
 

 

Denumirea măsurii – CODUL Măsurii 

Promovarea produselor locale in vederea participării la schemele de calitate naționale 

și europene M3/3A 

 

1.Descrierea generala a masurii, 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 

Susţinerea şi promovarea produselor specifice zonei reprezintă un mijloc de dezvoltare a 

economiei locale. Atestarea lor prin diverse scheme de calitate poate deveni o rampă de 

lansare pentru intrarea producătorilor locali pe piaţa naţional și internațională. 

Cetăţenii şi consumatorii din Uniune 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 

tradiționalitatea și originea geografică a acestora .Producătorii pot continua să ofere o gamă 

diversificată de produse de calitate numai dacă sunt răsplătiţi în mod corespunzător pentru 

eforturile depuse. Aceasta presupune ca 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. La ora actuală avem două scheme de calitate: scheme de 

calitate la nivel naţional şi scheme de calitate la nivel UE. La nivel naţional avem produs 

tradiţional conform Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 724/2013, şi 

reţete consacrate pentru zona de industrie. Ambele se referă la calitatea produselor. La 

nivelul Uniunii Europene, avem scheme de calitate precum indicaţie geografică protejată, 

denumire de origine protejată şi specialitate tradiţională garantată. Urmează să apară 

regulament pentru produs montan şi produs în ferma mea. Tot o schemă de calitate 

europeană este şi produsul ecologic.  

Așa cum reiese și din analiza diagnostic și SWOT, în ciuda potențialului ridicat în oferirea de 

produse locale ce pot reprezenta cu succes un motor al dezvoltării economiei locale, 

teritoriul are listate ca puncte slabe absența produselor certificate conform schemelor de 

calitate enumerate mai sus. În prezent la nivelul teritoriului GAL Bucovina de munte sunt 

certificate ca și produse tradiționale doar o serie de produse din sectorul ”preparate din 

carne”, restul sectoarelor cu potențial nefiind prezente pe palierul schemelor de calitate 

până în acest moment. Astfel, această măsură intervine asupra acestei nevoi, oferind 

producătorilor locali sprijinul necesar aplicării și obținerii certificărilor dorite și in celelalte 

sectoare alimentare: lactate și branzeturi, fructe si legume, flora spontană, preparate 

tradiționale de tipul siropurilor și dulcețurilor, preparate de patiserie, preparate piscicole, 

băuturi alcoolizate etc.   

Concluziile analizei SWOT arată că implementarea acestei măsuri este necesară pentru 

oferirea unor modele de succes, care lipsesc din teritoriu și de care este nevoie pentru ca 

produsele să capete valoare adăugate crescută, ca urmare a recunoașterii calității lor la 

nivel național sau internațional. 

Tipul măsurii: 
  

INVESTIȚII 
   

SERVICII 
  x 

SPRIJIN FORFETAR   x 



 

 

Crearea unei imagini pozitive a produselor şi firmelor micro-regiunii „Bucovina de Munte” 

reprezintă un element important pentru a putea concura cu succes pe piața Uniunii 

Europene. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ”Favorizarea competitivității agriculturii”  ale Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie. 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:   

Obietivele specifice ale măsurii sunt: 

• Creșterea valorii adăugate a produselor locale prin certificarea calității lor la nivel național 

sau internațional; 

• Conștientizarea consumatorilor privind existența și specificațiile produselor fabricate pe 

baza schemelor de calitate ale UE dar și naționale; 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  

numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

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

pentru produse agricole și alimentare”,alin. 1, mai exact litera (a),(b), (c), alin. 2.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A  prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 

1305/2013) ”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) nr. 1305/2013: Inovare, 

Mediu și climă 

-Inovare: Măsura contribuie la inovare la nivel local la inovare prin finanțarea unor acțiuni 

care nu există în teritoriu, astfel având un element de noutate. Astfel, toate proiectele care 

vor duce la apariția unor produse locale certificate prin schemele de calitate, in afara 

sectorului de preparate din carne, vor fi elemente de inovare pentru teritoriu. Această 

măsură este astfel aliniată obiectivului transversal. 

