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Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente 

Componenta 1:CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a 

formula politici publice alternative 

Proiect: : „Legislaţie actualizată pentru un comerţ calitativ cu produse agroalimentare” 

Cod proiect: 111846   

 

 

           

REZULTATE IMPLEMENTARE 

proiect POCA 111846 

„Legislaţie actualizată pentru un comerţ calitativ cu produse 

agroalimentare” 

 
 

În perioada 27 iunie 2018 - 26 iunie 2019 ASOCIAŢIA ACDBR (Asociația Companiilor de 

Distribuție de Bunuri din România) implementează proiectul „Legislaţie actualizată pentru un 

comerţ calitativ cu produse agroalimentare” cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă. 

 

Obiectivul General al proiectului a fost reprezentat de formularea de propuneri alternative la 

politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea îmbunătățirii activităților 

de comerț cu produse agroalimentare din România. 

 

 

 

REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

 
 

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

 

 3 Rapoarte de progres trimestriale întocmite 

 5 Cereri de Rambursare şi 4 Cereri de plată depuse 

 Rapoarte lunare de activitate ale angajaţilor 

 8 Dosare de achiziţie 

 6 Notificări depuse 

 Metodologii şi proceduri specifice întocmite 

 44 Şedinte ale echipei de proiect 

 1 Vizită de monitorizare a AM POCA la Masa rotundă din 4 aprilie 2019 

 1 Acţiune de verificare a AM POCA la sediul beneficiarului în perioada 23 - 24 mai 2019 

 

A2. INFORMARE ȘI PUBLICITATE 

 

 1 Conferinţă de lansare a proiectului organizată 

 1 Conferinţă de închidere a proiectului organizată 
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 2 Comunicate de presă apărute în cotidianul Evenimentul Zilei 

 1 Secţiune pe website-ul solicitantului realizată 

 Set instrumente de promovare (afişe, pliante, roll-up) 

 

A3. REALIZAREA UNEI CERCETĂRI/STUDIU ASUPRA PROBLEMELOR EXISTENTE 

ÎN LEGISLAȚIA COMERCIALĂ ȘI FISCALĂ 

 

 1 Cercetare/Studiu realizată cu 232 subiecţi 

 1 Raport final al studiului elaborat şi livrat 

 

 

A4. DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR MEMBRILOR GRUPULUI 

ȚINTĂ PRIN PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE 

 

 50 Participanţi la cursuri, instruiţi în domeniul legislaţiei comerciale şi fiscale în domeniul 

comerţului cu produse agroalimentare, organizate la Focşani, Ploieşti şi Bucureşti  

 

A5. ORGANIZAREA UNEI MESE ROTUNDE CU REPREZENTANȚI AI ONG-URILOR 

INSTITUȚIILOR PUBLICE DE RESORT 

 

 1 Masă rotundă dezbatere organizată în data de 14 decembrie 2018 la Bucureşti 

 

A6. ELABORAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE A LEGISLAȚIEI PRIVIND 

COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI PREVEDERI FISCALE 

 

 1 Set ce cuprinde 53 de propuneri de modificări legislative elaborate în cadrul proiectului, 

cu sediul materiei în 14 acte normative distincte. 

 

A7. DISEMINAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE LEGISLATIVĂ ȘI CREAREA 

UNEI REȚELE DE COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ 

 

 1 Masă rotundă diseminare organizată în data de 4 aprilie 2019 la Bucureşti 

 Activităţi specifice de diseminare în rândul instituţiilor/autorităţilor publice precum şi în 

rândul mass-media 

 5 Protocoale de colaborare semnate cu instituţii/autorităţi publice 

 1 Mediaplan realizat şi implementat, cu următoarele apariţii: 

- Televiziune: 1 x TVR1, 5 x ANTENA3, 9 x PROFIT 

- Online:  

 difuzare video reportaj: 1 x profit.ro, 1 x EM360.ro, 1 x economistul.ro  

 difuzare articol advertorial: 3 x antena3.ro, 3 x jurnalul.ro, 3 x money.ro,  

     1 x modernbuyer.ro, 1 x agrostandard.ro, 2 x economistul.ro, 2 x EM360.ro 

- Radio:1 x RRA şi 1 x RFI 

- Print: 2 x Economistul şi 1 x DeBizz 

- Comunicat: 1 x Agerpres, 1 x News.ro, 1 x Comunicate.ro 
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INDICATORI REALIZAŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 

 

 

 

Indicatori prestabiliţi de rezultat 

 

ONG-uri şi parteneri sociali care au formulat şi promovat propuneri alternative la politicile publice 

iniţiate de Guvern – 1 

 

Indicatori prestabiliţi de realizare 

 

ONG-uri şi parteneri sociali sprijinite pentru a-si îmbunătăţi capacitatea de a formula şi promova 

propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern-1 

 

Personal din ONG-uri şi parteneri sociali care participă la  activităţi de formare – 50 

 

Indicatori suplimentari de realizare 

 

Propuneri alternative elaborate în domeniul legislaţiei comerţului cu produse agroalimentare şi  

aspecte privind fiscalitatea - 1  

 

Personal din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi- 50  

 

Acorduri/protocoale interinstituţionale semnate, inclusiv cu scopul de monitorizare şi evaluare- 5 

 

Masă rotundă/dezbatere organizată pe marginea propunerilor de modificări legislative- 1 

 

Masă rotundă/dezbatere organizată cu scopul diseminarii propunerilor de modificari 

legislative- 1 
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REZULTATE PROIECT CORELATE CU REZULTATELE DE 

PROGRAM 
 

1. Rezultat de program - capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. 

 

Rezultat de proiect - Personal din ONG-uri, parteneri sociali și instituții publice instruiți - 50 de 

persoane instruite  în domeniul legislației comerțului cu produse agroalimentare și aspecte privind 

fiscalitatea. 

 

2. Rezultat de program - propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, 

acceptate. 

 

Rezultat de proiect - Propuneri alternative elaborate în domeniul legislației comerțului cu produse 

agroalimentare şi aspecte privind fiscalitatea - 1 propunere cuprinzând minimum 5 acte normative. 

 

3. Rezultat de program - Capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. 

 

Rezultat de proiect - Cercetare/studiu în rândul reprezentanților ONG-urilor, partenerilor sociali și 

instituțiilor publice - 1 studiu/cercetare realizat. 

 

4. Rezultat de program - Capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. 

 

Rezultat de proiect - Masă rotundă/dezbatere organizată pe marginea propunerilor de modificări 

legislative - 1 masă rotundă organizată. 

 

5. Rezultat de program - Capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. 

 

Rezultat de proiect - Masă rotundă/dezbatere organizată cu scopul diseminării propunerilor de 

modificări legislative - 1 masă rotundă organizată. 

 

6. Rezultat de program - Capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. 

 

Rezultat de proiect - 1 campanie de diseminare a propunerilor de modificări legislative prin adrese 

oficiale, 1 campanie media de diseminare a propunerilor de modificări legislative. 

 

7. Rezultat de program - Capacitatea crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în 

formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. 

 

Rezultat de proiect - Acorduri/protocoale interinstituționale semnate, inclusiv cu scopul de 

monitorizare și evaluare - minimum 5. 

 

 

Întocmit, 

Manager proiect ILIE DAN CLAUDIU 


