
Fişa măsurii: Sprijin pentru implementarea schemelor de calitate în sectoarele agricole 
prioritare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” – Codul măsurii – M6/3A 

 
 

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 
 Justificare şi corelare cu analiza SWOT 

Analizând situaţia existentă se poate constata că în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există mai 
multe produse speciale, precum şi cunoştinţe locale (local knowledge), dar acestea sunt 
utilizate la nivelul familiilor. Sectoarele care necesită sprijin şi care reprezintă o posibilitate 
reală de dezvoltare economică sunt următoarele: laptele, procesarea cărnii şi fructele 
(sectoare prioritare). Trebuie precizat că condiţiile creşterii animalelor cu scopul producerii 
de carne sunt foarte prielnice. În ceea ce proveste sectorul pomicol, în zona GAL se întâlnesc 
cu predilecție următoarele specii: măr, prun, par şi catina. Astfel pentru realizarea 
dezvoltării sectoarelor prioritare este necesară formarea profesională a fermierilor din aceste 
sectoare, precum şi de conştientizarea şi sensibilizarea lor în ceea ce priveşte situaţia actuală 
şi posibilităţile de dezvoltare. În acest sens, primul pas îl constituie pregătirea ferierilor – prin 
Măsura M1/1A - în scopul introducerii Măsurii M6/3A. 
În momentul de faţă, în zona GAL „Plaiurile Ramidavei” există anumiţi factori, care 
îngreuneză sau fac imposibilă dezvoltarea acestor sectoare prioritare: 
 lipsa asigurării materiilor prime de bună calitate necesare produselor (din această cauză 
firmele locale care procesează materii prime din sectoarele prioritare sunt nevoite să 
cumpere materii prime din alte părţi/ localităţi ale ţării dat find faptul că fermierii preferă 
producția în sistem individual); 
 lipsa cooperării între fermieri (care produc materii prime) şi firmele care procesează aceste 
materii prime; 
 lipsa sistemelor de calitate. 
Pentru producţia produselor speciale locale este nevoie de furnizori de materii prime de bună 
calitate, care folosesc proceduri uniforme şi care folosesc sisteme de calitate alimentară. 
În prezent, în zona GAL „Plaiurile Ramidavei”, capacitatea de prelucrare a laptelui şi a cărnii 
nu este integral folosită, aici există o posibilitate de expansiune, iar calitatea acestor produse 
nu este întotdeauna conformă cerinţelor UE. De asemenea, fructele sunt puţin valorificate şi 
există cu desăvârşire o necesitate a introducerii sistemelor de calitate alimentară.  
Introducerea schemelor de calitate reprezintă o modalitate de recunoaştere a calităţii 
produselor agro-alimentare care au o caracteristică senzorială influenţată de aria geografică 
şi de asemeni, o modalitate de promovare a asocierii în sectorul agro-alimentar. 
Prin intermediul măsurii va fi acordat sprijin fermierilor şi grupurilor de fermieri care 
participă pentru prima dată la schemele de calitate. 



Măsură contribuie la creşterea gradului de valorificare economică a produselor alimentare 
tradiţionale, ca element important al dezvoltării economice durabile, prin îmbunătăţirea 
cooperării între factorii de susţinere a micilor fermieri din zonă.  
Măsura vizează promovarea conceptului "Produs de calitate" precum şi a conceptului "Produse 
ecologice", asistenţă tehnică producătorilor/procesatorilor în elaborarea documentaţiei 
conform legislaţiei comunitare şi naţionale pentru a solicita protecţia indicaţiilor geografice, 
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole sau 
alimentare româneşti, la nivel naţional şi comunitar. 
Finanţarea aplicării schemelor de calitate asupra produselor agricole şi agroalimentare va 
face ca aceste produse să fie recunoscute ca îndeplinind o serie de criterii: specificitatea 
produsului final prin caracteristicile sale, metodele specifice de cultivare sau producţie, 
calitatea care depăşeşte standardele comerciale aplicabile produselor de larg consum. Măsura 
susţine aşadar o mai bună poziţionare a producătorilor atât în activitatea de producţie cât şi 
pe piaţă odată cu crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea de ansamblu a teritoriului GAL. 
 Obiectiv(e) de dezvoltare rurală  

Măsură contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală al Reg(UE) nr. 1305/2013: 
 favorizarea competitivităţii agriculturii; 
 asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice; 
 obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.  
 Obiective specifice/locale ale măsurii 

sprijinirea introducerii şi aplicării schemelor de calitate pentru produsele agricole şi 
agroalimentare din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei”; 
 Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute în art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la P3 Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor ȋn 
agricultură. 
 Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) 1305/2013 „Scheme de 

calitate pentru produsele agricole şi alimentare”. 
 Contribuţie la Domeniul de intervenţie 

Măsură contribuie la domeniul de intervenţie 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 de 
producători și al organizațiilor interprofesionale. 
 Contribuţie la obiective transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivele transversale legate de inovare, de protecția mediului și de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, astfel: 
Inovare:  
Inovarea constă în faptul că prin acesta măsură sunt încurajate dezvoltarea unor servicii care 
nu au mai fost implementate în teritoiul GAL. 
Mediu şi atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice:  



Investițiile vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea produselor 
ecologice. 
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL  

