
Fisa măsurii   M 3.1 

Denumirea Codul măsurii 

Sprijin pentru participarea pentru prima dată  

la sistemele de calitate 
M3.1 /3A 

 

Tipul măsurii   INVESTIȚII    SERVICII   SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Conform analizei SWOT, a analizei nevoilor şi a prioritătilor de dezvoltare, s-a identificat ca 

necesară recunoaşterea calității produselor agricole şi alimentare care au o caracteristică 

senzorială influențată de aria geografică acoperită de teritoriu LEADER Tövishát. În urma 

analizelor efectuat s-a observat faptul că deşi fermierii produc produse agricole având 

carateristici specifice teritoriului LEADER Tövishát, participarea acestora la sistemele de 

calitate nu este pe deplin acoperită de piață, mai ales în momentul introducerii unor astfel 

de sisteme și în primii ani de participare, atunci când sunt impuse obligații și costuri 

suplimentare. Ca rezultat, fermierii nu au demarat procedurile pentru participarea acestora 

la sistemele de calitate deoarece piața actuală nu reuşeşte să compenseze costurile legate de 

certificare.  Prin urmare, în cadrul acestei măsuri se acordă sprijin fermierilor care participă 

pentru prima dată la:  

(a) schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor  și dispozițiilor europene. 

(b) schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, 

pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele 

membre ca îndeplinind următoarele criterii:  

(c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre 

ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de 

certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.  

Sprijinul în cadrul acestei măsuri poate acoperi, de asemenea, costuri care decurg din 

activități de informare și promovare puse în aplicare de grupuri de producători pe piața 

internă, privind produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin. 

Acțiunile din cadrul acestei măsuri  vizează complementaritatea cu  măsurile privind 

dezvoltarea exploatațiilor şi a întreprinderilor cu impact asupra restructurării  şi modernizării  

sectorului agricol şi agroalimentar precum şi asupra capacității întreprinderilor din teritoriul 

Tövishát de adecvare la cerințele pieței.  

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri va contribui la satisfacerea nevoilor privind:  

modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole (N3), protecția şi îmbunătățirea 

mediului (N9), introducerea inovării (N15). 

Obiective de dezvoltare Rurală ale Reg. (UE) 1305/2013, art. 4 la care contribuie M3.1 

(a) favorizarea 
competitivității 

agriculturii; 

(b) asigurarea gestionării 
durabile a resurselor 

naturale și combaterea 
schimbărilor climatice; 

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă. 

Da Nu  Da Nu  Da Nu  

Obiectivele specifice/locale ale măsurii 

 Sprijinirea participării fermierilor şi a grupurilor de fermieri pentru prima dată la 



schemele de calitate 

M3.1 contribuie la priorităţile prevăzute la art. 5 Reg. (UE) 1305/2013 

P1  P2 P3 P4  P5  P6 

M3.1 corespunde obiectivelor din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - Art. 16 

 

M3.1 contribuie la domeniul de intervenţie  3A 

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul agro-alimentar 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 

M3.1 Contribuie la obiectivele transversale 

Inovare: Activitățile sprijinite prin prezenta măsură vor stimula implementarea unor  
metode inovative de organizare şi producție în sectorul agricol şi alimentar. 
Ca urmare a implementării măsurii, vor fi posibile acțiuni inovatoare, astfel, vor putea fi 
dezvoltate noi moduri de producere şi păstrare a producției agroalimentare (pentru 
creșterea siguranței alimentare), produse adaptate mai bine cerințelor pieței  

Mediu şi climă - Pentru realizarea unor produse de înaltă calitate, fermierii vor  acorda o 
atenție sporită materiei prime utilizate și originii acesteia, își vor îmbunătăți tehnicile de 
producție și prelucrare astfel încât să respecte standardele de mediu, vor utiliza  metode de 
gestionare a deșeurilor și de epurare a apei care să asigure protejarea mediului. 

M3.1 este complementară cu următoarele măsuri din SDL 

Beneficiarii direcți ai măsurii 3.1 sunt incluși în categoriile de beneficiari indirecți ai 
măsurilor M1.3 

M3.1 este sinergică cu următoarele măsuri din SDL 

M1.1 şi  M16.4 deoarece contribuie la realizarea priorității strategice 1 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Valoarea adăugată a prezentei măsuri rezultă din următoarele aspecte: 

 Va contribui la creşterea interesului consumatorilor pentru produsele agricole şi 

alimentare produse în teritoriul LEADER Tövishát deoarece le va oferi acestora asigurări cu 

privire la calitatea și la caracteristicile produselor sau ale procesului de producție utilizat  

 Va contribui la o mai bună valorificare a  “zestrei locale” și va asigura creșterea valorii   

adăugate a  produselor în cauză şi a oportunității lor de piață. 

