducere sau de carne - Republica Albania 

 
Copyright si Proprietate Intelectuala: 
România este membru fondator al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi 
colaborează cu aceasta in baza programului de cooperare dintre Guvernul României şi OMPI. În martie 
2002 a intrat în vigoare Tratatul OMPI privind Drepturile de Autor (WCT) iar în mai 2002, OMPI privind 
Performanţa si Fonogramele (WPPT), care a fost ratificat de 30 de ţări în cadrul UN. 
Romania - membru din anul 1927 - s-a alăturat Convenției de la Berna revizuita de Legea nr. 77/1998 
publicata în Monitorul Oficial 166/28 aprilie 1998. 
România a semnat numeroase acorduri şi tratate multilaterale privind protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală. 
Acorduri şi tratate multilaterale privind brevetele încheiate de România 
http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/lgbrcont.htm 
Acordul de Instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi aspecte privind proprietatea intelectuală 
legate de comerţ (TRIPs) 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=4064 
Următoarele domenii sunt reglementate de legislaţia naţională privind proprietatea industrială: brevete 
(valabil pentru 20 de ani); mărci comerciale şi indicatori geografici; desene şi modele; topografii ale 
produselor din materiale semiconductoare; certificatelor suplimentare de protecţie (pentru 
medicamente şi plante produsele); modele de utilitate; noi soiuri de plante.  
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-
rights/index_ro.htm#romania_ro_protecting-intellectual-property 
Protecţia proprietăţii industriale este reglementată în principal de următoarele acte, care sunt pe: 
http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/lgbrcont.htm 
http://www.osim.ro/legis/legislatie/soiuri/lg255rep.pdf 
 Legea 64 din 11 octombrie 1991 (republicată) privind brevetele, publicate în Monitorul oficial nr. 

541 din 8 August 2007 
 HG 547 pentru aprobarea de punere în aplicare a legii 64/1991 
 Legea 83/2014 privind serviciul de inventii, publicata în Monitorul Oficial, partea I, nr. 471/2014 
 Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 (republicata) privind taxele de protejarea proprietății industriale 

și utilizarea lor, publicate în Monitorul oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 
 Anexa 1 Corrigendum a OUG 41/1998 
 Legea 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia Brevetului European, 

adoptata la München la 5 octombrie 1973, şi actul de modificare, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 
2000  

 Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme, 
semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980 la care Romania a aderat prin Legea 
75/1999 publicata în Monitorul Oficial nr. 115 / 16 martie 2000. 

 Instrucţiuni privind performanţa rapoartelor de cercetare documentară. 
 Ordinul nr. 112 / 21 noiembrie 2008 pentru aprobarea instrucţiunilor privind aplicarea brevetelor 

electronice publicate în Monitorul Oficial nr. 864 din 22 decembrie 2001. 

http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/lgbrcont.htm
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=4064
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_ro.htm%23romania_ro_protecting-intellectual-property
http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_ro.htm%23romania_ro_protecting-intellectual-property
http://www.osim.ro/legis/legislatie/brevet/lgbrcont.htm
http://www.osim.ro/legis/legislatie/soiuri/lg255rep.pdf


 

 

       
 

 

 Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 
 Legea 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale și modele 
 Legea 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante. 
În România, Legea 8/1996 stabileşte cadrul juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Această 
lege este în vigoare, acum fiind modificată şi extinsă de următoarele acte: 
 Legea 285 din 23 iunie 2004 
 Ordonanta de urgenta 123 din 1 septembrie 2005. 
Organizaţii Române specializate în furnizarea de servicii pentru domeniul proprietatii intelectuale 
Oficiului Român Pentru Drepturile de Autor (ORDA) 
http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=1  
A fost infiintat de Legea 8/1996, art. 137 şi operează în domeniul proprietăţii intelectuale, probleme ale 
drepturilor de autor şi drepturilor conexe. Functioneaza ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale în subordinea guvernului, cu personalitate juridică, fiind autoritate unică de reglementare. 
Acesta asigură probe în registrele naţionale, supraveghere, licenţiere, arbitraj şi cooperare tehnico-
ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi drepturile conexe. 
Este reprezentantul României în relaţiile cu organizaţiile profesionale similare și organizațiile 
internaționale relevante. 
Oficiul European de Copyryght  
http://www.eucopyright.com/ro 
Face înregistrarea internațională şi arhiveaza cererile de drepturi de autor. Un depozit de copyright 
demonstreaza drepturile de proprietate intelectuală în cazul oricarei pretenţii sau dispute. 
Servicii de Copyryght Romane 
www.ecopyright.ro  
 E stabilit in baza Legii 451 din 1 noiembrie 2004 și Deciziei 896 din 08 noiembrie 2008, este o instituție 
autorizată de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din 
România pentru a dovedi existența la un moment dat a unei opere protejate prin dreptul de autor. 
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci     
www.osim.ro 
Este organizaţia care oferă următoarele servicii: informaţii generale, servicii în domeniul invenţiilor, 
mărcilor, desene şi modele, edituri şi tipografii, biblioteca, pre-diagnostic, suport, serviciu " plic cu idei ". 
În afară de OSIM funcţionează si alte organizaţii, cele mai multe private, pentru a asigura respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală este organizat ca parteneriat public-privat, 
constând din instituţii de stat şi organizaţii private al căror scop comun este de a combate pirateria şi 
contrafacerea. 
 
www.grupdi.ro 
Camera Națională a Consilierilor Proprietatii Industriale din România (CNCPIR) este o organizatie 
profesionala non-guvernamentala a carei misiune este de a reglementa această profesie. 
www.patent-chamber.ro 
Camera de Comerț și Industrie furnizează informații privind obtinerea titlurilor de protecție pentru 
proprietate industrială. 
www.ccir.ro 
SOLVIT este o rețea de soluționarea problemelor în care statele membre ale UE lucrează împreună 
pentru a rezolva, fără proceduri judiciare, probleme cauzate de aplicarea incorectă a legislației privind 
piața internă de către autoritățile publice. In fiecare stat membru al Uniunii Europene, există un centru 
SOLVIT, care oferă aceste servicii gratuit. SOLVIT oferă sprijin rapid și practic antreprenorilor care se 
confruntă cu dificultăți atunci când funcționează în străinătate. 
 

http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=1%20
http://www.eucopyright.com/ro


 

 

       
 

 

 
2. Sprijin Financiar national pentru initiative antreprenoriale  

 
Proiecte Cheie: 
Programe si Proiecte pentru Antreprenori - Ministerul Economiei - Departamentul pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, mediu de afaceri si turism - Agentia pentru implementarea proiectelor  
http://www.aippimm.ro/ 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală http://www.eufinantare.info/agricultura.html 
Programul Operaţional Competitivitatea http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-
62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf 
Programul Operaţional De Pescuit http://www.ampeste.ro/ 

 
Fonduri de finanţare disponibile (locale si internationale): 
Odata integrata în cadrul Uniunii Europene, România urmeaza principiile Politicii Agricole Comune 
(PAC), care reprezinta un set de reguli şi măsuri legate în principal de creşterea productivităţii, pentru a 
asigura un nivel de trai decent pentru populația agricolă, stabilizarea pieţelor, garantarea securitatii 
aprovizionării, asigurarea aprovizionarea consumatorilor la preţuri rezonabile. Potrivit Regulamentului 
Consiliului nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune, s-au creat două fonduri europene 
pentru agricultura: 
- FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - pentru finanţarea programelor de 
dezvoltare rurală. 
- EAGF - Fondul European Agricol de Garantare - pentru finanţarea măsurilor de comercializare. 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este accesat din martie 2008 după 
aprobarea Programului National Dezvoltarea Rurala (RDP). 
Pe baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din 
Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) a fost creat Planul Naţional Strategic pentru 
România, care este baza implementarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru perioada 
2007-2013. 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PDR), şi mai târziu, PDR 2014-2020, detaliaza 
finantarile de investitii din fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală. 
Prin Planul Naţional Strategic 2007-2013 şi apoi prin PDR au fost prezentate patru direcţii (axe 
prioritare) de finanţare FEADR. 
Axa I - creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii 
Axa II - îmbunătăţirea mediului şi zonelor rurale 
Axa III - imbunatatirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
Axa IV - LEADER - ia în considerare punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală pentru a 
îmbunătăţi guvernarea administrativa în zonele rurale. 
 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 http://www.eufinantare.info/agricultura.html va 
urmări următoarele priorităţi strategice: schimbări structurale şi competitivitate în sectorul agro-
alimentar; gestionarea resurselor naturale; dezvoltarea echilibrată a dezvoltarii rurale locale în 
conformitate cu acordul de parteneriat. 
Acesta va avea 14 măsuri de dezvoltare rurală şi 9.363 miliarde de euro (8.015 miliarde - FEADR şi 1.347 
miliarde - contribuţie naţională. 
De notat: axa I - creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii prin masura 121 - modernizarea 
sistemelor de exploatare agricolă. 
Instituţia responsabilă pentru implementarea PDR este Agenţia pentru Finantarea Investiţiilor Rurale 

http://www.aippimm.ro/
http://www.eufinantare.info/agricultura.html
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf
http://www.ampeste.ro/
http://www.eufinantare.info/agricultura.html


 

 

       
 

 

(AFIR) infiintata prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, prin restructurarea 
Agentiei de Plăti Pentru Dezvoltare Rurală Şi Pescuit (APDRP) http://afir.info  
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală- FEADR (EAGF eng) finanteaza urmatoarele 
cheltuieli: 
- restituiri pentru produsele agricole exportate în țări terțe; 
- măsuri de intervenție pentru regularizarea pieţelelor agricole; 
- plăți directe pentru agricultori în cadrul politicii agricole commune; 
- unele acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a Comunității și în țări 
terțe efectuate de statele membre; 
- cheltuieli privind măsurile de restructurare a industriei  zahărului în temeiul Regulamentului Consiliului 
(CE) nr. 320/2006; 
- program de promovare a consumului de fructe în şcoli. 
EAGF finanţează in mod centralizat următoarele cheltuieli. 
- Contribuția financiară comunitară pentru măsuri veterinare specifice, măsuri de inspecție veterinară, 
măsuri de control pentru produse alimentare şi hrana pentru animale, programe de eradicare şi 
controlul bolilor animalelor şi măsuri fitosanitare; 
- promovarea produselor agricole direct de către Comisie sau prin organizaţii internaţionale;  
- măsurile luate în conformitate cu dreptul comunitar pentru a asigura conservarea, caracterizarea, 
colectarea și utilizarea resurselor genetice în agricultură; 
- infiintarea şi susţinerea sistemelor de contabilitate informatica pentru agricultură; 
- sisteme de supraveghere agricole; 
- cheltuieli legate de piețele de pescuit. 
 

Instituția responsabilă de punerea în aplicare a măsurilor de sprijin finanţate de EAGF este Agenţia de 
Plăţi si Intervenţie in Agricultură (APIA) www.apia.org.ro 
 
Alte fonduri şi programe care pot finanţa antreprenorii şi instituţiile din agricultură şi dezvoltare rurală. 
Fondul European de Pescuit (FEP) finanţează industria de pescuit şi comunităţile de coastă pentru a-i 
ajuta sa se adapteze la condiţiile în schimbare şi de a consolida durabilitatea economica şi de mediu. 
Programul Operaţional de Pescuit 2014-2020 http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-
pop.html, http://www.ampeste.ro/    
Fondul European de dezvoltare regională (FEDR) conceput pentru a reduce diferenţa dintre nivelurile 
de dezvoltare a regiunilor europene şi de a recupera decalajul regiunilor puţin favorizate. Sprijinul FEDR 
este de a realiza obiectivele politicii de coeziune "Convergenţa", “Competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă" şi "Cooperare teritorială europeană". 
Programul Operaţional pentru Competitivitate 2014-2020 http://www.fonduri-
ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro/  
Programul Operaţional pentru Capital Uman 2014-2020, succesorul Programului operaţional de 
dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 http://eufinantare.info/resurse-umane.html 

 
Granturi: 
http://www.eufinantare.info/agricultura.html  
www.apdrp.ro  
www.apia.org.ro  
http://eufinantare.info/ghid-fonduri/societati-comerciale.html 
http://eufinantare.info/ghid-fonduri/apl.html 
http://eufinantare.info/ghid-fonduri/universitati.html 

http://afir.info/
http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pop.html
http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pop.html
http://www.ampeste.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/Prezentare.POC.2014-2020.pdf
http://www.inforegio.ro/ro/
http://eufinantare.info/resurse-umane.html
http://www.eufinantare.info/agricultura.html
http://www.eufinantare.info/agricultura.html
http://www.eufinantare.info/agricultura.html
http://www.apia.org.ro/
http://eufinantare.info/ghid-fonduri/societati-comerciale.html
http://eufinantare.info/ghid-fonduri/apl.html
http://eufinantare.info/ghid-fonduri/universitati.html


 

 

       
 

 

 
Contributii: 
În plus față de finanțarea UE este necesară contribuția națională. Acest lucru poate fi acoperit din doua 
directii: bugetul de stat şi bugetul companiilor beneficiare. Proporţiile sunt diferentiate pe categorii şi 
tipuri de proiecte finanţate. 
Legea anuală a bugetului de stat aplică dispozitii referitoare la proiecte finanţate prin granturi externe 
nerambursabile, pentru următoarea perioadă de stabilire a bugetului EU, 2014-2020. În acest fel se 
acopera contribuţia naţionala la diverse programe şi proiecte. 
O altă categorie sunt programe pentru sprijinirea IMM-urilor cu finanţare de la bugetul de stat 
http://programe2014.aippimm.ro: 
- Program pentru a stimula înfiinţarea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi de catre tineri antreprenori  
- Programul Naţional multianual pentru a sprijini Arte şi meserii 
- Programul Servicii pentru dezvoltarea şi modernizarea activităţii din vânzarea de produse şi servicii de 
piaţă  
- Programul START pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in rândul tinerilor si facilitarea 
accesului acestora la finanţare  
- Programul pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru femei manageri de IMM-uri. 
Companiile contribuie la finanţare din două surse: fonduri proprii sau fonduri împrumutate 
(împrumuturi, leasing) 
 

 
Subvenţii: 
Subvenţiile sunt acordate ca plati directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi 
Control (IACS) şi măsurile de piaţă pentru punerea în aplicare a mecanismelor comerciale conform 
Politicii Agricole Comune (PAC). 
Instituţia responsabilă este Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură (APIA) 
www.apia.org.ro 

- Măsuri de sprijin finanţate de Fondului European de Garantare Agricola (EAGF) 
 Ajutor specific pentru producătorii de lapte şi carne de vită în zonele defavorizate 
 Ajutorul specific producatorilor de lapte si carne de ovine / caprine în zonele defavorizate 
 Acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din sectorul de 

agricultura ecologica 
 Legislaţie naţionala şi UE 

- Măsuri de sprijin finanţate de la bugetul naţional 
 Renta viageră agricolă 
 Plăţile directe nationale complementare în sectorul şeptelului - vite 
 Plăţile directe nationale complementare în sectorul şeptelului - oi / capre 
 Ajutorul de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar pentru bunăstarea păsărilor de 

curte 
 Ajutorul de stat pentru îndeplinirea angajamentelor voluntare pentru bunăstarea şi protecţia 

porcilor  
 Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 Ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale în scopul de a colecta cadavrele animalelor 
 Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de racire lapte 

-  Măsuri de sprijin pentru comert exterior 
 Carne de capră şi oaie 

http://programe2014.aippimm.ro/


 

 

       
 

 

 Păsări de curte 
 Carne de porc 
 Carne de vită 
 Cereale 
 Fructe și legume 
 Lapte și produse lactate 
 Orez 
 Restituiri la export 
 Ulei de măsline şi de măsline 
 Zahăr 

- Măsuri de sprijin pentru promovarea agriculturii şi producţiei organice 
 Programul Naţional de Sprijin pentru Promovarea vinurilor   
 Promovare produselor agricole şi organice 

- Măsuri de sprijinirea pieţei 
 Ajutoare alimentare 
 Apicultură 
 Carne 
 Schema de fructe in scoala 
 Cereale 
 Ghidul utilizatorului 
 Lapte 
 Schema de lapte in scoala 
 Legume şi fructe 
 Viti - Wine Viti - vin 
 Zahăr 

- Măsuri de sprijin şi SIAC 
 informaţii pentru agricultori 
 măsurile delegate de PDR 
 Sistemul Integrat de Administrare şi Control (SIAC) din Romania 

 
 
Finantari pentru salarii: 

Schema de ajutor de minimis " ocuparea forţei de muncă subvenţionat ", în 2014 
http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/minimis2.1.pdf, http://www.aippimm.ro 

Angajarea noilor absolvenţilor (cf. art. 80 din Legea nr. 76/2002) 
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011  
Angajarea şomerilor în vârstă de peste 45 şi şomerii din familiile monoparentale (cf. art. 85 din Legea 
nr. 76/2002 http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011  
Angajarea şomerilor care au 3 ani până la pensionare (cf. Article. Paragraph 85 (5) din Legea nr. 
76/2002) http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011 

 
Asistența financiară: 
Credite avantajoase pentru angajatori 
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011 
 Finanțarea agriculturii poate fi, de asemenea, asigurata prin credite bancare sau leasing 

http://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2014/minimis2.1.pdf
http://www.aippimm.ro/
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011
http://www.anofm.ro/subventionarea-locurilor-de-munca-actualizat-la-14-04-2011


 

 

       
 

 

Împrumuturi acordate de bancă: http://www.finantariagricole.ro/finantari/credite-bancare/  
 Tipuri de credite:  
- Credit pentru finanţarea fermelor de lapte 
- Credit APIA  
- Fonduri de rulment pe termen mediu pentru capital de lucru  
- Credit pentru cumpărare de maşini agricole şi echipamente  
- Credit pentru cumpărare de terenuri agricole 
- Credit pentru capital de lucru pe baza de punctare 
- Credit de investiţii pentru depozite şi producţie agricola 
- Credit APIA pentru actualizare 
Leasing http://www.finantariagricole.ro/finantari/credite-bancare/ 
- Vânzare & Lease Back  
- Leasing Interactive 
 
Garanţii pentru împrumuturi: 
Garantarea creditelor este reglementată de sistemul bancar 
ProCredit Bank este una din bancile care ofera credite agricole pentru orice scop garantate de Fondul 
de Garantare a Creditului Rural 
 http://www.procreditbank.ro/ro/agricultori/credite/fondul-national-de-garantare-a-creditului-rural  
   
    AgroFlexibil – Fond de garantare a creditului rural 
    AgroInvest - Fondul de garantare a creditului rural 
 
Publicatii: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_dezvoltare_rurala_feadr 
http://www.agroinfo.ro/  
http://www.agri-news.ro/  
http://www.mesagerul.ro/2011/05/27/informatii-pentru-agricultori-de-la-bruxelles  
http://www.wall-street.ro/tag/agricultori+terenuri-agricole.html 

Sprijinirea institutiilor: 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro este autoritatea publică centrală care 
răspunde de respectarea politicilor și programelor Guvernului român, strategia națională în sectorul 
agricol (culturi de câmp, agricultură ecologică, creșterea animalelor), producția de alimente, dezvoltare 
rurală, pescuit și acvacultură, îmbunătățiri funciare, precum și domenii conexe: fitosanitar, cercetare 
științifică de specialitate, conservare și gestionare durabilă a solului și a plantelor și a resurselor genetice 
animale.  
Ministerul este responsabil de adaptarea sectorului agricol în conformitate cu standardele europene și 
internaționale. Alte atribuții se referă la îmbunătățirea competitivității producției și consolidarea 
capacității de export a agriculturii românești în conformitate cu standardele stricte de protecție a 
mediului, siguranța alimentară și controlul uniform al lanțului alimentar și bunăstarea animalelor.  
Agentia de Plati Si Interventie In Agricultura (APIA) www.apia.org.ro este subordonata Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale potrivit legii 1/2004, cu modificările ulterioare. Începând cu 1 ianuarie 
2007, APIA implementează măsuri de sprijin finanţate de Fondul European de garantare agricola 
(EAGF) 
Subvenţiile sunt acordate ca plati directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi 
Control (SIAC) şi măsurile de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale în cadrul politicii 
agricole comune (PAC). În acest fel, Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură gestionează 

http://www.finantariagricole.ro/finantari/credite-bancare/
http://www.finantariagricole.ro/finantari/credite-bancare/
http://www.finantariagricole.ro/finantari/credite-bancare/
http://www.finantariagricole.ro/finantari/credite-bancare/
http://www.procreditbank.ro/ro/agricultori/credite/fondul-national-de-garantare-a-creditului-rural
http://www.procreditbank.ro/ro/agricultori/credite/fondul-national-de-garantare-a-creditului-rural
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_dezvoltare_rurala_feadr
http://www.agroinfo.ro/
http://www.agri-news.ro/
http://www.mesagerul.ro/2011/05/27/informatii-pentru-agricultori-de-la-bruxelles
http://www.wall-street.ro/tag/agricultori+terenuri-agricole.html


 

 

       
 

 

certificatele de export-import şi garanţiile pentru importul şi exportul de produse agricole, dezvolta si 
implementeaza procedurile pentru punerea în aplicare a sistemului de intervenție pentru produse 
agricole. 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)  http://afir.info/ a fost infiintata prin Ordonanta 
de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, prin restructurarea Agentiei de Plati Pentru 
Dezvoltare Rurală si Pescuit (APDRP). 
Agenţia a preluat patrimoniul APDRP, sarcinile care decurg din funcţia de monitorizare a SAPARD şi, de 
asemenea, taxele de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programului National de 
Dezvoltare Rurala 2007-2013. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată 
perioada pentru care Comisia Europeană a decis să acorde asistența gestionării. 
În conformitate cu celelalte componente de investiții sunt finanțate atât activități de diversificare 
economică, turism, conservarea patrimoniului natural, cultural și arhitectural și renovarea satelor din 
mediul rural.  
O altă prioritate este finanţarea programului LEADER, care isi propune sa încurajeze inovaţia în 
agricultură şi silvicultură, utilizarea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi 
îmbunătăţirea calitatii vieţii în zonele rurale. 

Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) (fostul Patronat Roman al Carnii de 
Porc) http://www.apcporc.ro/prezentare-apcpr  Reprezintă organizaţia profesionala a crescătorilor de 
porci din România. APCPR este o persoană juridică română de drept privat, independentă, non-profit, 
apolitica. 
APCPR cuprinde în prezent peste 100 de membri angajaţi in cresterea porcilor, sacrificarea şi 
prelucrarea, furnizarea de servicii pentru lanţul carnii de porc din Romania si instituţii educaţionale si 
de cercetare. Organizaţia a fost fondată în 1991 de un grup de 37 de companii de cresterea porcilor, 
cu scopul de a sprijini producţia şi eficienţa economică a activitatilor membrilor. 

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UPCPR) http://www.avicultura.ro/  
este o persoana juridical, asociaţie profesională, non-profit, non-guvernamentala, autonoma, 
constituita pe baza activitatii specifice a industriei păsărilor de curte.  Fondată în 1993 cu scopul de a 
realiza unitatea organizaţională a crescatorilor de păsări din România, UCPR acţionează ca o legătură 
între întreprinderile care operează în domeniul aviculturii. 

Asociatia Româna A Carnii (ARC) http://www.rma.ro/hrm/0.php  
Este o organizaţie profesională care reprezintă interesele industriei carnii.   
RMA a fost formata în 1999 de către Uniunea ROCARNE (1993) şi ASIC (1995) cu 50 de companii 
membre, care realizează mai mult de 60% din producția națională de carne. 

Asociaţia apicultorilor din Romania (ACAR) http://www.aca.org.ro/index.html este  organizaţia 
profesională a apicultorilor, neguvernamentala, autonoma si apolitică, fiind infiintata în 1958 pentru 
un termen nedefinit, actualizat in 2006. 
Asociaţia apicultorilor din Romania este cea mai mare asociaţie naţională, structura sa acoperă 
întreaga ţară prin intermediul filialelor judetene şi magazine "APICOLA", unităţi situata în marile oraşe 
din ţara. Asociaţia apicultorilor din România îşi propune să ofere cadrul organizatoric şi condiţiile care 
să faciliteze dezvoltarea la nivel national de profesionişti si amatori in apicultura. 

Patronatul National al Viei si Vinului (PNVV) http://www.pnvv.ro/eng/ este o instituţie care identifica 
şi promoveaza sistematic şi uniform interesele profesionale specifice viticulturii şi industria 
producătoare de vin din Romania; susţine şi apără interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile 
publice, sindicate şi alte persoane juridice şi fizice cu privire la obiectul de activitate şi scopul, acesteia, 
atât la nivel naţional cat şi internaţional. 
Asociatia Patronatelor Romane din Industria Laptelui (APRIL) http://www.april.org.ro/ este singura 
asociatie reprezentativa la nivel naţional. Obiectivul principal al Asociatiei este dezvoltarea de 

http://afir.info/
http://www.apcporc.ro/prezentare-apcpr
http://www.avicultura.ro/
http://www.rma.ro/hrm/0.php
http://www.aca.org.ro/index.html
http://www.pnvv.ro/eng/
http://www.april.org.ro/


 

 

       
 

 

activităţi profesionale, tehnice şi economice, în interesul comun al tuturor membrilor.  Asociaţia 
supraveghează industria de lactate, furnizeaza  politici comerciale specifice de promovare, pledează 
pentru combaterea concurenţei neloiale şi apără interesele specifice ale membrilor sectorului în 
discuţiile cu autorităţile de reglementare. 

Asociatia Amelioratorilor, Producătorilor si Comercianţilor de Samanţa si Material Săditor din 
Romania (AMSEM) http://www.amsem.ro/defahome.aspx este o asociatie inter-profesionala, 
neguvernamentală, non-profit şi de utilitate publică, care reuneşte grupuri profesionale din lanțul de 
producție a seminţelor în vederea comercializării.  
Activităţi: introducerea progresului genetic prin reproducţie; producerea şi calitatea seminţelor şi 
materialului saditor sprijina principalele culturi agricole şi horticole; dezvoltarea pieței interne; 
participarea la dezvoltarea legislaţiei române şi europene; stimularea seminţelor şi materialului 
săditor; comerţul internaţional. 
Liga Asociaţiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR) http://www.lapar.org/ este o federaţie 
naţională, infiintata  prin asocierea liber consimţită a asociaţiilor profesionale teritoriale din agricultură și 
producători.   
LAPAR este persoană juridică română, de drept privat, non-profit, non-guvernamentala, apolitica si 
independenta. Liga funcţionează conform intereselor asociatiilor membre sau producătorilor agricoli. 
 