-Mediu și climă: : Măsura contribuie obiectivului transversal mediu și climă, astfel: 

Unul din scopurile în sine ale schemelor de calitate este chiar certificarea conformității 

produselor locale cu anumite standarde comerciale aplicabile produselor de larg consum, în 

ceea ce privește sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor, bunăstarea 

animalelor, protecția mediului. Atestarea unui produs presupune așadar promovarea unor 

metode de producție prietenoase cu medul înconjurător, ecologice. Astfel, se va asigura o 

contribuție directă la acest obiectiv transversal. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: complementară cu M1/3A, M2/3A, M4/6A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Măsura 3/3A ” Promovarea produselor locale in vederea participării la schemele de calitate 

naționale și europene”, contribuie la realizarea Priorității 3 „ Promovarea organizării 

lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării 

animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”, împreună cu celelelate măsurile din SDL: 

M1/3A, M2/3A.  

2 Valoarea adăugată a măsurii 

 Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece 

prin intermediul ei va crește valoarea de piață a produselor comercializate de 

producătorii locali, ceea ce va genera venituri crescute in teritoriu; 



 

 

 Un alt element de valoare adăugată, manifestat direct este beneficiul de imagine al 

microregiunii Bucovina de munte, recunoscută astfel pentru evantaiul larg de produse 

locale de calitate recunoscute la nivel național sau internațional. 

 Veniturile suplimentare generate de activitățile finanțate prin această măsură 

conduc la dezvoltarea altor activități economice din teritoriu și la o diversificare a 

produselor/serviciilor oferite ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă la nivel 

local, și va duce la apariția unor noi potențiale surse de venit pentru localnici;   

3 Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație europeană: Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 

807/2014, Reg. (UE) nr.215/2014, Reg. (UE) NR. 1151/2012, Reg. (CE) NR. 1898/2006, Reg 

1407/2013 

Legislație națională: HG 226/2015, Legea 161/2003,OUG 66/2011, OUG 49/2015, Legea 

346/2004, Legea 31/1990, Legea 566/2004, Legea 1/2005, OUG 37/2005, Hot.nr. 828/ 2007, 

ORDIN 906 /2007, ORDIN nr. 34 / 2008, ORDIN nr. 724/2013 

4 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți:  

- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau 

întreprinderilor mici; 

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din 

teritoriu, inclusv cele finanțate prin măsura M1; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL, inclusiv asociațiile finanțate prin 

măsura M2; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- ONG, inclusiv cele finanțate prin măsura M2; 

Beneficiari indirecți: 

- populația locală 

- Turistii care vizitează teritoriul 

- autorități publice locale 

5 Tip de sprijin 

 Sprijinul  pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate  este de 

maximum 3 000 pe exploatație și pe an. 

 Sprijinul pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de 

producători în cadrul pieței interne este de maximum  70% din costurile eligibile ale 

acțiunii. Pentru acest tip de sprijin nu se acordă plăți in avans, în condițiile prevăzute 

de art. 45 din Reg 1305/2013 

6 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Prin această măsură de finanțare sunt eligibile atât proiecte  de servcii cât și de dotare in 

scopul atingerii obiectivelor proiectului: 

-Servicii de consultanță și management pentru întocmirea caietului de sarcini și a dosarului 

de candidatură 

-Delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice 

-Stabilirea tipicităţii produsului 

-Studiu socio-economic 

-Contractarea unui organism de certificare 

-Activități de informare și promovare 



 

 

-Echipamente și materiale pentru promovarea produselor în târguri,expoziții, piețe cu 

specific, internet. 

Aceste acțiuni au un caracter exemplificativ și nu limitativ. Un proiect poate include una 

sau mai mute acțiuni din cele de mai sus. 

Acțiuni neeligibile: Prin această măsură nu sunt eligibile construcțiile și modernizările.De 

asemenea schemele de calitate eligibile trebuie să s erefere doar la produse agricole și 

alimentare și nu la exploatații agricole/sau certificarea lor ecologică. 

Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor 

- Cheltuielile trebuie să fie efectuate între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023 ; 

- Cheltuielile sunt efectuate după semnarea contractului de finanțare a proiectului și înainte 

de data de finalizare a acestuia  

- Toate cheltuielile aferente proiectului sunt efectuate pe teritoriul GAL Bucovina de munte. 

