
FIȘA MĂSURII 

SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEME DE CALITATE – M1/3A 

 

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 și corelare cu analiza SWOT:  

Pornind de la ideea că în momentul aderării fermierilor la scheme de calitate, în primii 

ani de participare, costurile și obligațiile impuse fermierilor nu sunt remunerate integral 

de către piață, prezenta măsură vine în sprijinul acestora acordând un sprijin financiar 

pentru noi participanți la scheme acoperind o perioadă de maximum cinci ani, în limita a 

3.000 de euro/exploatație/an. 

Având în vedere datele colectate din teritoriu se justifică necesitatea implementării în 

teritoriu a unei măsuri de finanțare privind participarea fermierilor, a grupurilor de 

fermieri și/ sau a grupurilor de producători la scheme de calitate așa cum se prezintă în 

prezenta fișă. 

 Astfel, în urma activității de animare din teritoriu GAL şi a colectării datelor rezultate 

în urma chestionării populației, a reieșit faptul că teritoriul GAL Defileul Mureșului 

Superior deține o gastronomie locală cu unele preparate specifice (tocană de miel/ied, 

găluște cu păsat, balmoșul, etc), precum şi produse tradiționale dar neatestate cum ar fi 

ceapa roșie din Suseni, magiunul de prune Silvoiţa din Rușii-Munți, brânzeturile şi țuica din 

Deda, siropul din conuri şi muguri de brad din Stânceni, pâinea de casă, cașul, urda şi 

jintița specifică mai multor localități, produse și preparate ce ar putea participa la 

schemele de calitate.  

După cum se prezintă în analiza diagnostic, în teritoriul GAL din cele 114 produse 

tradiționale atestate la nivelul județului Mureș doar 6 sunt din teritoriul GAL Defileul 

Mureșului Superior astfel: în comuna Suseni - A.F.CENGHER IOAN: caș de oaie “AURUTA” 

(2008), brânza de burduf “AURUTA” (2008), telemea de oaie maturată “AURUTA” (2008), 

urdă dulce de oaie “AURUTA” (2008) și în comuna Deda: AS. Crescătorilor de ovine și 

caprine Deda – Mureș - Brânza burduf “RACHITIS”(2007), Caș gras de oaie “MIOARA 

CALIMANILOR” (2007).  

Deși teritoriul GAL se situează într-o zonă preponderent de munte până în prezent nu 

există produse etichetate ca și ”produs montan” în înțelesul Reg. Delegat (UE) nr. 

665/2014 și Reg. (UE) nr. 1151/2012.  

În concluzie constatăm că în zonă există produse tradiționale, produse alimentare, 

produse de origine ce ar putea accesa schemele de calitate iar fermierii și formele 

asociative au manifestat interes în acest sens, mai ales în ceea ce privește aplicarea 

etichetei de „produs montan” specific zonei pentru o serie de produse alimentare care 

îndeplinesc condițiile necesare. 



Schemele de certificare a exploatațiilor agricole și pentru produse agricole și 

alimentare din UE au în vedere respectarea standardelor obligatorii de producție și 

cerințele suplimentare referitoare la protecția mediului, bunăstarea animalelor, calitățile 

organoleptice etc. și se adresează unei palete largi de factori interesați, de la fermieri și 

producători, la ONG, comercianți cu amănuntul și autorități publice. Pentru aceasta se 

impune asocierea fermierilor și a producătorilor în organizații care să valorifice în comun 

zestrea locală și/sau națională și să asigure creșterea valorii produselor respective pe 

piață. 

Așadar, unul dintre scopurile principale ale acestei măsuri este reprezentat de 

creșterea valorii adăugate a produselor realizate în zona de munte, în condițiile în care 

calitățile acestora sunt cunoscute, dar pentru care este nevoie și de o recunoaștere 

oficială a acestora, astfel încât consumatorii să aibă o certificare privind faptul că 

achiziționează într-adevăr un produs montan. Totodată această măsură va susține 

competitivitatea și profitabilitatea fermelor din zona Defileul Mureșului Superior, prin 

recunoașterea calității produselor. Fermierii trebuie să-și mențină reputația privind 

calitatea produselor, oferind consumatorilor asigurări cu privire la calitatea și la 

caracteristicile produselor sau ale procesului de producție utilizat conferind valoare 

adăugată produselor în cauză și sporind oportunitățile lor de piață. 