 
Contacte si link-uri utile: 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) www.madr.ro  
Bd. Carol I nr. 2-4, Sector 3, Bucuresti 
Tel. relaţii publice +40-21-307.24.46; +40-21-307.24.22 
E-mail: relatii.publice@madr.ro 

Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) www.apia.org.ro 
Carol I Bd. nr. 17, Sector 2, Bucuresti 
Tel. relaţii publice : +40-21-305.48.02; +40-21-305.48.00 
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro 

Agenţia de Finanţare pentru Investiţiile Rurale (AFIR) (AFIR)  http://afir.info/  
Strada Ştirbei Vodă nr. 43, Sector 1, Bucuresti  
Tel. relaţii publice : +40-31-860.11.00 
E-mail: relatii.publice@afir.info 

Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) (fostul Patronat român al carnii de 
porc) http://www.apcporc.ro/prezentare-apcpr  
Bd. Hristo Botev nr. 1, et. 3, Sector 3, Bucuresti 
Tel,: +40-21-312.59.64; Tel./Fax: +40-21-310.33.61 
Email: executiv@apcporc.ro  

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România (UPCPR)  http://www.avicultura.ro/ 
Bd.  Ion Mihalache nr. 106, Bl. 84, Sc. A, Ap. 24, Sector 1, Bucuresti 
Tel./Fax: +40-21-666.37.65  
E-mail: officeUCPR1993@yahoo.com; office@avicultura.ro 

Asociatia Româna a Carnii (RMA) http://www.rma.ro/hrm/0.php  
Bd. Bucureştii Noi nr. 118, Sector 1, Bucuresti 
Tel.: +40-21-667.74.06 ; Tel/Fax: +40-21-667.74.07 
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E-mail: office@rma.ro 

Asociaţia Apicultorilor din Romania (ACAR) http://www.aca.org.ro/index.html 
Bd. Ficusului nr. 42, Sector 1, Bucuresti  
Tel/Fax: +40-21-233.40.17 

Patronatul Naţional al Viei si Vinului (PNVV) http://www.pnvv.ro/ 
George Enescu Street nr. 27-29, Sector 1, Bucharest 
Phone/Fax: +40-21-312.63.90 
E-mail: office@pnvv.ro  

Asociatia Patronala Romana a Industriei de Lactate (APRIL)  http://www.april.org.ro/ 
Strada Aviator Petre Creţu nr. 49, floor 1, Sector 1, Bucharest 
Phone/Fax: +40-21-313.38.67 
E-mail: office@april.org.ro 

Asociatia Romana a Crescătorilor, Producătorilor si Comercianţilor de Seminţe si Material săditor 
(AMSEM)  http://www.amsem.ro/defahome.aspx.  
Strada Ing. Vasile Cristescu nr. 7, ap. 1, parter, Sector 2, Bucuresti 
Tel.: +40-21-320.04.20; Tel/Fax.: +40-21-317.72.91 
E-mail: office@amsem.ro, ghedesan.amsem@ymail.com 

Liga Asociaţiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR) http://www.lapar.org/ 
Piata Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Etaj III, Camerar 247, Sector 1, Bucuresti 
Tel.: +40-744-152.020; Tel/Fax: +40-21-314.70.65 
E-mail: info@lapar.org 

 

3.Punctele de contact naționale pentru antreprenoriat 
 

Link-uri guvernamentale si contacte: 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - http://www.madr.ro/ro/informatii-de-interes-public.html 
Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură - http://www.apia.org.ro/ 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - http://afir.info/  
Autoritatea Naţionalea Sanitar Veterinara si Siguranță Alimentară - http://www.ansvsa.ro/?pag=1 
Agenţia Naţională pentru Ameliorare si Reproducere Animală "Gh. K. Constantinescu” - 
http://www.anarz.eu/ 

Agenţia Domeniilor Statului - http://www.domeniilestatului.ro/ 

Agenţia Naţională pentru Inbunatatiri Funciare - http://www.anif.ro/ 
Biroul Naţional al Produselor Viei şi Vinului - http://www.onvpv.ro/ 
Institutul de Stat entru Testarea si Înregistrarea Soiurilor http://istis.ro/ 
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (RNDR) http://www.rndr.ro/Index.aspx 
Rețeaua de Date Contabile Agricole (RICA) http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-
agricole-rica.html 

Comitetului Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură si Pescuit (CCT DRAP) 
coordonat în comun de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
rurale (MADR) - http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr/comitet-consultativ-
tematic.html 
Serviciile agricole judetene http://www.madr.ro/ro/directii-agricole-judetene.html 

mailto:office@rma.ro
http://www.aca.org.ro/index.html
http://www.pnvv.ro/
mailto:office@pnvv.ro
http://www.april.org.ro/
mailto:office@april.org.ro
http://www.amsem.ro/defahome.aspx
mailto:office@amsem.ro
mailto:ghedesan.amsem@ymail.com
http://www.lapar.org/
http://www.madr.ro/ro/informatii-de-interes-public.html
http://www.apia.org.ro/
http://afir.info/
http://www.ansvsa.ro/?pag=1
http://www.anarz.eu/
http://www.domeniilestatului.ro/
http://www.anif.ro/
http://www.onvpv.ro/
http://istis.ro/
http://www.rndr.ro/Index.aspx
http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-agricole-rica.html
http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-agricole-rica.html
http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr/comitet-consultativ-tematic.html
http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr/comitet-consultativ-tematic.html
http://www.madr.ro/ro/directii-agricole-judetene.html


 

 

       
 

 

Camerele agricole subordonate consiliilor judeţene http://www.madr.ro/ro/camerele-agricole.html 
Ministerul Economiei, Departamentul de comerţ exterior şi relaţii internaţionale - 
http://www.dce.gov.ro/ 
Camera de comerţ şi Industrie a României - http://www.ccir.ro/# camera de comert teritoriala, 
industrie si agricultura  
Autoritatea naţională pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice - 
http://www.anrmap.ro/  
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - http://www.madr.ro/en/rural-development.html 
Portal românesc de comerţ exterior - http://www.portaldecomert.ro  
Oficiul Naţional al produselor tradiţionale şi ecologice româneşti - http://www.onpterbv.ro/ 
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentatie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe 
"AGROSTAR"- http://www.federatiaagrostar.ro/ 
Federaţia Naţională PRO AGRO - http://www.cnproagro.ro/ 
Reteaua intreprinderilor Europene - http://een.ec.europa.eu/ 
Fonduri structurale UE - http://www.eufunds.bg/?cat=2 
Uniunea Europeană informații pentru agricultură http://europa.eu/pol/agr/index_ro.htm, siguranţa 
alimentară http://europa.eu/pol/food/index_ro.htm, afaceri cu peste şi pescuit 
http://europa.eu/pol/fish/index_ro.htm 
 

Link-uri utile pentru a accesa baze de date  pentru antreprenori: 
Targuri  
Romexpo S.A. Bucuresti - http://www.romexpo.ro/home 
Targ de produse traditionale romanesti - http://www.targprodusetraditionale.ro/home 
Targul Internaţional de produse si echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si 
zootehniei - INDAGRA - http://www.indagra.ro/home 
Expozitie devinuri,  bauturi alcoolice si non alcoolice – Expo Bei si castigi (responsabil)  
http://www.targdevinuri.ro/home 
Program targuri si expozitii - http://infoexpo.ro/ 
Cataloage / baze de date  
Agricultură ecologică - http://ecologic.agroromania.ro/ 
"Info agrar" Catalogul companiilor din Agricultură - www.infoagrar.ro  
Catalog "Universul Alimentar"- http://www.universulalimentar.ro/ 
Catalog Topul naţional al firmelor  
- http://www.tnf.ro/index.php/ro/catalog 
"AgroAzi" - 100% portal agricultura românească - http://www.agroazi.ro/catalog 
"AgroInfo" Portal de informaţii agricole - http://www.agroinfo.ro/ 
"AgroConsultanţa" Portal de informaţii şi consultanţă în domeniile agro-alimentare - 
http://www.agro-consultanta.ro/ 
"Pagina de agricultură" Portal de informaţii agricole - http://paginadeagricultura.ro/ 
Revista “Profitul agricol” - http://www.agrinet.ro/ 
“Bursa Fermierului" - www.bursafermierului.ro  
Revista “Ferma” - http://www.revista-ferma.ro/ 
Revista “Agrointeligenţa” - http://agrointel.ro/ 
"Recolta.eu" Agrobusiness zilnic - http://www.recolta.eu/ 
Ştiri şi informaţii din agricultura si cresterea animalelor - www.infoferma.ro 
Stiri si informatii din industria alimentară şi turism - http://www.infoaliment.ro/ 
Crearea, sprijinirea, consolidarea şi promovarea unei culturi antreprenoriale si management -  
http://fiiantreprenor.ro/ 
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Creşterea animalelor 
 Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) - http://www.apcporc.ro/ 
 Forme asociative pentru ovine și caprine - http://www.madr.ro/ro/cresterea-

animalelor/ovine-si-caprine/forme-asociative-ovine-si-caprine.html 
 Asociatia Angus http://asociatia-angus.ro/ 
 “Un alt fel de catalog” http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=zootehnie&where=  

 

Avicultura 
 Federaţia asociatiilor crescatorilor de pasari de curte şi animale mici de rasa pura din 

Romania (FACPCAMRPR) - http://www.bankiwa.ro/ 
 Uniunea crescătorilor de păsări din România (UCPR) - http://www.avicultura.ro/ 
 http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=pasari&where= 

 

Procesatori de carne 
 Asociaţia româna a carnii - http://www.rma.ro/  
 Agenţia de plăţi şi intervenţie în agricultură - http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-

piata/carne 
 http://www.fabricadecarne.ro/ 
 http://www.infoaliment.ro/tot_procesatori++carne+porc_firme_simpla.html 
 http://www.industriacarnii.ro/index.php 

 

Apicultura 
 Asociaţia apicultorilor din Romania - http://www.aca.org.ro/informatii-apicole.html 
 Asociaţiile şi federaţiile apicole - http://www.madr.ro/ro/programul-national-apicol/lista-

forme-asociative/asociatii-si-federatii-apicole.html 
 Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură - http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-

piata/apicultura 
 http://www.stuparitul.com/ 
 http://producatoriapicoli.ro/ 

 
Vie şi vin 
 Asociaţia Naţionala Patronală a Viei şi Vinului (PNVV)- http://www.pnvv.ro/eng/ 
 Asociaţia Producătorilor de vin şi produse vitivinicole Dobrogea (APVPV) - 

http://www.winestory.eu/en/ 
 Asociatia Producătorilor si  Exportatorilor de Vinuri din Romania (APEV) - 

http://www.wineromania.com//index.jsp?page=apev&language=EN 
 Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură - http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-

piata/viti-vinicole 
 http://www.producatori-vinuri.ro/ 
 http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=viticol&where= 

 

Sectorul produselor lactate 
 Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură - http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-

piata/lapte  
 Asociaţia Patronală româna din industria laptelui - http://www.april.org.ro/ 
 http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=lactate&where= 
 http://www.universulalimentar.ro/director_web/1/Lapte_si_produse_lactate/Fabrici_de_pro

duse_lactate.html 
 http://www.ro.all.biz/lapte-si-produse-lactate-bgr1753 

Cultivarea Fructelor 
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 Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură - http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-
piata/legume-si-fructe 

 http://www.universulalimentar.ro/catalog_universul_alimentar/1/Distribuitori,_importatori,
_producatori/Distribuitori_legume_si_fructe.html 

 http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=fructe&where= 
 

Horticultură 
 Asociatia Amelioratorilor, Producatorilor si Comerciantilor de Samanta si Material Saditor din 

Romania - http://amsem.ro/Defahome_en.aspx 
 Asociaţia Naţională a Producătorilor de Ciuperci din Romania - http://anpcr.ro/despre-noi 
 http://www.ghid.revistafermierului.ro/home/producatori-agricoli/horticultura.html 
 http://www.agriculturae.ro/index.php/asociatii-si-fundatii/641-grupuri-de-producatori-din-

horticultura-romaneasca.html 
 http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=horticultura&where= 

 

Agricultura 
 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - http://afir.info/ 
 Agenţia de Plăţi si Intervenţie in Agricultură - http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-

piata/cereale1387019732 
  (LAPAR) Liga Asociatiei Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR) - http://www.lapar.org/ 
 Confederaţia Asociaţiilor Taranesti din Romania (CATAR) - http://www.catara.ro/index.php  
 Asociatia Fermierilor din Romania (AFR)- http://www.asociatiafermierilor.ro/ 
 Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio Romania - http://www.bio-romania.org/ 
 Asociaţia Producătorilor şi importatorilor de maşini agricole 

http://www.apimar.eu/nou/home/ 
 Asociaţia pentru Sustinerea Agriculturii Taranesti - http://asatromania.ro/ 
 http://www.pndr.ro/content.aspx?lang=RO&item=2195 
 http://www.catalogafaceri.ro/search/?what=agricultura&where= 

 

Alimente şi băuturi 
 Federaţia Patronatului Român din Industria Alimentară ROMALIMENTA - 

http://www.romalimenta.ro/ 
 Asociaţia Naţională pentru Bauturi Racoritoare - http://www.anbr.ro/site/ 
 http://www.universulalimentar.ro/catalog_universul_alimentar/1/Distribuitori,_importatori,

_producatori/Producatori_produse_alimentare.html 
 Asociaţia Producătorilor si Importatorilor de Băuturi Spirtoase din România SPIRITS- 

http://www.spirits-romania.ro/despre_noi.html 
 Organizaţia Patronală a Industriei Alcoolului si Băuturilor Alcoolice GARANT - 

http://www.garantalcohol.ro/index.php 
 http://furnizorialimente.ro/ 
 http://www.miciproducatori.ro/ 

 
4.  Reţelele naţionale 

 

Parteneriat strategic I: 
Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) (fostul Patronat român al carnii de 
porc) http://www.apcporc.ro/prezentare-apcpr 
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        Informatii: 

Reprezintă organizaţia profesionala a crescătorilor de porci din România. APCPR este o persoană 
juridică română de drept privat, independentă, non-profit, apolitica.  APCPR în prezent cuprinde peste 
100 de membri angajaţi în cresterea porcilor, sacrificarea şi prelucrarea carnii de porc, furnizori de 
servicii pentru lanţul de carne de porc din România precum şi instituţii educaţionale / de cercetare.  
Organizaţia a fost fondată în 1991 de un grup de 37 societati de cresterea porcilor, cu scopul de a 
sprijini producţia şi eficienţa economică a activitatii membrilor.  
În peste 20 de ani de activitate, organizatia a reprezentat şi apărat interesele membrilor asociaţi şi a 
devenit principalul purtător de cuvânt pentru lanţul carnii de porc din România în raport cu 
autorităţile de stat române, dar, de asemenea, europene şi extra – UE. 
Asociaţia: 
- participă la strategii multi-sectoriale privind lanţul carnii de porc şi dezvoltarea legislaţiei; 
- sustine ajutorul financiar de stat acordat fermelor de reproducţie de porci; 
-protejeaza  producătorii de carne de porc din Romania prin sprijinirea drepturilor vamale la 
importurile de carne de porc; 
-reprezintă agricultorilor în achiziţionarea şi punerea în aplicare a legislaţiei UE privind fermele de 
porci şi exploatarea carnii de porc;  
- participă la elaborarea legislaţiei cu privire la clasificarea carcasei; 
- implementeaza în România sistemul pentru clasificarea carcaselor in abatoare; 
- reprezintă crescătorii de porci în structura majora de reglementare a pieţei carnii de porc 
(organizaţia Interprofesionala "Porc", Consiliul de produs, Comisia de clasificare a carcase, Comisia de 
Dialog Social). 
 

 
        Partneri / Institutii / Organizatii: 

Federatia Nationala PRO AGRO http://www.cnproagro.ro/ 
Asociatia româna a carnii (ARC) http://www.rma.ro/hrm/0.php 
Comisia de clasificare a carcaselor din Romania http://www.ccceurop.ro/ 
Autoritatea Nationale Sanitar-Veterinare şi Securitate Alimentara (ANSVSA)  
http://www.ansvsa.ro/?pag=1 

 
        Coordonare si consultanta: 

Membrii Asociaţiei sunt entităţi autorizate individual şi juridic. Obiectul lor de activitate este: 
- creşterea, sacrificarea, industrializarea şi comercializarea carnii de porc şi produse din carne de porc; 
- efectuarea de diverse servicii pentru lanţul carnii de porc; 
- funcţionează ca instituţii de învăţământ / entităţi de cercetare  
Categorii de membri:  
1) Membri permanenţi, cu drept de vot sunt reprezentati de întreprinderile mici şi mijlocii cu activitate 
de cresterea porcilor, de mari companii care au o activitate integrată, inclusiv vânzări de către asociații 
de producători.  
2) Membri observatori, fără drept, de vot sunt reprezentati de persoane / companii care oferă diverse 
servicii de-a lungul filierei porcului (furnizarea de materii prime pentru furaje, furaje, aditivi, 
medicamente şi echipamente etc) şi instituţii de învăţământ / cercetare entităţi de profil. 
 

 

http://www.cnproagro.ro/
http://www.rma.ro/hrm/0.php
http://www.ccceurop.ro/
http://www.ansvsa.ro/?pag=1


 

 

       
 

 

        Reglementari si proceduri: 

 
Statutul de membru al Asociaţiei este dobândit printr-o cerere.   
Membrii APCPR plătesc o taxă anuală conform tarifelor aprobate de Adunarea Generală a Membrilor. 
 

 
        Planul Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 

 să menţină un dialog cu Autoritatea Naţionala sanitar-veterinara şi de securitatea alimentelor 
pentru declararea întregului teritoriu al României liber de PPC (pesta porcina) şi certificatul 
bilateral de comerţ cu carne şi carne de porc cu ţările non-UE; 

 sa consolideze relaţiile instituţionale cu autorităţile de stat interne şi organizaţii externe (COPA-
COGECA, grupuri de experți consultativi ai Comisiei Europene etc); 

 sa promoveze producătorii români de carne de porc, opiniile si interesele procesatorilor conform 
politicii agricole comune după 2013; 

 sa propuna măsuri autorităţilor competente pentru a reduce evaziunea la carne şi comerţul cu 
produse de carne de porc şi să elimine condiţiile non-competitive în piaţa de carne şi produse din 
carne; 

 discuţii cu alţi participanţi din lantul de producţie, prelucrare şi comercializare de carne, pentru a 
se asocia în cadrul unei federaţii puternice care acceptă unitar interesele tuturor părţilor 
interesate în lanţul de carne din România; 

 modernizarea şi adaptarea rolului organizatiei în funcţie de evoluţia societăţii româneşti şi 
europene. 
 

 
        Guvernamental: 

Administrarea constă în:  

 Adunarea generală a membrilor; 
 Consiliul de administraţie. 

 

 
        Baze de date 

Conceptul European de bunăstarea animalelor http://www.apcporc.ro/conceptul-de-bunastare-a-
animalelor-la-nivel-european/ 

       
        Parteneriat Strategic II II: 

Uniunea crescătorilor de păsări din România (UCPR) http://www.avicultura.ro/ 

 
        Informatii: 

http://www.apcporc.ro/conceptul-de-bunastare-a-animalelor-la-nivel-european/
http://www.apcporc.ro/conceptul-de-bunastare-a-animalelor-la-nivel-european/
http://www.avicultura.ro/


 

 

       
 

 

Uniunea crescatorilor de pasări din România (UCPR) este o asociaţie cu caracter profesional, non-
profit, non-guvernamentala, autonoma, persoana juridica, bazata pe activitatea specifică industriei 
păsărilor.   
Fondată în 1993 cu scopul de a realiza unitatea organizaţională a crescătorilor de păsări din România, 
UCPR acţionează ca o legătură între întreprinderi care operează în domeniul aviculturii. 
UCPR nu este angajată în relaţiile comerciale dintre membrii săi; asociaţia reprezintă şi comunică 
interesele companiilor de crestere a păsărilor în legătură cu instituţiile de stat şi cele publice. 
Sectorul păsărilor oferă în acest moment peste 30.000 de locuri de muncă direct legate de păsările. De 
asemenea, prin intermediul activităţilor indirecte legate de păsări sunt create alte aproximativ 
100.000 de locuri de muncă (companii care furnizeaza materii prime cereale, furaje, aditivi, 
medicamente şi dezinfectanti pentru păsări, distribuţie şi vânzări, servicii, fabrici de echipamente de 
ambalare). 
 

 
      Partneri / Institutii / Organizatii: 

Producătorii care au realizat mai mult de 10.000 de tone de carne pe an şi 40 de milioane de ouă pe 
an.  Producători medii care a inregistrat între 5-10000 tone de carne pe an şi de 10-40 milioane ouă pe 
an. 
Micii producători care a efectuat până la 5000 de tone de carne pe an si 10 milioane de oua pe an. 
 

 
       Coordonare si consultanta: 

UCPR are în prezent 250 de membri, dintre care: 
- 18 membri reprezentând cea mai mare companie de păsări, de specialitate sau mixte (carne, ouă sau 
ambele); 
- 22 de membri, companii de dimensiuni medii de păsări; 
- 236 membri companii mici de păsări; 
- 22 de membri necrescatori de pasari (25%) - funcţional sunt legate de activitatea păsărilor 
(producători şi distribuitori de vaccinuri, medicamente, aditivi pentru furaje, echipament păsări de 
curte etc. 
 

 
       Reglementari  si proceduri: 

Cele cinci etape de la producător la cumpărător: 
- abator - efectuează sacrificarea carcasei de pui, ambalarea, etichetarea etc; 
- transare conditionare produs - efectuează operaţiunile de feliere, ambalare, etichetare etc. pentru a 
satisface cererea clientului; 
- distribuitor - care se bazează pe criteriile economice şi tehnice - cum ar fi ambalaj, impachetare, 
transport, depozitare, prezentarea caracteristicilor produsului și informarea clientului; 
- vânzător- personalul corespunzător pentru a efectua vânzarea carnii şi produselor din carne; 
- cumparator - activitatea cumpărătorului este specifica, necesită o memorie bună, să arate fidelitatea 
faţă de ambalare. 
 

 



 

 

       
 

 

        Planul Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 

 reprezintă interesele profesionale ale crescătorilor de păsări din România in fata organismelor 
naţionale şi internaţionale; 

 dezvolta activităţi profesionale, tehnice și economice de  interes comun cu ale membrilor în sensul 
activitatilor profitabile pentru membrii săi; 

 unifica producţia specifica a păsărilor în România; 
 colaboreaza în probleme organizatorice, administrative, economice, tehnice și științifice pentru a 

ridica la un nivel competitiv activitatea membrilor uniunii  . 

 

 
        Guvernare: 

Administrarea constă în: 

 Adunarea generală (organul suprem de conducere) 
 Consiliul de administraţie 
 Comitetul executiv 

 

 
        Baze de date: 

Revista "Avicultorul"  http://www.avicultura.ro/revista-Avicultorul 
 Comunicate de presă http://www.avicultura.ro/Comunicate-de-Presa 
 Articole http://www.avicultura.ro/Arhiva%20Articole 
 Membri http://www.avicultura.ro/membri 

 
        Parteneriat Strategic III:  

Asociatia Româna a Carnii (ARC) http://www.rma.ro/hrm/0.php 

 
        Fapte: 

Asociatia Romana a Carnii este organizaţie profesională reprezintand interesele industriei carnii. 
ARC a fost formata în 1999 de către Uniunea ROCARNE (1993) şi ASIC (1995), cu 50 de companii 
membre care realizau mai mult de 60% din producția națională de carne. 
Misiunea sa este de a promova industria româneasca a carnii: 
- lobby pentru influenţarea pozitiva a deciziilor legislative; 
- informarea membrilor despre tendinţele pieţei interne, europene si mondiale; 
- pregătirea companiilor interne pentru intrarea pe piața Comunității; 
- includerea membrilor în programe de ajutor interne şi externe; 
- transmiterea de informaţii despre comerţ, juridice si actualizări tehnologice. 
 

 
       Parteneri / instituţii / organizaţii: 

http://www.avicultura.ro/revista-Avicultorul
http://www.avicultura.ro/revista-Avicultorul
http://www.avicultura.ro/Comunicate-de-Presa
http://www.avicultura.ro/Arhiva%20Articole
http://www.avicultura.ro/membri
http://www.rma.ro/hrm/0.php


 

 

       
 

 

Asociatia Romana a carnii este membră a următoarelor structuri: 
AAMP - Asociatia Americana de Procesare a Carnii 
CLITRAVI - Federaţia Europeană a Industriei Carnii 
Camera de comerţ şi Industrie a României 
EUAMT - Comercianţi de Carne si Animale ai Uniunii Europene 

 
        Coordonarea si consultanta: 

Servicii de laborator 
Asociatia laboratoarelor este autorizata prin lege sa efectueze analize privind alimente de origine 
animală şi rapoarte tematice de analiza  (rapoarte de testare), care vor demonstra grija fata de  igienă 
şi calitate împotriva in fata oricarei entitati de control. 
Activităţi publicistice 
- "Sacrificarea animalelor pentru obţinerea de carne roşie" - cerințele de bunăstare şi de bune practici 
de igienă şi producţie. 
- "Ghidul pentru igiena si bune practici de producţie pentru sectorul de prelucrare a cărnii" - ediţia a 
doua, lucrări efectuate cu sprijinul USDA (Departamentul de Agricultură al Statelor Unite), ARC şi 
USAID (Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională). 

 
        Plan Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 
 lobby pentru a influenţa pozitiv deciziile legislative;  
 informează membrii privind tendinţele de pe piaţa internă, europeana şi mondiala; 
 pregăteste companiile interne pentru a intra pe piața Comunității; 
 include membrii în programe de ajutor interne şi externe; 
 transmite informații privind actualizări comerciale, juridice si tehnologice. 

 
        Guvernare: 

Administrarea constă în: 

 Adunarea generală  
 Consiliul de administrație este format din nouă membri, inclusiv Director executiv 

 
        Baze de date: 

Newsletter http://www.rma.ro/hrm/1.php  
Linkuri utile http://www.rma.ro/hrm/4.php   

 
Parteneriat strategic IV: 
Asociaţia Apicultorilor Români (ACAR) http://www.aca.org.ro/index.html 

 

        Fapte: 

http://www.rma.ro/hrm/1.php
http://www.rma.ro/hrm/4.php
http://www.aca.org.ro/index.html


 

 

       
 

 

Este o organizaţie profesională a apicultorilor, neguvernamentala, autonoma si apolitică, fiind 
infiintata în 1958 pe termen nedefinit, actualizata în 2006. 
Asociatia apicultorilor este cea mai mare asociaţie naţională, structura care acoperă întreaga ţară, prin 
intermediul filialelor judetene şi magazinelor "APICOLA", unităţi situate în marile oraşe din ţara. 
Asociatia apicultorilor din Romania îşi propune să ofere cadrul organizatoric şi condiţiile care să 
faciliteze dezvoltarea la nivel national de apicultori profesionişti şi amatori.   
Asociaţia reprezintă şi susţine interesele membrilor săi în organele legislative şi executive ale ţării şi în 
alte instituţii centrale şi locale. 
Reţeaua naţională de magazine apicole ACAR ofera pentru apicultori atât posibilitatea de a achiziţiona 
materiale si echipamente necesare pentru activitatea şi şansa de a exploata produse apicole, mai ales 
- miere, reprezentând, de asemenea, centre de vanzari a produselor apicole pentru consumul general. 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

Institutul de Cercetarea si Dezvoltarea Apiculturii http://www.aca.org.ro/index.html 
Complexului Apicol Veceslav Harnaj http://complex-apicol.ro/ 
Cooperativa "Albina Melifera"http://www.aca.org.ro/structura-asociatiei/cooperativa-albina-
melifera.html 

 
        Coordonarea si consultanta: 

Intalnirile apicultorilor se fac în sucursala, unde pot găsi actualizări privind sectorului apicol, atât 
profesional cat si legislativ, in diferite ocazii sau reuniuni organizate în principal în sezonul de 
apicultura. Apicultorii pot de asemenea obţine consultanţă privind oportunităţile de finanţare 
europeană şi alte tipuri de fonduri. 

 
        Orientările si procedurile: 

Pot deveni membrii Asociaţiei cetăţenii români, care a implinit vârsta 18 ani, persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi familiale care operează în apicultură. 
Membrii asociaţiei beneficiaza de normele şi avantajele care există pentru membrii săi: 
- furnizarea de către unităţile economice ale ACAR de material biologic, echipamente apicole, faguri 
artificiali, medicamente şi alte materiale; 
- vânzarea produselor apicole obtinute in stupinele proprii de catre companiile comerciale ale 
Asociaţiei, în condiţiile economiei de piaţă; 
- sprijinirea în obţinerea de destinaţii de plasare pentru stupine apicole permanente şi temporare în 
zonele cu potential melifer; 
- asistenţă tehnică şi juridică specializata; 
- asistenta sanitar-veterinara 
- informare şi suport în accesarea si dezvoltarea fondurilor europene în conformitate cu legile; 
- suport în ridicarea nivelului cunoştinţelor profesionale prin participarea la activităţi educative, 
cursuri, schimburi de experienţă, conferinţe, întruniri ştiinţifice şi tehnice, cooperarea cu publicaţiile 
ACAR; 
- participarea la întâlniri ACAR  unde ei îşi pot exprima opiniile privind problemele legate de asociere, 
de a alege şi a fi ales in structura de management. 

 
        Plan Strategic: 

http://www.aca.org.ro/index.html
http://complex-apicol.ro/
http://www.aca.org.ro/structura-asociatiei/cooperativa-albina-melifera.html
http://www.aca.org.ro/structura-asociatiei/cooperativa-albina-melifera.html


 

 

       
 

 

Obiectivele principale sunt: 

 ofera cadrul si conditiile pentru îndeplinirea scopurilor stabilite de statut şi pentru indeplinirea 
dorintei membrilor săi de a practica apicultura; 

 organizeaza şi inlesneste exploatarea de catre membrii săi a produselor apicole în condițiile 
economiei de piaţă; 

 acţioneaza pentru ridicarea nivelului cunoştinţelor profesionale ale membrilor săi prin organizarea 
de prelegeri, demonstraţii, schimburi de experienţă, expozitii, muzee de albine, conferinţe şi 
consultanta in apicultura; 

 organizeaza pentru membrii săi asistenta tehnica si servicii diverse; 
 initiaza si participa la cooperarea internaţională în domeniul apiculturii; 
 sprijina şi coordoneaza prin ramurile judetene munca apicultorilor înscrişi în programul de 

acreditare şi certificare a mierii bio şi altor produse ale stupului. 

 
        Guvernare: 

Administrarea este asigurata de : 

 Congresul ACAR 
 Consiliul Naţional ACAR 
 Comitetul Director 

 
        Baze de date: 

Membri http://www.aca.org.ro/structura-asociatiei/filiale-si-societati-comerciale-judetene.html 
Revista "România Apicolă" http://www.aca.org.ro/revista-romania-apicola.html 
Informatii Apicultura http://www.aca.org.ro/informatii-apicole.html 
Evenimente http://www.aca.org.ro/evenimente.html 
Publicatii http://www.aca.org.ro/publicatii.html 

 
        Parteneriat strategic V: 

Patronatul Naţional al Viei Şi Vinului (PNVV) http://www.pnvv.ro/eng/ 

 
       Fapte: 

Patronatul Naţional al Viei si Vinului 
- este o instituţie a societatii civile care reuneste unii dintre principalii producători de vinuri din 
Romania; 
- este un cadru de lucru pentru parteneriat social pe tema vinului; 
- a fost infiintat ca persoană juridică română în anul 2000 şi a fost reorganizat în anul 2002 conform 
legii patronatelor ca reprezentant naţional de drept. 
Scopurile asociatiei: 
- de a identifica şi de a promova sistematic şi uniform interesele profesionale specifice viticulturii şi 
industriei producătoare de vin din Romania; 
- de a susţine şi apăra interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, sindicate şi alte 
persoane juridice şi fizice cu privire la obiectul de activitate şi scopul acestuia, atât la nivel naţional cat 

http://www.aca.org.ro/structura-asociatiei/filiale-si-societati-comerciale-judetene.html
http://www.aca.org.ro/revista-romania-apicola.html
http://www.aca.org.ro/informatii-apicole.html
http://www.aca.org.ro/evenimente.html
http://www.aca.org.ro/publicatii.html
http://www.pnvv.ro/eng/


 

 

       
 

 

şi internaţional. 
Acţiuni: 
- activităţi de lobby: a) pe lângă autoritățile naționale, europene, internationale de a promova ori de a 
apăra drepturile şi interesul comun al membrilor PNVV; b) pe lângă structurile asociative romanesti, 
europene şi internaţionale având acelaşi scop; 
- conformitatea legislaţiei sectoriale românesti cu cea europeana, cu accent pe priorităţile naţionale şi 
fapte; 
- colectarea şi diseminarea informaţiilor privind subiecte relevante emise de instituţiile menţionate 
mai sus sau altele; 
- consilierea membrilor privind subiecte juridice, tehnice, economice şi comerciale; 
- organizarea evenimentelor deosebite mai ales  pentru membri şi, în general, pentru sectorul 
vitivinicol. 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

PNVV este membru al: 
- Comitetul European al Unitatilor Vinicole (CEW), reuneşte 23 de organizaţii naţionale în domeniul 
vinurilor industriale şi comerciale, cu aromă de vinuri spumante, vinuri licoroase; 
- UGIR - 1903, cea mai importanta Confederaţie Patronala din România. 

 
        Coordonare si consultanta: 

PNVV  detinea prin membrii săi, peste 60% din comerțul cu vin in România. 
Membrii de onoare şi corespondenţi sunt aleșii de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului 
de administraţie, dintre persoanele care, prin activitățile lor de muncă, contribuie la progresul 
industriei naţionale de vin. Numărul membrilor de onoare şi corespondenţi este nelimitat. 
Pot a deveni membri: 
- Intreprinderile industriale cu profilul vin  
- institutiile financiare care finanţeaza vinarii; 
- Institute şi staţiile de cercetare a vinului; 
- Institute de cercetare şi proiectare, marketing si consultanta; 
- organizaţiile regionale de podgorii şi producătorii de vin; 
- persoane fizice autorizate pentru producţia de vin; 
- companii cu activitate specifică complementara. 

 
        Orientările si procedurile: 

Împreună cu un set de documente, cererile de aderare vor fi adresate preşedintelui, care le supune 
spre aprobare Consiliului de Administraţie în sesiunea viitoare. 
Consiliul Director decide asupra cererilor de înscriere prin majoritatea absolută a tuturor celor 
prezenţi la reuniune. În cazul respingerii cererii, Decizia Consiliului se comunică fără motivaţie.  
Adeziunile sunt însoțite de un set de documente care vor include fisa de prezentare a companiei, copii 
ale documentelor de constituire, fisa de produse (tipuri, caracteristici, mentiuni de omologare sau 
marca comercială, dacă este cazul). 
Organizaţiile regionale, care s-au alaturat Asociatiei reprezintă o parte distinctă a Asociaţiei şi rămân 
autonome, cu statute proprii.   
Fiecare membru activ este reprezentat de un delegat. Numele delegatilor trebuie comunicate în timp 
util la Consiliu. Valabilitatea delegaţiei este determinată de către fiecare membru activ, sau până când 



 

 

       
 

 

o nouă persoană este delegată. 

