
Fişa de măsură “Scheme de calitate” 

 

Titlu măsură: Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate  

Cod măsură: 3–M3.1.a/3A 

Tipul măsurii:  Servicii 

 

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 

Prin proiectul de cooperare finanțat în cadrul precedentei strategii, la nivel de GAL 

Ținutul Haiducilor au fost identificate o serie de produse tradiționale sau cu specific local. 

Din păcate, nici unul dintre acestea nu este certificat printr-o schemă de calitate 

europeană. Motivul ține de costurile aferente și de birocrația percepută a procesului. 

Măsura finanțează asistența specializată de care au nevoie fermierii și 

cooperativele formate pe teritoriul GAL-ului pentru a-și certifica produsele în cadrul uneia 

dintre schemele de calitate europene și acoperă costurile legate de certificarea propriu-

zisă.  

Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând scheme de calitate adecvate 

specificului local al Ţinutului Haiducilor) şi contribuie la rezolvarea problemelor P2 și P5 

identificate în analiza-diagnostic. Măsura reduce unele dintre punctele slabe menționate 

în analiza SWOT la secțiunea “Agricultură şi industrie alimentară” - respectiv: 

• Lipsesc certificările de calitate pentru produsele agro-alimentare din GAL; 

• Profitabilitatea scăzută a activității agricole pe scară mică menține producătorii într-o 

stare de sărăcie, nepermițându-le să se doteze cu echipamente moderne sau să se 

certifice pe scheme de calitate. 

Măsura valorifică unele dintre punctele tari menționate în analiza SWOT la 

secțiunea “Agricultură şi industrie alimentară” - respectiv: 

• Existenţa pe teritoriul GAL-ului a condiţiilor propice (de climă şi sol) pentru cultivarea 

sau creşterea unor soiuri şi specii locale / de nişă; 

• Existenţa unei tradiţii în cultivarea sau creşterea unor soiuri şi specii locale / de nişă, 

precum şi în procesarea produselor agricole astfel obţinute;  

• Practicarea în multe zone ale GAL-ului a agriculturii tradiționale, cu potențial ecologic 

ridicat. 

Măsura contribuie, astfel, la la atingerea obiectivelor O2 şi O5 din Strategia de 

dezvoltare locală. 

 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

• Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 1 - Favorizarea competitivității agriculturii  

• Obiective specifice ale măsurii:  

o Certificarea unor produse locale prin scheme de calitate; 

o Încurajarea consumului de produse cu certificare de calitate, prin promovarea 

beneficiilor acestora. 

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

1305/2013: Prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în agicultură. 



• Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

• Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: DI 3A Îmbunătățirea competitivității 

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

prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate 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 

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

o Inovare: implementarea acestei măsuri va introduce inovaţie în teritoriu prin 

diseminarea unor bune practici folosite deja în Europa – certificarea produselor în 

cadrul unor scheme de calitate (la momentul de faţă, nici un produs din Ţinutul 

Haiducilor nu este certificat prin vreo schemă de calitate europeană). 

o Mediu şi climă: produsele certificate pe scheme de calitate vor fi realizate în condiţii 

mult mai prietenoase faţă de mediu (de exemplu, în condiţii de agricultură ecologică 

sau utilizând echipamente şi procedee tradiţionale, care nu necesită consum de 

energie electrică). Ca atare, măsura contribuie în mod direct la atingerea obiectivului 

transversal “Mediu şi climă”. 

• Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

o Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt potențiali beneficiari direcți sau indirecți ai 

măsurilor 4–M4.2.a/3A “Procesare locală”, 16–M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”,               

6–M6.2.a/6A “Investiţii în activităţi neagricole” şi 16–M16.7/3A “Strategie de 

branding”. 

• Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsura 4–M4.2.a/3A “Procesare locală” şi 16–M16.4.a.1/3A 

“Lanţuri scurte”, toate contribuind la atingerea priorităţii 3 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin: 

• Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

• Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local.  

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri creează plus-valoare, oferind 

ţăranilor lideri posibilitatea de a comercializa produse certificate prin scheme de calitate 

recunoscute pe plan european. Calitatea certificată le va permite ţăranilor să se adreseze 

unei nişe superioare de piaţă - consumatorii preocupaţi de alimentaţia sănătoasă, care 

sunt dispuşi să plătească preţuri mai mari pentru produsele agricole achiziţionate. Ca 

atare, măsura “Scheme de calitate” este extrem de relevantă pentru Strategia de 

dezvoltare locală, reprezentând a treia etapă logică în lanţul integrat “Agricultură şi 

agroturism”. 

Măsura este inovativă, adresând nevoi locale care nu sunt adresate printr-o măsură 

naţională la nivel de PNDR. 

