
 

 

Denumirea măsurii – Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare 

CODUL Măsurii - 05/ 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  

 

Crearea schemelor de calitate în ramurile economice prioritare din teritoriul GAL Dealurile 

Tîrnavelor este unul din obiectivele specifice care susțin nevoia de diversificare și creștere 

a competitivității afacerilor rurale în domeniile prioritare de dezvoltare, formulat ca atare 

în urma analizării datelor culese din chestionarele și consultările publice realizate. În 

teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor există la ora actuală un singur produs tradițional 

atestat – ,,pâinea cu cartofi de la Boianu” și trei exploatații certificate ecologic, însă nici 

un produs inclus în lista schemelor de calitate ale Uniunii Europene (DOP, IGP, STG ) și nici 

dosar depus în acest sens. Asta deși s-au făcut demersuri de conștientizare și de promovare 

a beneficiilor aplicării schemelor de calitate de către ONG-uri locale, în special în ce 

privește ,,gemul săsesc de rabarbăr”. A reieșit, astfel, nevoia susținerii 

fermierilor/producătorilor/procesatorilor locali pentru alăturarea la schemele de calitate 

și pentru activități relevante de informare și promovare în acest demers. Cca 60% din 

suprafața agricolă a GAL DT este recunoscută ca având  înaltă valoare naturală  ca zonă HNV 

cu practici agricole preponderent, încă, extensive și durabile. De asemenea, mai multe situri 

de importanță comunitară și de protecție avifaunistică se suprapun localităților din 

teritoriu. Implementarea schemelor înseamnă o recunoaștere a calității produselor 

provenind din aceste zone iar participarea fermierilor/producătorilor/procesatorilor la o 

schemă de calitate le poate asigura intrarea sau, după caz, consolidarea poziției pe piață, 

prin facilitarea creării unor produse cu valoare adăugată mare în teritoriu și creșterea 

veniturilor.   

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală: (i) ,,Favorizarea competitivității agriculturii”  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:,,Creșterea atractivității investiționale durabile 

microregionale și recreaționale”. 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013: P3 - ,,Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării  riscurilor în 

agricultură” prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

Măsura corespunde obiectivelor art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A),, Îmbunătățirea competitivității 

producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin 

intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii aăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale” , definit la art. 5, Reg. 

(UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: Inovare prin 



participarea fermierilor şi a formelor asociative ale acestora la implementarea schemelor 

de calitate, va facilita procesele noi, inovatoare, în sectorul agro-alimentar prin 

interconectarea fermierilor şi procesatorilor și transferul de bune practici; Protecția 

mediului prin implementarea schemelor de calitate presupune obligativitatea respectării 

de condiţii privind eco-condiționalitatea și măsurile de înverzire, determinând efecte 

benefice pentru mediu și climă. Totodată, fermierii din sectorul zootehnic participanţi la 

schemele de calitate vor respecta cerinţele privind managementul deşeurilor, care 

determină reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac în agricultură. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  M05/3A este complementară cu M02/2A – 

Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole, cu M03/2A – 

Mici fermieri și cu M04/3A. Măsura poate fi accesată de beneficiarii tuturor măsurilor 

menționate, aceștia fiind prioritizați prin criteriile de selecție.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  M05/3A este sinergică M04/3A – Crearea și funcționarea 

lanțurilor scurte alimentare 

2.  Valoarea adăugată a măsurii - Implementarea schemelor de calitate va întări poziția 

producătorilor și a puterii marketingului în îmbunătățirea lanțului alimentar, cum ar fi 

oportunitățile pentru locuri de muncă.  Valoarea adaugată a măsurii este generată de 

caracterul ei inovator și de impactul generat de aceasta la nivelul vizibilității produselor 

agricole și alimentare din zonă. Adăugarea de plus valoare produselor agricole susține 

economia locală a teritoriului prin obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri şi 

procesatori. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Legislație europeană: legislaţia europeană aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Reg. nr. 1151/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din 

domeniul calității produselor agricole și alimentare; Reg. (CE) nr. 510/2006 al Consiliului 

privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole 

și alimentare, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul  delegat  (UE) nr. 807/2014   