 
        Plan Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 

 sprijina, apăra şi promoveaza interesele viticulturii şi industriei producătoare de vin; 
 efectueaza măsuri corespunzătoare pentru a preveni şi elimina membrii care au provocat daune 

prin aplicarea abuziva a reglementărilor sau acţiunilor administrative; 
 informeaza opinia publica şi instituţiile de stat despre probleme, aspiraţii şi cerinţe ale Asociaţiei;  
 propune măsuri legislative, sociale şi administrative, urmarind  să consolideze, să menţină şi să 

dezvolte sistematic profilul economic al sectorului; 
 încurajeaza efectiv producţia vinicola, fiind implicată in acoperirea consumului intern mare de 

produse naţionale şi susţinerea iniţiativelor de export; 
 dezvoltaşi disemineaza cunoştinţe de specialitate, sustine lucrările științifice legate de 

îmbunătăţirea vieţii economice naţionale, îndemnând  la luarea în considerare a invenţiilor 
tehnice şi inovaţiilor; 

 stabilirea şi dezvoltarea legăturilor cu Asociatii similare din străinătate prin schimbul de informaţii 
şi publicaţii, prin afiliere sau alte mijloace de colaborare; 

 organizarea de acţiuni publice pentru promovarea produsele lor, cum ar fi târguri, expoziţii, 
concursuri, congrese, simpozioane, mese rotunde, showroom-uri etc; 

 susţinerea iniţiativelor pentru armonizarea legislaţiei naţionale vinicole cu Uniunea Europeană. 

 
     
    Guvernare: 

Administrarea constă în: 

 Adunarea generală;  
 Consiliul de administraţie;  
 Comisia de cenzori.  

Asociaţia are un presedinte onorific şi un senat de arbitraj si onoare. 
 

        Baze de date: 
Membri http://www.pnvv.ro/membri.php 
Legislaţia http://www.pnvv.ro/legislatie.php 
Comunicate de presă http://www.pnvv.ro/presa_vin/comunicate_2.html 
Link-uri http://www.pnvv.ro/linkuri.php 

 
        Parteneriat strategic VI: 
 

Asociatia Patronala Română din Industria Laptelui (APRIL) http://www.april.org.ro/ 

 

http://www.pnvv.ro/membri.php
http://www.pnvv.ro/legislatie.php
http://www.pnvv.ro/presa_vin/comunicate_2.html
http://www.pnvv.ro/linkuri.php
http://www.april.org.ro/


 

 

       
 

 

        Fapte: 

Infiintata in 2001, Asociatia Patronala Romana din industria laptelui (APRIL) este asociație 
reprezentativă numai naţional. Obiectivul principal al Asociatiei este dezvoltarea de activităţi 
profesionale, tehnice şi economice, în interesul comun al tuturor membrilor. 
Asociaţia supraveghează industria de lactate, asigura promovarea politicilor comerciale specifice, 
pledează pentru combaterea concurenţei neloiale şi apărarea intereselor specifice ale membrilor 
sectorului în discuţiile cu autorităţile de reglementare. 
Pe lângă îndeplinirea sarcinilor specifice care rezultă din Statutul Asociatiei, Asociatia Patronala 
Romana din industria laptelui îşi propune să sprijine îmbunătățirea sectorului, in toate etapele, de la 
producția primară la vanzare, îndeplinind condiţiile de siguranţă alimentară şi securitatea alimentară 
în România. 

 

        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

Cei mai importanţi parteneri sunt: 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale  
Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara şi Siguranţa Alimentară  
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor  
Publicatia companiilor alimentare "infoALIMENT" 
Agentia de Finanţarea Investitiilor Rurale  
Revista "Fabrica de lapte"  

 

        Coordonarea si consultanta: 

Asociatia Romana din Industria Produselor Lactate are 39 de membri dintre care 32 de procesatori de 
lapte  şi 7 companii din domenii conexe. 
Membrii APRIL proceseaza peste 73% din Cota româna de lapte  
Aproximativ 60% din angajaţii industriei de lactate sunt angajaţi de către membrii APRIL. 
APRIL este membră a Federaţiei Patronatelor din Industria Alimentara - Romalimenta 

 

        Orientările si procedurile: 

Reprezentanţii legali ai companiilor au declarat, prin liber consimţământ, că acestea sunt de acord cu 
Statutul Asociatiei Romane pentru Industria de Lactate şi doresc să se înregistreze compania pe care o 
reprezintă ca membru al Asociaţiei. 

 

        Plan Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 

 implicarea în dezvoltarea de proiecte comune în ceea ce priveşte educaţia, informarea deschisa şi 
transparenta a consumatorul final; 

 organizarea de campanii de informare pentru o viata sanatoasa, pentru a creşte consumul de 
lapte;  

 diversificarea consumului de produse lactate. 

 
Guvernare: 



 

 

       
 

 

Managementul este format din: 
 Adunarea generală;  
 Consiliul de administraţie;  
 Preşedinte şi doi Vice-preşedinţi. 

 
        Baze de date: 

Jurnal de experţi din industria de lactate 
 http://www.fabricadelapte.ro/ 
Harta producatorilor  Si procesatorilor din industria lactatelor, "Fabrica de Lapte" 
http://www.fabricadelapte.ro/comandati-harta-fdl-a-fermierilor-si-procesatorilor-din-sectorul-de-
lapte# 
Romalimenta - Federatia Romana a Patronatelor din industria alimentara 
 http://www.romalimenta.ro/ 
Industria Internationala a Lactatelor http://www.dairyindustries.com/ 

 
 

Parteneriat strategic al VII: 
Asociatia Amelioratorilor, Producatorilor si Comerciantilor de Samanta si Material Saditor din 
Romania (AMSEM) http://www.amsem.ro/defahome.aspx 

 
        Fapte: 

Asociaţia Amelioratorilor,  Producătorilor şi Comercianţilor de Samanţa şi Material Săditor din 
România, este o asociatie interprofesionala, non-guvernamentală, non-profit şi de utilitate publică 
care reuneste grupuri profesionale din lanțul de producție al seminţelor, în vederea comercializării. 
Activităţi: 
- promovarea progresului genetic prin reproducere; 
-producţie, sprijin pentru material saditor de calitate pentru principalele culturi agricole şi horticole;  
- dezvoltarea pieței interne; 
- protecţie intelectuală şi venituri; 
- preţuri echilibrate atât pentru membrii săi cat şi pentru agricultori; 
- participarea la elaborarea legislaţiei române şi europene; 
- stimularea comerţului internaţional cu seminţe şi material săditor. 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

AMSEM are scopul de a fi afiliata Asociaţiei Europene a Seminţelor, Federaţiei Internaţionale de 
Seminţe şi Asociatia Seminţelor Central şi Est Europene 
Asociaţia stabileşte relaţiile bilaterale şi cooperarea cu asociaţiile naţionale din alte ţări cu privire la 
schimbul de seminte. 
AMSEM organizează vizite reciproce, conferinţe, schimburi de experienta si expertiza. 
Membrii Asociatiei contribuie la dezvoltarea legislaţiei europene şi internaţionale din domeniu 
(OCDE). 

 

http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.fabricadelapte.ro/comandati-harta-fdl-a-fermierilor-si-procesatorilor-din-sectorul-de-lapte%23
http://www.fabricadelapte.ro/comandati-harta-fdl-a-fermierilor-si-procesatorilor-din-sectorul-de-lapte%23
http://www.romalimenta.ro/
http://www.dairyindustries.com/
http://www.amsem.ro/defahome.aspx


 

 

       
 

 

       Coordonarea si consultanta: 

Principiul operativ de bază este de a rezolva toate propunerile naţionale. 
Propunerile teritoriale sunt colectate în 8 sucursale regionale, care includ asociaţiile producătorilor de 
seminţe. 
Propunerile se transmit celor 7 servicii profesionale care analizează, propun sau stabilesc măsuri de 
reglementare şi îmbunătăţirea activitatii. 

 
       Orientările si procedurile: 

Pot deveni membri: 
- entităţi de cercetare şi învăţământ; 
- asociaţii, cercetători şi specialişti a căror activitate urmareste îmbunătăţirea reproducerii, producţiei 
de plante sau controlul calităţii seminţelor şi materialului saditor; 
- întreprinderi agricole şi asociatii cu personalitate juridică;  
- statii si unitati pentru condiţionarea şi vânzarea seminţelor şi materialului săditor;  
- companii de import-export pentru seminţe şi material săditor; 
- crescatori persoane fizice sau juridice; 
- persoane fizice sau persoane juridice care prestează servicii privind seminţele şi materialul săditor, 
sectorul complementar sau aceia care vor sa sprijine sectorul din punct de vedere intelectual sau 
material; 
- asociaţii şi federaţii sau alti operatori asociati enumerati mai sus. 

 
        Plan Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 
 asigurarea calitatii seminţelor; 
 o largă consultare între grupuri profesionale conexe şi autorităţile publice;  
 dezvoltarea sectorului seminţe care, prin progresul genetic, va sprijini producţia agricolă;  
 monitorizare şi analize statistice ale pieţei seminţelor în România şi în străinătate; 
 formarea grupurilor profesionale şi educarea agricultorilor; 
 relaţii în curs de dezvoltare şi cooperare internaţională. 

 
        Guvernare: 

Managementul constă în: 

 Adunarea generală;  
 Consiliul de administraţie;  
 Cenzor și, după caz, Consiliul cenzorilor. 

 
        Baze de date: 

AMSEM Proiecte şi studii http://www.amsem.ro/proiecte_amsem.aspx 
Revista INFO-AMSEM http://www.amsem.ro/revista_info-amsem.aspx 
Piaţa de seminţe http://www.amsem.ro/pia%C5%A3a_semin%C5%A3elor.aspx 
Legislaţia seminţelor http://www.amsem.ro/legislatia_amsem.aspx 

http://www.amsem.ro/proiecte_amsem.aspx
http://www.amsem.ro/revista_info-amsem.aspx
http://www.amsem.ro/pia%C5%A3a_semin%C5%A3elor.aspx
http://www.amsem.ro/legislatia_amsem.aspx


 

 

       
 

 

Industria bio http://www.amsem.ro/industriabio.aspx 

 
Parteneriat strategic VIII: 
 
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) http://www.lapar.org/ 

 
        Fapte: 

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din Romania (LAPAR) este o Federaţie Naţională, stabilită prin 
asocierea liber consimţită a asociaţiilor profesionale teritoriale din agricultură şi producători. 
LAPAR este persoană juridică română, privata, non-profit, non-guvernamentala, apolitica si independenta. 
Liga funcţionează conform intereselor asociatiilor membre sau producătorilor agricoli.  
LAPAR reprezinta interesele agricultorilor, stabilite de propriile decizii şi rezoluţii ale organizaţiilor 
membre profesionale, in relatiile cu organele publice centrale, cu alte asociaţii interne şi 
internaţionale şi federaţii. 
Liga e inregistrata ca participant sau membru deplin în toate structurile profesionale si 
interprofesionale pe produse sau pe grupe de produse. 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din Romania (LAPAR) a fost acceptata oficial în ELO 
(Organizaţia Europeană a Proprietarilor de Terenuri), Tratatul de aderare fiind semnat în 2013 la 
Bruxelles.  Membrii organizaţiei comunica prin intermediul Facebook-ului INFOLAPAR.  Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este partenerul principal care rezolvă cea mai importantă parte a 
problemelor cu care se confruntă agricultura şi agricultorii.   
Parteneri: Ministerul Finantelor, Guvern, Preşedinţia. 

 
        Coordonarea si consultanta: 

Liga asigură relaţia cu structurile naţionale şi locale, guvernamentale sau neguvernamentale şi cu 
toate instituţiile sau organizaţiile care pot contribui la progresul agriculturii românesti. Aceasta sustine 
progresul tehnologic şi resursele necesare si procesul legislativ în conformitate cu cerințele reale ale 
fermierilor români. 
Liga asigură relaţia cu structurile europene şi internaţionale şi organizaţii privind schimbul de 
informaţii, acces mai bun la noutati tehnologice, cercetare de piata si fonduri europene in domeniul 
agriculturii si zonelor rurale. Aceasta activeaza  pentru a introduce un sistem de informații naționale 
care permite fluxul rapid de informaţii în toate direcţiile, între asociaţii şi Federaţie şi din Federaţie 
spre filialele. 

 
        Orientările si procedurile: 

Poate deveni membru deplin al LAPAR oricare organizaţie teritoriala reprezentând un segment 
important al agricultorilor şi companiilor agricole cu suprafața mai mare de 5000 ha.  
Evidenta membrilor este ţinuta în "Registrul de membri", aflat la Federaţie. 

http://www.amsem.ro/industriabio.aspx
http://www.lapar.org/


 

 

       
 

 

Sunt membri fără drept de vot: instituţiile de învăţământ şi de cercetare, cercetători, profesori, membri 
ASAS, ai Academiei Române, alte instituţii specializate,  personalitati culturale, reprezentanti mass-media, 
companii care desfasoara servicii legate de agricultura, posibili sponsori etc. 

 
        Plan Strategic: 

Obiectivele principale sunt: 

 iniţiaza şi propune politici agricole şi proiecte de lege pentru structuri abilitate;   
 activeaza, în numele şi pentru membrii săi, împotriva non-conformitatii cu angajamentele în 

domeniul politicii agricole; 
 identifica, prin departamentul specializat, posibilitatea de a accesa fonduri, parţial sau 

rambursabile, atât pentru a îmbunătăţi structurarea asociaţiilor membre cat şi pentru activităţile 
economice ale agricultorilor; 

 organizeaza conferinte, dezbateri, schimburi de experienţă, conferinţe, sesiuni ştiinţifice interne şi 
internaţionale; 

 se referă, în mod constant, la menţinerea şi creşterea reprezentativitatii naţionale a Federaţiei, 
atragerea organizatiilor regionale din toate judetele. 

 
        Guvernare: 

Managementul este format din: 

 Adunarea generală;  
 Consiliul de administraţie;  
 Departamentul executiv; 
 Cenzor. 

 
        Baze de date: 

Legislaţia http://www.lapar.org/legislatie/ 
Stiri http://www.lapar.org/media/stiri/ 
Conferinte http://www.lapar.org/media/conferinte/ 
Conferinte http://www.lapar.org/media/comunicate/ 
Forum http://www.lapar.org/forum/ 

 
 Parteneriat strategic IX: 
Federaţia Patronatelor din Industria Alimentara Romalimenta  http://www.romalimenta.ro/ 

 
        Fapte: 

Romalimenta este o Federaţie Naţională a Patronatelor deschisa, non-profit, autonomă, apolitică, 
fiind reprezentant profesional pentru cei care lucrează în industria românească de produse alimentare 
şi băuturi.   
Federatia Romalimenta reuneste companii din industria alimentară şi a băuturilor pentru promovarea 

http://www.lapar.org/legislatie/
http://www.lapar.org/media/stiri/
http://www.lapar.org/media/conferinte/
http://www.lapar.org/media/comunicate/
http://www.lapar.org/forum/
http://www.romalimenta.ro/


 

 

       
 

 

profesională şi etica in afaceri, precum şi sprijinirea intereselor companiilor din această ramură. 
Federaţia dialogheaza activ cu instituţiile statului.  
Romalimenta îşi propune să creeze o imagine corecta a industriei alimentare şi a băuturilor, în timpul 
facilitarii dialogului între producător şi consummator.  
Siguranţa alimentara şi calitatea, protecţia mediului, formarea profesionala, eficienţa energetica, 
nutriţia sunt doar cateva din domeniile de interes pentru care Romalimenta acorda consultanta şi 
oferă informaţii relevante. 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

Federaţia Romalimenta este membra a Confederației Industriei Alimentare din UE (FDE) din 2004. 
Confederaţia Industriei Alimentare din UE si-a propus, încă de la înfiinţare, facilitarea dezvoltarii unui 
mediu unde toate industriile produselor alimentare si de bauturi europene, indiferent de dimensiunea 
lor, pot satisface nevoile consumatorilor şi societatea. 
Organizaţia promovează interesele membrilor săi în domenii-cheie, cum ar fi siguranţa alimentară, 
inovare şi descoperiri ştiinţifice, nutriţie şi sănătate, încrederea consumatorilor, competitivitate şi 
durabilitate.  Federaţia este membra al CNIPMMR (Consiliul Naţional al intreprinderilor private mici şi 
mijlocii). 

 

 Coordonare si consultanta: 
 Federaţia Romalimenta reuneşte cele mai multe asociaţii/patronate din industria alimentară, mari 
companii de procesare, locale şi multinaţionale. Membrii Federatiei Romalimenta aşteapta un sprijin 
constant şi cooperare pentru a dezvolta un mediu de afaceri corect. Practic, Romalimenta actioneaza 
pentru a elimina barierele artificiale în calea afacerilor şi creşterea competitivităţii operatorilor 
alimentari. 

 

 Orientările si procedurile: 
 Categorii de membri:  
- activi;  
- asociati;  
- de onoare 
Membrii Federaţiei solicitata in scris o declaraţie a reprezentantilor persoanei juridice, care atestă 
acceptarea si respectarea statutului şi codului de etică. 

 
        Plan Strategic: 

Principalele obiective ale Federaţiei sunt:  
 reprezentarea intereselor membrilor in fata autorităţilor;  
 îmbunătăţirea legislaţiei prin lobby la Guvern, Parlament si prin campanii de influenţare pozitivă 

fata de noile reglementări; 
 dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare; 
 includerea membrilor Federaţiei în programe de asistenţă tehnică; 
 organizarea de programe educaţionale şi tehnice: conferinţe şi seminarii, calatorii de studiu şi 

afaceri, materiale de management, marketing etc; 
 sprijinirea importanţei sectorului, prin campanii de media, care arata problemele industriei şi 

eforturile in furnizarea de produse de calitate la preţuri rezonabile; 



 

 

       
 

 

 furnizarea de informaţii economice, juridice, tehnologice şi comerciale; 
 consolidarea relaţiilor cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. 

 
        Guvernare: 

Managementul constă în:  
 Adunarea generală;  
 Consiliul de administraţie;  
 Preşedinte; 
 Departament executiv; 
 Cenzor. 

 
        Baze de date: 

Comunicate de presă http://www.romalimenta.ro/comunicate-de-presa 
Romalimenta in media http://www.romalimenta.ro/romalimenta-in-media 
Mesaje http://www.romalimenta.ro/interventii 

http://www.romalimenta.ro/comunicate-de-presa
http://www.romalimenta.ro/romalimenta-in-media
http://www.romalimenta.ro/interventii


 

 

       
 

 

5. Clustere de inovare sectoriala 
 

Cercetare, dezvoltare si tehnologie legate de: 
 

Cercetare si unităţi de dezvoltare: 
Academia de Agricultură şi Ştiinţe Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Bucuresti – are ca obiectiv 
creşterea contribuţiei cercetarii ştiinţifice la dezvoltarea complexă, armonioasa şi durabilă din 
agricultură, silvicultură şi mediul rural românesc, pentru a îndeplini obiectivul naţional major de 
realizarea sigurantei  şi securitatii alimentare. (Presedinte: profesor universitar, Dr. Gheorghe Sin, Tel. 
+ 40 (21) 318 44 50; e-mail: secretariat@asas.ro)  
 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti are ca misiune fundamentală 
instruirea viitorilor specialişti în domeniul producției vegetale și animale, sănătate animală, protecţia 
plantelor, biologie şi forestier, amenajări funciare şi management, protecţia mediului, biotehnologii, 
măsurători de teren şi cadastru, sisteme de producţie agricolă şi gestionarea dezvoltării şi 
administrarii rurale, inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, horticultură şi 
arhitectura peisagistica, inginerie economica in constructii, inginerie, controlul produselor alimentare 
şi expertiza economică. (Rector: profesor universitar, Dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, tel. + 40 (21) 318 22 
66; e-mail: post@info.usamv.ro) 
Facultăţile Universităţii: http://en.usamv.ro/  
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca promoveaza excelenţa în 
domeniul educaţiei, cercetării şi inovării prin formare academica iniţială şi postuniversitară, prin 
educatie pe tot parcursul vietii si integrare în circuitul de valori universale în conformitate cu cerințele 
unei societati bazate pe cunoaştere. (Rector: profesor universitar, Dr. Doru Pamfil, tel. + 40 (264) 596 
384; e-mail: contact@usamvcluj.ro) 
Facultăţile Universităţii: http://www.usamvcluj.ro/eng/index.php/facultati 
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi este o instituţie 
specialitata de invatamant superior agronomic şi de medicină veterinară, finanţata de stat şi având ca 
misiune fundamentala formarea de ingineri specializati in agricultura, horticultura şi zootehnie, 
inginerie economică în agricultură şi nedici veterinari. (Rector: profesor universitar, Dr. Vasile Vintu, 
tel. + 40 (232) 213 069, e-mail: vvintu@uaiasi.ro)  
Facultăţile Universităţii: http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=en&pagina=pagini/home.html 
 
Universitatea de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară a Banatului din Timişoara îşi asumă roluri 
fundamentale în educaţie, fiind conştienţi de funcţia şi poziţia pe care o ocupă în cadrul 
învăţământului superior naţional, evalueaza în mod corespunzător nivelul de competenţe şi 
responsabilităţi ale comunitatii şi analizeaza în mod constant cererea sociala. (Rector: profesor 
universitar, Dr. Paul Pîrşan, tel. + 40 (256) 277 009, e-mail: ppirsan@yahoo.com) 
Facultăţile Universităţii: http://www.usab-tm.ro/USAMVBT-Facultati_en.html 
 
Universitatea din Craiova 
Universitatea europeana a secolului XXI. Parteneriate durabile, scheme de mobilitate, exemple de 
bune practici, colaborarea cu universitati de top şi dezvoltarea de proiecte comune cu partenerii din 
mediul socio-economic de brand. Înalta calitate a personalului de predare, a infrastructurii 
determinarea şi angajamentul factorilor de decizie sunt dovezi că Universitatea din Craiova si-a 
afirmat identitatea pe piaţa competitivă a sistemelor educaţionale de înaltă performanţă. (Rector: 

mailto:secretariat@asas.ro
mailto:post@info.usamv.ro
http://en.usamv.ro/
mailto:contact@usamvcluj.ro
http://www.usamvcluj.ro/eng/index.php/facultati
http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=en&pagina=pagini/home.html
mailto:ppirsan@yahoo.com
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT-Facultati_en.html


 

 

       
 

 

profesor universitar, Dr. Dan Claudiu Dănișor, tel. + 40 (251) 414 398; e-mail: rectorat@central.ucv.ro) 
Facultatea de agricultură şi horticultură: http://www.agro-craiova.ro/ 
 
Unitatea de cercetare şi dezvoltare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole si Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Bucuresti: 
- Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Fundulea, județul Călărași 
http://www.incda-fundulea.ro 
- Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protectia plantelor Bucureşti de http://www.icdpp.ro 
- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brașov http://www.pajisti-grassland.ro 
- Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Şi Sfeclă de zahăr Braşov 
http://www.potato.ro 
- Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Mărăcineni, județul Argeș http://www.icdp.ro 
- Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugărească, judetul Prahova 
http://www.icdvv.ro 
- Institutul de Cercetari Pentru Legumicultura si Floricultura Vidra, judetul Ilfov 
http://www.icdlfvidra.ro 
- Institutul de Cercetare si Dezvoltare Pentru Industrializarea si Comercializarea Produselor Horticole 
"Horting" București http://www.horting.ro 
- Institutul national pentru cercetare-dezvoltare în biologie animală şi nutriţie Balotești, judetul Ilfov 
http://www.ibna.ro 
- Institutul de Cercetare si Dezvoltare Pentru Ecologie Acvatică, Pescuit si Acvacultură Galaţi 
http://www.tuugo.ro 
- Institutul de Cercetare Pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurală Bucureşti 
http://www.iceadr.ro 
- Institutul de Cercetare-Dezvoltare Pentru Montanologie Cristian, judetul Sibiu 
- Institutul Cercetare si Dezvoltare Pentru Bovine Reproducătoare Balotești, judetul Ilfov 
http://www.icdcb.ro 
- Institutul de Cercetare si Dezvoltare a Ovinelor si Caprinelor Palas, județul Constanța 
http://www.icdcocpalas.ro 
 
Alte unităţi de cercetare şi dezvoltare 
- Institutul de Biologie Bucureşti http://www.ibiol.ro 
- Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti http://www.icas.ro 
- Institutul Naţional de Cercetare si Dezvoltare Pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino" Bucuresti 
http://www.cantacuzino.ro 
- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale "Victor 
Babeș" Bucuresti http://www.ivb.ro 
- Institutul Pasteur București http://www.pasteur.ro 
- Institutul Naţional de Cercetare si Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti 
http://www.dbioro.eu 
- Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului Bucureşti 
http://www.icpa.ro 
- Institutul Naţional de Cercetarea si Dezvoltarea Bioresurselor Alimentare Bucuresti 

mailto:ectorat@central.ucv.ro
http://www.agro-craiova.ro/
http://www.agro-craiova.ro/
http://www.icdpp.ro/
http://www.pajisti-grassland.ro/
http://www.potato.ro/
http://www.icdp.ro/
http://www.icdvv.ro/
http://www.icdlfvidra.ro/
http://www.horting.ro/
http://www.ibna.ro/
http://www.tuugo.ro/
http://www.iceadr.ro/
http://www.icdcb.ro/
http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.ibiol.ro/
http://www.icas.ro/
http://www.cantacuzino.ro/
http://www.ivb.ro/
http://www.pasteur.ro/
http://www.dbioro.eu/
http://www.icpa.ro/


 

 

       
 

 

http://www.bioresurse.ro 

Infrastructura de sprijin: 
- Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (RNDR) http://www.rndr.ro/Index.aspx 
- Rețeaua de Date Contabile Agricole (RICA) http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-
agricole-rica.html 
- Agenţia Domeniilor Statului http://www.domeniilestatului.ro/ 
- Agenţia Naţională pentru Imbunatatiri Funciare http://www.anif.ro/ 
- Institutul Naţional de Cercetare si Dezvoltare Funciare http://www.ispif.ro/ 
 
Primul Cluster agricol "Agro-Alimente-Ind Napoca" a fost fondat la Cluj în februarie 2013, la iniţiativa 
Consiliului Judeţean Cluj http://www.agrotransilvaniacluster.ro/.  
Obiectivele generale ale clusterului sunt: 
- sa creeze un cadru de interacţiune între stakeholderi în agro-industrie; 
- sa creeze o platformă de cercetare, dezvoltare şi inovare; 
- sa dezvolte, sa sprijine şi sa promoveze proiecte de interes comun;  
- sa sprijine integrarea ofertei educaţionale cu nevoile reale ale mediului de afaceri agro-industrial; 
- să promoveze şi să încurajeze spiritul antreprenorial; 
- sa creeze instrumente pentru managementul eficient al informaţiilor şi oportunităţilor în domeniu; 
- sa dezvolte parteneriate naţionale şi internaţionale; 
- sa promoveze iniţiativele legislative; 
- sa identifice oportunitati de colaborare pentru sprijinul financiar prin programe, parteneriate, 
instrumente şi / sau operaţiuni bancare; 
- să organizeze şi să participe la forumuri, simpozioane, conferinte, seminarii, dezbateri etc în ţară şi 
străinătate. 

Capacitatea intelectuală:  
Tinerii pot învăţa în şcoli profesionale şi colegii specializate în agricultură şi creşterea animalelor. 
Formarea superioară este oferită în facultăţi, cu următoarele programe de studiu 
(http://www.edu.ro/index.php/articles/21834): 
 

Domeniul de studii 
universitare 

Programul de studiu 

Agronomie 
 

Agricultura 
Ştiinţe ale solului  
Montanologie  
Protectia plantelor 
Mașini și funcționarea echipamentelor pentru agricultură şi industria 
alimentară 

Horticultura Horticultura 
Amenajarea teritoriului 

Inginerie silvica Ingineria prelucrarii lemnului 
Ingineria si proiectarea mobilei 

Silvicultura Silvicultura 
Exploatarea pădurilor 
Cinegetica 

Ingineria agriculturii şi Inginerie economică în agricultură 

http://www.bioresurse.ro/
http://www.rndr.ro/Index.aspx
http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-agricole-rica.html
http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-agricole-rica.html
http://www.domeniilestatului.ro/
http://www.anif.ro/
http://www.ispif.ro/
http://www.agrotransilvaniacluster.ro/
http://www.edu.ro/index.php/articles/21834


 

 

       
 

 

dezvoltarii rurale şi 
management 

Inginerie şi Management în Catering şi turism 

Biotehnologii Inginerie genetică 
Biotehnologii 

Inginerie alimentara Inginerie alimentară 
Tehnologia de prelucrare a produselor agricole 
Controlul alimentelor şi expertiza 
Pescuit şi prelucrarea peştelui 
Protecția consumatorului și mediului 
Extracte şi aditivi alimentari naturale 

Reproducerea animalelor Reproducerea animalelor 
Piscicultură şi acvacultură 

Veterinar Veterinar 
Economie Economie agroalimentară 

Economie Agro-alimentara şi a mediului 
 

Crearea de cunoştinţe: 
Academia de Stiinţe Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Bucuresti - http://www.asas.ro 
Reţeaua naţională pentru dezvoltare rurală (RNDR) www.rndr.ro/Index.aspx 
Institutul de stat pentru testarea şi înregistrarea soiurilor  http://istis.ro/ 

Tehnologie comercializare si transfer: 

Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare http://www.its-romania.ro/arott.php 

Fonduri de cercetare si dezvoltare:  

Fonduri europene – prin Programe operaţionale, Proiecte, Granturi, Contracte: 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - dezvoltarea regionala si urbana 

Fondul Social European (FSE) - incluziunea socială şi buna guvernare 

Fondul de Coeziune - convergenţa economică a regiunilor mai puţin dezvoltate 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

Fondul European pentru Piscicultura si Afaceri Maritime (EMFF) 

Fonduri naţionale – prin alocări bugetare pentru: 

Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 

Cercetare-dezvoltare-inovare în strategia sectorului agro-alimentar pe termen mediu şi lung 2014-
2020/2020-2030 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

Programul Naţional Apicol din România 

Programul național român de sprijin pentru sectorul vitivinicol, 2014-2018 

http://www.madr.ro/ro/cercetare-inovare.html 

http://uefiscdi.gov.ro/ 

http://www.asas.ro/
http://www.rndr.ro/Index.aspx
http://istis.ro/
http://www.its-romania.ro/arott.php
http://www.madr.ro/ro/cercetare-inovare.html
http://uefiscdi.gov.ro/


 

 

       
 

 

Managementul cercetării aplicate in agricultura: 

Academia de stiinte agricole şi silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Bucuresti www.asas.ro 

Institutul Naţional pentru Cercetare Agricolă si Dezvoltare Fundulea, județul Călărași 
http://www.incda-fundulea.ro subordonaţi: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Pitești, județul Argeș; 

- Statiunea  de cercetare și dezvoltare in agricultura Valu lui Traian, județul Constanța; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Livada, judetul Satu-Mare; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Lovrin, județul Timiș; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Podul Iloaiei, judetul Iasi; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Șimnic, judetul Dolj; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Suceava, judetul Suceava; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Secuieni, județul Neamț; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Teleoman, judetul Teleorman; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Turda, judetul Cluj; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Oradea, judetul Bihor; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Brăila, județul Brăila; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare in agricultură Mărculești, județul Călărași; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare cartofului, judetul Tulcea. 