  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• R(UE) Nr. 1336/2013; R(UE) Nr. 1303/2013; R(UE) Nr. 1305/2013; R(UE) Nr. 807/2014; 

R(UE) Nr. 808/2014;  R(UE) Nr. 1407/2013; R(UE) Nr. 215/2014; 

• R (CE) nr. 882/2004; R (CE) nr. 834/2007; R (CE) nr. 889/2008; R (CE) nr. 1235/2008; R 

(CE) nr. 110/2008; R (CE) nr. 765/2008; R (UE) nr. 1151/2012; Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) nr. 716/2013; Regulamentul Delegat (UE) nr. 664/2014; Regulamentul 



Delegat (UE) nr. 665/2014; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014; 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2014; Regulamentul nr. 1144/2014; 

Regulamentul nr. 2345/2015;  

• OUG nr. 34/2000; HG nr. 759/2010; HG nr. 131/2013; HG nr. 276/2014; HG nr. 

152/2015;  

• Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002;  

• Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 147/2005;  

• Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii 

publice şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 

368/1160/212/2008;  

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51/2010;  

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012;  

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013;  

• Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi 

preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 

724/1082/360/2013;  

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/2013;  

• Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 

ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor nr. 394/290/89/2014;  

• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015.  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

• Beneficiari direcţi: Fermieri  activi şi grupuri de fermieri legal constituite care își 

desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul României și participă pentru prima dată la 

o schemă de calitate a UE sau într-o schemă de calitate națională, cooperative 

• Beneficiari indirecţi: Comunitatea locală. 

 

5. Tip de sprijin 

• Stimulent financiar anual de maximum 3.000 euro/exploatație/an pentru o perioadă de 

3 ani consecutivi. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

• Certificarea produselor în cadrul uneia dintre schemele de calitate facultative, 
stabilite pe baza legislației europene: indicație geografică protejată, denumire de 
origine protejată (IGP), specialitate tradițională garantată (STG), produse ecologice , 
mențiunea de calitate facultative produs montan, denumire de origine controlată 
(DOC), pentru vinuri de calitate, indicație geografică (IG), pentru vinuri de calitate, 
băuturi spirtoase cu Indicație Geografică. 

• Certificarea produselor în cadrul uneia dintre chemele de calitate stabilite pe baza 
legislației naționale : produse tradiționale, produse alimentare obținute conform 
rețetelor consacrate românești. 

Acţiuni neeligibile:  

• activități de informare și publicitate menite să promoveze produsele agricole sau 



alimentare certificate; 

• investiţii în agricultura ecologică  (Art. 29/Reg. 1305/2013); 

• Implementarea schemei ”Produse ecologice”, inclusiv perioada de conversie, dacă se 

solicită aceleași costuri prevăzute la articolul 29 : ”Agricultura ecologică” din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE; 

• Producția și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul național de 

sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

• Implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară și a 
marketingului produselor agricole și alimentare, sprijinite prin Submăsura 4.2 ,,Sprijin 
pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”. 

•  

 

7. Condiții de eligibilitate: 

• Condiții de eligibilitate : 
 

- Aplicantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ conform articolului 9 
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 

- Fermierul sau grupul de fermieri aplică pentru prima dată pe o schemă certificată; 
- Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în 

conformitate cu legislația specifică națională/UE în vigoare; 

- Aplicantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația 

națională/UE în vigoare; 

- Aplicantul se angajează că la comercializare, etichetele sau ambalajele produselor 

obţinute conform schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul aferent 

schemei. 

 

• Costuri eligibile: 

o Costuri de certificare a produselor în cadrul uneia dintre schemele de calitate 

europene/naționale: costuri pentru întocmirea documentaţiei necesare, taxe pentru 

certificare, alte costuri aferente aderării la schema de calitate; cheltuielile aferente 

controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei, precum și 

cotizația anuală de participare la schema  de calitate sprijinită. 

  

8. Criterii de selecție: 

• Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Ţăranii care au beneficiat/beneficiază/vor beneficia de formare în cadrul măsurilor 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri” şi 1–M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative”; 

o Tinerii fermieri sau grupurile de fermieri în cadrul cărora minim 30% dintre membri 

sunt tineri fermieri sub 40 de ani şi/sau femei ; 

o Prioritizarea schemelor de calitate europene ; 

o Proiectele depuse de structurile asociative și membrii structurilor asociative ; 

o Categoria de produs obținut prin scheme de calitate (carne, lapte, legume, fructe, 

miere, vin). 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Sprijinul forfetar este de 3.000 Euro/beneficiar/exploatație/an; fiecare beneficiar va 



beneficia de sprijin pe o perioadă de 3 ani; estimăm un număr de  3 beneficiari. 

Contribuţia publică nerambursabilă este, în acest context:  27.000 Euro. Rata sprijinului 

este de 100%. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

• Indicator: Numărul de exploatații agricole  care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate –  3 

• Indicatorul specific LEADER: Crearea de locuri de muncă - Nu se aplică în cazul acestei 

măsuri. 

 


