
FISA MASURII

Denumirea masurii: Sprijin pentru imbunatatirea competitivitatii prin intermediul schemelor de
calitate in domeniul prelucrarii si marketingul produselor agricole si pomicole

CODUL masurii-Masura/DI: M7/3A

Tipul masurii:          INVESTITII
                                   SERVICII                                   SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la
prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a
complementaritatii cu alte masuri din SDL.

Scopul măsurii este de a încuraja fermierii sau grupurile de fermieri să producă produse conform
schemelor de calitate, precum și o mai bună promovare a acestora în rândul consumatorilor.Ajutorul
financiar nerambursabil poate servi pentru acoperirea cheltuielor legate de certificarea produselor
ecologice si/sau utilizarea mentiunii “produs montan” si/sau inregistrarea  unui produs traditional
Obiective de dezvoltare rurala:
Masura contribuie la urmatoarele obiective de dezvoltare rurala in conformitate cu Reg. (UE)
nr.1305/2013, art.4:
Obiective specifice  ale masurii:
- încurajează obţinerea de produse agricole și alimentare de înaltă calitate, prin identificarea soluțiilor
inovative, cum ar fi folosirea practicilor prietenoase mediului, optimizarea utilizării resurselor și factorilor
de producție.
- inregistrarea de produse ecologice si/sau traditionale
- utilizarea mentiunii “produs montan” pentru cat mai multe produse obtinute in teritoriul GAL Parang
-cresterea valorii adaugate a produselor agricole

Masura corespunde obiectivelor  art. 16din Reg.(UE) nr. 1305/2013
Masura contribuie la Domeniul de intervenitie 3A): “Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari
printr-o mai buna integrarea 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 organizatiilor interprofesionale”.
Masura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
-i) Favorizarea competitivitatii agriculturii

Complementaritatea cu alte masuri din SDL:
Masura M7 este complementara cu masura M4 prin faptul ca beneficiarii masurii M7 a caror
produse vor fi certificate/ promovate, vor putea fi membri in asociatiile masurii M4.
Masura M7 este complementara cu masura M5 – “Sprijin pentru dezvoltarea durabila a exploatatiilor
agricole”, produsele obtinute in exploatatiile sprijinite prin masura M5 pot fi certificate/ promovateprin
măsura M7.





Sinergia cu alte masuri din SDL:
.Masura este sinergica cu masura M4, contribuind impreuna la prioritatea P3.

2. Valoare adaugata a masurii
Valoarea adaugata adusa de aceasta masura, consta in primul rand in faptul ca aduce producatorii
impreuna pentru realizarea unui obiectiv comun si anume acela de a aduce recunoastere produselor lor.
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele forte ale
dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod
semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii
agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi
materialele de producţie noi.
Cererea de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce
priveşte tradiționaltatea și originea geografică a acestora are stransa  legătura cu teritoriul de proveniență.
 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 este 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.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legislatie UE:
-Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene din 5 septembrie 2008 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu
modificările și completările ulterioare;
Regulamentul Delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei Europene din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan";
Legislatie nationala:

Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea
produselor tradiționale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul comun nr. 394/290/89 din 12 martie 2014 privind atestarea produselor alimentare
obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 pentru aprobarea
regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică, cu
modificările și completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 pentru
aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările și
completările ulterioare;

- Ordinul comun nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor
agroalimentare ecologice,  cu modificările și completările ulterioare;



- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare
ecologice, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)

Beneficiari directi/Solicitanti:.Pentru participarea pentru prima data la o schema de calitate, beneficiarii
sprijinului sunt fermieri (cu exceptia persoanelor fizice neautorizate) sau grupuri de fermieri legal
constituite care isi desfasoara activitatea Agricolape teritoriul GAL.
Beneficiari indirecti ai acestei masuri vor fi fermierii care au exploatatii agricole deschise in teritoriul
GAL.

4. Tip de sprijin
Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă sub forma unui stimulent anual,
stabilit pe baza costurilor fixe rezultate  din participarea  la o schemă de calitate, pentru o perioada de 5
ani consecutive de la aderarea la o schema de calitate.

5. Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.
6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
- scheme de calitate recunoscute la nivel european
investitii pentru utilizarea inscriptiei “produs montan”
- Sprijinul in cadrul acestei masuri poate acoperi, de asemenea, costuri care decurg din activitati de

informare si promovare puse in aplicare de grupuri de producatori pe piata interna, privind
produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiaza de sprijin in conformitate cu
prevederile art. 16 alin 1 din Reg (UE) nr 1305/2013. Pentru actiunile de promovare este necesara
prezentarea unui program de promovare, care include un plan de informare defalcare pe actiuni,
mijloace si perioade, precum si activitati de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul
depus

Actiuni neeligibile:
- Producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și completările ulterioare;
investitii ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
- actiuni care genereaza cheltuieli neeligibile in conformitate cu art.69, alin (3) din Reg. (UE) nr.

1303/2013;
- Implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă se solicită

aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013/UE.

7. Conditii de eligibilitate
Solicitantii pentru sprijinul financiar neramburasabil acordat prin aceasta masura trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii obligatorii:

- 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 specifică 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.

8. Criterii de selectie
Scorarea unui proiect se va realiza in baza urmatoarelor principii de selectie:
1.Principiul tipului de schemă de calitate, în sensul prioritizării schemelor de calitate europene.

45 puncte pentru: Produsul obtinut este produs sub schema de calitate – produs ecologic
    40 puncte pentru: Produsul obținut este produs pe  alte scheme de calitate europene:
DOP/IGP/STG/mențiune de calitate facultativă produs montan/IG băuturi spirtoase

2.Principiul asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de producători.
     20 puncte pentru o asociere de minim 3 membri;
     15 puncte pentru o asociere de cuprinsa intre 4 – 5 membri;
     10 puncte pentru o asociere de peste 6 membri;

3.Principiul categoriei de produs obținut prin schemele de calitate(carne, lapte, legume, fructe)
35 puncte pentru legume, fructe;
25 puncte pentru lapte si produse din lapte;
20 puncte pentru carne si produse din carne;

9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului
Pentru implementarea activitatilor constand in certificarea produselor ecologice,  acreditarea
produselor traditionale si utilizarea inscriptiei “produs montan” se ia in calcul costuri fixe, în valoare
de 3000 Euro/solicitant/an, timp de maxim 5 ani, dar nu mai mult de perioada maxima de
implementare a proiectului (se considera cheltuieli eligibile cheltuielile de aderare la scheme de calitate,
Taxele de certificare, Cotizaţiile / contribuţiile anuale pentru participarea la scheme de calitate si
Cheltuielile aferente controalelor periodice de certificare)
Sprijinul pentru activitatiile de informare si promovare este de maximum 50% din totalul costurilor
eligibile. Nu se acorda sprijin pentru actiunile de informare si de promovare referitoare la marci
comerciale

10. Indicatori de monitorizare

Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, pietele
locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: 30
(inclusiv beneficiari indirecti – exploatatii agricole care isi comercializeaza productia prin intermediul
unui procesator local)