Institutul de cercetare si  dezvoltare pentru protectia plantelor Bucureşti  http://www.icdpp.ro 

Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru pajisti Brașov http://www.pajisti-grassland.ro 
subordinates: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru pajisti Jucu, judeţul Cluj; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru pajisti Timișoara, județul Timiș; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru pajisti Vaslui, judetul Vaslui. 

Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Braşov 
http://www.potato.ro subordonaţi: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cartof Târgu Secuiesc, judetul Covasna; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cartof Miercurea Ciuc, judetul Harghita; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru sfecla de zahar Roman, județul Neamț. 

Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Pomicultura Mărăcineni, județul Argeș 
http://www.icdp.ro subordonaţi: 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Băneasa, București; 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Cluj, judetul Cluj; 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Bistrița, judetul Bistriţa-Năsăud; 

http://www.asas.ro/
http://www.agro-craiova.ro/
http://www.icdpp.ro/
http://www.pajisti-grassland.ro/
http://www.potato.ro/
http://www.icdp.ro/


 

 

       
 

 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Valu lui Traian, județul Constanța; 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Fălticeni, județul Neamț; 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Iași, județul Iași; 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; 

- Statiunea de Cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Craiova, judetul Dolj. 

Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugărească, judetul 
Prahova http://www.icdvv.ro subordonaţi: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Valea Călugărească; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Blaj; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Bujoru; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Dragasani; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Iasi; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Murfatlar; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Miniș; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Odobești. 

Institutul de cercetari pentru legumicultura şi floricultura Vidra, judetul Ilfov 
http://www.icdlfvidra.ro subordonaţi: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru legume Bacău, judeţul Bacău 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru legume Buzău, județul Buzău; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru legume Ișalnița, judetul Dolj; 

-Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru legume Iernut, județul Mureș. 

Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Balotești, judetul Ilfov 
http://www.icdcb.ro subordonaţi: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Arad, judetul Arad; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Dancu, judetul Iasi; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Dulbanu, județul Buzău; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Tg. Mureș, județul Mureș; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Șercaia, județul Brașov; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Sighet, județul Maramureș. 

Institutul de Cercetare şi Dezvoltare a Ovinelor şi Caprinelor Palas, județul Constanța 
http://www.icdcocpalas.ro subordonaţi: 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru ovine si caprine Secuieni, judeţul Bacău; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru ovine si caprine Reghin, județul Mureș; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru ovine si caprine Caransebeș, judeţul Caraş-Severin; 

http://www.icdvv.ro/
http://www.icdlfvidra.ro/
http://www.icdcb.ro/
http://www.icdcocpalas.ro/


 

 

       
 

 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru ovine si caprine Bilciurești, județul Dâmbovița; 

- Statiunea de cercetare şi dezvoltare pentru ovine si caprine Popăuți, județul Botoșani. 

Centre de cercetare şi dezvoltare: 

- Centrul de  cercetare-dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe nisipuri Dăbuleni, județul Olt. 

- Centrul de  cercetare-dezvoltare pentru prevenirea eroziunii solului Perieni, județul Vaslui. 

- Centru de  cercetare-dezvoltare pentru piscicultura Nucet, județul Dâmbovița. 

- Statiunea de cercetare pentru sericicultura Băneasa, București 

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole http://www.onvpv.ro/  

Serviciile agricole judetene http://www.madr.ro/ro/directii-agricole-judetene.html 

 

        Link-uri de cercetare si dezvoltare:  

Institutul naţional de cercetare-dezvoltare agricolă Fundulea http://www.incda-fundulea.ro 
Centrul de cercetare şi extensie in agricultură, silvicultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului 
Bucureşti http://www.acex.ro/index.html 

Institutul naţional de cercetare şi dezvoltare pentru protecţia mediului Bucureşti  
http://www.incdpm.ro/production/en/  

Agenţia naţională pentru ameliorare si reproductive in zootehnie Bucuresti 
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/ANARZ.aspx 

 
6. Statistici naţionale  

 
Statistici sectoriale  

Statisticile agricole-cheie pentru 2012 (raport al UE 24/11/2013): 

Suprafața agricolă folosita (1 000 ha): 13 306 

Numărul de exploatații (1000 exploatatii): 3 859 

UAA per exploatație (ha): 3,4 

Angajati in sectorul de agricultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit (1000 persoane): 2 815 

Ponderea angajatilor în populaţia activa (%): 30.6 

Producția domeniului agricol (Mio EUR): 14 410 

Consumul de materii prime (Mio EUR): 8 209 

Valoarea adăugată la prețurile de bază brut (Mio EUR): 6 201 

Ponderea produselor în producţia agricolă: 

Sursa: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm  

http://www.onvpv.ro/
http://www.madr.ro/ro/directii-agricole-judetene.html
http://www.acex.ro/index.html
http://www.incdpm.ro/production/en/
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/ANARZ.aspx
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm


 

 

       
 

 

Terenuri: 

Din cele  23.8 milioane de hectare cat reprezinta sprafata totala a României, suprafaţa agricolă utilizată 
in ferme este aproximativ 13,3 milioane de hectare (55.9%), din care circa 8,3 milioane ha sunt terenuri 
arabile. 

Dupa modul de utilizare terenul arabil ocupă aproximativ 62.5% din suprafaţa agricolă, cerealele şi 
oleaginoasele ocupa aproximativ 80% din terenul arabil. 

 

 
 

Raportul dintre terenul arabil și populație înseamnă că fiecare cetăţean din România detine aproximativ 
0.41 hectare de teren arabil, o valoare superioară fata de multe ţări ale Uniunii Europene şi aproape 
dublu fata de media EU27, in care este 0.212 ha / locuitor. 

Preţurile terenurilor agricole româneşti au crescut de 25 de ori în 2002-2012, cu o rată anuală de 
apreciere de 40%, cea mai mare dintre cele  15 pieţe  în agricultura lumii. 

Preţul mediu al terenurilor agricole romanesti a fost indicat la $ 6,400/ hectar (4600 euro/hectar), 
aproape de cele din Franţa şi Brazilia, dar peste valoarea unui hectar în Australia, Ungaria şi Canada. 

Piata terenurilor agricole din Romania s-a liberalizat în 2014 pentru investitorii individuali din Uniunea 
Europeană, prin urmare Parlamentul a adoptat o lege a tranzacţiilor cu terenuri agricole care dă 
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prioritate la achiziţionare comunităţilor locale. 

Investitorii străini controleaza prin proprietate sau contracte de închiriere pe termen lung circa un 
milion de hectare de teren arabil. 

Sursa: www.madr.ro, Anuarul statistic Roman 2013, Anuarul Eurostat  2010 (data 2007), www.zf.ro 

Culturi: Structura produselor agricole din 2011 

 Sectorul produselor vegetale: 70,8% 
 Sectorului zootehnic: 28,5% 
 Servicii agricole: 0,7% 

În mod tradiţional, România este un producător major de cereale şi oleaginoase, aceste culturi 
ocupând, în fiecare an, zone tot mai mari. Astfel, în 2011, din suprafata de 8.1 milioane de hectare 
cultivate, 5.2 milioane de hectare (64%) au fost cereale şi 1,5 milioane de hectare oleaginoase (18%) 
(NSI, 2012). 

O valoare semnificativa a actiunilor în structura producţiei agricole în 2007-2011 au avut legumele şi 
produsele horticole (18%), cerealele (14%), nutreturi (14%) , iar la produsele animale, carnea de  porc 
(10%) si lapte (8,3%). 

 

Structura producţiei agricole romanesti  

(media 2007-2011 în preţuri curente la producător) 

 
Sursa: EC, DG Agri, Fişele statelor membre, 2012 (http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-
2020/Dezbateri%20parteneriale/Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/12.Agriculture%20and%20rural%20develo
pment_22%20mai.pdf) 

Evolutia animalelor în perioada 2006-2011 
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Sursa: Anuarul statistic roman, NSI, 2012 (http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/Dezbateri%20parteneriale/ 
Rezultatele%20analizei%20documentare/03.06.2013/12.Agriculture%20and%20rural%20development_22%20mai.pdf) 

Afaceri de fermă: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_in_Romania 

Agro-procesare: http://www.insse.ro/cms/ro/content/anuarul-statistic-2012 
        

 Statistici de dezvoltare rurală  
Statisticile de comerţ: 2013 

 

Fişe: 
Fişa ROMANIA, emisa de UE, iunie 2014 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/ro_en.pdf  
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Alte: 
Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a sectorului agro-alimentar şi zonelor rurale în perioada 
2014-2020 – 2030: 
http://www.presidency.ro/static/Cadrul%20National%20Strategic%20Rural.pdf  
Analize socio-economice în perspectiva dezvoltării rurale 2014-2020: 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-
agricultura-iulie-2013.pdf 
Fonduri europene pentru agricultura. Opţiunile României pentru plăţi directe (2014-2020) 
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/08/CRPE-Policy-Memo-nr.-42-Optiunile-Romaniei-
privind-platile-directe.pdf 
Analiza carnii şi produselor din carne in Romania:   
http://www.dce.gov.ro/Info_business/sectoare/sectCarneProdCarne2012.pdf 
Analiza potenţialului de export de cereale al României: 
http://www.dce.gov.ro/Info_business/produse/Cereale2012.pdf 
Analiza agriculturii şi industriei alimentare din România: 
http://www.dce.gov.ro/Info_business/sectoare/sectAgrIndAlim2012.pdf 

 

7. Standardele de calitate oficială 

 
Standarde oficiale, regulamente şi link-uri legate: 
 
Principiile si cerinţele legislaţiei în domeniul alimentar legate de: 
Ocrotirea sănătăţii: Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii umane şi sănătate (mediu, animale, plante) 
Libera circulatie a produselor alimentare: Libera circulaţie a alimentelor ca un aspect esențial al pieței interne. 
Interesul consumatorilor: protecția intereselor consumatorilor 

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară si Siguranţa Alimentară - ANSVSA este instituţia 
responsabilă pentru calitatea şi performanţa controalelor oficiale referitoare la activități de 
protecție a plantelor, produselor fitosanitare şi îngrăşăminte, activitati veterinare, sănătatea 
şi bunăstarea animalelor. 
http://www.ansvsa.ro/?pag=1 
 Începând cu anul 2009 activitatea de control a autorităţii legale se face prin planurile 
naționale de control. Pentru perioada 2014-2016 este disponibil Planul Naţional de Control 
Integrat pentru România (PNC ). 
http://www.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf 
Planul este dezvoltat în conformitate cu regulamentul comunitar european nr 882/2004 privind 
controalele oficiale. 
PNC este dezvoltat de către ANSVSA împreună cu alte autorităţi competente pentru organizarea şi 
efectuarea controalelor oficiale în România, şi anume: 
- Ministerul Sănătăţii; 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 
- Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice;  
- Ministerul Afacerilor Interne; 
- Ministerul Justiţiei; 
- Ministerul Apărarii Naţionale. 

http://www.presidency.ro/static/Cadrul%20National%20Strategic%20Rural.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/08/CRPE-Policy-Memo-nr.-42-Optiunile-Romaniei-privind-platile-directe.pdf
http://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2013/08/CRPE-Policy-Memo-nr.-42-Optiunile-Romaniei-privind-platile-directe.pdf
http://www.dce.gov.ro/Info_business/sectoare/sectCarneProdCarne2012.pdf
http://www.dce.gov.ro/Info_business/produse/Cereale2012.pdf
http://www.dce.gov.ro/Info_business/sectoare/sectAgrIndAlim2012.pdf
http://www.ansvsa.ro/?pag=1
http://www.ansvsa.ro/?pag=1
http://www.ansvsa.ro/upload/admin/documente/PNCUI_2014_2016___anexe.pdf


 

 

       
 

 

Link-uri importante: 
- Sistemul de alertă rapidă pentru alimente şi furaje - RASFF Romania 
http://www.ansvsa.ro/upload/admin/altele/RASFF___Notificari_europene___28.08.2014.pdf 
- Programul Strategic pentru Monitorizarea, Controlul si Eradicarea Rabiei în România 
http://www.ansvsa.ro/upload/admin/altele/2._afis_Atentionare_A3.jpg 
- Autoritatea de siguranță alimentară Europeană - EFSA,  
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm  
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentara (AESA) este cheia evaluarii riscurilor Uniunii 
Europene (UE) privind siguranţa produselor alimentare și furajelor. În strânsă colaborare cu 
autorităţile naţionale şi în consultare deschisă cu părţile interesate, AESA oferă consultanţă ştiinţifică 
independentă şi comunicare clara privind riscurile existente şi emergente. 
AESA este o agentie independenta europeana finanţata de bugetul UE care funcţionează separat de 
Comisia Europeană, Parlamentul European şi Statele membre ale UE. 
Activitatea de inspecţie a agriculturii este realizata de Departamentul de Inspecţiei de Stat al 
Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Organele sale subordonate sunt: 
 

Producţia şi exploatarea fructelor şi legumelor  
 

Inspectia de Stat pentru Control in Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor (ISCTPVLF) 
http://www.madr.ro/ro/inspectia-legume-fructe.html 
Aceasta este autoritatea responsabilă pentru coordonarea activităţilor cu privire la conformitatea 
standardelor controlului de calitate extras din Legea nr. 348/2003 privind pomicultura şi Legea nr. 
312/2003 privind producţia şi exploatarea legumelor de camp. 
Este organizată şi operată de:  
   - autoritatea coordonatoare - la nivelul Ministerului;  
   - organismele de control - la nivelul departamentelor de agricultura judeţene.  
Standardele de control ale calităţii:  
- este un control de conformitate pentru standardele de vânzare aplicat în sectorul fructelor şi 
legumelor proaspete;  
- este unul dintre elementele esenţiale care asigura buna funcţionare a sectorului de fructe şi legume 
proaspete; 
- acoperă următoarele domenii: agronomic, comercial, organoleptic, nutriţional şi de sănătate; 
- este determinat de aspectul comercial prin caracteristici  vizuale ale produselor proaspete oferite 
spre vânzare ; 
- oferă un cadru de referinţă reprezentativ în domeniu; 
- asigura respectarea parametrilor comerciali. 
Controlul se efectuează în toate fazele vânzarii fructelor şi legumelor proaspete, pentru a verifica 37 
de specii de fructe şi legume in vederea  respectarii dispozițiilor comunitare; 
- un grup de 10 fructe şi legume (mere, citrice, kiwi, piersici şi nectarine, pere, căpşuni, struguri, salata 
verde, andive crete, andive cu frunze intregi, ardei şi roşii); 
- un al doilea grup care contine: castraveti, ceapa, ciuperci de cultura, fasole verde, morcovi, vinete, 
pepene galben, pepene verde, usturoi, varza, caise, cireşe şi vişine, nuci şi prune;  
- al treilea grup cu restul tipurilor de fructe si legume. 
 
Activităţi de Control al Organismelor Modificate Genetic - IMG http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-
the-bodies-modified-genetic.html  
Efectueaza controale oficiale pentru a asigura trasabilitatea producţiei modificate genetic, de la 
crestere la depozit. 
Responsabilităţi:  
- monitorizeaza şi controleaza cultivarea plantelor modificate genetic, autorizate  a fi cultivate; 

http://www.ansvsa.ro/upload/admin/altele/RASFF___Notificari_europene___28.08.2014.pdf
http://www.ansvsa.ro/upload/admin/altele/2._afis_Atentionare_A3.jpg
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm
http://www.madr.ro/ro/inspectia-legume-fructe.html
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-the-bodies-modified-genetic.html
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-the-bodies-modified-genetic.html


 

 

       
 

 

- efectueaza inspecții și controale la companiile care cultiva plante modificate genetic;  
- efectueaza campanii de informare, avizeaza agricultorii; 
- monitorizeaza şi verifica distanta de izolare; 
- inventariaza suprafeţele plantate cu culturi modificate genetic; 
- aplică măsurile legale pentru eliminarea plantelor modificate genetic neautorizate; 
- colaboreaza cu alte instituţii pentru respectarea legislaţiei naţionale privind OMG; 
-pregătesc şi pun în aplicare planul de prelevare de probe la culturile modificate genetic, din producţia 
stocată, care vor fi trimise la laboratoare acreditate din ţară pentru analize specifice. 
 
Activităţi de inspecţie a îngrăşămintelor - IDF  
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-the-fertilizantilor.html  
Asigură conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 2003 privind circulaţia îngrăşămintelor şi legislaţia 
naţionala. 
Cerințele minime pentru folosirea îngrășămintelor necesare pentru a asigura măsuri de agro-mediu 
sunt incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (RDP) 2014-2020, 2007-2013. 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PNDR_2007-2013_versiunea-enhanced-august2014.pdf  
 
Controlul plantelor  
Se referă la:  
- protectia si carantina plantelor;  
- aprobare produselor fitisanitare; 
- controlului produselor fitosanitare după aprobarea; 
- reziduri de pesticide din plante şi produse din plante;  
- plan naţional de acţiune pentru utilizarea durabilă a pesticidelor; 
- procedura pentru a evita conflictele de interese; 
- strategia naţională pentru plante. 
  

Politica fitosanitara - stabilita prin Ordinul nr. 38 din 11 februarie 2009. 
 

Laboratorul Central pentru Plante a fost înfiinţat prin Decizia guvernului nr. 753/2010. Este o 
instituţie în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională Fitosanitara.  
Este o unitate naţionala de referinţă, acreditata conform ISO 17025/2005. 
Laboratorul efectuează:  
- detectarea şi identificarea  organismelor dăunătoare  plantelor şi produselor din plante; 
- controlul de calitate al produselor fitosanitare; 
- evaluarea dosarelor pentru aprobarea noilor produse; 
- inspecții vamale cu privire la plante; 
- monitorizarea reziduurilor de pesticide din fructe, legume si cereale; 
- punerea în aplicare a sistemului de asigurarea calităţii conform ISO 17025;  
- consolidarea capacităţii administrative şi formare profesională; 
- instruirea tehnica şi metodologica a specialiştilor; 
- participarea la studii inter-laboratoare; 
- crearea şi menţinerea colecţiei de referinţă a organismelor dăunătoare. 
 
Sanatatea si bunastarea animalelor 
 

Institutul de diagnostic şi sănătate animala http://www.idah.ro/  
Institutul de diagnostic şi sănătate animală (IDSA) este persoana juridică şi funcţionează ca instituţie 
publică de interes naţional, subordonata Autoritatii Naţionale Sanitar Veterinare si de Siguranță 
Alimentară.  Institutul are o activitate sanitar-veterinara complexa pentru care sunt percepute taxe in 
baza Ordinullui nr. 96/2014 privind aprobarea de tarife aplicabile pentru siguranţa veterinară şi 

http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-the-fertilizantilor.html
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/PNDR_2007-2013_versiunea-enhanced-august2014.pdf
http://www.idah.ro/


 

 

       
 

 

alimentară. 
 

Institutul pentru Igiena si Sănătate Publică Veterinară http://www.iispv.ro 
Rolul său este sa monitorizeze alimentele din punct de vedere sanitar-veterinar prin verificarea 
nivelului de poluanţi, aditivi, încărcare organică, biotoxine, înainte de intrarea în lanţul alimentar. 
Responsabilităţi:  
- coordonarea tehnică și controlul laboratoarelor Departamentului Judetean de Sănătate. 
- metode de extindere şi de optimizare; 
- organizeaza testare de laborator; 
- elaboreaza legislaţia in domeniu; 
- participa în comitetele consultative pentru substanțe și produse noi pentru a fi introduse în practica 
agricolă şi veterinara; 
- efectueaza anchete epidemiologice;  
- efectueaza teste de expertiză şi de laborator. 
 

Institutul pentru controlul produselor biologice şi medicamentelor de uz veterinar 
http://www.icbmv.ro/ro/ 
Obiectivul principal al Institutului, in calitate de autoritate europeana competentă, este de a ajuta, 
proteja şi promova sănătatea animală și prin urmare, sănătatea şi protecţia consumatorului.  
Institutul realizează:  
- evaluarea documentației tehnice a medicamentele de uz veterinar, pentru plasarea pe piaţă şi 
folosirea în practica medicala veterinara din România a medicamentelor în condiţii de siguranţă şi 
eficienta.  
- evaluarea documentației tehnice a produselor biocide pentru a obţine sfaturi de vânzare, pentru 
plasarea pe piaţă şi folosirea în România a produselor dezinfectante sigure şi eficiente. 
- evaluarea documentaţiei tehnice a kiturilor şi reactivi de diagnosticare, pentru plasarea pe piaţă şi 
folosirea în România de produse sigure. 
- controlul calităţii medicamentelor veterinare prin aplicarea Programului de supraveghere şi control; 
- asigurarea accesului persoanelor interesate la informaţii utile privind medicamentele de uz veterinar 
autorizate pentru de vânzare în România. 
 
Control vamal 
 

Direcţia generală vamala www.customs.ro  
Este instituţia care aplică reglementările Codului Vamal al României ca stat membru al Uniunii 
Europene. Pentru produsele supuse controlului de siguranţă alimentară şi sanitar-veterinara, care 
intră sau părăsesc România, sunt stabilite inspectii speciale de control la frontiera. 
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/produse-supuse-controlului-
veterinar/lista_posturilor_de_inspectie_la_frontiera_in_care_sunt_organizate_controale_sanitare_ve
terinare_si_pentru_siguranta_alimentelor_si_programul_de_lucru_al_acestora.aspx  
Există unele puncte de trecere a frontierei de stat unde este de asemenea organizat controlul 
fitosanitar. 
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-
vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanita
r.aspx 
 
Pentru consumator 
 

Inspecţia Alimentară – IIA http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara.html 
Activitatea sa se bazeaza pe normele tehnice privind natura alimentare, conţinutul, originea, 
fabricarea, ambalarea, etichetarea, stocarea şi calitatea. Exista 23 de astfel de Ordine Ministeriale. 

http://www.iispv.ro/
http://www.icbmv.ro/ro/
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/produse-supuse-controlului-veterinar/lista_posturilor_de_inspectie_la_frontiera_in_care_sunt_organizate_controale_sanitare_veterinare_si_pentru_siguranta_alimentelor_si_programul_de_lucru_al_acestora.aspx
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/produse-supuse-controlului-veterinar/lista_posturilor_de_inspectie_la_frontiera_in_care_sunt_organizate_controale_sanitare_veterinare_si_pentru_siguranta_alimentelor_si_programul_de_lucru_al_acestora.aspx
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/produse-supuse-controlului-veterinar/lista_posturilor_de_inspectie_la_frontiera_in_care_sunt_organizate_controale_sanitare_veterinare_si_pentru_siguranta_alimentelor_si_programul_de_lucru_al_acestora.aspx
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanitar.aspx
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanitar.aspx
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanitar.aspx
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara.html


 

 

       
 

 

http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara/legislatia-specifica-iscia.html 
 
Produse tradiţionale 
Legislaţia care reglementează acest aspect este disponibila pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor 
http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemi
d=38 
 

Cerinţele de securitate alimentară: 

Ambalare și etichetare 
Legislaţia care reglementează aceste aspecte este disponibila pe: 
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara/legislatia-specifica-iscia.html 
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-
04_biosecuritate_hg106din2002actualizataetichetarealimente.pdf 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_ro.ht
m 
 
Analiza de risc: 

Evaluarea riscurilor: 
Eliminarea riscurilor legate de produse alimentare, sănătatea umană, sănătatea şi bunăstarea 
animală, produse modificate genetic, aditivi alimentari etc se face împreună cu certificarea şi 
standardizarea lor.  Nevoia de produse agricole în condiţii de siguranţă de certificare şi standardizare 
este solicitată, de asemenea, de catre importanţi comercianţi cu amănuntul. 
 

Asociatia de Standardizare din România http://www.asro.ro/ 
Standardizarea este organizata la nivel naţional de către organismul naţional de standardizare - ASRO. 
La nivel European (regiuni) operează organizaţiile europene de standardizare CEN, CENELEC și ETSI ,iar 
la nivel internaţional operează Organizaţiile de Standardizare Internationala ISO şi CEI. 
Operatorii economici, asociaţii profesionale, institutii publice, autorităţile de supravegherea pieţei, 
organismele de evaluarea conformității, asociaţiile consumatorilor şi alte părţi interesate să participe 
la activitățile de standardizare pentru a promova interesele lor în domeniu. 
Legislaţia calitatii  
- Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentară 
- Legea nr 245/2004 privind siguranța produselor generale, completata de alte documente referitoare 
la igiena produselor alimentare, furaje, alimente, norme de sănătate şi bunăstarea animalelor. 
Global Gap este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru producţia agricolă. Certificarea 
GLOBAL GAP acopera: 
- siguranţa alimentară şi trasabilitatea; 
- mediu (inclusiv biodiversitatea) 
- sănătate lucrătorilor, siguranţa şi bunăstare; 
- bunăstarea animală; 
- Management Integrat al Culturilor (ICM); 
- Control Integrat al Organismelor Dăunătoare (IPC); 
- Sistemul de Management al Calităţii (QMS); 
- Analiza Riscurilor şi Puncte Critice De Control (HACCP).  
GLOBAL GAP necesită o abordare cuprinzătoare privind producţia agricolă, ceea ce conduce la 
dezvoltarea bunelor practici. Certificarea GLOBAL GAP asigură produselor o mai mare competitivitate 
în piaţa alimentară şi noi oportunităţi de dezvoltare a afacerii. 

http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara/legislatia-specifica-iscia.html
http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=38
http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=38
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-industria-alimentara/legislatia-specifica-iscia.html
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-04_biosecuritate_hg106din2002actualizataetichetarealimente.pdf
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-04_biosecuritate_hg106din2002actualizataetichetarealimente.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_ro.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_ro.htm
http://www.asro.ro/


 

 

       
 

 

Managementul riscului: 

Standarde HACCP (Analiza Riscurilor si Punctelor Critice de Control) 
http://www.racis.ro/module/servicii/haccp.php  
Dreptul internaţional include Directiva Consiliului CE 93/43 / EEC / 14 iunie 1993, Regulamentul UE 
178/2002, Legea României nr. 150/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 924/August 11, 2005. 
HACCP nu poate fi certificat.  
HACCP este:  
- parte din sistemul de management al calităţii; 
- condiţie pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare sanitar-veterinare; 
- metoda auto-controlului preventiv de asigurare a alimentelor fara efect nociv; 
HACCP:  
- creşte încrederea clienţilor şi angajaţilor companiei în performanta de a face produse de consum în 
condiţii de siguranţă; 
- limiteaza incidentele care implică răspunderea juridică a companiei; 
- demonstreza respectarea legislaţiei actuale.  
 

ISO 22000 este un standard internaţional, menit să asigure siguranţa lanţurilor alimentare la nivel 
mondial. ISO 22000 permite managementul sistemului de siguranţă alimentară, inclusiv principiilor 
HACCP şi cerinţelor pentru siguranţa lanţului alimentar. 
ISO 22000 este un standard care poate fi certificat şi: 
- asigura o mai bună aplicare a sistemului HACCP; 
- include beneficiile implementarii HACCP. 
Se aplică tuturor companiilor din industria alimentară (producţia de alimente, ambalaje, transportul, 
depozitarea, servirea şi vânzarea), indiferent de mărimea şi complexitatea lor. 
ISO 22000 este structurat asemenea ISO 9001, dar permite o punere în aplicare mai uşoara în 
companiile care deja sunt certificate ISO 9001. 
 

ISO 31000 este un nou standard pentru managementul riscului. Acesta poate fi utilizat de către orice 
organizaţie. Nu este specific pentru un sector sau industrie. 

 

Interesul consumatorilor: 

Autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor 
http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=72  
Autoritatea:  
- coordonează și pune în aplicare strategia şi politica guvernului în domeniul protecţiei 
consumatorilor; 
- acţionează pentru a preveni şi combate practicile dăunătoare vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor 
economice ale consumatorilor. 
Autoritatea are următoarele obiective:  
- crearea unui cadru juridic naţional privind protecţia consumatorilor,  compatibil cu cel  apartinand Uniunii 
Europene;  
- activitatea de a informa şi educa cetăţenii despre drepturile lor de consumatori;  
- desfăşurarea activităţilor de supraveghere de piaţă pentru consumatorii de produse si servicii; 
- protecția consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale etc 

 

      Sistemul de trasabilitate: 

http://www.racis.ro/module/servicii/haccp.php
http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=72%20


 

 

       
 

 

Activităţi de inspecţie a organismelor modificate genetic - IMG  
http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-domeniul-organismelor-modificate-genetic.html 
Se efectuează controale oficiale pentru a asigura trasabilitatea producţiei modificate genetic, din 
momentul plantarii pana la depozit. 
Trasabilitatea este reglementată de art. 18 din Legea privind siguranţa alimentară. 
http://www.ansvsa.ro/?pag=318 
Noile norme privind trasabilitatea - o altă provocare pentru companiile din Romania 
Prin Decizia Comisiei Europene, începând cu 1 iulie 2012, toate statele membre UE sunt obligate să 
aplice noul Regulament (931/2011) privind cerinţele de trasabilitate alimentara. Pentru a afla mai 
multe se poate accesa http://www.aptus.ro/images/stories/Regulamentul-CE-nr._931_2011.pdf. 
 

Export –Import: 

http://www.customs.ro/ro/politica-farm-comuna.aspx  
 

Politica comerciala UE referitoare la produsele agricole, vama, taxe suplimentare şi rambursări 
cauzează un impact semnificativ asupra competitivităţii, influenţand volumul și valoarea importurilor 
si de asemenea, rezultatele la export. Măsurile politicii agricole comune sunt finanţate de Uniunea 
Europeană prin Fondul European de Garantare Agricola (EAGF), care este cea mai mare componentă a 
bugetului comunitar. 
În România, organismul de plată este Agenţia de plăţi şi intervenţie în agricultură (APIA), care, de 
asemenea, gestioneaza plăţi efectuate în comerţul exterior produse alimentare şi agricole, în 
conformitate cu legislația Uniunii Europene. 
Principiile mecanismelor comerciale aplicate în cadrul Uniunii Europene pentru diferite pieţe agricole 
sunt disponibile pe site-ul http://www.apia.org.ro.  
Taxele vamale şi agricole sunt considerate resurse proprii tradiționale; acestea sunt colectate de 
statele membre de la companii, în funcţie de procedurile lor naţionale şi ajustate, dacă este necesar, 
să îndeplinească cerințele resurselor comunitare proprii. 
Comerțul agro-alimentar cu țările terțe include condiţia de a deţine o licenţă de import/export. 
Domeniul licenţelor de import/export și aplicarea lor sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 376/2008 
din 23 aprilie 2008. Licenţele de import/export de produse agricole sunt intocmite pe formulare 
AGRIM şi AGREX, fiind valabile în toate statele membre UE. În România sunt eliberate de APIA. 
Autoritatea vamală înregistreaza şi certifică, pe formularul de licenţă, cantităţile utilizate, după cum a 
declarat ca parte a procesului procedurilor vamale. 
Compania care doreste sa obţina restituiri la export este obligata să deţină o licenţă pentru restituiri la 
export sau un certificat de stabilire a restituirii în avans. 
Domeniul restituirilor la export este stabilit de către Comisia Europeană. Produsele eligibile pentru 
restituirile la export sunt descrise de coduri de 12 cifre - NRE (nomenclatura pentru restituirile la 
Export) şi coduri de 8 cifre (CN) pentru piaţa produselor prelucrate -anexa I. 
În prezent, este disponibila structura codurilor de 12 cifre. Aplicarea principiilor pentru mecanismul de 
restituiri la export este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 612/2009. 
 

