
  
 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 
Uniunea Europeană pune în mișcare acțiunea de promovare a sorgului  în  Europa 
Dezbaterile primului congres european al sorgului – desfășurate la București în noiembrie, anul 
trecut – au generat o dinamică nouă în sector, confirmată prin concluziile împărtășite larg de toți 
participanții la eveniment și concretizate printr-un apel la crearea unei organizații 
interprofesionale la nivel european.  
 
Acest deziderat a fost, la scurt timp, materializat prin decizia Comisiei Europene, de validare a unui 
buget de 1,17 milioane € – din care 870 000 € sunt fonduri europene pe trei ani, destinate 
promovării acestei plante în Europa, începând cu primăvara anului 2017. Un nou impuls a fost 
lansat, așadar, pe direcția elaborării unei strategii coerente de dezvoltare a sorgului, în paralel cu 
confirmarea interesului pe care îl suscită acesta.  
 
În urma întocmirii, în primăvara anului 2016, a dosarelor de cereri de finanțare europeană pentru 
promovarea sorgului-boabe, sorgului furajer și sorgului de sămânță, Federația Națională a 
Producției de Semințe de Porumb și de Sorg (F.N.P.S.M.S.) a fost înștiințată de Comisia Europeană 
cu privire la acordarea acestor fonduri, primind astfel undă verde pentru derularea programelor de 
promovare pe două areale geografice distincte:  
 
- cinci țări din U.E.: Franța, Spania, Italia, Bulgaria și România;  
- două țări din Europa de Est: Rusia și Ucraina. 
 
În urma semnării, zilele trecute, a acordurilor de finanțare – de către FranceAgriMer (organism care 
reprezintă, pentru aceste dosare, Ministerul francez al Agriculturii și Comisia Europeană) și 
F.N.P.S.M.S. –, programul de promovare pe trei ani va începe în primăvara anului 2017, cu două 
acțiuni, axate pe o mai bună popularizare a acestei plante și evidențierea avantajelor ei, în scopul 
dezvoltării ei în Europa. Aceste acțiuni vor cuprinde: înființarea unor loturi demonstrative, 
redactarea unor manuale tehnice, organizarea unor formări profesionale, crearea unei pagini 
internet dedicate acestei plante, realizarea unor clipuri TV, organizarea unor deplasări pentru 
reprezentanți ai presei, realizarea de materiale promoționale ș.a.. 
 
Aceste acțiuni de promovare vor fi dublate de structurarea treptată a unui organism 
interprofesional european al sorgului, sub egida entității „Sorghum ID”.  
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