
www.poca.ro

Titlu proiect: „Consolidarea capacității M.A.D.R. de a elabora politici și reglementări 
specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și 

integritatea produselor agroalimentare”

Codul SIPOCA/MySMIS: 589/126983



Axa Prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv specific: 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

Beneficiar: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Perioada implementare: 51 luni, începând cu 13.09.2019 pâna la 13.12.2023

Valoarea totală eligibilă:  27.989.984,07 lei, din care: 
valoare eligibilă nerambursabilă în sumă de 23.507.069,83 lei
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului M.A.D.R. în sumă de 
4.482.914,24 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
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OBIECTIVE

Obiectivul proiectului este acela de a întări capacitatea MADR de a elabora propuneri de

politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi, de reducere a poverii

administrative pentru mediul de afaceri și implementarea unor măsuri de simplificare

pentru cetățeni, realizat printr-o serie de obiective specifice:

OS.1. Elaborarea unui pachet de propuneri de politici publice în domeniul

agroalimentar (trasabilitatea și integritatea, gestionarea situațiilor de criză de piață sau

epizootice, promovarea produselor agroalimentare și cuantificarea risipei alimentare),

bazate pe dovezi, crearea mecanismelor instituționale, administrative și procedurale,

inclusiv sistematizarea legislației actuale și formularea unui plan etapizat de propuneri

pentru îmbunătățirea, simplificarea și completarea după caz a acesteia;
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OS.2. Elaborarea unui sistem informatic integrat de management și monitorizare în

domeniul agroalimentar, sistem informatic care să furnizeze date privind producția,

procesarea, depozitarea, comercializarea, consumul, bilanțul import/export,

prognozele consum intern și cerere-ofertă pe piață internă precum și pe noi piețe etc;

OS.3. Instruirea grupului țintă atât pentru aplicarea propunerilor de politici publice cât

și pentru utilizarea sistemului informatic și ulterior diseminarea informațiilor către

mediul de afaceri și cetățeni.
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PROBLEME LA CARE RĂSPUNDE PROIECTUL (1)

❖ Lipsa de informații și date actualizate cu privire la producția de produse agricole și

procesate, la trendurile de consum intern și internațional, nu oferă posibilitatea

realizării unui echilibru între cerere și ofertă și a orientării producției de alimente

către cererea de pe piață, generând surplus alimentar, care se transformă în deșeuri

alimentare;

❖ Risipa alimentară reprezintă o problema tot mai des abordata la nivel mondial, fiind

un factor generator de risipa a tuturor resurselor utilizate în producerea hranei:

terenul arabil, apa, energie, materie prima, cauzând astfel creșterea emisiilor de CO2 și

a poluării;
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PROBLEME LA CARE RĂSPUNDE PROIECTUL (2)

❖ MADR se confrunta cu un deficit de personal cu competențe în domeniul

gestionarii politicilor publice și planificării strategice, în special în ceea ce

privește modul de aplicare a legislației în vigoare privind produsele

agroalimentare;

❖ Personalul se confrunta cu lipsa de analize, studii privind identificarea unei

soluții având ca obiect trasabilitatea si integritatea produselor

agroalimentare, gestionarea situațiilor de criza din piață, de volatilitate a

prețurilor sau epizootii/ infestări cu boli sau dăunători a culturilor,

comercializarea și promovarea produselor agroalimentare și cuantificarea

risipei alimentare.
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PROBLEME LA CARE RĂSPUNDE PROIECTUL (3)

❖ Personalul se confruntă cu lipsa unor documente de politici publice

(strategii, planuri, propuneri de politici publice) care să fundamenteze

elaborarea unor politici publice bazate pe implementarea unei soluții pentru

aspectele menționate anterior, precum și cu lipsa unui sistem informatic

integrat de management și monitorizare care să conțină baze de date

interconectate pentru fundamentarea și elaborarea unor politici publice

sectoriale eficiente.

www.poca.ro



REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI (1)

(1) Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

Rezultat 1: Pachet de propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar, în
concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 şi
cu Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, elaborat.