Documentele care însoţesc declaraţia vamală pentru liberă circulaţie sunt: 
- factura in baza careia se declara valoarea mărfurilor în vamă; 
- declaraţia cu elementele necesare pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor declarate; 
- documentele necesare pentru aplicarea unui regim tarifar preferenţial sau a altor măsuri derogatorii 
de la reglementările legale aplicabile mărfurilor declarate; 
- documentele de transport sau, după caz, regimul vamal precedent și documentele aferente; 
- listă de ambalare sau un document echivalent indicând conţinutul fiecărui ambalaj în cazul în care în 
vama se prezintă o marfa într-unul sau mai multe colete; 

http://www.madr.ro/ro/inspectia-in-domeniul-organismelor-modificate-genetic.html
http://www.ansvsa.ro/?pag=318
http://www.aptus.ro/images/stories/Regulamentul-CE-nr._931_2011.pdf
http://www.customs.ro/ro/politica-farm-comuna.aspx
http://www.apia.org.ro/


 

 

       
 

 

- alte documente cerute pentru aplicarea dispoziţiilor care reglementează eliberarea mărfurilor 
declarate în libera circulaţie. 
http://www.customs.ro/ro/agenti_economici/proceduri_vamale/plasarea_marfurilor_sub_un_regim_
vamal/punerea_in_libera_circulatie.aspx 

 

Sănătate alimentara:  
Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinara şi de Siguranță Alimentară – ANSVSA 
http://www.ansvsa.ro/?pag=1 

 

Plan de sănătate: 
Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Plantelor http://www.icdpp.ro/ro/index 

 

Certificat fitosanitar: 
Agriculturii şi dezvoltării rurale are  în structurile sale: 
- Agenţia Naţională Fitosanitara, care operează prin Departamentul de aprobarea produselor 
fitosanitare; Serviciul de carantina şi protecţia plantelor, Departamentul de monitorizare 
http://anfdf.ro/ 
 Coordoneaza tehnic următoarele instituţii publice responsabile pentru domeniul licenţelor specifice:  
     Laboratorul central de carantină fitosanitară;  
     Institutul de cercetare pentru protecţia plantelor;  
     Laboratorul de control al reziduurilor de pesticide in produsele fitosanitare si plante.  
- Unităţi fitosanitare judeţene şi din Bucuresti 
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/personal-unitati-fitosanitare-judetene-decembrie-2013.pdf 
 Avizele necesare  şi lista certificatelor pot fi găsite pe 
http://anfdf.ro/legislatie/avize_dfmapdr.pdf 
- Alte institutii, care au rol de control în conformitate cu reglementarile regimului de carantina a 
plantelor si fitosanitara sunt: 
    Politia-fitosanitara http://www.madr.ro/ro/politia-fitosanitara.html;  
    Direcţia vamală http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-
vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanitar.aspx 
 

Baze de date: 
Departamentele Ministerului şi agenţiile responsabile de problemele efectivelor de animale au ca 
sarcina crearea şi actualizarea bazelor de date in domeniu. 
http://www.madr.ro/ro/cresterea-animalelor.html  
Departamentele Ministerului şi agenţiile responsabile pentru probleme de horticultură au ca sarcina 
crearea şi actualizarea bazelor de date in domeniu. 
http://www.madr.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html, 
http://www.madr.ro/ro/horticultura/seminte-material-saditor.html, 
http://www.madr.ro/ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html 
http://www.madr.ro/ro/horticultura/floricultura.html 

      Normele privind reziduurile de pesticide în produse alimentare: 

http://www.customs.ro/ro/agenti_economici/proceduri_vamale/plasarea_marfurilor_sub_un_regim_vamal/punerea_in_libera_circulatie.aspx
http://www.customs.ro/ro/agenti_economici/proceduri_vamale/plasarea_marfurilor_sub_un_regim_vamal/punerea_in_libera_circulatie.aspx
http://www.ansvsa.ro/?pag=1
http://www.icdpp.ro/ro/index
http://anfdf.ro/
http://anfdf.ro/
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/personal-unitati-fitosanitare-judetene-decembrie-2013.pdf
http://www.madr.ro/docs/fitosanitar/personal-unitati-fitosanitare-judetene-decembrie-2013.pdf
http://anfdf.ro/legislatie/avize_dfmapdr.pdf
http://www.madr.ro/ro/politia-fitosanitara.html
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanitar.aspx
http://www.customs.ro/ro/vamuirea_marfurilor/vegetale-i-produse-vegetale/lista_punctelor_de_trecere_a_frontierei_de_stat_in_care_este_organizat_control_fitosanitar.aspx
http://www.madr.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html
http://www.madr.ro/ro/horticultura/seminte-material-saditor.html
http://www.madr.ro/ro/horticultura/viticultura-vinificatie.html
http://www.madr.ro/ro/horticultura/floricultura.html


 

 

       
 

 

 Planul de monitorizare a reziduurilor de pesticide din legume, fructe şi cereale: 
- face parte din Planului Naţional Integrat de Control (NCP);  
- Este elaborat în conformitate cu Regulamentul Comunitar European nr 882/2004.  
http://www.madr.ro/ro/reziduuri-de-pesticide-in-plante-si-produse-vegetale/planul-national-de-
monitorizare-a-reziduurilor-de-pesticide.html 
 
Pachet de calitate 
Regulamentele Calităţii;  
România aplică legislaţia armonizata cu UE în domeniul ambalajelor. 
Există două directive UE: 
- Directive 76/211/EEC  cu privire la pre-ambalarea de masă sau volum a anumitor produse 
preambalate; 
- Directive 2007/45/EC   stabilirea normelor cantităților nominale pentru produsele pre-ambalate. 

Informații suplimentare: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_ro.htm 

Baza de date de origine si înregistrare – DOOR: 
Proiectul Baza de date Origine & Inregistrare (DOOR) sprijină politica de calitate a produselor agricole 
in Europa prin furnizarea unui sistem IT modern de diseminarea datelor publice cu privire la 
înregistrarile DOP (denumiri de origine protejata), IGP (indicații geografice protejate) şi STG 
(specialităţi tradiţionale garantate). 

În noiembrie 2012, Regulamentul 1151/2012 privind schemele de calitate pentru produsele 
agricole și alimentare abrogare a Regulamentului Consiliului 510/2006, a fost publicat. Acesta a intrat 
în vigoare pe 3 ianuarie 2013.  

Regulamentul 1151/2012 stabileşte mecanismele pentru protejarea DOP și IGP în țări terțe. În orice 
caz, unele reglementări suplimentare trebuie adoptate pentru a fi complet funcţional.  

Notă: Vinurile şi băuturile spirtoase sunt reglementate de legislația separate. 

Listele denumirilor de origine protejate, tipul produsului, numele înregistrat şi numele aplicate sunt 
disponibile online prin intermediul Comisiei “DOOR” 
 (Baza de date Origine si Inregistrare).  

 
Broşuri si publicatii: 

Asociaţia de standardizare din România http://www.asro.ro/ 
Editura "Standardizarea", http://standardizarea.ro/publicatii/index.html 
AFNOR - grup de servicii internaţionale organizate în jurul a patru domenii principale de expertiza: 
standardizare, certificare, editare specializata, precum şi formare. 
http://www.afnor.ro/ro/bun-venit/domeniul-dumneavoastra-de-activitate/industria-agroalimentara 

 
Link-uri: 

Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinara pentru Siguranță Alimentară – ANSVSA 
http://www.ansvsa.ro/?pag=1 

 

http://www.madr.ro/ro/reziduuri-de-pesticide-in-plante-si-produse-vegetale/planul-national-de-monitorizare-a-reziduurilor-de-pesticide.html
http://www.madr.ro/ro/reziduuri-de-pesticide-in-plante-si-produse-vegetale/planul-national-de-monitorizare-a-reziduurilor-de-pesticide.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=3QCXTrjJvm41GGYwHnhNSfl5yptgGmkDCQ16DYnPfpkz4bthxQGx!-662850429?uri=CELEX:31976L0211
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0017:0020:EN:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0510:20080529:EN:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__ma
http://www.asro.ro/
http://standardizarea.ro/publicatii/index.html
http://www.afnor.ro/ro/bun-venit/domeniul-dumneavoastra-de-activitate/industria-agroalimentara
http://www.ansvsa.ro/?pag=1


 

 

       
 

 

8. Alte informaţii legate de: 
 
Ministerul Agriculturii şi alte instituţii publice  
 Sucursale/agentii (Mandatul Filialei, Program, Strategie) 
Cercetare agricola: 

Academia de Stiinţe Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (ASAS) www.asas.ro  

Este o institutie publica specializata, cu coordonare ştiinţifică, consacrata academic, persoană 
juridică, cu statutul propriu de funcţionare. Activitatea Academiei este legată de cea a Ministerului 
Agriculturii şi dezvoltării rurale (MARD), Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice, Ministerul 
Educatiei Nationale. Aceasta are sucursale în şase oraşe, unde funcţioneaza cele mai mari 
universităţi naţionale. 

Descrierea activitatii:conduce cercetarea privind nevoile agriculturii din România şi contribuie la 
accelerarea transferului de cunoştinţe şi inovare în agricultură. 

ASAS are nouă departamente ştiinţifice: Economie agrara şi dezvoltare rurală; Horticultură; 
Industria alimentară; Mecanizare; Medicină veterinară; Culturi de camp; Silvicultura; Pedologie, 
imbunatatiri funciare și protecția mediului; Zootehnie. 

Unitati de cercetare şi dezvoltare în subordinea Academiei de Ştiinţe agricole şi silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Bucuresti: 
- Institutul Naţional de cercetare şi dezvoltare agricolă Fundulea, județul Călărași, subordoneaza 
14 staţiuni de cercetare şi dezvoltare in agricultură. 
http://www.incda-fundulea.ro 
- Institutul de Cercetare şi dezvoltare pentru protectia plantelor Bucureşti  
http://wwwicdpp.ro 
- Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru păşuni Brașov, subordoneaza 3 staţiuni de cercetare 
şi dezvoltare pentru păşuni 
http://www.pajisti-grassland.ro 
- Institutul national de cercetare şi dezvoltare pentru cartof şi sfeclă de zahăr Braşov, 
subordoneaza 3 statiuni de cercetare şi dezvoltare a cartofilor  
http://www.potato.ro 
- Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura Mărăcineni, județul Argeș, 
subordoneaza 8 staţiuni de cercetare şi dezvoltare pentru pomicultura 
http://www.icdp.ro 
- Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru viticultura si vinificatie Valea Calugărească, judeţul 
Prahova, subordonate 8 cercetare şi staţiile de dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie 
http://www.icdvv.ro  
- Institutul de cercetare pentru legume si floricultura Vidra, judetul Ilfov subordoneaza 4 staţiuni 
de cercetare şi dezvoltare pentru legume 
http://www.icdlfvidra.ro 
- Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru industrializarea şi comercializarea produselor 
horticole "Horting" București 
http://www.horting.ro 

http://www.agro-craiova.ro/
http://www.icdpp.ro/
http://www.pajisti-grassland.ro/
http://www.potato.ro/
http://www.icdp.ro/
http://www.icdvv.ro/
http://www.icdlfvidra.ro/
http://www.horting.ro/


 

 

       
 

 

- Institutul national de cercetare-dezvoltarepentru biologie şi nutriţie animală Balotești, judetul 
Ilfov 
http://www.ibna.ro 
- Institutul de cercetare-dezvoltare pentru ecologie acvatică, pescuit şi acvacultură Galaţi 
http://www.tuugo.ro 
- Institutul de economie agrară şi dezvoltarea rurală  Bucureşti http://www.iceadr.ro 
- Institutul Cercetare şi dezvoltare pentru Montanologie Cristian, judetul Sibiu 
- Institutul de cercetare-dezvoltare pentru cresterea bovinelor Balotești, județul Ilfov 
subordoneaza 6 de staţiuni cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor 
http://www.icdcb.ro 
- Institutul de cercetare-dezvoltare pentru cresterea ovinelor şi caprinelor Palas, județul 
Constanța, subordoneaza 5 staţiuni de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea ovinelor și 
caprinelor 
http://www.icdcocpalas.ro 

Research and Development Centres: Centre de cercetare şi dezvoltare  

- Centrul de cercetare și dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri Dăbuleni, judeţul Olt 

- Centrul de cercetare și dezvoltare pentru prevenirea eroziunii solului Perieni, judeţul Vaslui 

- Centrul de cercetare și dezvoltare pentru piscicultura Nucet, judeţul Dambovita 

- Statiunea de cercetare in sericicultura Băneasa, București 

Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole http://www.onvpv.ro/  

Comunicare: http://www.asas.ro/wcmqs/ 

Servicii corporative: 

Fundaţia "Patrimoniu ASAS" 

Fundatia isi propune sa sprijine ASAS pentru a stimula, sustine şi dezvolta cercetarea ştiinţifică, 
inovarea, transferul tehnologic şi creaţia originala în domeniile ASAS, pentru a le promova în ţară, 
în străinătate şi activităţile sale sociale. 

Conform statutului, între tipurile de activităţi sunt incluse: 

- dezvoltarea de programe de consultanta, servicii de asistenţă specializată 
http://www.asas.ro/wcmqs/fundatia/fundatia+asas+-+statut.pdf 

- furnizarea de ştiri şi informaţii publice 
http://www.asas.ro/wcmqs/noutati/interes-public/   

- punct de vedere 
http://www.asas.ro/wcmqs/noutati/interes-public/articol+05.html 

http://www.ibna.ro/
http://www.tuugo.ro/
http://www.iceadr.ro/
http://www.icdcb.ro/
http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.onvpv.ro/
http://www.asas.ro/wcmqs/
http://www.asas.ro/wcmqs/fundatia/fundatia+asas+-+statut.pdf
http://www.asas.ro/wcmqs/noutati/interes-public/
http://www.asas.ro/wcmqs/noutati/interes-public/articol+05.html


 

 

       
 

 

Culturi & Sisteme de  irigare : 

Secţiunea "Culturi de câmp" 
http://www.asas.ro/wcmqs/sectii/plante-camp/ , http://www.madr.ro/ro/culturi-de-camp.html  

Aceasta contribuie la dezvoltarea de strategii naţionale, tehnologii şi inovaţii în domeniu. 
Activitatea aplicata este realizata de Institutul Naţional de Cercetare si Dezvoltare Agricolă 
Fundulea şi staţiunile de cercetare şi dezvoltare agricola de la Turda, Lovrin, Teleorman, Secuieni 
şi Valu lui Traian. 

Secţiunea "Pedologie, imbunatatiri funciare şi protecţia mediului" 
http://www.asas.ro/wcmqs/sectii/stiinta-solului/  
http://www.madr.ro/ro/fond-funciar-si-imbunatatiri-funciare.html  

Aceasta contribuie la dezvoltarea de strategii naţionale, tehnologii şi inovaţii în domeniu. 
Activitatea aplicata se desfăşoară la: 
- Institutul national de cercetare şi dezvoltare pentru pedologie, agrochimie şi  protecţia mediului 
Bucureşti; 
- Centrul de cercetare și dezvoltare pentru combaterea eroziunii solului, Perieni;  
- Institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru imbunatatiri funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" 
Bucuresti. 

Politica: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm 

Servicii regionale: http://www.cdep.ro/proiecte/2009/300/30/7/ax337.pdf 

 
Rapoarte anuale: 
http://www.asas.ro/wcmqs/asset/a1f5871e-7e9e-4896-8fdb-
707b7715a813/Anuar+ASAS+2013.pdf 
http://www.asas.ro/wcmqs/noutati/relatii-internationale/activitati-curente/rapoarte-anuale/ 

 

Planuri de performanţă: 

Viitorul şi performanta agriculturii sunt condiţionate de: managementul agricol, disponibilitatea 
irigarii, tehnologii de calitate, materii prime de calitate, calitatea agriculturii, preţuri de 
aprovizionare și comercializare etc.  Acestea sunt obiective strategice ale Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale din România. 
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-
_2020_01.07.2014.pdf   

 

Programe si servicii: 
Iniţiative de sensibilizarea agriculturii 
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=3220&t=/STIRI-EVENIMENTE-
IDIS/Producatorii-autohtoni-sunt-cei-care-trebuie-sa-lupte-pentru-recunoasterea-indicatiilor-
geografice-si-denumirilor-de-origine-in-cadrul-UE  
http://www.madr.ro/ro/axa-leader/legislatie-axa-leader.html  
http://www.sgsgroup.ro/ro-RO/Agriculture-Food/Food/Primary-Production/Awareness-

http://www.asas.ro/wcmqs/sectii/plante-camp/%20,%20http:/www.madr.ro/ro/culturi-de-camp.html
http://www.asas.ro/wcmqs/sectii/stiinta-solului/
http://www.madr.ro/ro/fond-funciar-si-imbunatatiri-funciare.html
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
http://www.cdep.ro/proiecte/2009/300/30/7/ax337.pdf
http://www.asas.ro/wcmqs/asset/a1f5871e-7e9e-4896-8fdb-707b7715a813/Anuar+ASAS+2013.pdf
http://www.asas.ro/wcmqs/asset/a1f5871e-7e9e-4896-8fdb-707b7715a813/Anuar+ASAS+2013.pdf
http://www.asas.ro/wcmqs/noutati/relatii-internationale/activitati-curente/rapoarte-anuale/
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=3220&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Producatorii-autohtoni-sunt-cei-care-trebuie-sa-lupte-pentru-recunoasterea-indicatiilor-geografice-si-denumirilor-de-origine-in-cadrul-UE
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=3220&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Producatorii-autohtoni-sunt-cei-care-trebuie-sa-lupte-pentru-recunoasterea-indicatiilor-geografice-si-denumirilor-de-origine-in-cadrul-UE
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=3220&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Producatorii-autohtoni-sunt-cei-care-trebuie-sa-lupte-pentru-recunoasterea-indicatiilor-geografice-si-denumirilor-de-origine-in-cadrul-UE
http://www.madr.ro/ro/axa-leader/legislatie-axa-leader.html
http://www.sgsgroup.ro/ro-RO/Agriculture-Food/Food/Primary-Production/Awareness-Training/AHA-Food-Allergen-Management-Awareness-Training.aspx


 

 

       
 

 

Training/AHA-Food-Allergen-Management-Awareness-Training.aspx  
http://fngal.ro/misiune/ 

Inovare, cercetare şi transfer tehnologic in agricultură 

Legislaţia naţională cuprinde entități care efectuează cercetare şi dezvoltare într-un sistem 
național. Aceasta include toate unităţile şi instituţiile de drept public şi privat, persoane juridice, 
cu preocupări de cercetare şi dezvoltare. 

"Centrul Agro-ecologic de cercetare, inovare şi transfer tehnologic", în cadrul Institutului de 
cercetare-dezvoltare agricolă Fundulea 

http://85.120.75.151/a-fost-infiintat-centrul-agro-ecologic-de-cercetare-inovare-si-transfer-
tehnologic-in-cadrul-institutului-de-cercetare-dezvoltare-agricola__l1a47051.html 

 Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Departamentul pentru Infrastructură si Transfer Tehnologic, 
elaboreaza registrul entităţilor de inovare acreditate şi autorizate temporar şi infrastructura de 
transfer tehnologic.  
http://www.research.ro/ro/categorie/1069/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-
transfer-tehnologic-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri 

Mediu: 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale colaborează cu Ministerul Mediului si Schimbărilor 
Climatice. Programele de Dezvoltare rurală includ măsuri pentru protecția și îmbunătățirea 
mediului și resurselor din zonele rurale. Aceste măsuri includ: conservarea calităţii apei, 
gestionarea durabilă, plantarez copacilor împotriva eroziunii şi deşertificării etc. 

Planurile și programele includ: 

Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului 
http://www.anpm.ro/planul_national_de_actiune_pentru_protectia_mediului-529,  implementat 
de Planurile de acţiune locala şi regionala. 

Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gestionarea amplasamentelor 
romanesti contaminate 
http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/01/2013-10-29_Raport_mediu.pdf 

Comerţul şi dezvoltarea pieţei: 
Promovarea produselor industriei agro-alimentare este o prioritate strategică a Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ministerul solicita opinii şi propuneri pe această temă, care sunt 
aşteptate pe site-ul său în cadrul unui chestionar dedicat. 
 
http://www.madr.ro/ro/promovarea-produselor-alimentare-romanesti.html  

Informaţii cu privire la problemele pieţelor naţionale şi internaţionale, preturi, promovarea 
produselor sunt susţinute de publicatii de specialitate: 

Piaţa agricolă: http://www.piataagricola.eu/   

http://www.bursaagricola.ro/ 

http://www.agroinfo.ro/economic/piata-agricola   

http://fngal.ro/misiune/
http://85.120.75.151/a-fost-infiintat-centrul-agro-ecologic-de-cercetare-inovare-si-transfer-tehnologic-in-cadrul-institutului-de-cercetare-dezvoltare-agricola__l1a47051.html
http://85.120.75.151/a-fost-infiintat-centrul-agro-ecologic-de-cercetare-inovare-si-transfer-tehnologic-in-cadrul-institutului-de-cercetare-dezvoltare-agricola__l1a47051.html
http://85.120.75.151/a-fost-infiintat-centrul-agro-ecologic-de-cercetare-inovare-si-transfer-tehnologic-in-cadrul-institutului-de-cercetare-dezvoltare-agricola__l1a47051.html
http://www.research.ro/ro/categorie/1069/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri
http://www.research.ro/ro/categorie/1069/sistemul-de-cercetare-infrastructura-inovare-si-transfer-tehnologic-incubatoare-tehnologice-si-de-afaceri
http://www.anpm.ro/planul_national_de_actiune_pentru_protectia_mediului-529
http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/01/2013-10-29_Raport_mediu.pdf
http://www.madr.ro/ro/promovarea-produselor-alimentare-romanesti.html
http://www.piataagricola.eu/
http://www.bursaagricola.ro/
http://www.bursaagricola.ro/
http://www.bursaagricola.ro/


 

 

       
 

 

http://www.piata.ro/anunturi/piata-agricola/ 

Dezvoltarea afacerilor cu valoare adăugată 
Rapoartele anuale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Anuarul Statistic Român 
arată dezvoltarea indicatorilor sectorului de la an la an şi rezultatele obţinute. 
 
https://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=45w.madr.ro/ro/pndr/raport-
anual-pndr.html 

 

Terenuri: 
Legea 17/2014 privind vânzarea şi cumpărarea de terenuri agricole, situate la limitele oraşului, 
menţionează responsabilităţile autorităţilor locale şi paşii de urmat de catre vânzatorul terenului 
agricol si cumparator. 
http://www.madr.ro/terenuri-agricole/legislatie/5-ordin-nr-719-din-12-mai-2014.html  
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-04-
07/Intabularea+terenurilor+agricole+nu+este+obligatorie+inainte+de+vanzare 

 

Culturi: 
O diversitate de plante se cultiva în România: cereale (grâu, porumb, orez, orz, ovaz), oleaginoase 
(floarea soarelui, rapita, in, cânepa), leguminoase (soia, mazăre), legume (cartofi, varza, vinete, 
roşii, sfeclă roșie), pepeni, ceapa, legume rădăcinoase (morcovi, pătrunjel, păstârnac), ciuperci.: 
Rapoartele anuale de producţie pot fi consultate pe site-ul Institutului naţional statistic: 
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/Prod_veg/prod_veg_r13.pdf , 
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/valoarea%20prod%20ramurii%
20agr/val_prod_agr13r.pdf  

 

Zootehnie: 

Este o ocupaţie tradiţionala, cresc diverse animale, în principal: bovine, porcine, ovine, caprine, 
păsări de curte, cai, iepuri. Rapoarte anuale de producţie pot fi consultate pe site-ul Institutului 
Naţional de Statistic. 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/productia%20animala/prod_an
im13r.pdf  

Zootehnia este reglementată prin Legea nr. 72/2002, actualizata în 2014. Condițiile de creștere 
sunt reglementate şi inspectate de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară si Siguranţă 
Alimentară (ANSVSA) http://www.ansvsa.ro. 

 

http://www.piata.ro/anunturi/piata-agricola/
https://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=45w.madr.ro/ro/pndr/raport-anual-pndr.html
https://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=45w.madr.ro/ro/pndr/raport-anual-pndr.html
http://www.madr.ro/terenuri-agricole/legislatie/5-ordin-nr-719-din-12-mai-2014.html
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-04-07/Intabularea+terenurilor+agricole+nu+este+obligatorie+inainte+de+vanzare
http://www.curierulnational.ro/Eveniment/2014-04-07/Intabularea+terenurilor+agricole+nu+este+obligatorie+inainte+de+vanzare
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/Prod_veg/prod_veg_r13.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/valoarea%20prod%20ramurii%20agr/val_prod_agr13r.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/valoarea%20prod%20ramurii%20agr/val_prod_agr13r.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/productia%20animala/prod_anim13r.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/productia%20animala/prod_anim13r.pdf
http://www.ansvsa.ro/


 

 

       
 

 

Vite 
Vaca/viţel  
Utilitati pentru Bovine: 
Animale pot fi crescute in ferme (în sisteme mari, industriale) sau în gospodării. 

Facilităţi de manipularea bovine pentru carne: 
Bovinele pentru carne reprezinta subiectul măsurilor de sprijin finanţate de Fondul European de 
garantare agricola – FEGA - (EAGF) 
http://www.apia.org.ro/apia/ro/servicii-apia/directia-ajutoare-specifice-comunitare-i-de-
stat/masuri-de-sprijin-finantate-din-fondul-european-de-garantare-agricola-fega 

Planificator la Vaca-Viţel : 

Problema este monitorizată îndeaproape pentru că, în ultimii ani, in Europa existau unele boli 
specifice care ar putea afecta producţia animalieră şi consumul. 

Responsabilitatea pentru creşterea animalelor sănătoase şi obţinerea carnii de calitate se află la: 

- Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinara si de Siguranță Alimentară (ANSVSA)  
http://www.ansvsa.ro 

- Agenţia Naţională pentru Creşterea si Reproducerea Animalelor 
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/default.aspx 

Nutriţie si furajare: 
Institutul national de biologie şi nutriţie animală Baloteşti, judetul Ilfov http://www.ibna.ro 
Autoritatea naţionala sanitar veterinara şi  siguranță alimentară (ANSVSA) http://www.ansvsa.ro 
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/default.aspx 

Regulament de mediu pentru producătorii de vite 
Autoritatea naţionala sanitar veterinara şi  siguranță alimentară (ANSVSA) http://www.ansvsa.ro 
reglementează aspectele legate de bunăstarea animalelor, furaje, nutritie, igiena, sănătatea 
animală, medicamente, transport, condiţiile de creştere. 

Structura fermei si sistem de manipulare: 
Institutul National de biologie şi nutriţie animală Baloteşti, judetul Ilfov 
http://www.ibna.ro 
Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor Balotești, județul Ilfov are subordonate 
6 staţiuni de cercetare şi dezvoltare pentru cresterea bovinelor. 
http://www.icdcb.ro 

Ghid de manipularea animalelor moartei: 
Institutul National de Biologie si Nutriţie Animală Baloteşti, judetul Ilfov http://www.ibna.ro 

Furaje prelucrate - lista companiilor 
Directia Generala Sanitar Veterinara Privind Siguranţa Lanţului Alimentar din cadrul ANSVSA 
subventioneaza licenţele de exploatare la abatoare şi unităţi de prelucrare, conform legii. 
 
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Lista%20unitati%20documentatie%20depusa%20la%2

http://www.apia.org.ro/apia/ro/servicii-apia/directia-ajutoare-specifice-comunitare-i-de-stat/masuri-de-sprijin-finantate-din-fondul-european-de-garantare-agricola-fega
http://www.apia.org.ro/apia/ro/servicii-apia/directia-ajutoare-specifice-comunitare-i-de-stat/masuri-de-sprijin-finantate-din-fondul-european-de-garantare-agricola-fega
http://www.ansvsa.ro/
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/default.aspx
http://www.ibna.ro/
http://www.ansvsa.ro/
http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/public/default.aspx
http://www.ansvsa.ro/
http://www.ibna.ro/
http://www.icdcb.ro/
http://www.ibna.ro/
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Lista%20unitati%20documentatie%20depusa%20la%20ANSVSA_26992ro.pdf


 

 

       
 

 

0ANSVSA_26992ro.pdf 

 

Pescuit: 

Legea Pescuitului şi Acvaculturii nr. 192/2001 reglementează protecţia, conservarea, gestionarea 
și exploatarea resurselor acvatice vii, activităţile de acvacultură, prelucrarea și comercializarea 
produselor pescărești și de acvacultură, atunci când aceste activități sunt efectuate în mediu  
controlat.  

Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru ecologie acvatică, pescuit şi acvacultură Galaţi 
http://www.tuugo.ro 

 

Produse lactate: 

Informaţiile necesare despre lapte şi producătorii de produse lactate sunt actualizate de Asociatia 
Patronala Romana din Industria Laptelui (APRIL) http://www.april.org.ro/  

Filiera romana a laptelui http://www.ansvsa.ro/?pag=866  

Vânzarea laptelui în România  http://www.ansvsa.ro/?pag=47&id_t=96&id_d=38222 

 

Carne de porc: 

Animalele pot fi crescute in ferme (în sisteme mari, industriale), sau în gospodării. ANSVSA 
reglementează aspectele referitoare la bunăstarea animalelor, furaje, nutritive, Igiena, sănătatea 
animală, medicamente, transport, condiţiile de creştere.  http://www.ansvsa.ro/  

Directia generala sanitar veterinara si pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul ANSVSA 
subventioneaza licenţele de exploatare la abatoare şi unităţi de prelucrare, conform legii. 
 
