
FIȘA MĂSURII 03 – ”Sprijin pentru participarea la schemele de calitate” 

 

 

Denumirea măsurii Sprijin pentru participarea la schemele de calitate 

Codul măsurii M 03/3A 

Tipul măsurii SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Unul dintre punctele forte ale teritoriului GAL Poarta 

Apusenilor este diversitatea producției agricole.  Micii 

producători din această zonă, au păstrat vii tradițiile și 

rețetele moștenite de la generațiile anterioare, îmbogățind 

astfel patrimoniul cultural și gastronomic local.   

În urma consultărilor din teritoriu s-au identificat o serie de 

produse locale cu potențial de atestare a calității la nivel 

național sau chiar european. Ținând cont de creșterea 

cererii pe piață pentru produsele tradiționale, producătorii 

s-au arătat deschiși față de oportunitatea de a de a-și 

certifica produsele prin aplicarea la schemele de calitate, 

adăgugând plus valoare produselor pe piață. Lipsa de 

informații și costurile ridicate pentru atestarea produselor 

au fost principalele piedici ale micilor producători de a 

aplica până în acest moment.  

Această măsură are ca scop, acordarea unui sprijin 

nerambursabil sub formă de sumă forfetară, grupurilor de 

producători care aplică pentru prima dată la schemele de 

calitate. Acordarea acestui sprijin va avea un impact pozitiv 

asupra recunoașterii calității produselor cu specific 

tradițional și  păstrării identității și a specificului local.  

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri contribuie la 

îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală – Favorizarea 

competitivității agriculturii, prin îmbunătățirea 

competitivității producătorilor primari, în scopul ușurării 

integrării acestora în lanțul agroalimentar. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

În conformitatea cu obiectivele stabilite în cadrul SDL, 

măsura încurajează fermierilor activi să participe la 

schemele de calitate pentru creșterea valorii adaugate a 

produselor acestora, precum și pentru sporirea 

oportunităților de piață. 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura are cea mai mare relevanță pentru prioritatea 

P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a 

sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor 

agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în 

agricultură. În cadrul SDL, a nivelul teritoriului GAL Poarta 



Apusenilor măsura contribuie la P1 Dezvoltarea sustenabilă 

și adaptarea sectorului agricol la cerințele pieței. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.__ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Aplicarea pentru schemele de calitate corespunde 

obiectivelor din art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 -  

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

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 

adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele 

locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al 

grupurilor de producători și al organizațiilor 

interprofesionale. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Această măsură contribuie la incurajarea practicilor agricole 

tradiționale care vizează protecția mediului și obținerea de 

produse tradiționale.  

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M3/3A este complementară cu măsurile M1/1C, 

M4/2A, M9/3A și M10/3A prin prisma beneficiarilor eligibili 

reprezentați de fermieri sau forme asociative ale acestora 

care pot beneficia de sprijin nerambursabil în cadrul tuturor 

acestor măsuri din SDL. De asemnea, grupurile de 

producători care vor aplica pentru schemele de calitate pot 

beneficia de sprijin financiar în primii ani de la inființare, 

prin intermediul măsurii M9/3A. Parteneriatele între 

fermieri care au beneficiat de sprijin pentru schemele de 

calitate a produselor locale, solicitanți în cadrul măsurii 

M10/3A, beneficiază de punctaj suplimentar la selecția 

proiectelor dacă pe piața locală formată se vor comercializa 

produse de calitate certificate, astfel că aceste două măsuri 

sunt complementare. 

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 03 contribuie alături de măsurile  M09 și M10 din SDL 

la prioritatea P3  Promovarea organizării lanțului alimentar, 

inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 

riscurilor în agricultură. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Consumatorii caută din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât și produse 

tradiționale. Această situație generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu 

anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce privește originea geografică a 

acestora. Valoarea adăugată a acestei măsuri derivă din folosirea acestor sisteme de calitate 

prin care producătorii sunt recompensați pentru eforturile lor de a produce o gamă 

diversificată de produse de calitate. Tot odată aceste instrumente vin în ajutorul 



producătorilor pentru a-și comercializa mai bine produsele și pentru a reduce riscurile 

concrete de confuzie a consumatorilor legate de proveniența produselor de pe piață. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație națională 
Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 
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 
 
 
Legislație europeană  
REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 
al Consiliului; 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului ( 1 ); 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului ( 2 ); 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ); 
Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului ( 4 );  
partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Consiliului în 
ceea ce privește vinul; 
RE nr. 1303/2013 și RE nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din TFUE și 
ajutoarele de minimis. 
Ordinul nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie 
şi certificare în agricultura ecologică, cu modificarile și completarile ulterioare; 
OUG nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Beneficiari eligibili 

 Fermieri, persoane juridice, indiferent de forma de organizare; 

 Forme asociative ale fermierilor (constituite în baza legislației naționale în vigoare), care 
aplică pentru prima dată la scheme de calitate recunoscute la nivel european sau 
național. 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri se acordă sub forma unui stimulent financiar anual, 

al cărui nivel se stabilește în conformitate cu prevederile Reg. UE nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipuri de acțiuni și chetuieli eligibile 

Sunt eligibile toate cheltuielile pentru a sprijini participarea la schemele de certificare a 

solicitanților, pentru produse agricole și alimentare, inclusiv acțiuni de informare și 

promovare a produselor reglementate de schemele de calitate și de certificare în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. 

 

Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 



 Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri; 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 Cheltuieli efectuate înainte de   semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 
excepţia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 
persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 
eligibile; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 
în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare; 
d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 

7. Condiții de eligibilitate 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii; 

 Solicitantul prezintă documentația aferentă participării la schema de calitate pentru care 

aplică.  

8. Criterii de selecție 

 Principiul impactului prin asociere (se vor prioritiza propunerile venite din partea unor 

structuri asociative formate dintr-un număr cât mai mare de membri); 

 Principiul  nivelului schemei de calitate pentru care a aplicat solicitantul (european, 

național). 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 

Sprijinul se acordă sub formă de sub formă de primă, în tranșe anuale, calculate pe baza 

costurilor fixe rezultate din participarea la una dintre schemele de calitate, acordat pe o 

perioadă de maximum 5 ani. Rata sprijinului este de 100% fără a depăși 3.000 

euro/beneficiar/an. 

 

10. Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție 

(DI) 
Indicator de monitorizare Rezultat 

3A  
Numărul de exploatații agricole care 
primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate 

2 

ISL Numărul de beneficiari sprijiniți 2 

 


