
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.  
Masura promoveaza actiuni premergatoare aderarii la schemele de calitate pentru produsele 
lor, agricole si agroalimentare, precum: intocmirea si/sau depunerea dosarelor de aplicatie 
sau actiuni conexe acestei activitati, animare, organizare intalniri, culegere 
informatii/date, elaborarea documentelor etc. Producatorii din teritoriul GAL nu sunt 
suficient de informati pentru a intelege ce presupune o schema de calitate si pentru a 
demara procesul de aderare la aceasta, care sunt avantajele, conditiile de indeplinit, 
obligatiile odata obtinuta certificarea. Prin aceste actiuni premergatoare, se asigura 
transmiterea informatiilor necesare in randul producatorilor.   
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală 

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

Obiective specifice ale masurii  
-Dobandirea de informatii si cunostiinte relevante 
-Sprijinirea aplicarii schemelor de calitate pentru produsele agricole si agroalimentare  
-Dezvoltarea potentialului turistic prin conservarea patrimoniului agro-alimentar specific 
local, dezvoltarea pietelor locale  
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. 5  din Regulamentul UE nr.1305/2013.   
 
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: 
In cadrul activitatilor premergatoare aderarii la schemele de calitate, se incurajeaza 
transferul de idei, practici sau tehnologii noi. Schemele de calitate reprezinta o noutate 
pentru teritoriul GAL, acestea nefiind promovate sau aplicate inainte in randul produselor 
agricole si agroalimentare locale. 
 Protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice: 
In derularea activitatilor premergatoare aderarii la schemele de calitate, se vor incuraja 
actiuni “prietenoase cu mediul”, grija pentru mediul inconjurator in sensul in care aplicarea 
schemelor de calitate anumitor produse presupune indeplinirea de catre aceste produse a 
anumitor criterii precum metode specifice de cultivare sau productie care au in vedere 
norme de protectie si conservare a mediului.  
 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: este complementare cu masura 1.1 din 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. 
Actiunile premergatoare aderarii la o schema de calitate, vor creste, in randul fermierilor, 
potentialul acestora de a adera ulterior la o scheme de calitate, fiind mai bine informati cu 
privire la importanta si avantajele schemelor de calitate.    
 
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  
Regulamentul (UE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind igiena produselor alimentare 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare 

Regulamentul Delegat (UE) NR. 665/2014 AL COMISIEI din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 
privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” 
 
Legislație Națională 
Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 
Ordonanța de Urgență nr 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu 
modificările și completările ulterioare 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr 8/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a 
produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de 
inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecția 
indicațiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine (D.O.P.) și a specialităților 
tradiționale garantate (S.T.G.) 
 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
Beneficiari directi. 
Etități publice sau private, inclusiv GAL-ul, înființate conform legislației în vigoare care 
prezintă un proiect ce vizează acțiuni premergătoare aderării la o schemă de calitate 
europeană sau națională.  
Beneficiari indirecți : fermierii din teritoriul GAL cu potential de aderare la o schema de 
calitate. 
 
5.  Tip de sprijin 
Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.  
 
 
 



6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
Acțiuni eligibile 
-Actiuni de consultanta in intocmire si/sau depunerea dosarelor de aplicatie  
-Actiuni de animare 
-Organizare intalniri 
-Culegere informatii/date, elaborare documente, etc  
 
Acțiuni neeligibile  
Actiunile neeligibile sunt cele prevazute in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 si in fisa tehnica a 
submasurii 19.2  
 
7.  Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
 Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și resursele umane alocate pentru 

realizarea acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate, activități specifice domeniului 

pentru care solicita finantare  
 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării 

activităților specifice  
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu 
 Beneficiarii actiunilor prevazute in cadrul masurii trebuie sa aiba domiciliul sau 

exploatatia agricola in teritoriul GAL  
 

8.  Criterii de selecție 
-Principiul realizarii a minim 2 actiuni de animare  
-Principiul nivelului calitativ si tehnic privind experienta expertilor implicati si logistica 
folosita  
-Proiecte ce includ componente de protejare a mediului 
-Principiul prioritizării proiectelor care se adresează mai multor UAT-uri din teritoriul GAL  
 
9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.  
Valoarea sprijinului public nerambursabil este de maxim 18.000 euro/proiect.  
 
10. Indicatori de monitorizare 

Domenii de 
intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

3A Numărul evenimentelor de animare 
organizate  
Numărul de reprezentanți ai 
exploatațiilor agricole care primesc 
informații pentru participarea la 
schemele de calitate 

2 
 
 

15 
 

6A Număr de locuri de muncă nou create 0  
1A Cheltuieli publice totale  18.000 Euro 

 
 