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Lista%20unitati%20documentatie%20depusa%20la%2
0ANSVSA_26992ro.pdf 

 

Alte animale  
Oi / capre / păsări de curte  
Productia laptelui de capra - indrumar pentru estimarea costurilor de investiţii si operare: 

Planificator ovine: 
Institutul de Cercetare şi dezvoltare a ovinelor şi caprinelor Palas, județul Constanța, are subordonate 
5 staţiuni de cercetare şi dezvoltare pentru ovine și caprine. 
http://www.icdcocpalas.ro 

Structura exploataţiei: 
Animalele pot fi crescute in ferme (în sisteme mari, industriale), sau în gospodării. ANSVSA 
reglementează aspecte referitoare la bunăstarea animalelor, furaje, nutritie, igiena, sănătatea 
animală, medicamente, transport, condiţiile de creştere  http://www.ansvsa.ro/ 

Comercializare carne si produse din carne: 
Carne de oaie este exportata în cantități mari, prin urmare sunt organizate centre de colectare 

http://www.tuugo.ro/
http://www.april.org.ro/
http://www.ansvsa.ro/?pag=866
http://www.ansvsa.ro/?pag=47&id_t=96&id_d=38222
http://www.ansvsa.ro/
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Lista%20unitati%20documentatie%20depusa%20la%20ANSVSA_26992ro.pdf
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/Lista%20unitati%20documentatie%20depusa%20la%20ANSVSA_26992ro.pdf
http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.ansvsa.ro/


 

 

       
 

 

pentru efectuarea exporturilor de oi vii din România. 

Program intern de inspecţie a Carnii: 
Se realizează conform Hotărarii de Guvern care aprobă acţiuni sanitar-veterinare cuprinse in 
programul de supraveghere, prevenire, combatere și eradicarea bolilor animalelor, a celor 
transmisibile de la animale la oameni, animale şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare 
de vite, porci, oi, caprine şi cabaline, acţiuni cuprinse în supravegherea siguranţei alimentare şi 
Program de Control, precum şi tarifele lor. 

Oaie / capra / rase de păsări de curte: http://www.icdcocpalas.ro 

Fişe nutriţie generala: http://www.icdcocpalas.ro 

Fişe de informare sănătate boală: http://www.icdcocpalas.ro 

Nutreturi prelucrate: http://www.icdcocpalas.ro 

 

Sanatatea si bunastarea animalelor: 
Sănătate animală: sistemul este coordonat de Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinara şi de 
Siguranță Alimentară www.ansvsa.ro 

Antrax (FAQ): procedură specială pentru verificarea detectarea și combaterea acţiunilor antrax-
ului  http://www.ansvsa.ro/documente/admin/PS%20006.5%20Antrax%20-
%2015.03.2011_122ro.pdf 

Expertiza veterinara: aceasta este organizata de fiecare departament sanitar veterinar judeţean 
http://www.ansvsa.ro/?pag=8   

Vitamine: 

Link-uri: www.ansvsa.ro 

 

Trasabilitate: 
Trasabilitatea este reglementată de art. 18 din Legea de Siguranţă Alimentară 
http://www.ansvsa.ro/?pag=318 
Trasabilitatea se va stabili în toate stadiile de producţie, prelucrare şi distribuţie a alimentelor, 
furajelor, producătorilor de alimente şi orice substanțe destinate a fi încorporate sau care ar 
putea fi încorporate în produsele alimentare sau furaje.  
Comercianţii de alimente şi furaje trebuie să poată identifica orice persoană care a furnizat 
alimente, furaje sau substanțe destinate a fi încorporate sau susceptibile de a fi încorporate în 
produse alimentare sau furaje. Comercianţii au sisteme şi proceduri capabile să furnizeze aceste 
informaţii, la cerere, autorității competente.  Produselor alimentare și furajele vândute în 
Uniunea Europeană vor fi etichetate şi identificate corect pentru a facilita trasabilitatea. 

 
Comerciant de animale: 

http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.icdcocpalas.ro/
http://www.ansvsa.ro/
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/PS%20006.5%20Antrax%20-%2015.03.2011_122ro.pdf
http://www.ansvsa.ro/documente/admin/PS%20006.5%20Antrax%20-%2015.03.2011_122ro.pdf
http://www.ansvsa.ro/?pag=8
http://www.ansvsa.ro/
http://www.ansvsa.ro/?pag=318


 

 

       
 

 

http://www.romvac.ro/parteneri-si-dealeri.html 

 

Controlul dăunătorilor: 
http://www.ansvsa.ro/?pag=26 

 

Management de afaceri agricole 
Strategia de afaceri: 
Măsuri de sprijin finanţate de la bugetul naţional: 
 Renta viageră agricolă  
 Plăţi directe complementare nationale în sectorul zootehnic - bovine 
 Plăţi directe complementare nationale în sectorul zootehnic - oi / capre 
 Ajutorul de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar pentru bunăstarea 

păsărilor de curte 
 Ajutorul de stat pentru îndeplinirea angajamentelor voluntare pentru bunăstarea şi protecţia 

porcilor  
 Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură 
 Ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale  în scopul de a colecta cadavrele animalelor 
 Nivelul de ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de raciera laptelui 
 
Structura afacerii  

Strategia de marketing: 

Institutul de Cercetare şi  Dezvoltare Pentru Industrializarea şi Comercializarea Produselor 
horticole "Horting" București http://www.horting.ro 

Strategia de mediu: 

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Pentru Pedologie, Agrochimie si Protecţia Mediului 
Bucureşti   http://www.icpa.ro  

Management financiar: 

Rețeaua de Date Contabile Agricole (RICA) http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-
contabile-agricole-rica.html 

Siguranţa alimentară  
Regulamente: http://www.ansvsa.ro/?pag=744 

Inspecţie: http://www.ansvsa.ro/?pag=744 

Monitorizare: http://www.ansvsa.ro/?pag=744 

 

Irigare  
Irigarea se poate face de catre Agentia Nationala de IMBUNATATIRI FUNCIARE (ANIF) 
http://www.anif.ro/patrimoniu/amenajari-irigatii.htm  

http://www.romvac.ro/parteneri-si-dealeri.html
http://www.ansvsa.ro/?pag=26
http://www.horting.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-agricole-rica.html
http://www.madr.ro/ro/reteaua-de-informatii-contabile-agricole-rica.html
http://www.ansvsa.ro/?pag=744
http://www.ansvsa.ro/?pag=744
http://www.ansvsa.ro/?pag=744
http://www.anif.ro/patrimoniu/amenajari-irigatii.htm


 

 

       
 

 

Există, de asemenea, importante companii agricole, care fac irigare privata . 
Indicatori de realizare: 

Zonă amenajată, total: 
  din care: 
  - cu aspersoare 
  - pe rigole 
  - prin inundaţii 

2.991.943 ha 
 

2.665.594 ha 
276.624 ha 

49.725 ha 

Aprovizionare cu apă pentru instalaţiile de irigare 
  - Dunărea (85%) 
  - râuri interioare şi lacuri (15%) 

   
2.543.150 ha 

448.793 ha 

Număr de instalatii complexe de irigare gestionate de ANIF 296 

Filiale judetene ANIF care au instalaţii de irigare 35 

  Eficienta este asigurata pentru zone intinse. 
Procesul de dezvoltare: 

Agenţia Domeniilor Statului http://www.domeniilestatului.ro/ 

Agenţia Naţională pentru Imbunatatiri Funciare http://www.anif.ro/ 

Institutul Naţional de Cercetare si Dezvoltare pentru Imbunatatiri Funciare http://www.ispif.ro/ 

 
Cercetare si dezvoltare  
Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Pentru Industrializarea si Comercializarea Produselor 
Horticole "Horting" București http://www.horting.ro 

 
Formulare disponibile: 

Fisa de cultură: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf 

Fisa de teren: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf 

Formular  privind  infrastructura agricola: http://afir.info 

Fisa de cresterea animalelor: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf 

Fisa  de imprumut animale: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf 

Fisa privind pesticide: http://www.ansvsa.ro/?pag=18 

Fisa de reglementare: http://afir.info 

Formular de finanţare in cercetare: http://afir.info 

 
Management afacerii in agricultura: 

Managerii de ferme învaţă în liceele agricole sau în facultăţile agricole ale marilor universităţi: 

http://www.domeniilestatului.ro/
http://www.anif.ro/
http://www.ispif.ro/
http://www.horting.ro/
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf
http://afir.info/
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf
http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Formulare_2013..pdf
http://www.ansvsa.ro/?pag=18
http://afir.info/
http://afir.info/


 

 

       
 

 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi  
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Banat Timişoara  
Există cursuri de formare organizate care pot fi plătite sau gratuite. 
Exemple: 
 - Cursuri gratuite pentru beneficiarii măsurilor 112 şi 141  
 - Managementul fermei si diversificarea  exploatatiilor agricole 
 - Contabilitate de ferma 
 - Gestionarea fermei să creasca competenţe în materie de dezvoltarea planului de afaceri in  
agricultură  

 
Siguranţa alimentară  

Autoritatea Naţionala Sanitar Veterinara si Siguranță Alimentară (ANSVSA) 
http://www.ansvsa.ro. 

 

Alte informaţii legate de condiţiile naţionale pentru elaborarea planului de afaceri: 
 

Pornirea unei afaceri: 
Înainte de a începe afacerea dvs. 

Dezvoltare ideii de antreprenor  

Planurile de dezvoltare a agriculturii între 2007-2013, 2014-2020 oferă sprijin adecvat pentru ca 
tinerii să devină fermieri http://afir.info/ 

Măsura 112 "Instalarea tinerilor agricultori" se încadrează în Axa I – "Creşterea competitivităţii 
agriculturii şi silviculturii" are următoarele obiective: 

a. Imbunătăţirea şi creşterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii 
tinerilor agricultori şi sprijinirea modernizării  procesului de conformitate cu cerinţele pentru 
protecția mediului, igienă şi bunăstare animală, securitatea muncii; 

b. Îmbunătăţirea managementului de ferma prin reînnoirea generaţiei de manageri fără 
creşterea populaţiei active angajate in agricultura; 

c. Creşterea veniturilor agricole conduse de tinerii fermieri; 

d. Creşterea numărului de tineri agricultori care incep pentru prima dată o activitate agricolă ca 
manageri de ferma şi sprijinia tineri agricultori să investească. 

Statul sprijină dezvoltarea agriculturii prin diferite măsuri: www.apia.org.ro 

- Măsurile de Sprijin şi IACS  
 Informaţii pentru agricultori  
 Măsurile delegate în PNDR  
 Sistemul integrat  de administrare şi control (IACS) din România 
 Măsuri de sprijin finanţate de Fondului European de garantare agricola (EAGF) 
 Ajutor specific pentru producătorii de lapte şi vite din zonele defavorizate 
 Ajutorul specific pentru producatorii de lapte si carne de ovine/caprine din zonele 

defavorizate 
 Legislație naționala si comunitară 
 Acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole din 

http://www.ansvsa.ro/
http://afir.info/
http://www.apia.org.ro/


 

 

       
 

 

sectorul creșterii bio 

- Măsura 2.1.5 plăţi privind bunăstarea animala - porci, păsări de curte 

- Măsuri de piaţă 
 Ajutoare alimentare 
 Apicultură  
 Carne  
 Schema  fructe la scoala 
 Cereale 
 Ghidul utilizatorului  
 Lapte  
 Schema  lapte la scoala 
 Legume şi fructe  
 Viti - vin 
 Zahăr 

Planificarea afacerii: Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) din România 

Cercetare de piaţă si statistici: 
Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Comercializarea Produselor 
horticole "Horting" București http://www.horting.ro 

Cumpara o afacere sau  începe propria: 

 

Planificare: 

Plan de afaceri:  

Cele două posibilităţi sunt cumpărarea unei afaceri sau  începerea uneia noi 
Alegerea uneia dintre opţiuni depinde de experienţa fiecărui manager şi resursele financiare 
aflate la dispoziție. 

Sablon- Plan de afaceri: 
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_investitii_prin_pndr_masura_141_sprijinirea_fermel
or_agricole_de_semi-subzistenta 

Cercetare de piata: 
Institutul de Economie Agrară si Dezvoltare Rurală Bucureşti http://www.iceadr.ro 

 

Gestionare 
Cotidiană: 
Marcarea urechii animalelor este o activitate permanentă. Există crotalii oficiale pentru bovine, 
ovine, porcine, caprine http://www.ansvsa.ro/?pag=906 

Angajaţi: http://www.identificare.ro/identificare_ListaFurnizoriSecundari.php 

 

Crestere 
Organizaţii de Sprijin in Afaceri: 
Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (NRDN) http://www.rndr.ro/Index.aspx 

http://www.horting.ro/
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_investitii_prin_pndr_masura_141_sprijinirea_fermelor_agricole_de_semi-subzistenta
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_investitii_prin_pndr_masura_141_sprijinirea_fermelor_agricole_de_semi-subzistenta
http://www.iceadr.ro/
http://www.ansvsa.ro/?pag=906
http://www.identificare.ro/identificare_ListaFurnizoriSecundari.php
http://www.rndr.ro/Index.aspx


 

 

       
 

 

 

 

 
 

LINK TO ANOTHER COUTRY 
INFORMATION 



 

 

       
 

 

KITUL DE INFORMARE PENTRU ANTREPRENORI – SLOVENIA 

Sectorul cresterii animalelor si sectorul horticol 
 

 
 

 Legislatie nationala / SLOVENIA ………………………………………………………………………………………. 
 

 Suporturi nationale financiare pentru initiativele antreprenorilor  / SLOVENIA  ……………… 
 

 Puncte nationale de contact pentru antreprenori / SLOVENIA  …………………………… 
 

Retea nationala  / SLOVENIA  ……………………………………………………………………………………………. 
 

Clustere de inovare in agricultura  / SLOVENIA  ……………………………………………………………………… 
 

Statistici nationale / SLOVENIA  ………………………………………………………………………………………….. 
 

Standarde nationale oficiale de calitate / SLOVENIA  ………………………………………………………………….. 
 

Alte informatii / SLOVENIA   …………………………………………………………………………………………. 
 

 Camera de agricultura si silvicultura din Slovenia (CAFS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SLV /  LEGISLATIE 

SLV  / SUPORT FIN. 

SLV / CONTACT  

SLV   / RETEA 

SLV  / CLUSTERS 

SLV / STASTICI 

SLV / STANDARDS 

SLV / ALTE INFO 

IT  / CLUSTERE 

IT / STANDARDE 



 

 

       
 

 

1. Legislația națională 
 
Politici: 

Rezoluţia privind direcţia strategică a dezvoltării agriculturii Slovene şi industriei alimentare în 2020. 

Rezolutia privind dezvoltarea strategica a agriculturii si sectorului agroalimentar 2020 – "Zagotovimo.si 
food for tomorrow" (ReSURSKŽ) (Monitorul Oficial al RS, no. 25/11) asigură cadrul contextual pentru 
pregatirea diferitelor documente privind politica agricola, aflate in elaborare şi implementarea. Pentru a 
asigura coerenţa privind performanţa, rezoluţia urmează un angajament specific printr-o varietate de 
instrumente precum si şi coerenţa cu alte politici publice şi strategii. Acestea includ componente 
obligatorii care sunt descrise de reglementările privind documentele de planificare a dezvoltării şi 
procedurile de pregătire a bugetului naţional. O atenţie deosebită este acordată consecventei măsurilor 
care vizeaza veniturile şi sprijinul acordat dezvoltarii în cadrul politicii agricole comune şi ajutoarele de 
stat în conformitate cu legislaţia naţională. Scopul principal al strategiei este acela de a identifica 
acțiunile cheie şi activităţi care vor permite atingerea obiectivelor stabilite de rezoluţie. 

Obiectivele de dezvoltare a sectoarelor agricole şi alimentare sunt: 
- Asigurarea securităţii alimentare prin producerea constanta de alimente accesibile 

consumatorului în condiţii de siguranţă si calitate. 
- Creşterea competitivităţii agriculturii şi industriei alimentare. 
- Potential de producţie sustenabila şi furnizarea de bunuri publice aflate in stransa legatura cu 

agricultura. 
- Asigurarea unei dezvoltarii rurale durabile, coerente şi sociale (în colaborare cu alte politici) 

Strategia a fost pregătită cu participarea mai multor experţi, reprezentanţi ai exploataţiilor agricole şi 
organizaţiilor neguvernamentale interesate.  Acestea includ un set de acţiuni şi activităţi cheie care să 
reflecte nevoile de dezvoltare ale agriculturii Slovene şi sectoarelor alimentaţiei. 
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingl
e%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F48c339
1ca56f0f2ac1257cec00222642%3FOpenDocument&cHash=cbdc20d303037611f0f2a2bb402a42d9 
 
Strategia de dezvoltare a Sloveniei 2014-2020 
Strategia de dezvoltare a Sloveniei reprezintă documentul strategic fundamental care defineşte direcţia 
de dezvoltare până în 2020. Ministerul Dezvoltării Economice si Technologiei, împreună cu Institutul de 
Analiză si Dezvoltare Macroeconomică a coordonat elaborarea acestui document. 
Viziunea SDS 2014-2020 este concentrată în declaraţia: investiţii responsabile in mediul social şi ecologic 
pentru o Slovenie competitiva". Dezvoltarea se bazează pe îmbunătăţirea eficienţei tuturor resurselor: 
umane, financiare, naturale şi tehnologice şi schimbul adecvat de sarcini şi beneficii cu nivel crescut de 
ocupare. 

http://www.mgrt.gov.si/en/areas_of_work/eu_cohesion_policy/development_planning_and_programm
ing_of_strategic_and_implementing_documents/slovenias_development_strategy_2014_2020_sds_201
4_2020/ 

 

Programul Naţional de reformă 

http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F48c3391ca56f0f2ac1257cec00222642%3FOpenDocument&cHash=cbdc20d303037611f0f2a2bb402a42d9
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F48c3391ca56f0f2ac1257cec00222642%3FOpenDocument&cHash=cbdc20d303037611f0f2a2bb402a42d9
http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_v_obravnavi/gradivo_v_obravnavi/?tx_govpapers_pi1%5Bsingle%5D=%2FMANDAT13%2FVLADNAGRADIVA.NSF%2F18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54%2F48c3391ca56f0f2ac1257cec00222642%3FOpenDocument&cHash=cbdc20d303037611f0f2a2bb402a42d9
http://www.mgrt.gov.si/en/areas_of_work/eu_cohesion_policy/development_planning_and_programming_of_strategic_and_implementing_documents/slovenias_development_strategy_2014_2020_sds_2014_2020/
http://www.mgrt.gov.si/en/areas_of_work/eu_cohesion_policy/development_planning_and_programming_of_strategic_and_implementing_documents/slovenias_development_strategy_2014_2020_sds_2014_2020/
http://www.mgrt.gov.si/en/areas_of_work/eu_cohesion_policy/development_planning_and_programming_of_strategic_and_implementing_documents/slovenias_development_strategy_2014_2020_sds_2014_2020/


 

 

       
 

 

Planul  
Planul guvernului pe termen mediu privind măsurile prioritare și proiectele axate pe atingerea 
obiectivelor strategiei UE 2020. Acest document impreuna cu programul de stabilitate reprezintă baza 
recomandărilor pentru pregătirea specifica a  statele membre, care sunt elaborate la sfârşitul 
semestrului de Comisia Europeană şi aprobate de Consiliul European. Sunt prezentate orientări cheie ale 
guvernului sau principalele priorităţi şi puncte de vedere macroeconomice. Măsurile prioritare în 2013 şi 
2014 sunt un răspuns la recomandările din raportul Comisiei Europene. Documentul cuprinde, de 
asemenea, un capitol privind îndeplinirea recomandărilor în 2012 și revizuirea măsurilor care să 
contribuie la obiectivele principale ale UE 2020.  
Capitolul final descrie procesul de pregătire şi coordonare a programului naţional de reformă. Acesta 
arată angajamentul tarii la obiectivele comune ale UE, luând în considerare condiţiile specifice şi 
cerinţele sale. Slovenia va continua să implementeze măsuri şi reforme în 2013 şi 2014. 
 http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/20130510_NRP_2013_ENG.pdf 
 
Planul de acţiune pentru cresterea competitivitatii pe lantului pădure-lemn până în 2020 "Lemnul este 
frumos" 
Scopul planului de acţiuni în Slovenia este de a creşte competitivitatea intregului lant valoric pădure-
lemn. Documentul defineşte lemnul ca materie primă strategica. Planul de acţiune bazat pe analiza 
situaţiei stabileşte obiectivele, măsurile, indicatorii şi termenele limită pentru intarirea managementului 
pădurilor şi recuperarea dezvoltarii procesarii lemnului precum şi utilizarea energiei reziduurilor sale. 
Obiectivele cheie ale planului de acţiuni sunt: 

-  creearea unei  piete pentru produse din lemn şi servicii; 
- creşterea productiei şi calitatii bune a pădurilor în conformitate cu planurile de management al 

pădurii; 
-  creşte volumului de prelucrarea lemnului la nivele de dificultate mai mari cu ajutorul noilor 

tehnologii; 
-  Locuri de muncă şi creşterea în valoare adăugată per salariat în industria de prelucrare a 

lemnului 
Planul de acţiuni încearcă să integreze toate documentele diferite, dar nu suficient de interdependente 
referitoare la pădure, energie regenerabilă, industria de prelucrare a lemnului şi dezvoltare durabilă 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/Akcijski_nacrt_Les_je_
lep.pdf 
  
 

 
Legi: 

 Horticultura şi zootehnia sunt incluse în legislaţia naţională care se bazează pe legislaţia UE. În  Slovenia 
responsabilitatea pentru intreaga legislaţie agricolă este concentrată la Ministerul Agriculturii şi 
Mediului din Slovenia. Legile de bază sunt Legea privind agricultura - o kmetijstvu - Zkme-1, (Uradni list 
RS, št. 45/2008, 57/2012) şi Legea privind terenurile agricole - o kmetijskih zemljiščih - (Uradni list RS, št. 
71/11, 58/12) pe baza legislaţiei UE.  Horticultura şi creşterea animalelor au multe regulamente şi reguli 
de aplicare: apicultura - 20, bovine reproducătoare - 19, cal de reproducere - 17, Scroafe reproducătoare 
- 24, mici rumegătoare - 14, păsări de curte - 2, alte reguli în creşterea animalelor - 12. Horticultura este 
reglementată de legislaţia privind producţia de hamei, integral completata, precum şi productia de 
fructe şi Regulamentul național pentru agricultura ecologica pe baza reglementărilor UE. Multe dintre 
regulamente au legatura cu reglementarea pieţei pentru produse diferite, de la carne, lapte la legume, 
viţă de vie şi ulei de măsline. Legislaţia este aceeași pentru întreaga ţară şi nu există nicio lege 

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/20130510_NRP_2013_ENG.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/Akcijski_nacrt_Les_je_lep.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Gozdarstvo/Akcijski_nacrt_Les_je_lep.pdf


 

 

       
 

 

suplimentara la nivel regional. 

Lista  legislaţiei UE si naţionale privind agricultura este accesibila pe link-ul Ministerului Agriculturii şi 
Mediului din Slovenia. 
http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/  

 

 
 Tratate, acorduri sau protocoale: 

Acordul de parteneriat dintre Slovenia şi UE pentru 2014 – 2020, 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-
2020/Partnerski_sporazum/Partnerski_sporazum_potrjeno_na_vladi_splet_140728.pdf 

Acordurile cu  World Trade Organization: Organizatia Mondiala a Comertului 
 
Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare 

Convenţia Internaţională pentru Protejarea de noi soiuri de Plante Mednarodna konvencija o varstvu 
novih tip rastlin (Uradni list RS-MP, št. 13/1999) 

 

Convenția privind diversitatea biologică 
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice 
Protocolul de la Kyoto la Convenţia cadru ONU privind schimbarile climatice  
 
Lista tuturor acordurilor semnate de Slovenia este accesibila pe site-ul: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Treaties_of_Slovenia 
 
 
Strategii şi planuri: 

 

Strategia de dezvoltare şi măsurile PAC pentru agricultură 
Strategia reprezinta documentul comun al tuturor stakeholderilor privind dezvoltarea agricolă. Strategia 
de dezvoltare agricolă (SRK) stabileşte viziunea şi obiectivele de dezvoltare agricolă în Slovenia până in 
2020 şi este răspunsul la provocările cu care se confruntă agricultura în secolul 21.  Obiectivul este de a 
defini dezvoltarea agriculturii prin prisma obiectivelor dezvoltării durabile, bazate pe funcţiile 
economice, ecologice și sociale ale agriculturii. Strategia identifică gradul de adecvare al cadrului 
instituţional existent al politicii agricole comune europene (PAC). Slovenia, prin urmare, va căuta să 
consolideze în continuare rolul multi-scop al agriculturii în contextul PAC. 
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_razvoja_in_ukrepov_kmetijske_politike/ 

http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/Partnerski_sporazum/Partnerski_sporazum_potrjeno_na_vladi_splet_140728.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/Partnerski_sporazum/Partnerski_sporazum_potrjeno_na_vladi_splet_140728.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Treaties_of_Slovenia
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_razvoja_in_ukrepov_kmetijske_politike/


 

 

       
 

 

 
Strategii de adaptare a agriculturii și silviculturii Sloveniei la schimbările climatice 
Adaptarea la schimbările climatice a devenit inevitabilă şi indispensabilă pentru ameliorarea efectelor. 
Agricultura slovenă se va confrunta cu multe provocări în următorii ani. Producţia de alimente poate fi 
compromisă de valuri de căldură, seceta şi dăunători, dar vor fi de asemenea, mai frecvente, pierderile 
de recolta. Schimbările climatice vor creşte rolul agriculturii și silviculturii în Slovenia ca furnizori de 
servicii de mediu şi servicii ecosistemice.  Este necesar sa se promoveze sustenabilitatea, durabilitatea si 
multifuncţionalitatea pădurilor rezistente climatic precum şi managementul terenurilor agricole, pamant 
care păstrează carbon organic şi protecţie pășunilor permanente. 
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/Sektor_za_naravne_nesrece/
Strategija_prilagajanja_slovenskega_kmetijstva_in_gozdarstva_podnebnim_spremembam.pdf 
 

Planul de acţiune pentru agricultura ecologică în Slovenia   
Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji-ANEK este conceput ca un document strategic 
care cuprinde analize, propuneri şi acţiuni pentru a încuraja dezvoltarea durabila a agriculturii ecologice 
în Slovenia. Principalele direcţii strategice ale planului de acțiune sunt prezentate în secţiunile: cadru 
pentru sprijinul agriculturii ecologice; regulament cadru pentru producție, prelucrarea și comercializarea 
de culturi/alimente ecologice; turism; sistem de control şi certificare; educaţie, consiliere şi promovare; 
cercetare ştiinţifică; organisme modificate genetic şi priorităţi şi măsuri ale politicii agricole până în 
2015. Materialul se bazează pe Planul European de Actiune pentru agricultura si alimente ecologice. 
Planul de acţiune stabileşte obiectivele strategice de dezvoltare, identifică principalele zone de activităţi 
pentru a atinge obiectivele şi acţiunile prioritare propuse. 
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/akcijski_nacrt_razvoja_e
koloskega_kmetijstva_v_sloveniji/ 

 
 
Taxe: 

Pana in 2014 toate taxele au fost colectate de către Tax Administration of the Republic of 
Slovenia (DURS), cu excepţia taxelor vamale, accizelor şi taxei pe valoarea adăugată la importuri, care au 
fost colectate de către Customs Administration of the Republic of Slovenia (CURS). De la 1 august 2014 
ambele administratii au fuzionat în Administraţia Financiara din Republica Slovenia (FURS)  
http://www.fu.gov.si/en/. 

Privire de ansamblu asupra standard de impozitare în Slovenia 

Impozitul pe profit 17% 

Reducere a impuzitului 

- 100% din totalul investit in C&D 

-pana la 40% din totalul investit in imobilizari 
necorporale si echipamente  

Taxa de repatriere a - 0% pe dividend platite peste hotare pentru membrii UE; 

http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/Sektor_za_naravne_nesrece/Strategija_prilagajanja_slovenskega_kmetijstva_in_gozdarstva_podnebnim_spremembam.pdf
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/saSSo/Sektor_za_naravne_nesrece/Strategija_prilagajanja_slovenskega_kmetijstva_in_gozdarstva_podnebnim_spremembam.pdf
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/akcijski_nacrt_razvoja_ekoloskega_kmetijstva_v_sloveniji/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/akcijski_nacrt_razvoja_ekoloskega_kmetijstva_v_sloveniji/
http://www.durs.gov.si/index.php?id=1658&L=1
http://www.durs.gov.si/index.php?id=1658&L=1
http://www.carina.gov.si/en/
http://www.fu.gov.si/en/


 

 

       
 

 

profitului - 15% pentru alte tari cu exceptia cand in acordul 
bilateral este stipulat altfel  

Impozitul pe câştigurile 
de capital 

0 – 25% (depinde de o perioada de asteptare) 

TVA (taxa pe valoarea 
adăugată) 

22% - rata standard; 9.5% - rata redusa  

Impozitul pe proprietate 0% 

Taxa pe transferul 
proprietatii imobiliare  

2% 

Contribuţii la asigurările 
sociale 

16.1% platit de angajator; 22.1% platit de angajat  

Salarizare fiscală abrogata in 2009 

Impozite pe venitul 
personal 

Impozit progresiv: 16%, 27%, 41% si 50% 

 Sursa: Ministerul Finanţelor din Slovenia, 2013 

Informaţii detaliate privind impozitul pe venitul personal, impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată 
şi alte taxe sunt accesibile pe http://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-
accounting/taxes/ 

Slovenia este semnatara cu mai mult de 60 de ţări a convențiilor privind dubla impunere. 
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_con
ventions/ 

Agricultorii plătesc impozitele lor pe baza aşa-numitului venit cadastral care reprezintă potenţialul de 
producţie estimat al terenurilor lor agricole. 
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7086/dohodek_iz_kmetijske_in_gozdarske_dejavnosti
_%96_splo%9ano_pojasnilo_(velja_od_1._1._2013_dalje) 

  

 
Inregistrati-va afacerea dvs.: 

 Nu există nicio lege speciala pentru înregistrarea de afaceri în horticultură sau sectorul cresterii 

http://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-accounting/taxes/
http://www.investslovenia.org/business-environment/taxes-accounting/taxes/
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/
http://www.mf.gov.si/en/areas_of_work/taxes_and_customs/documents/list_of_double_taxation_conventions/
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7086/dohodek_iz_kmetijske_in_gozdarske_dejavnosti_%96_splo%9ano_pojasnilo_(velja_od_1._1._2013_dalje)
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7086/dohodek_iz_kmetijske_in_gozdarske_dejavnosti_%96_splo%9ano_pojasnilo_(velja_od_1._1._2013_dalje)


 

 

       
 

 

animalelor. 
"Podjetniški portal" Portal pentru antreprenori la SPIRIT Slovenia - Agenţia Publică a Republicii Slovenia 
pentru promovare de antreprenoriat, inovare, dezvoltare, investiţii şi turism, furnizează toate 
informațiile necesare și suport pentru noi antreprenori.  Sprijina dezvoltarea ideilor, înregistrarea 
companiei, planificarea si realizarea producţiei. În plus există informaţii reale accesibile aici:  
http://www.podjetniski-portal.si/.  
O mulţime de firme mici şi agenţii de dezvoltare regională ajuta, de asemenea, la stabilirea de afaceri 
locale cooperând în puncte VEM sau ca filiale ale BSOs internaţionale. 
Înregistrarea unei companii străine în Slovenia este posibila conform legislaţiei şi poate fi facilitata prin 
puncte VEM de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse, reprezentat ca entitate prin agentii de  
dezvoltare, Camere, unități Administrative, SPIRIT etc. 
Mai multe informaţii despre înregistrarea întreprinderii străine în Slovenia sunt disponibile pe site-uri 
diferite ca 
http://www.companyformationslovenia.com/, http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem, 
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/registracija-podjetja/druzba-z-omejeno-
odgovornostjo-doo/Tujci  
 
Regulamente: 

 Legea care reglementeaza in Slovenia toate aspectele privind afacerile companiior este legea 
societatilor (Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13)) 
Pentru proprietarii de ferma o organizare specifică a activitatilor suplimentare (alte câştiguri) la ferma 
este reglementată pe baza Actului Agricol (Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - 
ZdZPVHVVR in 26/14)) şi Regulamentul privind natura, domeniul de aplicare şi condiţiile pentru 
furnizarea de activităţi suplimentare fermelor ( Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05, 45/08 - ZKme-1 in 12/14). 