Rezultat 2: Fond activ al legislației în domeniul agroalimentar, simplificat, sistematizat şi
completat (cel puțin un act normativ elaborat, aprobat și publicat).

Rezultat 3: Proceduri şi reglementări cu incidența asupra mediului de afaceri, în domeniul
agroalimentar (ca de ex. legislația privind risipa alimentară, măsuri de gestionare
a crizelor epizootice, asigurarea trasabilității și integrității produselor
agroalimentare) pentru reducerea poverii administrative față de acesta (ex.
fermieri, asociații ale acestora, cooperative, procesatori, retaileri, consumatori)
în concordanța cu SMBR 2014-2020, simplificate.
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REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI (2)

(2) Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, se urmăreşte atingerea următoarelor rezultate:

Rezultat 4: Proceduri pentru reducerea birocrației în interacțiunea cetățean – instituții

publice cu atribuții în domeniul agroalimentar în concordanță cu Planul integrat

pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni, în domeniul

agroalimentar, simplificate.

Rezultat 5: Transfer de cunostințe si crearea de noi abilități pentru personalul din MADR în

vederea gestionării (elaborării, implementării, monitorizării, evaluării) politicilor

publice elaborate, a procedurilor simplificate de reducere a poverii

administrative de interacțiune a cetățenilor şi mediului de afaceri cu

instituțiile responsabile (MADR).
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MODUL ÎN CARE PROIECTUL CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII 
CETĂȚENILOR (1)

❖ Elaborarea unui concept de sistem informatic integrat de management și
monitorizare în domeniul agroalimentar (SIIMM), util pentru a identifica în cel
mai scurt timp:

o trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare;

o posibile cauze ale aspectelor ce generează conflicte comerciale care
implică siguranța alimentară a consumatorilor;

o trendurile pieței, evoluția cererii și ofertei de produse agroalimentare;

o monitorizarea și cuantificarea risipei alimentare.
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MODUL ÎN CARE PROIECTUL CONTRIBUIE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA VIEȚII 
CETĂȚENILOR (2)

❖ Analiza mediului intern și extern facilitează identificarea soluțiilor și
sistematizarea cadrului normativ necesar și formularea de propuneri pentru
configurarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor
umane pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe
dovezi referitoare la:

o trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare;

o gestionarea situațiilor de criza din piață;

o comercializarea și promovarea produselor agroalimentare;

o cuantificarea risipei alimentare;

❖ Totodată, prin acest proiect se va realiza și simplificarea legislației și
reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru
cetățeni.
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SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE MANAGEMENT ȘI 

MONITORIZARE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR 

– SIIMM –

Caracterul inovator al proiectului este dat de realizarea unui sistem strategic
național pentru trasabilitatea si integritatea produselor agroalimentare construit
cu suportul unui sistem informatic integrat, care să permită comasarea bazelor de
date și prelucrarea acestora în scopul furnizării de opțiuni de politici publice,
precum și în scopul prestabilit de asigurare a trasabilității și integrității produselor
agroalimentare.



SIIMM are ca obiectiv obținerea unor rezultate specifice (1):

❖ Crearea unei infrastructuri informatice care să permită
interconectarea tuturor instituțiilor subordonate MADR precum și a altor
sisteme de colectare de date necesare asigurării trasabilității și
integrității produselor agroalimentare;

❖ Crearea unui sistem informatic care să realizeze furnizarea într-o
manieră simplificată și integrată a serviciilor publice către cetățeni;

❖ Înregistrarea și monitorizarea aplicării tratamentelor fitosanitare
efectuate asupra culturilor:

o Registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a
plantelor;

o Vizualizarea tuturor informaților și documentelor aferente fermei.
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SIIMM are ca obiectiv obținerea unor rezultate specifice (2):

www.poca.ro

❖ Monitorizarea respectării standardelor de comercializare,

prevăzute prin regulamentele Comisiei Europene, aferente legumelor

și fructelor proaspete:

o Gestiunea centralizată a operatorilor;

o Evidența cererilor pentru operatorii care nu au fost înscriși în

system;

o Gestiunea inspectorilor organismelor de control județene;

o Gestiunea controalelor de conformitate pe piața internă;



