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Denumirea masurii 6. Scheme de calitate – Cosul local 

Codul masurii M 6/3A(DI SDL4C) 

Tipul masurii Servicii si forfetar 

1. Descrierea generala a masurii 

1.1 LOGICA 

INTERVENŢIEI 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor și grupurilor de 

fermieri care participă pentru prima dată la 

schemele de calitate  si certificare a produselor alimentare traditionale 

din microregiune. Masura contribuie la realizarea obiectivului local: 

Modernizarea sectorului agricol, prioritatea 4: Cresterea 

competitivitatii exploatatilor agricole si promovarea asocierii in 

sectorul agro-alimentar. Masura contribuie la obiectivul transversal 

inovare. 

1.2  Obiective de 

dezvoltare rurala a 

Reg(UE) 1305/2013 

Obiectiv 1. Favorizarea competitivitatii agriculturii 

 

1.3 Obiectivul specific 

local al masurii 

Obiectivul de dezvoltare rurala 2 : Modernizarea sectorului agricol 

1.4 Contributie la 

prioritatea/ prioritatile 

prevazute la art. 5, 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

Prioritatea 3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv 

procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii 

animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura. 

 

1.5 Contributia la 

prioritatile SDL (locale) 

Prioritatea 4: Cresterea competitivitatii exploatatilor agricole si 

promovarea asocierii in sectorul agro-alimentar 

 

1.6 Articolul din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Articolul 16-Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

Alin. (1), lit. a), b); Alin. (2) 

1.7 Contributie la 

domeniile de 

interventie prevazute la 

art. 5, Reg.(UE) nr. 

1305/2013 

DI 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 si al organizatiilor interprofesionale. 

1.8  Contributie la 

domeniile de 

interventie SDL (locale) 

 Incurajarea aplicatiilor pentru Schemele de calitate 

1.9 Contributii la 

obiectivele transversale 

ale  Reg. (UE) nr. 

1305/2013 

Masura contribuie la inovare. 
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1.10 

Complementaritate cu 

alte masuri din SDL 

Complementaritate cu M 3 si M5 din punct de vedere al beneficiarilor 

directi. 

1.11 Sinergia cu alte 

masuri din SDL 
Masura se poate aplica sinergic cu M5, M3, M7 

2. Valoarea adaugata a masurii 

Masura contribuie la dezvoltarea lanturilor alimentare scurte, a potentialului turistic al zonei prin 

conservarea patrimoniului agro-alimentar specific local, a pietelor locale si promovarea unei 

“nutritii sanatoase”, mai ales in randul tinerilor. De asemenea, prin sprijinirea micilor producatori 

si a altor ferme familiale care vor sa-si diversifice productia se pot realiza lanturi alimentare scurte 

pentru produsele locale cu specific traditional ceea ce contribuie la pastrarea produselor locale 

traditionale si a dezvoltarii turismului gastronomic cu specific local. Calitatea si diversitatea 

productiei agricole din teritoriile LEADER reprezinta unul din punctele forte ale dezvoltarii 

teritoriilor, reprezentand un avantaj concurential pentru producatori si contribuind in mod 

semnificativ la patrimoniul cultural si gastronomic actual. Aceasta se datoreaza competentelor si 

hotararii agricultorilor si producatorilor care au pastrat vii traditiile si in acelasi timp au tinut 

seama de metodele si materialele de productie noi. Cetatenii si consumatorii din Uniune solicita 

din ce in ce mai frecvent atat produse de calitate, cat si produse traditionale, fiind preocupati de 

asemenea, de mentinerea diversitatii productiei agricole. Aceasta situatie genereaza o cerere de 

produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, in special in ceea ce 

priveste traditionalitatea si originea geografica a acestora legatura stransa cu teritoriul de 

provenienta. Producatorii pot continua sa ofere o gama diversificata de produse de calitate numai 

daca sunt rasplatiti in mod corespunzator pentru eforturile depuse. Aceasta presupune ca ei sa 

aiba capacitatea de a informa cumparatorii si consumatorii in privinta caracteristicilor propriilor 

produse in conditii de concurenta loiala si sa isi poata identifica in mod corect produsele pe piata. 

Folosirea unor sisteme de calitate de catre producatori prin care acestia sa fie recompensati pentru 

eforturile lor de a produce o gama diversificata de produse de calitate poate fi benefica pentru 

economia rurala. Politica in domeniul calitatii produselor agricole trebuie sa ofere producatorilor 

instrumentele corespunzatoare de identificare si promovare a acelor produse care au caracteristici 

specifice, protejand in acelasi timp producatorii respectivi impotriva practicilor neloiale. 

