
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,  există dificultăți de integrare a produselor pe piață. 

În acest sens, măsura își propune sprijinirea inițiativelor de promovare și 

consolidare a produselor locale prin stimularea producerii și comercializării sortimentelor 

cu tradiție în ținut. 

Măsura promovează acțiuni premergătoare aderării la schemele de calitate pentru 

produsele lor, agricole și agroalimentare, precum : întocmirea și/sau depunerea dosarelor 

de aplicație sau acțiuni conexe aceste activități, animare, organizare întâlniri, culegere 

informații/date, elaborarea documentelor etc. Producătorii din teritoriul GAL nu sunt 

suficient de informați pentru a înțelege ce presupune o schemă de calitate și pentru a 

demara procesul de aderare la aceasta, care sunt avantajele, condițiile de îndeplinit, 

obligațiile, odată  obținută certificarea. Prin aceste acțiuni premergătoare se asigură 

transmiterea informațiilor necesare în rândul producătorilor. 

Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la 

stimularea dezvoltării mediului de afaceri local, precum și la creșterea gradului de 

ocupare a populației locale. 

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  Realizarea de activități premergătoare aderării la o schema de calitate europeană sau 

națională; 

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. 5 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: în derularea activităților premergătoare aderării la schemele de 

calitate, se vor încuraja acțiuni prietenoase cu mediul (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 Măsura este complementară cu măsura 4–M4.2.a/3A “Procesare locală” și măsura 16–

M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”.  

• Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsura 16–M16.4.a.1/3A “Lanţuri scurte”, 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.  

Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceștia să fie 

recompensați pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de 

calitate poate fi benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calității produselor 

agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare și 

promovare a acelor produse care au cracteristici specifice, protejând în același timp 

producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. 

Un prim pas în domeniul certificării calității produselor agricole este ca fermierii să 

conștientizeze avantajele comercializării a unor produse certificate care sunt mai căutate 

pe piață și evident au prețuri mai ridicate față de cele clasice.  



În plus, pe lângă beneficiile economice măsura aduce un plus de vizibilitate a 

produselor tradiționale ale teritoriului GAL Ținutul Haiducilor pe piețele adiacente 

acestuia. 

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;Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 

octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 

al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și 

alimentare; Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului 

privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor 

agricole şi alimentare;  

• 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 ;  

• Hotărâre nr. 828 din 25 iulie 2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a 

indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor 

alimentare ; 

• Hotărâre nr. 134 din 6 februarie 2008 privind specialităţile tradiţionale garantate ale 

produselor agricole şi produselor alimentare ; 



• Hotărârea Guvernului 226/2015 cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordin 906 din 30 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi 

verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau 

denumire de origine a unui produs agricol ori alimentar ; 

• ORDIN nr. 690 pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea 

produselor tradiţionale ; 

• ORDIN nr. 34 / 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare 

ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul 

852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii 

de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 

alimentelor, a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă 

caracteristici tradiţionale. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 

Beneficiari direcţi:  

•  Entități juridice care au în domeniul de activitate, activitatea pentru care se solicită 

finanțarea , inclusiv 

• GAL Ținutul Haiducilor, dacă nicio altă entitate nu își manifestă interesul. 

 

• Beneficiari indirecţi:  

 
- Fermieri  și grupuri de fermieri din teritoriul GAL cu potențial de aderare la o schema de 
calitate 

 

 

5. Tip de sprijin 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

 

 

Acțiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

   

•  Întocmirea şi/sau depunerea dosarelor de aplicaţie  

• Acțiuni conexe : servicii de consultanţă, animare, organizare întâlniri, culegere 
informații/date, elaborarea documenteloretc. 

 
Acţiuni neeligibile:  

• Acțiunile neeligibile sunt cele prevăzute în cap. 8 din PNDR 2014-2020 și în fișa tehnică 

a submăsurii 19.2 

 

 

7. Condiții de eligibilitate: 

 

• Condiții de eligibilitate : 
 



- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili ; 
- Proiectul trebuie să se realizeze în teritoriul GAL . 

 

 

8. Criterii de selecție: 

o Solicitantul va identifica cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin  aderarea 

la o schemă de calitate; 

o Solicitantul va realiza cel puțin 2 acțiuni de informareși promovare  în teritoriu; 

o  Solicitantul va realiza minim 1 dosar de candidatură pentru o schemă de calitate. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Contribuţia publică nerambursabilă este 9.000 Euro pentru această măsură. Rata 

sprijinului este de 100%. Se estimează a se finanța 1 proiect . Valoarea maximă 

nerambursabilă a unui proiect este de 9.000 euro. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

• Indicator: Numărul de reprezentanți ai exploatațiilor agricolecare primesc informații 

pentru participarea la schemele de calitate –3. 

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

măsuri. 

 


