
Denumirea măsurii – Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru 
produsele locale 
CODUL Măsurii - Măsura 3/3A 
Tipul măsurii: ���� INVESTIȚII 

 SERVICII  

���� SPRIJIN FORFETAR  

 
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  

 
Conform analizei SWOT, in teritoriu exista o mare fragmentare a sectorului agricol in 
exploatatii mici cu competitivitate redusa si inerente dificultati de integrare a produselor 
pe piata. Nivelul de procesare al produselor destinate pietei locale si regionale este, de 
asemenea scăzut, predominând produsele agricole trasferate brut spre consumatorii 
potentiali. 
În teritoriul GAL există un potențial încă nevalorificat, de recunoaștere a mărcilor locale 
prin includerea acestora în schemele de calitate UE. In acest sens, masura isi propune 
sprijinirea initiativelor de consolidare a produselor locale si regionale prin stimularea 
producerii si comercializarii sortimentelor cu traditie in microregiune. 
In cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea operatiunilor specifice 
de inregistrare a produselor si brand-urilor locale si regionale, integrarea acestora in sisteme 
de tip lanturi scurte si sprijinirea actiunilor specifice. Sprijinul financiar este destinat pentru 
aplicarea schemelor de calitate, stimularea proceselor şi a proiectelor realizate în 
comun,realizarea lanţurilor scurte, crearea de pieţe locale. Investițiile vor avea un impact 
pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 
Sprijinirea are drept scop  stimularea înfiinţării de grupuri de producatori/asociatii, de 
realizare a lanţurilor scurte şi protejarea produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi 
locale,în scopul includerii lor ca şi componentă de bază a activităţilor de turism rural, 
precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea 
teritorilor leader. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

- favorizarea competititvitatii agriculturii 
- obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale,inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. 
Obiective specifice ale masurii  

Sprijinirea fermierilor, grupurilor de fermieri în vederea protejării produselor alimentare şi 
agricole la nivel naţional sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate, a proceselor 
şi a proiectelor realizate în comun, realizarea lanţurilor scurte, crearea de pieţe locale. 
Contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la creşterea şi 
diversificarea  activităţilor de procesare a produselor agricole,crearea de branduri locale , 
de integrare în  turismul rural şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul 
strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. 
Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Prioritatea 2- Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de 
agricultura 
Prioritatea 3- Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si 



comercializarea produselor agricole 
 
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Regulamentul UE nr.1305/2013- Scheme de 

calitate pentru produsele agricole si alimentare.  
 
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 
3A  Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 
acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 
adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte 
de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori n si al organizatiilor 
interprofesionale.  
 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
• Inovare: 
Sprijinul pentru finanțarea realizării unei retele pe lantul scurt  și finanțarea investițiilor 
comune prezintă abordarea complexă a problematicii cooperării în domeniul agricol, 
procesareși valorificarea produselor agricole primare.  
În cadrul acestei măsuri vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter 
inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a tehnologiilor moderne. 
• Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 
Sprijinirea procesării și vânzării produselor agricole primare și prelucrate în cadrul unui lanț 
scurt vizează reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de 
producere a producției agroalimentare, de pastrare, prin creșterea siguranței alimentare, 
prin adaptarea produselor la cerințele pieței locale și prin reducerea emisiilor de carbon cu 
scăderea distanței de transport. 
 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: nu este complementră cu alte măsuri ale SDL. 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura 3 este în sinergie cu măsurile M1.1, M1.2, M2.1, 
M2.2, M2.3, M6.1, M6.2, M6.5, M6.6 ale SDL. Sinergiile sunt generate de volumul de 
cunoștințe și informații generate de intervențiile măsurii M1.1 și suplimentate de 
intervențiile prin formare specifice măsurii M1.2. Dezvoltările specifice implementării 
măsurilor M2.1, M2.2 și M2.3 sunt în perfectă sinergie cu obiectivele și realizările M3 prin 
posibilitatea de inovare și/sau diversificare a producțiilor și acces la piețe de nișă. Sinergiile 
cu măsurile M6.1 și M6.2 sunt asigurate și amplificate de toate aspectele integratoare altele 
decât cele specifice producțiilor agricole. Măsurile M6.5 și M6.6 oferă posibilitate de 
dezvoltare sinergică a integrării actorilor marginalizați sau dezavantajați prin forme 
sprijinite de schemele de calitate. 
 
2.  Valoarea adăugată a măsurii 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre 
punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru 
producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic actual. 
Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au 
păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie 
noi. Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de 
calitate, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei agricole. 
Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu 



anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționaltatea și 
originea geografică a acestora legătura strânsă cu teritoriul de proveniență. Producătorii pot 
continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă sunt răsplătiţi în 
mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea 
de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor propriilor produse în 
condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect produsele pe piaţă. 
Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie 
recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate 
poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii produselor agricole 
trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare 
a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii 
respectivi împotriva practicilor neloiale.  
 