Legislație națională:  Legislaţia naţională aplicabilă din Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală; Ordinul MADR nr. 724/2013 

privind atestarea produselor tradiţionale; Ordinul MADR nr. 394/2014 privind atestarea 

produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: 

- Societăţi comerciale, constituite conform legislaţiei în vigoare  
- ONG-uri constituite conform legislaţiei în vigoare  
- Grupul de Actiune Locala, daca nici o alta entitate nu isi manifesta interesul 
Beneficiari indirecți:  

Fermieri  si grupuri de fermieri persoane  fizice/juridice  înregistrați  în  registrul  agricol  

al  primăriilor  din  teritoriul GAL Dealurile Tarnavelor, interesaţi să adere la o schemă de 

calitate. 

5.  Tip de sprijin 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

Sprijinul poate fi utilizat pentru a finanţa servicii premergătoare aderării la o schemă de 
calitate europeană sau naţională cum ar fi : produse recunoscute ca IGP (indicație 
geografică protejată), DOP (denumire de origine protejată) și STG (specialități tradiționale 



garantate), produse înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și 
indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, produse etichetate drept „produs montan”, 
scheme de certificare voluntară a produselor agricole, băuturi spirtoase cu indicație 
geografică protejată, vinuri aromatizate IGP, produse ecologice, produse tradiţionale.  
Actiuni eligibile:  
 
 Organizare întâlniri de informare cu fermierii/producătorii locali pentru prezentarea 

schemelor de calitate: condiții de participare și aderare la schemele de calitate 
reglementate de:  
- Reg (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din 
domeniul calității produselor agricole și alimentare;  
- Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor 
ecologice, precum și de abrogare a Reg. (CEE) nr. 2092/91;  
- Reg. (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului;  
- Reg. (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului de stabilire a normelor generale privind definirea, 
descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și 
a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole;  
-  Partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului 
în ceea ce privește vinul.  
 Culegere de date privind potențialul local în scopul identificării posibilităților 

aderării la scheme de calitate;  
 Întocmire documentații tip pentru aderarea la scheme de calitate  
  Organizarea de activități de informare și promovare privind exemple de produse 

care pot face obiectul unei scheme de calitate puse în aplicare de fermieri, de grupuri/ 
organizaţii de producători pe piața internă,.  
 
Cheltuieli eligibile:  
• Salarii, onorarii, cazare, masă şi transport pentru prestatori;  
 
• Cazare, masă şi transport participanţi;  
• Materiale didactice şi consumabile;  
• Chetuieli pentru închirierea spaţiilor şi echipamentelor necesare 
 

Acțiuni neeligibile: investiții în utilaje, construcții, modernizări, Costurile de promovare a 

altor produse, care nu fac obiectul schemelor de calitate; 

• Costurile cu investiţiile; 

• Costurile menţionate la art. 69 (3) din Reg. (UE) 1303/2013. 

7.  Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru Măsura 05/3A din 
Strategia de Dezvoltare Locala a GAL DT? 

- Activitățile propuse respectă prevederile Fișei Măsurii 05/3A și cel puțin condițiile 
generale de eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 
1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică?  

- Solicitantul nu este înregistrat în Regstrul debitorilor AFIR atât pentru Programul 
SAPARD, cât și pentru FEADR 

- Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare 
- Solicitantul demonstrează  prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru 

resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului  
- Beneficiarii actiunilor măsurii trebuie să aibă domiciliul sau exploatația agricolă pe 

teritoriul GAL Dealurile Tarnavelor  
- Activitatea solicitantului trebuie să fie situată pe teritoriul GAL 



• Solicitantul prezintă un Plan de acţiuni care cuprinde activităţi premergătoare aderării la 
o schemă de calitate europeană sau naţională.  
 Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în documentele de implementare a măsurii 
– ghidul Solicitantului si anexe 
 

8.  Criterii de selecție 

Identificarea a cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată 
schemelor de calitate  
Realizarea a peste 2 acțiuni de informare/promovare 
Realizarea a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate 
Criteriile de selecție vor fi detaliate ulterior în documentele subsecvente și vor avea în 
vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 
tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 
direcționarea acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală. 
 
 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

  

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi 15.000 euro/proiect. 
 

10. Indicatori de monitorizare 

- 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: 1 

 

 

 


