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ROMA�HA ,__ 

lU�EJUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 

U) Ploieşti, Bulevardul Republlcll 2-4 

Către: Primăria Orasului / Comunei , 

În atenţia Dlui Primar, 

Subiect: Aplicaţia CPAC- CATALOGUL PRODUSELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR CERTIFICATE 

Agenţia pentrn Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) susţine producătorii români şi serviciile 

autentice, atestate ia nivel naţional şi european, prin intermediul CPAC - Catalogul Produselor şi 

Activităţilor Certificate, aplicaţie unică în România creată pcntm telefonia mobilă. 

Ataşat acestei adrese, vă transmitem comunicatul de presă AFIR cc conţine detalii referitoare la acest 

subiect. 

Cu stimă, 

PREŞEDINTE 

Iulian l)lll\1ITRESCl 

/.,/ 

(CR/AMV) 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Paramentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE, informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse in acest mesaj sunt confidenţiale, iar prelucrarea lor se
efectuează in scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. Informaţiile sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor 

menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să le primească. 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

Aplicaţia CPAC pentru mobil are acum 957 de creatori autentici de gusturi desăvârşite 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale susţine producătorii români şi serviciile 

autentice, atestate la nivel naţional şi european, prin intermediul CPAC - Catalogul Produselor şi 

Activităţilor Certificate, aplicaţie unică în România creată pentru telefonia mobilă. 

La momentul lansării aplicaţiei CPAC, în 2018, aceasta includea 230 de producători şi 

753 de produse listate. Până în prezent numărul lor a crescut considerabil şi acum sunt înscrişi în 

CPAC 957 de producători şi 2.883 de produse. Cea mai mare creştere o reprezintă produsul 

montan, de la 36 în anul 2018, la 1.906 în acest moment. De asemenea, au înregistrat creşteri şi 

produsele tradiţionale (de la 592 la 656), produsele viticole atestate, cât şi restul produselor 

atestate la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Aplicaţia CPAC include modulul privind produsele atestate la nivel naţional (produse 

tradiţionale, montane, cu reţetă consacrată), la nivel european (produse cu denumire de origine 

protejată - DOP sau cu indicaţie geografică protejată - IGP) şi modulul privind pensiunile 

agroturistice (pensiuni turistice, pensiuni agroturistice, puncte de informare turistică, centre de 

recreere). 

Experţii IT din cadrul AFIR, care au creat aplicaţia, lucrează în acest moment la 

dezvoltarea CPAC. Astfel, în cursul acestui an, într-o primă etapă de dezvoltare, aplicaţia va fi 

completată cu modulul privind prezentarea meşteşugarilor care au beneficiat de finanţare 

nerambursabilă prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modulul 

privind prezentarea târgurilor şi a evenimentelor locale (conform informaţiilor comunicate de 

Consiliile judeţene), dar şi cu o nouă interfaţă care să permită parcurgerea cât mai facilă a tuturor 

informaţiilor disponibile. 

Reamintim că aplicaţia CPAC este dezvoltată integral în regim de voluntariat de către 

experţii IT din cadrul AFIR şi poate fi utilizată de toţi cei interesaţi atât în sistemul de operare 

Android (descărcare din Google Play - CPAC: https://bil.iv/3qhKU6x), cât şi în 10S (descărcare din 

App Stare - CPAC Romania: https://app!e.co/3uq5!-f2J). În această aplicaţie regăsiţi toţi producătorii 

certificaţi la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi toate produsele alimentare 
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româneşti atestate european şi naţional, fiind o transpunere grafică şi facilă a Registrul Naţional al 

Produselor Tradiţionale (RNPT) al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. De asemenea, 

aplicaţia include beneficiarii PNDR care au primit finanţare nerambursabilă prin Fondul European 

pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru agroturism şi activităţi turistice în mediul rural. 

Totodată, prin intermediul CPAC, utilizatorii pot verifica autenticitatea produselor şi 

consulta detaliile referitoare la producător şi la reţetele utilizate, cu ajutorul funcţiei de scanare a

codurilor QR aplicate de producători în punctele de desfacere a produselor omologate. Aplicaţia 
CPAC afişează cu ajutorul Google Maps toţi producătorii de pe teritoriul României care deţin 

certificate de calitate, cu ajutorul indicatorilor sortaţi pe culori, în funcţie de tipul de produse 

realizate. În acest fel, CPAC permite accesarea detaliilor legate de produs apăsând direct pe semnul 

de pe hartă, indicarea drumului către producător, aflarea datelor de contact ale producătorilor, cât 

şi afişarea tuturor produsele realizate de producător. 
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