Pe de altă parte această măsură asigură utilizarea eficientă a resurselor Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), conform legislației specifice, prin 

scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune. 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală favorizarea competitivității agriculturii conform 

Regulamentului 1305 din 2013, art. 4, lit. (a). 

Obiectivele specifice ale măsurii:  

1. Creșterea competitivității și profitabilității fermelor din zona Defileul Mureșului 

Superior;  

2. Creșterea valorii de piață a produselor tradiționale din zona Defileul Mureșului 

Superior 

3. Creșterea numărului de produse agricole și alimentare atestate; 

4. Promovarea asocierii în domeniul agro-alimentare în vederea promovării produselor 

certificate;  

5. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanțul agroalimentar.  

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P3- 

promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și gestionării riscurilor în agricultură. 

Măsura corespunde obiectivelor art.16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Scheme de calitate 

pentru produse agricole și alimentare (pentru măsurile care pot fi asimilate unui articol 

din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg.(UE) nr. 1305/2013, se va menționa 

un singur articol al Regulamentului la care contribuie măsura propusă). 

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 și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

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



INOVARE: se anticipează că M 1/3A va conduce la formarea de structuri noi și alternative 

ale actorilor din mediul rural, ce se reunesc în vederea valorificării produselor agricole și 

agroalimentare care să asigure creșterea valorii produselor din teritoriul Defileul Mureșului 

Superior.  

MEDIU: produsele care participă la schemele de calitate păstrează metode tradiționale de 

producție care nu poluează mediul.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2/2A, M8/3A 

Sinergia cu ale măsuri din SDL: M8/3A 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sistemele de calitate le va oferi fermierilor și producătorilor din teritoriul GAL Defileul 

Mureșului Superior oportunități pentru a accesa piețele globale și instrumente 

corespunzătoare de identificare, dar și posibilitatea promovării produselor ale căror 

caracteristici specifice sunt protejate la nivel național și european.  

Principiul de selecție pe baza etichetării ”produsului montan” conferă valoarea 

adăugată a măsurii ținând cont de aria geografică acoperită de teritoriul GAL Defileul 

Mureșului Superior.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative : 

Regulamentul nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul 

nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul nr. 1407/2013 cu 

modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 690/2004 cu modificările și 

completările ulterioare; HG 828/2007 cu modificările și completările ulterioare; Ordinul 

1393/2014; Regulamentul delegat (UE nr. 665/2014 al comisiei din 11 martie 2014; 

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 

Europene din 29 aprilie 2004; Regulamentul (CE) nr. 834/2007 cu modificările și 

completările ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei Comunităților 

Europene din 5 septembrie 2008 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul 

(CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 15 

ianuarie 2008 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor 

agricole şi alimentare, cu modificările și completările ulterioare. 

Alte acte legislative relevante astfel cum vor fi prevăzute ulterior în Ghidul 

Solicitantului al măsurii.  

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

a) Fermierii și grupurile de fermieri conform art. 16 alin. (2) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 care participă pentru prima dată la:  

i. schemele de calitate instituite în cadrul anumitor regulamente și dispoziții 

europene1; 

                                            
1 ** Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 

sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/1991 (JO L 189, 20.07.2007, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/1989 al Consiliului 



ii. schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, 

pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de 

statele membre; 

b) Grupurile de producători pentru activitățile de informare și promovare (conform 

alin. (2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) pe piața internă, privind produsele care fac 

obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin în conformitate cu 

alineatul 1 din art. 16 al Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Beneficiarii care au participat deja la o schemă de calitate la momentul depunerii 

cererii de finanțare sunt considerați neeligibil în cadrul prezentei măsuri de finanțare.  

 

Beneficiari indirecți:  

o Diversele puncte de desfacere a produselor agroalimentare; 

o Consumatorii finali de produse agroalimentare; 

 

5. Tip de sprijin  

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor de 

investiții 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

6.1. Acțiuni eligibile: 

a) Participarea pentru prima dată a fermierilor și a grupurilor de fermieri la schemele de 

calitate: 

o Scheme de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și 

alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre 

o Schemele de calitate pentru alte scopuri decât consum uman și/sau noi produse 

care nu se regăsesc în anexă: bumbac (art. 16 Reg. (UE) nr. 1305/2013), anumite 

produse agricole organice; anumite produse enumerate în Anexa I la Reg. (UE) nr. 