 Va contribui la îmbunătățirea imaginii teritoriului, la creşterea atractivității acestuia  

 Va contribui la o mai bună aplicare a standarde comunitare la nivelul fermei. 

În concluzie, sistemele de calitate le oferă fermierilor și producătorilor oportunități pentru a 

accesa piețele globale și instrumente corespunzătoare de identificare, dar și posibilitatea 

promovării acelor produse ale căror caracteristici specifice sunt protejate la nivel național și 

european.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE:  

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1151/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 

21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare  



 REGULAMENTUL (CE) NR. 1216/2007 AL COMISIEI din 18 octombrie 2007 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind 

specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare  

 Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția 

indicațiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare 

Legislație Națională:  

- HOTARÂRE nr. 828 din 25 iulie 2007 privind înființarea Sistemului de protecție a 

indicațiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor 

alimentare  

- Hotărâre nr. 134 din 6 februarie 2008 privind specialitățile tradiționale garantate ale 

produselor agricole şi produselor alimentare  

- Ordin 906 din 30 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare 

a documentației pentru dobândirea protecției unei indicații geografice sau denumire de 

origine a unui produs agricol ori alimentar 

- Ordin nr. 8 din 12 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea 

organismelor private de inspecție şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de 

supraveghere a activității organismelor private de inspecție şi certificare a produselor 

agricole ori alimentare ce au dobândit protecția indicațiilor geografice (I.G.P.), a 

denumirilor de origine (D.O.P.) şi a specialităților tradiționale garantate (S.T.G.)  

- ORDIN nr. 690 pentru aprobarea Normei privind condițiile şi criteriile pentru atestarea 

produselor tradiționale 

- ORDIN nr. 34 / 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranța 

alimentelor privind acordarea de derogări unităților care realizează produse alimentare ce 

prezintă caracteristici tradiționale de la cerințele menționate 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 siguranța 

alimentelor, a unităților în care se realizează produse alimentare ce prezintă 

caracteristici tradiționale 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Benefriciari direcți: 
- Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate sau grup de fermieri care 

participă pentru prima dată la schemele de calitate. 
- Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de 

producători,  constituite în baza legislației naționale în vigoare sunt eligibile doar 
pentru  activitățile de informare şi promovare. 

Prin art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se acordă sprijin fermierilor și grupurilor de 
fermieri care participă pentru prima dată la:  
a) schemele de calitate instituite în cadrul anumitor regulamente și dispoziții europene**; b) 
schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru 
produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de statele membre;  
c) schemele voluntare de certificare a produselor agricole, recunoscute de statele membre ca 
aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare 
voluntară a produselor agricole și alimentare 



Beneficiarii care participă deja într-un sistem de calitate în momentul cererii lor de sprijin nu 

sunt eligibili. 

5. Tip de sprijin 

Sprijinul financiar se acordă sub forma unui stimulent financiar anual. Valoarea acestuia se 

stabilește în funcție de nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru 

care se acordă sprijin, în decursul unei perioade de maximum cinci ani. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

 Sprijinul poate fi acordat pentru prima participare a fermierilor sau grupurilor de 

producători la unul dintre sistemele de calitate în conformitate cu reglementările UE, 

prevăzute la articolul 16 din Reg. (UE) 1305/2013,  a schemelor  naționale sau voluntare 

de  certificare care sunt  conforme cu orientările şi  bunele  practici ale Uniunii Europene. 

 Sistemele  de calitate eligibile se referă exclusiv la produse agricole și alimentare,   

 Sprijinul poate acoperi, de asemenea, costurile generate de activitățile de informare și de 

promovare puse în aplicare de către grupurile de producători pe piața internă pentru 

produsele care fac obiectul unui sistem de calitate care beneficiază de sprijin în 

conformitate cu punctul I al art. 16 Reg. (UE) 1305/2013, și anume sistemele de calitate 

ale Uniunii și cele naționale, inclusiv sistemele de certificare agricole cu condiția ca 

acestea să îndeplinească criteriile stabilite la litera (b) punctul (i) (ii) și (iii).  