 
 
Permise si licenţe: 

Nu sunt necesare licenţe speciale pentru functionarea unei ferme. Pentru practicarea agriculturii 
ecologice este necesar certificatul eliberat de instituţia de certificare. Dacă IMM este activă în 
sectorul de crestere a animalelor sau cel al procesarii alimentelor, vor fi necesare pentru unele 
activităţi permisul sau licenţa şi inregistrarea în baza de date specifica (prvind igiena, înregistrarea 
procesarii produselor de origine animală, utilizarea de surse de apă, etc...). Pentru a utiliza produse 
de protectie a plantelor, agricultorii ar trebui să aibă un permis, iar echipamentele de pulverizare ar 
trebui să fie testate. Pentru a utiliza o sursa de apă ar trebui să fi obţinut aşa numitul "consens de 
apă" de la autorităţi.  

 
Copyright & Proprietate intelectuală: 

Oficiul Pentru Proprietate Intelectuala din Slovenia este o organizaţie pentru drepturile de autor şi 
sectorul de IP. Legislaţia se bazează pe standardele UE şi cuprinde reglementări referitoare la drepturile 
de autor (copyright), industria de proprietate (inclusiv brevete, modele, marci), reglementările privind 

http://www.podjetniski-portal.si/
http://www.companyformationslovenia.com/
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/registracija-podjetja/druzba-z-omejeno-odgovornostjo-doo/Tujci
http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/registracija-podjetja/druzba-z-omejeno-odgovornostjo-doo/Tujci
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20111587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20113912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20123528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20052665
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014351


 

 

       
 

 

originea geografică (vin, lichioruri, produse agricole si produse alimentare) şi legislaţia pentru noi soiuri 
de plante. 
Lista legislaţiei este accesibila pe site-ul: http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-
viri/zakonodaja/predpisi-rs/ 
 

11.  Sprijin Naţional financiar pentru Initiative antreprenoriale 
 

Proiecte cheie: 
 Pentru tineri antreprenori proiectul» Podjetno v svet podjetništva «permite tinerilor şomeri să 
dezvolte ideile lor de afaceri.  Acesta include, de asemenea, activităţi de horticultură (plante 
medicinale, produse pe bază de plante, productia ecologica de legume, metode inovatoare de a vinde 
produse)...  
Pentru persoanele de pana in 35 de ani, şomer şi cu înaltă educaţie;  
De asemenea, cofinanţat de Fondul Social European. 
 http://www.rcr-zasavje.si/si/projekti/17-podjetno-v-svet-podjetnistva-2013.html 
 
Disponibile (fonduri locale & Internationale) de finanţare: 
Instituţiile europene publica pentru antrepenori zilnic apelurile de propuneri pentru scheme de ajutor 
financiar: http://ec.europa.eu/slovenija/kaj_mi_eu_ponuja/razpisi/index_sl.htm,  
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm 
 
  În Slovenia, nu sunt produse financiare  special concepute pentru a sprijini agricultura şi IMM-urile din 
sectoarele de horticultură şi creşterea animalelor. Singura banca care ofera finanțarea activităților 
agricole este Banca Slovenă Provincial (Deželna banka Slovenije d.d.) oferind " credite de semănat " 
favorabile ca o finanţare pe termen scurt pentru activităţi agricole sezoniere. 
http://www.dbs.si/prebivalstvo/krediti/setveni-tolarski.html  
 
Asistenţa financiară pentru sectoarele din horticultură şi zootehnie este disponibila prin 
intermediul ofertelor publice ale Ministerului Agriculturii şi Mediului 
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  
 
Cea mai mare parte a măsurilor de finanţare CAP (PRD) este prelucrata prin agenția de plati (Agenţia 
pentru Pieţele Agricole si Dezvoltare Rurală din Republica Slovenia) ca parte din Ministerul Agriculturii 
şi Mediului  http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/ 
  
Unele împrumuturi special concepute pentru proiecte în agricultură sunt procesate prin Fondul de 
Dezvoltare Regională Sloven http://www.regionalnisklad.si/ 
 
Ocazional sunt oferte pentru co-finantare din partea municipalitatilor care să sprijine dezvoltarea 
rurală pe teritoriul lor http://www.investslovenia.org/business-environment/incentives/other-
incentives/ 
 
 De asemenea, grupuri de acţiune locală (GAL) au posibilitatea de a co-finanţa idei de afaceri care 
coincid cu obiectivele lor de dezvoltare pentru regiune. 
Lista grupurilor de acţiune locală şi legăturile lor: http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/lokalne-
akcijske-skupine-las 

http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/zakonodaja/predpisi-rs/
http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/koristni-viri/zakonodaja/predpisi-rs/
http://www.rcr-zasavje.si/si/projekti/17-podjetno-v-svet-podjetnistva-2013.html
http://ec.europa.eu/slovenija/kaj_mi_eu_ponuja/razpisi/index_sl.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sl.htm
http://www.dbs.si/prebivalstvo/krediti/setveni-tolarski.html
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.regionalnisklad.si/
http://www.investslovenia.org/business-environment/incentives/other-incentives/
http://www.investslovenia.org/business-environment/incentives/other-incentives/
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/lokalne-akcijske-skupine-las
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/lokalne-akcijske-skupine-las


 

 

       
 

 

 
Există numeroase iniţiative pentru susţinerea financiară a antreprenorilor mici în Slovenia, inclusiv 
garanţii de împrumut. Unele dintre ele, precum fondul sloven al Intreprinzatorilor, exclud sectorul 
agricol, dar 10 sisteme regionale de garantare includ ca eligibile, de asemenea, agricultorii şi IMM-uri 
agricole în regiuni ale Sloveniei. Acestea sunt administrate de Agenţiile de Dezvoltare Regionala. 
 
Institutul RS pentru ocuparea forţei de muncă finanţeaza auto angajarea prin stimulente financiare 
acordate de catre Ministerul Muncii, Familiei, Solidaritatii  Sociale şi Egalitatii de Sanse 
http://www.ess.gov.si/ 
 
Fondurile de capital de risc investesc în companii cu potenţial de creştere ridicat dupa câţiva ani de 
vânzare de capital. Acestea sunt, de exemplu  Alpe Adria Venture, Prophetes, compania Rustic, Fondul 
de capital de risc al Noii bănci din Ljubljana şi Horizonte Risc Management. Bun fundament pentru 
companiile in care investesc, de asemenea, acestea furnizează un suport permanent si profesional 
pentru afaceri. Companiile adesea "conduc de multe ori" cel puţin la fel de multi bani de la alţi 
investitori (persoane, instituţii), precum cei depusi de ele insele. 
 
Ingerii afacerilor sunt persoane înstărite, care sunt dispuse să investească capitalul lor în proiecte 
antreprenoriale bune, pentru un IMM sau o companie tanara, precum si anumite cunoştinţe de afaceri 
şi experienţă pregatite pentru a le ajuta în continuare în deciziile de zi cu zi.  
http://www.poslovniangeli.si.  
 
Pentru tinerii care doresc să înceapă propriul lor drum antreprenorial, Uniunea Europeană a elaborat o 
acţiune în cadrul larg LLP. Există subvenții în contextul iniţiativei Erasmus pentru tineri antreprenori.  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl 
 
 
 
Asistența financiară: 

Pe baza regulamentului de co-finantare a primelor de asigurare pentru producţia agricolă şi pescuit 
(Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za lesă kmetijske proizvodnje în ribištva (Uradni list RS, 
št 102/10, 7/13 in 3/14) ) Ministerul Agriculturii şi Mediului finanteaza pana la 40% din primele de 
asigurare pentru a asigura productia agricola şi acvacultura în Slovenia. 
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/ 
 
 Ministerul Agriculturii şi Mediului detine, de asemenea, schema de ajutor financiar în cazuri de urgenţă 
în agricultură din cauza problemelor legate de vreme, criza economică, degradarea mediului, asistența 
financiară la deces, invaliditate sau incapacitate de lucru sau daune create de foc.  În cadrul aceleiasi 
scheme există asistenţă financiară pentru promovarea formarii pieţei asociaţiilor producătorilor primari 
de produse agricole (cooperative, societăți care aduc laolalta producătorii primari şi organizaţiile de 
producători în conformitate cu legislaţia UE). Aceste scheme "de minimis" sunt considerate ca ajutor de 
stat . 

http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/ukrepi_pomoci/ 
 

 

http://www.ess.gov.si/
http://www.poslovniangeli.si/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013226
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=201432
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/
http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/ukrepi_pomoci/


 

 

       
 

 

Garanţii pentru împrumuturi: 

Linia de imprumuturi garantate oferite de Fondul de Antrepriza Sloven este orientata catre sprijinirea 
de investiţii de dezvoltare vizând asigurarea creşterii mai rapide a unei întreprinderi, crearea unei mai 
mari valori adăugate per angajat, înlocuind locuri de muncă cu valoare adăugată scăzută cu cele cu 
valoare adăugată înaltă, şi oferind baza pentru un transfer de idei de dezvoltare cu succes orientate 
spre piaţa întreprinderilor.  
Sunt oferite două tipuri de garantii: 
Garanţii clasice pentru dezvoltare: garantie tip colateral pentru împrumuturi bancare destinate 
finanţării investiţiilor aflate in dezvoltare şi extindere, micro garanţii destinate drept garanţii pentru 
credite bancare pentru capital de lucru sau garanţii pentru afaceri noi constituite, credite bancare 
pentru întreprinderi înregistrate in mai puţin de 42 de luni. 
 Counter - garanţii pentru sistemele de garantare regionale, ofera suport pentru sistemele de garantare 
regionale în Slovenia și oferă deasemenea garanții colaterale  pentru credite bancare mai mici luate de 
IMM-uri din regiunile lor.  http://www.podjetniskisklad.si/guarantees-credits-1.html 

 
 
Sprijinirea institutiilor: 

Instituţiile din Slovenia pentru sectorul dezvoltării rurale sunt : 
 
Ministerul Agriculturii şi Mediului  http://www.mko.gov.si/ 
 
Agentia Republicii Slovenia pentru Pieţele Agricole si Dezvoltare Rurală 
http://www.arsktrp.gov.si/ 
 
 Camera de Agricultură si Fond Forestier din Slovenia http://www.kgzs.si/ 
 
 Camera Agricolă si Intrerinderi Alimentare din Cadrul Camerei de Comert a Sloveniei 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij 
 
Asociatia Apicultorilor din Slovenia http://www.czs.si 
 
Agenţiile de Dezvoltare Locale şi alte afaceri locale, organizatii de sprijin 
 
 

 
12. Punctele naționale de contact pentru antreprenoriat 
 

Link-uri  guvern & contacte: 

Punctele naționale de contact VEM pentru antreprenori sunt sprijinite de Ministerul Muncii, Familiei 
si Egalitati de Sanse.  Toate serviciile in puncte VEM sunt gratuite. La VEM, o cerere de înregistrare 
pentru întreprinderi individuale şi societati cu răspundere limitată poate fi transmisa și înregistrata în 
registre şi la Administraţia fiscală, Institutul de Asigurări de Sănătate, CCS şi ESS. Activitatile sunt 
efectuate de toate punctele Agentiei Republicii Slovenia pentru registrele juridice publice şi servicii 

http://www.podjetniskisklad.si/guarantees-credits-1.html
http://www.mko.gov.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.kgzs.si/
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij
http://www.czs.si/


 

 

       
 

 

conexe (AJPES) şi sunt organizate, de asemenea, în cadrul Camerei de Comert a Sloveniei (C.SIS), 
Camerei de mestesuguri şi mici afaceri din Slovenia (OZS), unităţi administrative (UA), Agenţiei SPIRIT 
şi notariate. http://info.evem.gov.si/info/tocke-vem/ 

 

 
Link-uri utile, baze de date access pentru antreprenori: 

http://www.podjetniski-ortal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=9198 
http://www.rra-sp.si/projekti/cezmejni_2/icon--konkurencnost-msp--inovativnost-in-kooperativno-
podjet 
http://mladipodjetnik.si/ 
http://www.ajpes.si 

 
13. Reţele naţionale 

Reţeaua naţională rurala 
Rolul si  importanţa lucrului in reţea în perioada de programare 2014-2020 sunt consolidate atât la 
nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional. În temeiul articolului 55 din Regulamentul pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), fiecare stat membru va stabili o reţea naţională rurala, care reuneşte 
organizaţiile, administraţiile şi partenerii implicaţi în dezvoltare rurală.   
 
Orientarea strategică a rețelei rurale este de a sprijini punerea în aplicare a PDR 2014-2020 
Obiectivele Retelei Rurale sunt: 

- informaţii pentru publicul larg şi potenţiali beneficiari ai politicii de dezvoltare rurală precum 
şi oportunităţi de finanţare; 

- calitatea implementării programului de dezvoltare rurală; 
- Implicarea părţilor interesate în punerea în aplicare a dezvoltării rurale; 
- încurajarea inovaţiei şi cooperari în agricultura, producţia alimentară, silvicultură şi zonele 

rurale. 
 
Principalele activităţi ale reţelei rurale: 
 
RELATII PUBLICE  
Informarea publicului despre Programul de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PDR 2014-2020) este 
asigurată prin transmiterea de informatii potenţialilor beneficiari, organizaţii profesionale, parteneri 
economici şi sociali, organisme implicate în promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei, precum şi a 
organizaţiilor non-guvernamentale relevante, inclusiv organizaţiile de mediu. Acestea oferă informaţii 
despre oportunităţile oferite de PDR 2014-2020, precum şi normele privind accesul la sprijinul 
financiar.  Autoritatea de Management oferă informaţii către beneficiari din Uniunea Europeană, 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi publicului larg despre rolul UE în punerea în 
aplicare a PDR 2014-2020. Informarea publicului larg si a potenţialilor beneficiari şi, în special, prin 
intermediul reţelor rurale.  De asemenea, cu ajutorul reţelor sociale  ( 
https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje ) 
Newsletter-ul Retelei Rurale - distribuit săptămânal membrilor reţelei. Newsletter-ul aduce noutati la 
nivel European, național și local, care se referă la programul de dezvoltare rurală. Pentru a primi e-
newsletter saptamanal trebuie să fti înregistrat în baza de date a reţelei rurale.  
 
TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE, INOVAŢIILE ŞI COOPERARE 

http://info.evem.gov.si/info/tocke-vem/
http://www.podjetniski-ortal.si/index.php?t=E_publikacije&type=prirocnik&article_id=9198
http://www.rra-sp.si/projekti/cezmejni_2/icon--konkurencnost-msp--inovativnost-in-kooperativno-podjet
http://www.rra-sp.si/projekti/cezmejni_2/icon--konkurencnost-msp--inovativnost-in-kooperativno-podjet
http://mladipodjetnik.si/
http://www.ajpes.si/
https://www.facebook.com/MrezaZaPodezelje


 

 

       
 

 

http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/mreza-za-podezelje/prenos-znanja-
inovativnosti-in-sodelovanja 
 
PROMOVAREA BUNELOR PRACTICI 
Exemplele de bune practici arată cum funcţionează în practică Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) şi care sunt rezultatele concrete de punere în aplicare a acestui program in 
perioada 2007-2013. Exemplele ar trebui să fie o sursă de motivare şi de inspiraţie pentru investiţii 
viitoare si beneficiari ai activităţilor de dezvoltare rurală cofinanțate. 
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/primeri-dobrih-praks 
 

        Actiuni: 

 Reţeaua Naţională Rurala pune in legatura urmatorii parteneri 
- la nivel supranational 
- autorităţi publice la nivel naţional 
-institutii ştiinţifice, de cercetare şi instituţiile de învăţământ 
- autorități publice la nivel regional şi local 
- partenerii economici şi sociali 
- societatea civilă, inclusiv partenerii de mediu, organizaţii non-guvernamentale şi organismele 
responsabile pentru promovarea egalităţii şi combaterea discriminării  
- alte organizaţii şi administraţiile implicate în dezvoltarea rurală. 
Cheia pentru integrarea partenerilor în contextul Retelei Rurale este informarea reciprocă, 
comunicarea şi cooperarea dintre parteneri în pregătirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
programului de dezvoltare rurală. 

 

 
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

 Reţeaua Natională Rurala reuneste toate organizaţiile şi administraţiile implicate în dezvoltarea 
rurală. 
Reţeaua Rurala indeplineste sarcinile sale care implica organizaţii la nivel european, naţional şi local 
a) Nivel european:  
  - Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală 
  - Retele rurale din alte state membre.  
b) Nivel național:  
  - Ministerul Agriculturii şi Mediului din Slovenia şi alte ministere aflate in legatura cu dezvoltarea 
rurala 
   Comunitate Municipalitatilor din Slovenia 

  - Asociatia Municipiilor din Slovenia  
  - Asociaţia pentru Dezvoltare Rurală 
  - Agenţiile de dezvoltare regională (12)  
  - Asociatia Slovenă a Femeilor Fermier 
  - Asociatia Tinerilor din Mediul Rural din Slovenia. 
c) Nivel local:  
  - Municipii (210)  
  - Unități administrative (58)  
  - GAL  
  - Corporaţii, 

http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/mreza-za-podezelje/prenos-znanja-inovativnosti-in-sodelovanja
http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/mreza-za-podezelje/prenos-znanja-inovativnosti-in-sodelovanja
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/primeri-dobrih-praks


 

 

       
 

 

  - Societăţi 
  - Nuclee de dezvoltare rurală 

  - Persoane fizice 

        Coordonare si consultanta: 

Grupul director al retelei rurale este implicat activ in dezvoltarea activităţilor reţelei. Se compune din 
4 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Mediului, 1 reprezentant al Agentiei de Plati Slovene, 1 
reprezentant de la Institutul RS pentru protecţia naturii,  1 reprezentant de la  Institutul pentru 
patrimoniul cultural al Sloveniei, 1 reprezentant de la Facultatea pentru Biotehnica 1, 1 reprezentant 
de la  Institutul Agricol al Sloveniei; Asociaţia fermelor turistice din Slovenia, Camera Agricola şi Fond 
Forestier din Slovenia, Cooperativa Union Slovenia şi reprezentanţi ai ONG-urilor diferite legate de 
dezvoltare rurală. 

 

         Plan strategic: 

 Planul strategic al reţelei este elaborat pe documente diferite: 
Program naţional de reformă 2012-2013 
Plan de actiune pentru creşterea competitivităţii pe lanţul pădure-lemn din Slovenia până în 2020 
"Lemnul este bun" 
Rezoluţia pe direcţia strategică a dezvoltării agriculturii Slovene şi industriei alimentare în 2020 - 
"Zagotovimo.si hrano za jutri"; 
O platforma pentru dezbaterea asupra politicii agricole comune UE după 2013; 
Planul de acţiune pentru agricultura ecologică în Slovenia 2015 - ANE – ANEK;  
Strategia de dezvoltare a Sloveniei 2014-2020;  
Priorităţile Programului Naţional de Dezvoltare şi Investiţii din Republica Slovenia pentru perioada 
2014-2017;  
Acordul de parteneriat; 
Programul operaţional pentru implementarea rezoluţiei privind alegerile strategice ale industriei 
alimentare si agriculturii Slovene în 2020 "Zagotovimo.si hrano za jutri". 

        Guvernare: 
Reţeaua Naţională Rurala este reglementată de Ministerul Agriculturii şi Mediului 

        Publicatii: 

Afisul cu prezentarea reţelei naţionale rurale 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/
Mreza_za_podezelje.pdf 
Planul de acţiune al Reţelei Naţionale Rurale: 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Program_razvoja_podezelja/pril
oga_15.pdf 
 Afisul reducerea erorilor în punerea în aplicare a măsurii OMD şi sub-CRC: 
http://www.program-podezelja.si/images/zlozenka_najpogost_napake_SPLET.pdf 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/Mreza_za_podezelje.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/Mreza_za_podezelje.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Program_razvoja_podezelja/priloga_15.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Program_razvoja_podezelja/priloga_15.pdf
http://www.program-podezelja.si/images/zlozenka_najpogost_napake_SPLET.pdf


 

 

       
 

 

Bune practici: 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/G
radimo_vitalno_podezelje.pdf 

 
Reţeaua de Dezvoltare Rurală Slovenă  
 Misiunea Societăţii Slovene pentru dezvoltare rurale este de a asocia toate persoanele şi 
organizaţiile care sunt la diferite niveluri implicate în dezvoltarea mediului rural sloven. Principala 
preocupare a reţelei este informarea şi educarea membrilor şi publicului tinta pentru a urma 
îmbunătăţirea vietii locuitorilor din mediul rural sloven. Reteaua DSRP acţionează ca un punct de 
conectare pentru coordonarea şi sprijinirea dezvoltarii rurale integrate şi proiectelor rurale aplicative. 
Ea reprezintă interesele membrilor săi la nivel naţional şi internaţional. 
Scopul retelei este o cooperare eficienta şi asistenţă reciprocă între indivizi şi organizaţii din mediul 
rural, astfel reprezintand în mod eficient interesele rurale şi fluxul de informaţii între departamentele 
guvernamentale şi organizaţii non-guvernamentale, precum şi de la organisme locale si regionale. 
Programul platformei retelei DSRP constă in schimb de informaţii, conectivitate şi reţele de cooperare 
internaţională , asistenta la miscarile societăţii civile din ţările din Balcanii de Vest si sud estul Europei. 
Asistenta si integrare a GAL-uri Slovene cu GAL-uri străine şi iniţiative similare străine naţionale; 
precum si punerea în aplicare a proiectelor internaţionale.  

        Actiuni: 

Asociaţia de Dezvoltare Rurală Slovenă a fost stabilita de Adunarea fondatoare la Rodica la 18 
octombrie 2002 cu scopul de a informa şi educa membrii şi publicul interesat şi de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii oamenilor în mediul rural sloven. Este rezultatul iniţiativei Ministerului Agriculturii şi 
Retelei Europene PREPARE reţea care a încurajat conectarea de organizaţii non-guvernamentale, 
autorităţi locale, grupuri de lucru locale şi alte organizaţii care au fost implicate în dezvoltarea rurală in 
a depasi principalele bariere de legaturi slabe de iniţiative individuale rurale, lipsa de structuri formale 
care să participe activ în formularea politicii de dezvoltare rurală, informare slaba şi lipsa de 
cunoştinţe. 

         
        Parteneri / instituţii / organizaţii: 

În prezent, Asociaţia are 29 membrii de Grupuri de Actiune Locale (GAL) 33 în Slovenia, 7 alte 
organizaţii non-guvernamentale (cum ar fi institutele regionale ale CAFS, cooperative, ONG-uri aflate 
in stransa legatura cu mediul şi altele) şi alte câteva zeci de persoane.  http://www.drustvo-
podezelje.si/sl/lanstvo 

        Guvernare: 
Reţeaua de Dezvoltare Rurală Slovena este manageriata de un consiliu compus din șapte membri aleși 
și supravegheata de (3) Consiliul de Administraţie şi Curtea de Onoare.  Organism special este Comisia 
pentru punerea în aplicare a programului LEADER. 

 
14. Clustere de inovare sectoriala 

 
Cercetare & dezvoltare & tehnologie legate de: 

Cercetare & unităţi de dezvoltare: 
Institutul agricol al Sloveniei (KIS)  

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/Gradimo_vitalno_podezelje.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/Gradimo_vitalno_podezelje.pdf
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo


 

 

       
 

 

Institutul Agricol al Sloveniei este o instituţie de cercetare publica fondat în 1898. Numărul de 
persoane angajate la Institut este 175, dintre care 84 sunt cercetători. Institutul este organizat în 
opt departamente şi un Centrul de Infrastructurii Jablje.  Subiectele studiate acopera agronomia, 
protecţia plantelor pomicultura, viticultura si oenologia, economia Agricola, productia produselor 
agricole, inginerie Agricola, agroecologie energetica şi resurser naturale. De asemenea, este 
organizat un serviciu separat pentru certificarea oficială de semințe și Material de înmulțirea 
plantelor. 
http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web 
 
Institutul national veterinar 
Institutul National Veterinar (INV) este parte integrata a Facultatii de Medicina Veterinara care  
desfăşoară activitatea de servicii veterinare publice.  INV efectuează, de asemenea, activități pentru 
laboratoare naționale de referință autorizate. Laboratoarele desemnate sunt responsabile pentru 
investigarea probelor oficiale, care în fiecare an, sub control de reglementare pentru sanatatea 
animala, originea produselor de origine animala si hrana animalelor referință care cuprind activităţi 
extrem de profesioniste şi de consultanţă. Unităţi NVI sunt situate în întreaga Slovenia. Sunt 
efectuate în şapte unităţi regionale teste de rutina de laborator, asigurarea diagnosticarea 
patomorfologica, servicii de igiena veterinară şi sanatatea peştelui şi albinelor. Alte activităţi sunt 
efectuate în unitatea situat în Ljubljana. 
http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/o-fakulteti/instituti-klinike-obmocne-enote/87-si/splosno-
slo/oe/114-nvi 
 
Institutul National de Biologie 
Institutul National de Biologie functioneaza şi este în curs de dezvoltare din 1960. Este o instituţie 
de cercetare publica cu misiunea de a crea noi cunoştinţe în domeniul biologiei  care să permită o 
mai mare calitate a vieţii pe pământ pe baza rezultatelor din cercetarea efectuata. Institutul este 
format din cinci departamente de cercetare preocupate  cu subiecte legate de omics, 
microorganisme și organisme modificate genetic ecotoxicology, genetic toxicology si cancer biology; 
bazele comunicarii la insecte, investigarea apei dulci si ecosistemelor terestre,  ancheta 
ecosistemelor de apă dulce şi terestre, influenţa factorilor antropici asupra mediului marin 
cercetarea şi monitorizarea calitatea apei de mare . Unitate specială este instrumental Centre 
Planta. Personalul este format din 66cercetători, 30 studenţi postuniversitari şi 25 tehnicieni. 
http://www.nib.si/ 
 
Institutul de agricultura ecologica 
Institutul de agricultura ecologica este o entitate apartinand de Facultatea de Agricultură şi Stiinţele 
vieţii a Universitatii din Maribor. În acest context personalul din departamentul de agricultura 
ecologica, culturi, legume şi plante ornamentale colaborează cu partenerii din industrie şi alţi 
parteneri pentru a pune în aplicare diferite activităţi profesionale, de cercetare şi de a organiza 
diverse evenimente legate de agricultura ecologica. Institutul de agricultura ecologica este activ în 
evaluarea materialelor utilizate în agricultura ecologică în coformitate cu legislatie nationala si UE. 
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1756-katedra-za-ekolosko-kmetovanje-poljscine-
vrtnine-in-okrasne-rastline?start=5 
 

Infrastructura de sprijin:  n/a 

http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web
http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/o-fakulteti/instituti-klinike-obmocne-enote/87-si/splosno-slo/oe/114-nvi
http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/o-fakulteti/instituti-klinike-obmocne-enote/87-si/splosno-slo/oe/114-nvi
http://www.nib.si/eng/index.php/departments/department-of-genetic-toxicology-and-cancer-biology/raziskovalna-dejavnost/ekotoksikologija.html
http://www.nib.si/eng/index.php/departments/department-of-genetic-toxicology-and-cancer-biology/raziskovalna-dejavnost/genetska-toksikologija.html
http://www.nib.si/eng/index.php/departments/department-of-genetic-toxicology-and-cancer-biology/raziskovalna-dejavnost/biologija-raka.html
http://www.nib.si/eng/index.php/departments/department-of-biotechnology-and-systems-biology/infrastructural-centre-planta.html
http://www.nib.si/eng/index.php/departments/department-of-biotechnology-and-systems-biology/infrastructural-centre-planta.html
http://www.nib.si/
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1756-katedra-za-ekolosko-kmetovanje-poljscine-vrtnine-in-okrasne-rastline?start=5
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1756-katedra-za-ekolosko-kmetovanje-poljscine-vrtnine-in-okrasne-rastline?start=5


 

 

       
 

 

Capacitatea intelectuală: n/a 

Crearea de cunoştinţe: 
Facultatea Biotehnica - Universitatea din Ljubljana 
Misiunea fundamentală a Facultatii de Biotehnica a Universitatii din Ljubljana este educatia 
superioara  şi post-universitara, de cercetare, consultanţa profesionala şi în domeniul vieţii şi 
ştiinţele pământului (biologie, microbiologie) şi agriculturii, silviculturii şi pescuitului (silvice, 
efectivele de animale, agronomie) şi legate de tehnologii (lemn, produse alimentare, biotehnologie). 
Bază comună a tuturor studiilor şi disciplinelor stiintifice la Facultatea de Biotehnica sunt resursele 
naturale (terenuri, spaţiu, flora, fauna, apa).  Domeniul sectoarelor horticol şi zootehnie este 
acoperit de Departamentul de agricultura, Catedra de zootehnie, secţia de silvicultură şi alimentatie 
precum si de Departamentul de ştiinţe alimentare. http://www.bf.uni-lj.si/ 
 
Facultatea de agricultură şi ştiinţele vieţii – Universitatea din Maribor 
Facultatea de Agricultură şi Stiinţele Vieţii  din cadrul Universitatii din Maribor  efectueaza studii de 
cercetare, privind procesele de cercetare si inovare pentru agricultura şi industria alimentară 
Slovenă, precum şi într-un sens mai larg, pentru a servi industriilor legate de agricultură (turism, 
energie regenerabilă, deşeuri, ecologie, sănătate, etc.). Viziunea FALS este de a deveni un centru de 
cercetare si economie integrata de importanta europeana unde vor fi create cunoştinţe remarcabile 
şi diseminate mai târziu printre absolventi interni şi externi la toate nivelele de studiu, precum şi în 
in ceea ce inseamn cunoştinţele tehnologice privind exploataţiile agricole. Facultatea are 14 
departamente care se ocupă cu agricultura organică, pomicultura, creşterea viţei de vie, legume şi 
domeniul producției vegetale, zootehnie, gestionarea pajiştilor, dezvoltarea agro-economiei,  
dezvoltarea rurala, fito-medicina, agro-chimie, agro-microbiologie, ingineria biosystemelor şi 
Informatică. http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/ 
 