Produsele alimentare ce prezinta caracteristici traditionale, locale trebuie sa fie realizate in 

unitatile care detin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezinta caracteristici 

traditionale, locale si care au solicitat si au obtinut derogari de la cerintele mentionate in 

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 852/ 2004 /CE. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• RE NR. 1601/1991, RE NR. 110/2008, RE NR. 854/2007, RE 1151/2012, RE 852/2004, Ordinul 

724/2013 privind atestarea produselor traditionale. 

Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE 

nr. 1407/2013. 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari directi -Fermieri/grupuri de fermieri legal constituite 

care îşi desfăşoară activitatea agricolă 

pe teritoriul României şi participă pentru prima 

dată la o schemă de calitate a UE sau într-o 

schemă de calitate naţională; 
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-  

-Grupuri de producători, organizații de 

producători, organizații interprofesionale sau 

grupuri/asocieri de entități cu altă formă 

juridică, care reunesc cel puțin 2 operatori 

participanți într-o schemă de calitate pentru un 

produs specific inclus într-una din aceste 

scheme, conform art. 16 alin. (1) și (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, astfel cum a 

fost completat cu prevederile art. 4 alin. (1) din 

Regulamentul delegat (UE) nr.807/2014; 

- beneficiarii directi din cadrul masurilor M3 si 

M5. 

4.2. Beneficiari indirecti Persoane fizice si juridice de pe raza pietei 

locale, agenti din domeniul turismului si al 

alimentatiei publice. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013) 

1. Sprijin forfetar.  

2. Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant. 

Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 

100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Cheltuieli eligibile    

 1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate:-Servicii de consultanta si 

management pentru intocmirea caietului de sarcini si a dosarului de candidatura; 

- - Constituirea juridica a grupului de initiativa; 

- - Delimitarea zonei de protectie in baza dovezilor istorice; 

- - Stabilirea tipicitatii produsului; 

- - Studiu socio-economic; 

- - Contractarea unui organism de certificare.Costurile eligibile sunt costurile fixe suportate de 

fermieri/grupurile de fermieri ca urmare a participării acestora într-o schemă de 

calitate.Următoarele costuri sunt considerate costuri fixe: 

- • costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 

- •contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 

- • costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificaţiilor schemei. 

 

2) Pentru activitățile de informare și promovare: 

- Sprijinul public este alocat pentru a acoperi costurile eligibile suportate ca urmare a derulării 

activităţilor de informare și de promovare a produselor obținute conform schemelor de 

calitate.Cheltuielile eligibile vor respecta dispozițiile art. 4, alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul 

delegat (UE) nr. 807/2014.Costurile eligibile pot fi, printre altele, următoarele: 

- materiale de promovare; 

- echipamente si materiale pentru promovarea produselor in targuri, expozitii si piete cu specific  

- ambalajele si etichetele; 

- costurile de organizare, pregătire și participare la târguri, pieţe, expoziţii, emisiuni, ateliere de 

lucru și alte forme de evenimente publice; 

- costurile de publicitate și informare la punctele de vânzare și alte canale de comunicare; 

- costurile de pregătire, emitere și distribuire de informaţii și materiale promoţionale; 
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- costurile de organizare și de desfăşurare a altor forme adecvate de publicitate. 

 

6.2 Cheltuieli neeligibile 

 

Cheltuieli neeligibile specifice: 

• Contribuția în natură; 

• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

• Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. - costurile de investiţii; 

- cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR 2014-2020; 

7. Conditii de eligibilitate 

 

- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului; 

1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 

- 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 specific 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. 

2) Pentru activitățile de informare și promovare: 

- Prezentarea unui program de promovare de către un grup de producători aplicant inclus în 

scheme de calitate, cu o viziune de publicitate și informare pe o perioadă de minim 1 an și 

maxim 3 ani, care include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum 

și activităţi de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus; 

- Cel puţin un membru nou inclus într-o schemă de calitate trebuie să participe la un grup de 

producători; 

- Produsele agricole sau alimentare, subiect al activităților de informare/promovare, să fie 

înregistrate în RNPT, RNRC, DOOR, E-SPIRIT-DRINKS, E-BACHUS; 

- Activităţile de promovare și informare pe piaţa UE sunt eligibile pentru sprijin, cu excepția 

activităților de informare/promovare a vinurilor de calitate implementate prin măsura de 