1305/2013, băuturi spirtoase cu indicație geografică protejată. 

o Scheme noi cu mențiunea ”calitate facultativă” (de exemplu ”produs montan”) 

prevăzute în Reg. (UE) nr. 1305/2013 privind sistemele din domeniul calității 

produselor agricole alimentare, cu modificările și completările ulterioare. Pentru 

produsele etichetate ca "produs de munte ", sprijinul poate fi acordat numai în 

ceea ce privește produsele care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 31 din 

Regulamentul ( UE ) nr 1151/2012, precum și prevederile legislației naționale.  

b) Activități de informare și promovare, urmate de sprijin pentru intrări noi în sistemele 

de calitate protejate eligibile. 

o Aceste activități trebuie să atragă atenția asupra caracteristicilor specifice sau a 

avantajelor produselor în cauză, în special calitatea, caracteristicile specifice ale 

metodelor de producție agricolă în cadrul Uniunii, în special în ceea ce privește 

autenticitatea, standardele ridicate de bunăstare a animalelor sau pentru 

                                                                                                                                        
(JO L 39, 13.02.2008, p. 16), Regulamentul (CEE) nr. 1601/1991 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor 
generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a 
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (JO L 149, 14.06.1991, p. 1) 



respectarea mediul legat de sistemul de calitate în cauză, și pot include, 

diseminarea cunoștințelor științifice și tehnice despre aceste produse. 

o Numai activitățile de informare și promovare pe piața internă sunt eligibile în 

cadrul acestei măsuri.  

6.2. Activități neeligibile  

Activitățile legate de promovarea mărcilor comerciale nu sunt eligibile pentru sprijin. 

6.3. Cheltuieli eligibile: 

o Costuri fixe - se referă la costurile aferente aderării la o schemă de calitate care 

beneficiază de sprijin și la cotizația anuală de participare la schema respectivă, 

inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru 

verificarea respectării specificațiilor schemei.  

o Costuri care decurg din activități de informare, promovare puse în aplicare de 

grupuri de producători pe piața internă, privind produse care fac obiectul unei 

scheme de calitate care beneficiază de sprijin în conformitate cu aliniatul (1) art. 

16, Reg. (UE) 1305/20132 și anume sistemele de calitate ale UE și cele naționale, 

inclusiv sistemele de certificare a exploatațiilor agricole, cu condiția ca acestea să 

îndeplinească criteriile prevăzute la litera (b) din art. 16 al Reg. (UE) 1305/2013.  

6.4. Cheltuieli neeligibile: 

o Cheltuielile privind sistemele de certificare voluntare. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

o Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibil; 

o Solicitantul nu trebuie să fie in insolvență sau incapacitate de plată; 

o Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;  

o Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior. 

 

8. Criterii de selecție  

o Impact: proiecte cu impact micro-regional (teritoriul GAL Defileul Mureșului 

Superior); 

o Relevanță: valoarea adăugată a proiectului pentru teritoriul GAL Defileul Mureșului 

Superior; 

o Prioritizare: vor fi prioritare produsele etichetate ca și ”produs montan”. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

9.1. Rata sprijinului financiar pentru acțiunile menționate la pct. 6.1., lit. a) din prezenta 

măsura este de 100% din cheltuielile eligibile. Sprijinul se acordă sub forma unui 

stimulent financiar anual al cărui nivel se stabilește în funcție de nivelul „costurilor 

fixe” rezultate din participarea la schemele de calitate pentru care se acordă sprijin, 

în decursul unei perioade de maxim 5 ani și nu va depăși 3.000 Euro/exploatație/an3 

9.2. Rata sprijinului financiar pentru activitățile de informare și publicitate este de 70% 

din cheltuielile eligibile. 

 

10. Indicatori de monitorizare: 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare  

                                            
2 Reg. (UE) 1305/2013, Art. 16 (2) 
3 Reg. (UE) 1305/2013, Art. 16 (3) 



3A Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru 
participarea la schemele de calitate, la piețele locale și la 
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători 

2 

6A Locuri de muncă create 0 

1A Cheltuieli publice totale 42.138,03 

€ 

 