3.Trimiteri la alte acte legislative  
Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul nr. 807/2014 cu modificările și completările ulterioare; 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 
care stabileşte principiile generale şi cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană 
pentru Siguranţa Alimentelor şi procedurile privind siguranţa alimentelor  
R (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
igiena produselor alimentare 
Legislație Națională 

Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 
producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice cu completările și 
modificările ulterioare.  
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările și 
modificările ulterioare  
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.  
HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului cu modificările si completările ulterioare.  
Ordinul nr. 135 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi private cu completările şi modificările ulterioare.  
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor  
Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 
de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare  
RE NR 1601/1991, RE NR110/2008,RE NR854/2007, RE 1151/2012,RE852/2004,RE 1151/2012, 
ORDINUL 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari directi 
Beneficiarii sprijinului sunt fermierii (cu exceptia persoanelor fizice nautorizate) sau grupuri 
de fermieri legal constituite care desfasoara activitate agricole pe teritoriul GAL si participa 
pentru prima data la o schema de calitate europeana.  



Solicitantul trebuie sa indeplineasca conditia de fermier activ conform articolului 9 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Solicitantul participa pentru prima data la o schema de calitate stabilita in baza legislatiei 
europene. Beneficiari indirecți (grup țintă): 

• populația locală; 
• întreprinderi și societăți comerciale din domeniul turismului și alimentației 

publice,sanatate, educatie etc. 
• forme asociative  
• UAT-urile beneficiare ale brandurilor locale. 

 

5.  Tip de sprijin 
Sprijinul se acorda sub forma de stimulent financiar anual, fiind de maxim 3000 
euro/exploatatie/an, pe o durata de maxim  2 ani.  
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.  
 
6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile 

Operațiuni/ acțiuni eligibile pentru acordarea sprijinului sunt schemele de calitate și 
mențiuni de calitate facultative, stabilite pe baza legislației europene: 
-Denumire de Origine Protejată (DOP)  
-Indicaţie Geografică Protejată (IGP) 
-Specialitate Tradiţională Garantată (STG) 
-Produs montan 
-Produse ecologice 
Cheltuieli eligibile sunt costuri fixe suportate de fermieri/grupuri de fermieri ca urmare a 
participarii acestora intr-o schema de calitate: 
-costurile aferente aderării la o schemă de calitate eligibilă, conform verificării 
documentației de autoritatea competentă și organismul de certificare respectiv, tarifele 
percepute de organismele de certificare în cadrul procesului de certificare pentru inițierea 
certificării, controlul solicitantului, cheltuielile aferente testării în urma căreia se certifică 
conformitatea cu specificațiile de calitate, evaluarea dosarului solicitantului;  
-contributia anuală de participare la schema de calitate către Organismul de control/ 
certificare;  
-costuri aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei 
pentru verificarea specificațiilor de îndeplinire a conformității anuale 

 

Acțiuni neeligibile. In cadrul acestei masuri nu se finanteaza alte cheltuieli in afara 
costurilor fixe suportate de catre fermieri/grupuri de fermieri  ca urmare a participarii 
acestora pentru prima data intr-o schema de calitate.  
Urmatoarele cheltuieli nu sunt eligibile: 
- cheltuielile suplimentare de testare a rezultatelor ca urmare a încercărilor nereușite sau 
a retestării în urma constatării neregulilor de către organismul de control 
- costurile și analizele efectuate pentru activitățile de autocontrol 
- costurile controalelor suplimentare efectuate de organismele de control autorizate pentru 
a certifica conformitatea cu caietul de sarcini și costul redactării planului de control, 
costurile solicitate de fermierii/ grupurile de fermieri care au aplicat pe Măsura 11 conform 
art. 29 Agricultura ecologică din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, costurile din perioada 



de conversie, întrucât produsele obținute în această etapă nu sunt considerate ecologice, ci 
obținute din agricultura convențională 
- costurile inspecțiilor și/ sau analizelor efectuate în urma constatării neregulilor de către 
organismul de control 
 
7.  Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
• Solicitantul/membrii isi desfasoara activitatea si au sediul sau punct de lucru intr-un 

UAT din teritoriul GAL 

• Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație 
agricolă situata in teritoriul GAL  

• Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației 
naționale/ europeane în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele 
UE 

• Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate 
cerințele în vigoare referitoare la schema  

• Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația în vigoare 
 

8.  Criterii de selecție 

-principiul parteneriatelor si promovarii formelor asociative  
-principiul tipului de schema de calitate 
-principiul categoriei de produs obtinut prin schemele de calitate 
 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil este de maxim 3000 euro/exploatatie/an, pe o durata de 
maxim  2 ani.  
 
10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

3A Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la piețele locale 
și la circuitele de aprovizionare scurte, 
precum și la grupuri/organizații de 
producători 

3 

6A Număr de locuri de muncă nou create Nu este cazul  
1A Cheltuieli publice totale 35.640 Euro 

 
 

 

 

 

 

 

 