Consorţiul de şcoli biotehnice  
Scopul consorţiului este o colaborare pe termen lung în activităţi educaţionale, profesionale şi cele 
de dezvoltare. Acesta este format din 11 institutii (scoli) din sectorul educaţiei profesionale şi 
professional-agricola.  Consortiul a desfasurat si implementat cu success proiectul international » 
arii biotehnice, mediu de instruire şi proiectul naţional implementarea de noi programe in domeniul 
tehnologiei» pentru perioada 2008-2012. Consorţiul de şcoli este condus în prezent de Grm Novo 
mesto - centrul de biotehnologie şi turism. Consorţiul are mare potenţial educaţional, de dezvoltare 
şi consultanţă şi baze pentru practica foarte bine echipate pentru dobandirea deprinderilor practice 
în agricultură, procesarea alimentelor, turism şi dezvoltarea zonelor rurale. 

https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=konzorcij%20biotehni%C5%A1kih%20%C5%A1o 
http://www.grm-nm.si/ 
 

Tehnologie, comercializare si transfer: n/a 

Fonduri R&D:  
Agenţia Slovenă de cercetare (ARRS) 
Agenţia Slovenă de Cercetare (ARRS) efectueaza activităţi legate de cercetarea naţională şi 
programul de dezvoltare precum şi crearea Spațiului European de Cercetare, ca o organizaţie 
independentă cu finanţare publică. ARRS oferă cadru pentru cercetare ştiinţifică încadrat in bugetul 
de stat, dar şi din alte surse, promovează cercetarea ştiinţifică de înaltă calitate în Slovenia şi 

http://www.bf.uni-lj.si/
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/
https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=konzorcij%20biotehni%C5%A1kih%20%C5%A1o
https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=konzorcij%20biotehni%C5%A1kih%20%C5%A1o
http://www.grm-nm.si/


 

 

       
 

 

aplicarea acesteia, promoveaza în Slovenia standarde de evaluare comparabile la nivel 
internaţional, oferă transparenţă de organizare a Comunității de cercetători din Slovenia, 
promovează cooperarea internaţională de cercetare, analizeaza activităţi R&D şi asigură expertiza 
ştiinţifica. https://www.arrs.gov.si/en/agencija/ 
 
 

 Managementul Cercetarii Aplicate in Agricultura 
Unitate de agro-ecologie, managementul zonelor agricole, agro-economie şi dezvoltare rurală 
Departamentul de agronomie, Facultatea de bioetica, Universitatea din Ljubljana 
http://www.bf.uni-lj.si/agronomija/organiziranost/katedre-in-druge-org-enote/za-
agrometeorologijo-urejanje-kmetijskega-prostora-ter-ekonomiko-in-razvoj-podezelja/ekonomika-
in-razvoj-podezelja/ 
 
Departamentul de economie agrară şi dezvoltarea rurală, Facultatea de agricultură şi ştiinţele 
vieţii, Universitatea din Maribor http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1569-katedra-za-
agrarno-ekonomiko-in-razvoj-podezelja 
 

Departamentul de economie agrara, Institutul agricol al Sloveniei 
http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=7&j=EN#nav 

 

         
Statistici naţionale  
Statistici sectoriale 

Suprafața agricolă utilizată (ha): 477.923   
Număr de exploatații 72.377 + 201 agro enterprise 
UAA pe exploatație (ha): 6,6 
Ocuparea forţei de muncă în agricultură (AWU): 82.746 
 Ponderea angajatilor în randul populatie active (%):  3,4 
Structura de utilizarea terenurilor 2013 
173.693 ha camp 344 ha  pepiniere,  10.700  ha livezi, 16.234 ha podgorii,  276.047 ha pajiști și 
pășuni permanente 
Statutul septelulul în 2013 
vite  460.576, porci: 288.350, păsări de curte: 4.907.010, oi: 108.779, capre: 21.240 
 
Toate datele sunt accesibile pe site-ul Oficiului Statistic Sloven: 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Environment/Environment.asp 

şi site-ul EuroStat 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm 

 

 

https://www.arrs.gov.si/en/agencija/
http://www.bf.uni-lj.si/agronomija/organiziranost/katedre-in-druge-org-enote/za-agrometeorologijo-urejanje-kmetijskega-prostora-ter-ekonomiko-in-razvoj-podezelja/ekonomika-in-razvoj-podezelja/
http://www.bf.uni-lj.si/agronomija/organiziranost/katedre-in-druge-org-enote/za-agrometeorologijo-urejanje-kmetijskega-prostora-ter-ekonomiko-in-razvoj-podezelja/ekonomika-in-razvoj-podezelja/
http://www.bf.uni-lj.si/agronomija/organiziranost/katedre-in-druge-org-enote/za-agrometeorologijo-urejanje-kmetijskega-prostora-ter-ekonomiko-in-razvoj-podezelja/ekonomika-in-razvoj-podezelja/
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1569-katedra-za-agrarno-ekonomiko-in-razvoj-podezelja
http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/index.php/katedre/1569-katedra-za-agrarno-ekonomiko-in-razvoj-podezelja
http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=7&j=EN#nav
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Environment/Environment.asp
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2013/index_en.htm


 

 

       
 

 

 

Afaceri agricole 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_in_Slovenia 

Agro-procesare:  

Potrivit Oficiului de Statisica Sloven au fost active în 2012 un numar de 1340 companii 
alimentare şi 120 producătorii de bauturi. Valoarea producţiei companiilor de prelucrare 
de produse alimentare a fost 1.389.855.712 € si in sectorul de bauturi de 303.772.156 €. 
Alte date sunt disponibile pe site-ul Oficiului Statistic Slovenia 
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/17_rudarstvo_predel/17060_letna_ind_proiz/
17060_letna_ind_proiz.asp 
 

        
 Statistici de Dezvoltare Rurală  

Cele mai noi date privind statisticile  de dezvoltare rurală în Slovenia sunt prezentate în publicatia 
DG AGRI "Dezvoltare rurală în UE, statistică şi informaţii economice, raport 2013", în cazul în care 
toate elementele de dezvoltare rurală sunt prezentate de statele membre UE. 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf 

Datele pentru Slovenia sunt publicate, de asemenea, în fişa SLOVENIA, emisa de către UE, iunie 
2014 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/si_en.pdf 

Altele:  
Date mai vechi până în anul 2004 sunt cuprinse, de asemenea, de Biroul Statistic Republica 
Slovenia. Datele au fost adunate printr-o metodologie diferita, in mare parte bazată pe conceptul 
de OCDE. Odata cu aderarea la UE, Slovenia a adoptat metodologii comune de anchete statistice.  
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/General/26_indicators/26253_indicators_rural_develop/26
253_indicators_rural_develop.asp 

 
15. Standarde de calitate oficială 

 
Standarde Oficiale, regulamente şi link-uri: 
:Principiile & cerinţele legislaţiei în domeniul alimentar legate de  
Ocrotirea sănătăţii: Asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii umane şi a sanatatii (mediu, animale, 
plante) 
Libera circulatie a Alimentelor: Libera circulaţie a alimentelor ca un aspect esențial al pieței interne 
Interesul consumatorilor: protecția intereselor consumatorilor 

Standarde oficiale 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 din 22 octombrie 2007 instituie o organizare comuna a piețelor agricole privind 
dispoziții specifice pentru anumite produse agricole, pune bazele pentru emiterea de standarde de marketing 
pentru fructe şi legume şi cerinţe suplimentare pentru comercializarea de fructe şi legume. Comisia de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 543/2011 din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Farm_structure_in_Slovenia
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/17_rudarstvo_predel/17060_letna_ind_proiz/17060_letna_ind_proiz.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/17_rudarstvo_predel/17060_letna_ind_proiz/17060_letna_ind_proiz.asp
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/si_en.pdf
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/General/26_indicators/26253_indicators_rural_develop/26253_indicators_rural_develop.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/database/General/26_indicators/26253_indicators_rural_develop/26253_indicators_rural_develop.asp


 

 

       
 

 

Consiliului (CE) nr. 1234/2007 pentru fructe şi legume, fructe și legume prelucrate oferă standarde de 
comercializare specifice (SPT) care sunt obligatorii pentru utilizare pentru următoarele produse: mere, citrice, 
fructe kiwi, lăptuci, cicoare creață și cicoare întreaga, piersici şi nectarine, pere, căpşuni, ardei dulce, struguri de 
masă, rosii.  
Fructele şi legume, care nu sunt supuse standardului de comercializare specific vor fi in concordanta cu standardul 
de comercializare (STS), definit în Comisia de regulament nr. 543/2011, anexa I, partea A.  Următoarele produse nu 
trebuie să fie în conformitate cu standardele de piaţă: ciuperci sălbatice, capere, migdale amare, migdale decojite, 
alunele cu coajă, nuci decorticate, nuci de pin, fistic, macadamia, nuci de pecan, alte nuci, banane uscate, fructe 
citrice uscate, amestecuri de nuci, tropicale, un amestec de alte nuci, şofran. 
 
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/lokalno_pridelana_zelenjava/varnost_kak
ovost_nadzor_in_oznacevanje/ 
 
 
Cerinţele de securitate alimentară: 

În privinta siguranţei alimentare în Republica Slovenia, aşa-numita  «Legea a Alimentelor « ((ES) Regulamentul nr. 
178/2002 al Consiliului si Parlamentului European), defineşte principiile generale şi cerinţele legislaţiei producţie 
de alimente, care au dus la  infiintarea Agenţiei Europene pentru Siguranţa Alimentară şi procedurile legate de 
siguranţa alimentară care au fost în vigoare din momentul in care ţara a aderat la UE la 1 mai 2004. Din 2013 
problemele sigurantei alimentare, veterinare şi fitosanitare sunt acoperite de Administration of the Republic of 
Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection ca organism apartinand de Ministerul Agriculturii 
şi Mediului din Slovenia 

Legislaţia şi statutul siguranţei alimentare rezultate sunt enumerate şi comentate pe site-ul ARSFSVSPP: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/varnost_hrane_in_zascita_potrosnikov/ 
 

Pachet de igienă 

Regulamentul (CE) nr.  852/2004  al Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena 
produselor alimentare include următoarele acte. Prezentul regulament face parte din pachetul"igiena", un corp de 
legi de stabilire a normelor de igienă pentru produsele alimentare care în plus faţă de: 

•  Regulamentul (CE) nr.   853/2004  care stabileste norme specifice de igienă publica pentru alimente de origine 
animală pentru a garanta un nivel înalt de siguranţă alimentară şi sănătatea publica; 

•  Regulamentul (CE) nr.   854/2004  pune în aplicare un cadru comunitar pentru controalele oficiale asupra 
produselor de origine animală destinate consumului uman şi stabileste norme specifice pentru carnea proaspătă, 
moluștele bivalve, lapte și produse lactate. 

 Următoarele acte suplimenteaza legislația comunitară privind igiena produselor alimentare: 

•  Regulamentul (CE) nr.   178/2002  stabileste principiile generale ale legislaţiei în domeniul alimentar. 
Prezentul regulament explica procedurile de siguranţă alimentară şi stabileşte European Food Safety 
Authority; 

•  Regulamentul (CE) nr.   882/2004  de reorganizare a controalelor oficiale privind produsele alimentare şi 
furaje pentru a se integra controale la toate etapele de producție și în toate sectoarele; 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/varnost_hrane_in_zascita_potrosnikov/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0852:EN:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84002_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84003_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f80501_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84005_en.htm


 

 

       
 

 

• Directiva 2002/99/EC  de stabilire a condiţiilor pentru introducerea produselor de origine animală pe 
piaţă şi restricţiile aplicabile produselor din ţări non-UE sau regiuni din ţările non-UE supuse restricțiilor 
de sănătate animala. 
 

 
Analiza de risc: 

Articolul 19 din Regulamentul 178/2002 / CE, articolul 8 din Regulamentul privind punerea în aplicare a anumitor 
regulamente comunitare referitoare la alimente, igiena produselor alimentare şi Controlul oficial al produselor 
alimentare, precum şi Art. 62, 63 şi 64 din Legea privind respectarea normelor sanitare privind operatorii din 
sectorul alimentar veterinar cu respectarea criteriilor impun ca  in cazul in care un produs este suspectat sau, pe 
baza dovezilor, se descopera că produsul nu este în conformitate cu cerinţele de siguranţă alimentară, se va 
efectua retragerea de alimente de pe piaţă. Este necesar să se informeze autoritatea care este competentă să 
efectueze controale oficiale în acest domeniu.  În Slovenia autoritatea este Administratia Republicii Slovenia pentru 
Siguranţa Alimentară, Sectorul Veterinar şi Fitosanitar. http://www.uvhvvr.gov.si/si/ 
  
 
Risc de comunicare: 
Prin obtinerea statutului de mebru deplin în UE în 2004 Slovenia a devenit, de asemenea, un membru in sistemul 
de alertă rapidă pentru alimente şi furaje - reţea RASFF (http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm)   
Punct de contact în Slovenia Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and 
Plant Protection 
(http://www.arhiv.vurs.gov.si/si/za_prebivalce_in_pravne_osebe/varna_hrana_krma_in_zdravila/letna_porocila_r
asff_rapid_alert_system_for_food_and_feed/) 
 
Publicatia 
Pliantul despre RASFF: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/docs/rasff_leaflet_sl.pdf 
 
 

 
Interesul consumatorilor: 

Obiectivele Comisiei pentru protectia consumatorului: 

 Promovarea imbunatatirii legislaţiei pentru a proteja consumatorii de bunuri şi servicii. 

 Îmbunătăţirea coordonării cu alte organisme specializate şi de supraveghere pentru a asigura o 
protecţie mai eficientă a consumatorului. 

 Un nivel ridicat de protecţie a drepturilor consumatorilor in privinta produselor periculoase, 
servicii şi interesele lor economice. 

Interesul consumatorilor: 
Consumatorii sunt informaţi despre rechemarea de alimente în modul specificat în anexa 1 din 
Regulamentul privind punerea în aplicare a anumitor regulamente comunitare referitoare la alimente, 
igiena produselor alimentare şi controlul oficial al produselor alimentare (dvs. L. RS, nr. 72/2010). 
 
 Responsabiliatile operatorilor 
Operatorii din sectorul alimentar informează Administraţia de Siguranţă Alimentară, Veterinara şi 

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84004_en.htm
http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm
http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://www.arhiv.vurs.gov.si/si/za_prebivalce_in_pravne_osebe/varna_hrana_krma_in_zdravila/letna_porocila_rasff_rapid_alert_system_for_food_and_feed/
http://www.arhiv.vurs.gov.si/si/za_prebivalce_in_pravne_osebe/varna_hrana_krma_in_zdravila/letna_porocila_rasff_rapid_alert_system_for_food_and_feed/
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/docs/rasff_leaflet_sl.pdf


 

 

       
 

 

Fitosanitara, în cazul retragerii sau cand toate alimentele sunt returnate, cu excepţia suplimentelor 
alimentare şi alimentele pentru scopuri nutriționale speciale (în acest caz, Inspectoratul de sănătate al 
RS). Notificarea se efectuează prin formular de notificare AFSVPP disponibil pe site-ul: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/umik_in_odpoklic_zivil/ 
 
 

      Sistemul de trasabilitate: 
Identificarea inregistrarii animalelor este organizata pe baza reglementărilor UE: Regulamentul (CE) 
nr. 1760/2000 Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind infiintarea unui sistem 
de identificare și înregistrare a bovinelor şi în ceea ce priveşte etichetarea cărnii de vită şi produse de 
carne de vită și a Regulamentului (CE) nr 820/97 abrogat, Regulamentul (CE) nr 21/2004 din 17 
decembrie 2003, instituirea unui sistem de identificare și înregistrare a ovinelor și caprinelor și de 
modificare a Regulamentului (CE) şi Directivele nr. 92/102/CEE şi 64/432/CEE 
 
Toate activităţile sunt controlate de Administratia Republicii Slovenia pentru Siguranţa Alimentară, 
Sectorul Veterinar şi Fitosanitar 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/ 
 
AFSVPP pastreaza VOLOS - Registrul Central de bovine, porcine şi Registrul Central de ovine și caprine 
accesibil pe portalul agenţiei. Condiţia ca deținătorul animalelor sa fie autorizat pentru acces la 
portalul VOLOS este intrarea în registrul deţinătorilor de animale (EIRŽ). De asemenea, registrul de 
colonii de albine şi Registrul Central de cabaline sunt păstrate pe AFSVPP.  Accesul la notificarea de 
stoc pentru porci, notificarea de stoc pentru oi şi notificare a numărului de colonii de albine este 
disponibil fără autorizare. 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali
/spletne_aplikacije/ 
 
Toate formularele şi instrucţiunile de înregistrare sunt accesibile pe site-ul AFSVPP: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali
/obrazci_in_navodila/ 
 
În Slovenia, etichetarea cărnii de vită este obligatorie. Sistemul este bazat pe un sistem de identificare 
a vitelor. Clienţii pot urmări originea carnii de vită slovenă achiziţionata pe baza inregistrarii numarului 
individual de animale în Registrul Central 
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/wjavnivpogled.startup 
 
Publicare: 
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Identifikacija_i
n_registracija_zivali/2013/KOmunikacije_EU/Slovenia_ovine_21_2004_2013.pdf  
 
 
Export –Import: 
Regulamente de import: 
Procesul de control este definit în Comisia de punere în aplicare a Regulamentul (UE) nr. 543/2011 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1234/2007 pentru fructe şi 
legume şi fructe și legume prelucrate; 
Regulamentul (CE) Nr. 2257/94 al Comisiei din 16 septembrie 1994 de stabilire a standardelor de 
calitate pentru banana; 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/umik_in_odpoklic_zivil/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali/spletne_aplikacije/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali/spletne_aplikacije/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali/obrazci_in_navodila/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali/obrazci_in_navodila/
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/wjavnivpogled.startup
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Identifikacija_in_registracija_zivali/2013/KOmunikacije_EU/Slovenia_ovine_21_2004_2013.pdf
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Identifikacija_in_registracija_zivali/2013/KOmunikacije_EU/Slovenia_ovine_21_2004_2013.pdf


 

 

       
 

 

Regulamentul Comisiei (CE) No. 2898/95 din 15 decembrie 1995 privind verificarea conformității cu 
standardele de calitate pentru banane. 
Conform reglementărilor  fructele şi legumele proaspete importate din ţări terţe trebuie să fie în 
conformitate cu standardele de piaţă sau standarde care sunt cel puțin echivalente cu acestea. 
Verificarea conformității este obligatorie înainte de procedura vamală de punere în liberă circulaţie, cu 
excepţia cazului loturilor mici pe care autoritățile de control o consideră a fi de risc scăzut 
Toate legislaţiile necesare pentru importul de produse alimentare este listat şi comentat pe site-ul 
AFSVPP: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/uvoz/rastlinski_proizvodi/uvoz_
hrane/#c18976 
 
Regulamentele şi procedurile de export sunt prezentate pe site-ul de administrare al Republicii 
Slovenia pentru Siguranţa Alimentară, in Sectorul Veterinar şi Fitosanitar: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/izvoz/ 
 
:Reglementările pentru accesul pe pieţele externe sunt disponibile, de asemenea, în baza de date Aces 
pe Piata UE: 
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm 
 

 
Alimente Sanatoase 

 În privinta siguranţei alimentare în Republica Slovenia, aşa-numita  «Legea a Alimentelor « ((ES) 
Regulamentul nr. 178/2002 al Consiliului si Parlamentului European), defineşte principiile generale şi 
cerinţele legislaţiei producţie de alimente, care au dus la  infiintarea Agenţiei Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi procedurile legate de siguranţa alimentară, care au fost în vigoare din 
momentul in care ţara a aderat la UE la 1 mai 2004. Din 2013 problemele sigurantei alimentare, 
veterinare şi fitosanitare sunt acoperite de Agenti pentru Siguranta alimentelor Veterinar si 
Fitosanitarhttp://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/varnost_hrane_in_zascita_potrosniko
v 

 Publicarea 
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/O_ministrstvu/Food_safety_and_
concern_for_the_consumer.pdf 
 
Sănătatea plantelor 

Slovenia este membru al Convenţiei internaţionale de protecţia plantelor – IPPC 
https://www.ippc.int/ 

Regulamentul național de bază în Slovenia este o lege privind protecția plantelor (Monitorul Oficial al 
RS, nr. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-SA-1, 40/2007, 62/2007-ZZVR-1-UPB2, 36 / 2010 
40/14-ZIN-B) şi încorporează toate reglementările UE privind protejarea si sanatatea plantelor.  
Autoritatea principală este Ministerul Agriculturii şi Mediului, Administratia Republicii Slovenia pentru 
Siguranţa Alimentară, Sectorul Veterinar şi Fitosanitar 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zakonoda
ja/zakon_mednarodna_konvencija_uvoz_izvoz/zakon/ 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/uvoz/rastlinski_proizvodi/uvoz_hrane/#c18976
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/uvoz/rastlinski_proizvodi/uvoz_hrane/#c18976
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/izvoz/
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/varnost_hrane_in_zascita_potrosnikov
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/varnost_hrane_in_zascita_potrosnikov
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/O_ministrstvu/Food_safety_and_concern_for_the_consumer.pdf
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/O_ministrstvu/Food_safety_and_concern_for_the_consumer.pdf
https://www.ippc.int/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zakonodaja/zakon_mednarodna_konvencija_uvoz_izvoz/zakon/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zdravje_rastlin/slovenska_zakonodaja/zakon_mednarodna_konvencija_uvoz_izvoz/zakon/


 

 

       
 

 

 

 
Certificat fitosanitar: 
Atunci când importati material de plantare sau seminţe din orice ţară terţă, materialele sunt însoțite 
de un certificat fitosanitar care să confirme absenţa dăunătorilor de carantină care sunt prescrisi de 
Directiva Consiliului 2000/29/CE de aplicare a actelor si care se aplică pe întreg teritoriul UE.  
Certificatul fitosanitar ar trebui să fie oferit de exportator înaintea expedierii materialului săditor şi 
eliberat sub autoritatea Administratiei Nationale Fitosanitare a țării exportatoare.  
 
Pentru exporturile în țări terțe (ţări din afara Uniunii Europene) şi originare din Republica Slovenia și 
Uniunea Europeană, certificatul fitosanitar de export este emis de o persoană oficială din 
Inspectoratul pentru siguranţa alimentelor, veterinar şi fitosanitar. Pentru loturile exportate în ţări 
terţe şi care nu provin din Uniunea Europeană, după importul în Republica Slovenia unde sunt stocate, 
reambalate, sau distribuite, ar trebui să fie emis certificatul fitosanitar de reexportare.  Ambele tipuri 
de certificate fitosanitare se eliberează cu condiția ca inspectorul fitosanitar în inspectarea unui 
transport constată că plantele, produsele vegetale sau alte articole sunt conforme cerinţelor 
fitosanitare specificate de țara importatoare. 
 
Toate informaţiile necesare sunt furnizate de Administratia Republicii Slovenia pentru siguranţa 
alimentară, sectorul veterinar şi fitosanitar: http://www.uvhvvr.gov.si/si/ 
 

 
Normele privind reziduurile de pesticide în produse alimentare: 

Sistemul legislativ sloven corespunde de asemenea legislatiei EU, în termeni de reziduuri de pesticide 
din produsele alimentare. El se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 396/2005 şi a fost adoptat ca act 
normativ privind punerea în aplicare a decretului Parlamentului European și al Consiliului din 23 
februarie 2005 privind conținuturile maxime de reziduuri de pesticide în/sau alimente şi furaje de 
origine vegetală și animală și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (Monitorul Oficial al 
Sloveniei Nr. 16/2009 * 1, 40/2010 * 2). Administratia Republicii Slovenia pentru siguranţa alimentară, 
sectorul veterinar şi fitosanitar este responsabila cu gestionarea zonei de reziduuri de pesticide şi 
controlul lor.  
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/ostanki_pesticidov/ 
 
Publicatii: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/ostanki_pesticidov/ Publication  
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/explanation_pesticide_residues.pdf 
 

Calitatea: 

Regulamente privind calitatea: Slovenia are legislaţie EU-armonizata pe baza Regulamentului (CE) nr. 
178/2002 cu toate modificările ulterioare şi toate reglementările conexe. Lista de reglementările UE in 
Slovenia este disponibila pe site-ul: 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/zakonodaja_eu 

  Legislatia slovena privind alimentele şi produse alimentare are pe verticala mai mult de 90 de 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/ostanki_pesticidov/
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/zakonodaja_eu


 

 

       
 

 

reglementări specifice pentru diferite produse agricole, produse alimentare şi este rezumată pe site-ul: 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/nacionalna_zakonoda
ja/vertikalni_predpisi_za_zivila  

 

 

Baza de Date privind Originea & Inregistrare 
 Slovenia este parte din sistemul DOOR şi 17 produse tradiţionale sunt deja în baza de date: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=48 
Scheme Europene şi Naţionale privind calitatea mai bună acceptate în Slovenia: 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in
_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/sheme_kakovosti.pdf 
Publicatie: despre produse traditionale nationale slovene: 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Zasciteni_proizvodi_SLO_ANG
/Zasciteni_brosura_SLO_SPLET.pdf 
 

Alte informatii legate de: 
Ministerul Agriculturii şi alte instituţii publice 

Ministerul Agriculturii şi Mediului din Slovenia 
A fost creat prin fuziunea dintre Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Alimentatiei din Republica 
Slovenia şi Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului al Republicii Slovenia. Prin urmare, a fost 
schimbat numele Ministerului. Ministerul acoperă 19 domenii de activitate din care 6 sunt in 
legatura cu agricultura, silvicultura, cresterea animalelor si alimentatia. Trei (apă, aer, natura) 
privesc mediul si fac parte tot din Minister. 
În cadrul Ministerului sunt active cinci agenţii diferite: Agenţia de RS pentru pieţele agricole şi 
dezvoltării rurale, Administraţia pentru Siguranţa Alimentară, Sanitar-Veterinara si Fitosanitara, 
Agenţia de Mediu Slovenă, Agenţia Slovenă de Securitate Nucleară, Inspectoratul pentru 
Agricultură si Mediu. 

http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/nacionalna_zakonodaja/vertikalni_predpisi_za_zivila
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/nacionalna_zakonodaja/vertikalni_predpisi_za_zivila
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=48
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/sheme_kakovosti.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Varna_in_kakovostna_hrana_in_krma/zasciteni_kmetijski_pridelki/sheme_kakovosti.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Zasciteni_proizvodi_SLO_ANG/Zasciteni_brosura_SLO_SPLET.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/publikacije/Zasciteni_proizvodi_SLO_ANG/Zasciteni_brosura_SLO_SPLET.pdf


 

 

       
 

 

 

Publicatia ministeriala privind strategia pentru 2014-2020: 
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/strategija_razvoj
_slo_kmetijstva_2020.pdf 
 
Servicii şi 

 
Adresa: 
Ministerul Agriculturii şi Mediului 
Dunajska 22 
SI - 1000 Ljubljana 
 SLOVENIA 
 
Tel.: +386 1 478 9000 
Fax: +386 1 478 9013 
  
 e-mail: gp.mko@gov.si 
web page:  http://www.mko.gov.si/en/ 
 

Serviciul public de consiliere agricolă 
PAAS este parte din Camera de Agricultură şi Silvicultura din Slovenia. CAFS este o organizatie 
non-guvernamentala a tuturor persoanelor si entitatilor legale care lucrează în sectoare din 
agricultură, silvicultură şi pescuit în Republica Slovenia.  PAAS furnizeaza ajutor tehnic gratuit şi 
consultanţă în agricultura, silvicultura, consultanţă juridică şi economică. De asemenea, ajută în 

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/strategija_razvoj_slo_kmetijstva_2020.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/strategija_razvoj_slo_kmetijstva_2020.pdf
mailto:gp.mko@gov.si
http://www.mko.gov.si/en/


 

 

       
 

 

participarea la diferite licitaţii publice legate de măsurile de PRD şi de date pentru subventii de 
CAP. CAFS are 8 institute locale să acopere întreg teritoriul Sloveniei. 
 
Adresa: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija 
Gospodinjska ulica 6 
1000 Ljubljana 
SLOVENIA 
 
Tel: ++ 386 1 51 36 600 
Fax: ++ 386 1 51 36 650 
 
 
Pagina de pornire a CAFS: http://www.kgzs.si/ž 
Introducere in limba engleză a CAFS: http://www.kgzs.si/gv/eu-in-svet/english.aspx 
http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/zivinoreja/oddelek-za-zivinorejo/kmetijska-svetovalna-sluzba-
pri-kgzs.aspx 

 

 
Rapoarte anuale: 
 Raportul anual al Agenției RS pentru pieţe agricole şi dezvoltare rurală 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Aktualno/2014/Letno
_porocilo__2013.pdf 
 Raportul anual al Serviciului Public de consultanţă agricolă 
http://www.kgzs.si/Portals/0/letno%20porocilo%20jsks.pdf 
Raportul anual al Inspectoratului pentru Agricultură şi Mediu 
http://www.iko.gov.si/fileadmin/iko.gov.si/pageuploads/IRSKGH_SKUPNO/IRSKO_POROCILO_ZA_
LETO_2013.pdf 
 

 
Alte informaţii legate de condiţiile naţionale pentru elaborarea planului de afaceri: 

 
Pornirea unei afaceri: 
 
Planificare 
Sablon de plan de afaceri: http://www.blazkos.com/orodja-in-primeri-poslovnih-nacrtov.php 

 
 
 
 

 

 
 

LINK LA INFORMATII DESPRE 
ALTA TARA 

http://www.kgzs.si/ž
http://www.kgzs.si/gv/eu-in-svet/english.aspx
http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/zivinoreja/oddelek-za-zivinorejo/kmetijska-svetovalna-sluzba-pri-kgzs.aspx
http://www.kgzs.si/gv/kmetijstvo/zivinoreja/oddelek-za-zivinorejo/kmetijska-svetovalna-sluzba-pri-kgzs.aspx
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Aktualno/2014/Letno_porocilo__2013.pdf
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Aktualno/2014/Letno_porocilo__2013.pdf
http://www.kgzs.si/Portals/0/letno%20porocilo%20jsks.pdf
http://www.iko.gov.si/fileadmin/iko.gov.si/pageuploads/IRSKGH_SKUPNO/IRSKO_POROCILO_ZA_LETO_2013.pdf
http://www.iko.gov.si/fileadmin/iko.gov.si/pageuploads/IRSKGH_SKUPNO/IRSKO_POROCILO_ZA_LETO_2013.pdf


 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această publicaţie a fost elaborata in cadrul proiectului AGRO-START 

"Reţea transnaţionala pentru sprijinirea IMM-urilor din sectorul creşterii animalelor şi 
horticultură" 

Axa prioritara: Facilitarea inovarii si antreprenoriatului 
Aria de intervenţie: Dezvoltarea mediul favorabil pentru antreprenoriat inovativ 

Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei 

 

 

 

 

 

 http://www.agro-start-see.eu 

 

http://www.agro-start-see.eu/
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