- NU este permisă achiziționare echipamentelor second hand  

Tipuri de cheltuieli eligibile aferente investițiilor : 

a) Servicii de consultanță 

b) Cheltuielile beneficiarului pentru sprijinul obținerii acreditării (cheltuieli pentru 

asigurarea vizibilității: pliante, afișe, cărți de vizită, website, cheltuieli cu  taxe de 

participare la evenimente de promovare etc) 

c) Deplasări ( cazare, masă, transport) 

d) Materiale și consumabile; 

 - Materiale de informare și promovare; 

 - Închirierea de echipamente necesare; 

 - Închirierea de spații pentru susținerea acțiunilor de informare și activităților    

demonstrative. 

e)Alte cheltuieli strict legate de implementarea acțiunilor de informare și documentare;  

f) Elaborarea studiilor și planurilor asociate proiectului, inclusiv analize de piață, conceptul 

de marketing etc.; 

g) Taxe și cheltuieli ocazionate de certificarea produselor: intrarea intr-o schemă de calitate 

susținută, contribuția anuală, cheltuieli cu verificările necesare pentru asigurarea respectrii 

specificațiilor. 

7. Condiții de eligibilitate 

-Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

-Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

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

-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană; 

-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Bucovina de munte; 

-Dovada asigurării capacității și sursei de cofinanțare prin depunerea de documente emise 

de o instituţie financiară în original (extras de cont si/sau contract de credit) 

8. Criterii de selecție 

Selecția proiectelor se va efectua utilizându-se o evaluare pentru fiecare dintre cele 6 

criterii: Relevanță, Integrare, Eficiență, Sustenabilitate, Inovare, Mediu și climă: 

a)Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă 

identificată ca fiind relevantă la nivel local. Se va prezenta situația actuală și o proiecție a 

situației ulterioară implementării proiectului, evidențiind diferențele benefice pe care 

proiectul le va aduce. Punctarea acestui criteriu se regăsește în fișa de evaluare. 



 

 

b)Integrare: acest criteriu evaluează modul în care proiectele finanțate prin această măsură 

contribuie la atingerea obiectivului măsurii și a obiectivelor SDL. Se va evalua modul în care 

proiectul va contribui la acestea: cât anume contribuie direct la indicatorii SDL, cum anume 

contribuie la obiectivul specific al măsurii/scopul acesteia. Vor fi prioritizate: 

-  asociațiile de crescători de animale și ONG-urile in cadrul cărora se identifică beneficiari 

de finanțare prin măsura M1 și care s-au asociat prin finanțare din măsura M2; 

- unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din 

teritoriu, finanțate prin măsura M1 

c)Eficiență: criteriul eficiență se referă la modul în care proiectul va fi implementat: 

respectarea rezonabilității cheltuielilor, metodologia de implementare/monitorizare a 

proiectului și activităților acestuia. Vor fi favorizate proiectele care au stabilită o 

metodologie clară de monitorizare a grupului țintă și de evaluare a impactului proiectului. 

Modalitatea de punctare a acestui criteriu este detaliată în fișa de evaluare aferentă măsurii. 

d)Sustenabilitate: criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a activității 

după finalizarea proiectului. Fiind vorba de activități economice, în cererea de finanțare se 

vor specifica (pe baza unor estimări reale) veniturile și cheltuielile ulterioare, fiind analizate 

pentru a dovedi prosperitatea economică a afacerii.  

e)Inovare: Toate proiectele care vor duce la apariția unor noi produse locale certificate prin 

schemele de calitate, vor fi elemente de inovare pentru teritoriu. Mai mult, prin grila de 

punctaj se vor acorda puncte suplimentare la acest criteriu, pentru a se încuraja cât mai 

mult inovarea. 

f)Mediu și climă: în cadrul acestui criteriu se urmărește alinierea la obiectivul transversal 

de protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor schimbărilor climatice prin 

implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător (ex.utilizarea de materiale 

reciclate sau ecologice, a unor surse de energie neconvenționale, a unor tehnologii 

nepoluante) 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil 1 

• Sprijinul  pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate  este de maximum 

3 000 pe exploatație și pe an. 

•Sprijinul pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de 

producători în cadrul pieței interne este de maximum  70% din costurile eligibile ale acțiunii. 

Pentru acest tip de sprijin nu se acordă plăți in avans, în condițiile prevăzute de art. 45 din 

Reg 1305/2013 

Suma maximă alocată unui proiect este de 15.000 euro 

Suma totală alocată măsurii este de 30.000 euro 

10. Indicatori de monitorizare 

Cheltuieli publice totale 30.0000 euro 

Număr total locuri de muncă create: 0  

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: 2 

Număr de certificări obținute: 2  

                                                           
1 Acordarea sprijinului nerambursabil se va face cu respectarea criteriilor privind incadrarea în ajutorul de minimis 

prevăzute în Reg. (UE) nr. 1407/2013 precum și in legislatia nationala în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul 

maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică ii poate primi pe o perioadă de 3 ani. 


