“Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”

Cod SIPOCA/SMIS2014 : 165/111846

Beneficiar: Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România

Scopul proiectului: formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru
actualizarea cadrului legislativ specific în vederea imbunătățirii activităților
de comerț cu produse agroalimentare din România.
Dată incepere proiect: 27 iunie 2018
Perioada de implementare a proiectului: 12 luni(27 iunie 2018-26 iunie 2019)
Valoarea totală a proiectului: 843.158 Lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 693.954,33 Lei

Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European

“Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”
POCA/111/1/1/111846
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă

Proiectul “Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”este un proiect
implementat de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România, persoană juridică de drept privat cu
Actului Consitutiv scopul Asociației este de a sprijini dezvoltarea activității economice și a investițiilor în domeniul
distribuției, formarea și perfecționarea profesională, primirea și oferirea de informații tehnice și juridice necesare
dezvoltării, consultanță, și de a reprezenta interesele asociaților săi, în raport cu autoritățile române și străine, cu
agenții economici sau cu alte instituții nonguvernamentale din țară și străinătate.

dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu” iar Legea 24/2000 stipulează că “activitatea de legiferare reprezintă
principala modalitate de implementare a politicilor publice.”
Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societății, comerțul are o importanță strategică pentru dezvoltarea
echilibrată și viabilă a sistemelor economice și sociale din orice țară.
multiple, în cadrul cărora roluri importante revin distribuției cu amănuntul, depozitării mărfurilor și aprovizionării cu
ridicata, precum și activităților de import-export.
Într-o asemenea accepțiune, comerțul reprezintă una dintre cele mai importante laturi ale economiei moderne,
devenind elementul principal al economiei de piață, indiferent de forma acesteia.
O verigă importantă a comerțului o reprezintă distribuția. În economia modernă, procesul de distribuție este privit
ca un proces care contribuie la promovarea progresului economic general. Într-un asemenea cadru de interpretare,
distribuția depășește limitele unei simple vehiculari de mărfuri, adăugând sau asociind acesteia o gamă de servicii
și preferințelor consumatorilor.
Conceptul de distribuție are în vedere un ansamblu complex de activități care încep din momentul în care produsul
În viziunea marketingului modern, distribuția este un concept complex ce
mărfurilor, relațiile ce apar pe piață și ansamblul activităților ce marchează trecerea de la producător la consumator
al produselor.
pentru toți actorii implicați și, foarte important, pentru bene
În acest context, proiectul urmărește armonizarea și actualizarea cadrului legislativ în ceea ce privește comerțul cu
produse agroalimentare din România, lucru posibil prin implicarea activă nu doar a autorităților publice decidente,
ci și a ONG-urilor direct interesate (asociații patronale, sindicale, profesionale ale producătorilor, procesatorilor,
distribuitorilor, comercianților) și a partenerilor de dialog social.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
îmbunătățirii activităților de comerț cu produse agroalimentare din România reprezintă obiectivul general al
proiectului.
Acesta contribuie la atingerea obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților
prioritare 1,OS 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP precum și la
realizarea obiectivelor și măsurilor stabilite în cadrul Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020
(SCAP).
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A 2. INFORMARE ȘI PUBLICITATE
în acest fel o
în

A 3 - REALIZAREA UNEI CERCETĂRI/STUDIU ASUPRA PROBLEMELOR EXISTENTE ÎN LEGISLAȚIA COMERCIALĂ ȘI FISCALĂ

A 4 - DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ PRIN PARTICIPAREA LA
ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE

abilit

ă

ă

A5. ORGANIZAREA UNEI MESE ROTUNDE CU REPREZENTANȚI AI ONG-URILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DE
RESORT

A6. ELABORAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE A LEGISLAȚIEI PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR
ALIMENTARE ȘI PREVEDERI FISCALE

ă

A7. DISEMINAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE LEGISLATIVĂ ȘI CREAREA UNEI REȚELE DE COOPERARE
INTERINSTITUȚIONALĂ

PREZENTAREA ASOCIA IEI COMPANIILOR DE DISTRIBUTIE DE BUNURI DIN ROMANIA
(ACDBR)

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România
Str. Sirenelor nr.35, sect 5, București
Tel: 0722.322.493

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Str. Cristian Popișteanu nr. 3 – 5, Sector 1, București
Telefon : 021.310.40.60
E-mail: amdca@poca.ro
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“Legislație actualizată pentru un comerț calitativ cu produse agroalimentare”
Cod SIPOCA/SMIS2014 : 165/111846

Beneficiar: Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România

Scopul proiectului: formularea de propuneri alternative la politicile publice
pentru actualizarea cadrului legislativ specific în vederea imbunătățirii
activităților de comerț cu produse agroalimentare din România.
Dată incepere proiect:27 iunie 2018
Perioada de implementare a proiectului:12 luni(27 iunie 2018-26 iunie 2019)
Valoarea totală a proiectului: 843.158 lei

Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de
Uniunea Europeană, din Fondul Social European