SIIMM are ca obiectiv obținerea unor rezultate specifice (3):

❖ Crearea unui mecanism de raportare de tip PowerBI care să furnizeze, într-o
manieră simplificată și facilă, informații din sistemul informatic integrat de
management și monitorizare în domeniul agroalimentar (SIIMM);

❖ Crearea unui mecanism de raportare de tip Robotic Process Automation :

o Simplificarea activitații personalului din cadrul MADR și a insituțiilor
subordonate;

o Diminuarea semnificativă a timpilor alocați unor activități repetitive, cum
ar fi preluarea anumitor documente sau seturi de informații din cadrul
instituțiilor cu care MADR va fi interconectată.
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SUSTENABILITATE ȘI COMPLEMENTARITĂȚI CU ALTE PROIECTE (1)

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin rezultatele principale generate prin implementarea
proiectului.

❖ Angajații MADR și din cadrul structurilor subordonate care vor forma atât grupul țintă care va fi instruit în
segmentele de interes major din domeniul industriei agroalimentare, vor dobândi noi competențe și
abilități, consolidându-și portofoliul de competențe deținute. Se va crea astfel un nucleu de specialiști
care să reprezinte o resursă pe termen lung ce va putea fi valorificată în vederea eficientizării
activității instituției;

❖ Echipa de management a proiectului va disemina cunoștințele dobândite unui număr cât mai mare de
factori interesați de rezultatele proiectului;

❖ Sistemul informatic implementat, care are rolul de instrument pentru buna gestionare a sistemului
strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare va fi utilizat și ulterior
finalizării proiectului;

❖ Îmbunătățirea rețelelor de comunicare și crearea deprinderii pentru lucru în echipe
interdepartamentale, organizate pe orizontală și nu în sistem ierarhic.
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SUSTENABILITATE ȘI COMPLEMENTARITĂȚI CU ALTE PROIECTE (2)

❖ Proiectul este complementar cu „Analiza privind integritatea Alimentelor din România”,
realizată în anul 2015, analiză de impact realizată cu finanțare prin POAT 2007-2013,
care identifică o serie de opțiuni pentru a răspunde problematicii fraudei alimentare:
dezvoltarea cadrului instituțional pentru prevenirea și combaterea fraudei alimentare,
constituirea unui sistem transparent de informare, educare și formare și promovarea de
măsuri de combatere a fraudei alimentare;

❖ Proiectul este complementar cu „Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel național (RO-
RISK) cod SIPOCA 30”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, derulat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
(IGSU) în parteneriat cu alte 13 instituții și prin care s-a realizat evaluarea riscurilor de
dezastre la nivel național, sub aspectul impactului inundațiilor, secetei, cutremurelor,
alunecărilor de teren, prăbușirilor și surpărilor, incendiilor de pădure, accidentelor
industriale, nucleare, epidemiilor și zoonozelor (transmiterea bolilor de la animale la om si
invers) asupra siguranței cetățenilor și planuri de prevenire și răspuns la situații de urgență.
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PRINCIPII ORIZONTALE

DEZVOLTARE DURABILĂ
Ne asigurăm că activitățile desfașurate 
în cadrul proiectului contribuie la 
eficientizarea consumului de resurse.

EGALITATEA DE ȘANSE

Respectăm principiul egalității de șanse și 

tratament între femei și bărbați, 

nediscriminării și a egalității de gen.



Articolele, anunțurile și alte informații referitoare la activitățile derulate în cadrul proiectului le
puteți regăsi la:

https://www.madr.ro/proiecte-cu-finantare-nerambursabila/proiect-poca-transabilitate.html

https://www.facebook.com/Trasabilitatea-si-integritatea-produselor-agroalimentare-POCA-126983-
100202968501347

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Camelia STUPARU – Manager proiect
e-mail: camelia.stuparu@madr.ro
Tel. +40 740.100.040
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VĂ MULȚUMIM!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 

poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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