Măsura M6/3A este complementara cu M1/1A deoarece beneficiarii direcţi ai acestei măsuri 
sunt incluşi în categoria de beneficiari ai măsurii M1/1A. Baza introducerii şi realizării acestei 
măsuri o constituie Măsura M1/1A, având rolul de pregătire; de fapt Măsura M1/1A este 
precondiţia accesării acestei măsuri. Luând parte la cursurile de formare profesională, 
fermierii vor căpăta cunoştinţe specifice pe care le vor putea utiliza în scopul certificării 
produselor.  
De asemenea, măsura M11/3A este complementară cu M6/3A deoarece beneficiarii direcţi ai 
acestei măsuri sunt beneficiarii măsurii M6/3A. Baza introducerii şi realizării acestei măsurii 
M11/3A o constituie Măsura M6/3A. Măsura M6/3A este precondiţia accesării măsurii M11/3A. 
Doar certificandu-şi produsele, fermierii vor putea să-şi promoveze produsele. Astfel, măsura 
vizează promovarea produselor fabricate în cadrul sectoarelor care introduc sisteme privind 
calitatea alimentară prin Măsura M6/3A  . 
De asemenea, măsura M6/3A este complementara cu măsurile M2/2B, M3/2A şi M5/3A.  
 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsură contribuie la P3, prioritate la care contribuie şi măsurile: M4/3A, M5/3A şi M11/3A. 
2.Valoarea adăugată a măsurii 
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL „Plaiurile Ramidavei” 
reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriului, reprezentând un avantaj 
concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi 
gastronomic actual. 
Cetăţenii şi consumatorii solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi 
produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei 
agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite 
caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte tradiționaltatea și originea 
geografică a acestora, legătura strânsă cu teritoriul de proveniență. 
Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă 
sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru eforturile depuse. Aceasta presupune că ei să 
aibă capacitatea de a informa cumpărătorii şi consumatorii în privinţa caracteristicilor 
propriilor produse în condiţii de concurenţă loială şi să îşi poată identifica în mod corect 
produsele pe piaţă. 
Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie recompensaţi 
pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate poate fi 
benefică pentru economia rurală. Politica în domeniul calităţii produselor agricole trebuie să 
ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare şi promovare a acelor 
produse care au caracteristici specifice, protejând în acelaşi timp producătorii respectivi 
împotriva practicilor neloiale. 
Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale şi locale trebuie să fie realizate  
în unităţile care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă 
caracteristici tradiţionale şi locale. 
3.Trimiteri la alte acte legislative 



R (UE) Nr. 1303/2013; R (UE) Nr. 1307/2013; Reg. (UE) 1151/2012; Reg. (CE) 834/2007; Reg. 
(CE) 110/2008; Reg. (CEE) 1601/91; Reg. (UE) 1308/2013; HG nr. 226/2015 cu completările și 
modificările ulterioare. 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiari direcți: grupuri de producători şi cooperative. 
Beneficiari indirecți: consumatorii, autoritățile prin fiscalizarea afacerilor agricole, furnizorii 
entităţilor juridice care implementează proiecte prin această măsură etc. 
5.Tip de sprijin 
Sprijinul va fi acordat sub formă de stimulent financiar anual al cărui nivel se stabileşte în 
funcţie de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemă pentru care se acordă 
sprijin, în decursul unei perioade de maxim 3 ani. 
Costurile fixe se referă la costurile aferente aderării la o schemă de calitate, cotizaţia anuală 
de participare la schemă, cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea 
respectării specificaţiilor schemei.  
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Tipuri de acţiuni eligibile: 
Acţiuni pentru participarea pentru prima dată la scheme de calitate, inclusiv scheme de 
certificare a exploataţiilor agricole (certificare ecologică a terenurilor agricole şi silvice: 
pajişti, livezi), pentru produse agricole şi alimentare, recunoscute ca îndeplinind următoarele 
criterii: caracteristici specifice ale produsului, metode specifice de cultivare sau de producţie 
sau a unei calităţi a produsului final care depăşeşte standardele comerciale aplicabile 
produselor de larg consum.  
7.Condiţii de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Investiţia trebuie să se încadreze în acţiunile eligibile prevăzute În măsură; 
 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social şi/sau punct de lucru în teritoriul GAL; 
 Proiectul să se implementeze în teritoriul GAL şi toate cheltuielile aferente implementării 
proiectului să fie efectuate pe teritoriul GAL; 
 Producătorii de materie primă care se înscriu la cursul de formare profesională sprijinit de 
Măsura M1/1A, unde vor primi informaţii referitoare la necesitatea şi importanţa introducerii 
sistemelor de calitate alimentară, precum şi pregătire pentru introducerea acestor sisteme; 
 Tipuri de cheltuieli eligibile: 

- costurile introducerii unui sistem de calitate alimentară; 
- costurile certificării introducerii sistemului de calitate alimentară 

8.Criterii de selecţie 
 fermieri care produc materie primă/colectează materie primă pentru procesare, prelucrare 
(deja la momentul aplicării); 
 produse ecologice; 
 produse tradiţionale; 
 alte criterii locale. 
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de maxim 3.000 de euro/an/exploataţie pe o perioadă de maxim 3 
ani. 



10.Indicatori de monitorizare 
 Cheltuielile publice totale: 27.000 Euro; 
 Numărul de forme asociative care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate: 3;  
 Numărul de produse certificate: 3. 
 