„Promovare a vinurilor” din cadrul Programului Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2014–

2018, finanţată din fonduri F.E.G.A.; 

- Toate materialele de informare și de promovare susținute trebuie să fie conforme cu legislația 

UE și națională relevantă, aplicabilă în statul membru în cauză (de exemplu, etichetarea cu 

privire la consumul responsabil de vin și riscul asociat consumului nociv de alcool sau similar); 

-Nu se acordă sprijin pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci 

comerciale. 
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Conditii valabile pentru ambele pct.1) si 2): 

- Conditiile de eligibilitate specifice masurii se completeaza cu:Respectarea conditiilor generale 

de eligibilitate, in concordanta cu: Art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; Art. 69(3) din Reg. (UE) 

nr. 1303/2013; art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; 

prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; Hotărârea Guvernului nr. 226 

din 2 aprilie 2015 ; aspectele privind demarcarea și complementaritatea 

operațiunilor;respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 

Conditiile de eligibilitate vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

8. Criterii de selectie 

1)Pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate: 

-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 

acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL; 

-Prioritizarea schemelor de calitate naționale (produse traditionale, produse alimentare obtinute 

conform retetelor consacrate romanesti); 

- Prioritizarea schemelor de calitate in functie de categoria produsului obtinut (carne,lapte, 

legume, fructe). 

 

 

2) Pentru activitățile de informare și promovare: 

-Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel putin pentru populatia din UAT-ul in care 

acesta isi desfasoara activitatea si implicit al GAL; 

-Prioritizarea grupurilor de producatori cu un numar mai mare de membrii; 

-Prioritizarea schemelor de calitate naționale (produse traditionale, produse alimentare obtinute 

conform retetelor consacrate romanesti); 

 

 

 

Criteriile de selectie si Punctajul aferent vor fi detaliate in Ghidul Solicitantului si vor avea in 

vedere prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, urmand sa asigure tratamentul egal al 

solicitantilor, o mai buna utilizare a resurselor financiare si directionarea masurilor in 

conformitate cu prioritatile Uniunii in materie de dezvoltare rurala. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

9.1 Justificare 

 

1)Sprijinul pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate este de maxim 3000 

euro/exploatație/an, pentru o perioada de maxim 5 ani. Astfel, valoarea publica nerambursabila 

/ proiect va fi da maxim 15.000 euro. 
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2)Sprijinul pentru activitățile de informare și promovare este de maxim 70% din totalul costurilor 

eligibile, iar valoarea publica nerambursabila / proiect va fi da maxim 52.321,28 euro. 

9.2 Sume aplicabile si rata sprijinului 

Finantarea nermabursabila:  

1)sprijinul pentru participarea pentru prima data la sistemele de calitate este de maximum 3.000 

de Euro pe exploatatie  pe an, pentru o perioada de maximum 5 ani. valoarea publica 

nerambursabila / proiect va fi da maxim 15.000 euro 

2)sprijinul pentru activitatile de informare si de promovare desfasurate de grupurile de producatori 

in cadrul pietei interne este de maximum 70% din costurile eligibile ale actiunii. valoarea publica 

nerambursabila / proiect va fi da maxim 52.321,28 euro 

10.Indicatori de monitorizare 

Numar de proiecte  inovative - 3 

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 - 3 

Totalul investițiilor – 156.963,84 EURO 

Indicatori specifici LEADER 

Cheltuiala publică totală – 156.963,84 EURO  

Numărul de locuri de muncă create –  0 

11.Caracterul inovativ al masurii deriva din urmatoarele: 

- Utilizarea de surse regenerabile in incintele de procesare; 

-Aplicarea standardelor de calitate si siguranta alimentara in unitatile de procesare; 

-Utilizarea de sisteme inovatoare de eficineta energetica si management a iluminatului in 

unitatile de procesare. 

 

12. Contributia la obiectivele transversale mediu si clima: 

Investitiile ce urmeaza a fi realizate sunt prietenoase cu mediul, fara a afecta factorii aer, apa 

sol, biodiversitatea si ecosistemul in care urmeaza a fi implementate. Toate resursele utilizate in 

implementarea proiectelor, inclusiv subprodusele, deseurile si reziduurile, vor fi gestionate cu 

eficienta sporita, iar in cadrul proiectelor vor fi utilizate resurse energetice regenerabile si 

tehnologii care vor utiliza energia regenerabila. 

 