 Schemele voluntare de certificare sunt excluse din activitățile de informare și de 

promovare. 

 În ceea ce privește eligibilitatea activităților de informare și publicitate, sunt considerate 

eligibile acțiunile realizate pe piețele interne, destinate să atragă, printre altele, 

consumatorii să cumpere produsele agricole sau alimentare reglementate la nivelul UE 

prin sistemele de calitate implementate, inclusiv sistemele de certificare a exploatațiilor 

agricole pentru produsele agricole, bumbac sau produse alimentare, recunoscute de 

statele membre pe baza criteriilor stabilite la art. 16 (b) (i) (ii) (iii) și (iv). În acest caz, 

participarea pentru prima dată a cel puțin unui fermier în cadrul sistemelor de calitate 

protejate este absolut necesară. Aceste activități trebuie să atragă atenția asupra unor 

caracteristici sau avantaje specifice ale produselor respective (cu precădere calitatea), a 

caracteristicilor privind metodele de producție agricolă în UE (în special autenticitatea 

acestora), a standardelor ridicate privind bunăstarea animalelor sau a grijii acordate 

mediului înconjurător în legătură cu sistemul de calitate în cauză. De asemenea, aceste 

activități pot include difuzarea cunoștințelor științifice și tehnice despre aceste produse.  

 Acțiunile de informare și promovare pot include organizarea de târguri și expoziții și/sau 

participarea la acestea, activități de promovare similare acestora și activități de 

informare și promovare prin diverse canale de comunicare etc. 

 Rata de finanțare pentru activitățile de informare și publicitate este de 70% din 

cheltuielile eligibile 

Costurile eligibile includ următoarele - “costuri fixe": 

a) Costurile aferente aderării la o schemă de calitate; 

b) Cotizația anuală de participarea la schema de calitate; 

c) Cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării 

specificațiilor schemei 



7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  

 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în vigoare în 

România;  

În ceea ce privește eligibilitatea fermierilor și grupurilor de fermieri pentru participarea 

pentru prima dată la schemele de calitate:  

• pentru produsele recunoscute ca IGP (indicație geografică protejată), DOP (denumire de 

origine protejată) și STG (specialități tradiționale garantate), sprijinul poate fi acordat numai 

în cazul produselor înregistrate în baza de date DOOR*;  

• pentru produsele înregistrate în temeiul legislației UE privind denumirile de origine și 

indicațiile geografice din sectorul vitivinicol, sprijinul poate fi acordat numai pentru 

produsele înregistrate în baza de date „E-Bacchus”**;  

• pentru produsele etichetate drept „produs de munte”, sprijinul poate fi acordat numai 

pentru produsele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 

1151/2012 (inclusiv documentele care îl completează);  

• schemele de certificare voluntară a produselor agricole sunt eligibile pentru sprijin numai 

dacă îndeplinesc prevederile specificate în Comunicarea Comisiei - Orientările UE privind cele 

mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și 

alimentare și sunt enumerate în programele de dezvoltare rurală; • pentru produsele 

organice, sprijinul poate fi acordat numai dacă acestea respectă prevederile Regulamentului 

(CE) nr. 834/2007;  

• pentru băuturile spirtoase care au indicație geografică protejată conform Regulamentului 

(CE) nr. 110/2008, sprijinul poate fi acordat numai dacă produsele sunt înregistrate și se 

regăsesc în registrele UE*;  

• pentru vinurile aromatizate IGP, sprijinul se acordă numai produselor enumerate în Anexa II 

la Regulamentului (CEE) nr. 1601/1991. 

Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în documentele de implementare a măsurii/proceduri 

de achiziție publică. 

8. Criterii de selecţie 

Criteriile de selecție vor avea în vedere respectarea principiului prioritizării participării la 

scheme a tinerilor fermieri care se instalează pentru prima dată ca manageri de exploatatie, 

precum şi principiul prioritizării fermierilor care participă la acțiuni de formare şi/sau 

cooperare. 

Criteriile de selecție vor fi detaliate ulterior în documentele subsecvente și vor avea în 

vedere prevederile art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea 

acestora în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Sprijinul financiar se acordă sub forma unui stimulent financiar anual.  



Valoarea acestuia nu va depăși 1977,39 de euro/an/exploatație și se stabilește în funcție de 

nivelul costurilor fixe rezultate din participarea la schemele pentru care se acordă sprijin, în 

decursul unei perioade de maximum cinci ani.  

10. Indicatori de monitorizare 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de 

calitate:1 

  


