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        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 

Necesitatea sprijinirii obţinerea „Schemelor de calitate” este justificată și de nevoia și 

dorința de participare la schemele de calitate ale Uniunii Europene și cele naționale ptr. 

produse agricole și alimentare, care să faciliteze întreprinzătorilor locali 

intrarea/consolidarea poziției pe piață. Mărginimea Sibiului nu are produse care să fie 

certificate pe schemele de calitate europene şi foarte puţine produse sunt în prezent 

certificate la MADR. Din analiza diagnostic, Analiza SWOT, întâlniri și dezbateri și a 

Studiului de cercetare sociologică pentru elaborarea SDL a reieșit necesitatea introducerii 

acestei măsuri în cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Mărginimea Sibiului și a certificării 

produselor la nivel european și național. Produsele agroalimentare din Mărginimea Sibiului, 

vorbind în primul rând de brânzeturi, “Brânza de Mărginime” sunt cunoscute, căutate și 

cumpărate în întreaga țară. În prezent, toată lumea cumpără și din păcate foarte mulți văd 

așa numita “Brânza de Mărginime”, deși produsul agroalimentar preparat nu are nici o 

legătură cu produsul autentic realizat în teritoriul Mărginimii Sibiului. Acest lucru se 

întâmplă din păcate nu doar în cazul fermierilor din teritoriu deoarece din total ovine de 

145,664 capete doar un procent de 27% rămân și vara pe pășunile montane, majoritatea 

plecând cu oile la șes. Pentru a asigura protejarea NUMELUI şi nu în ultimul rând pentru a 

proteja  CALITATEA produsului există necesitatea certificării naţionale şi europene a 

brânzeturilor produse în Mărginimea Sibiului. Din analiza SWOT a reieşit necesitatea 

certificării produselor din Mărginimea Sibiului şi în special a brânzeturilor cu una din 

schemele europene, respectiv DOP, IGP sau STG. În cadrul elaborării strategiei GAL 

Mărginimea Sibiului şi a discuţiilor cu fermierii şi specialiştii în domeniu recomandările au 

fost de a certifica brânzeturile de Mărginime cu specificaţia DOP, pentru a identifica aceste 

produse cu zona Mărginimii Sibiului. Certificarea brânzeturilor va fi un prim pas, deoarece 

produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și 

pentru diversificarea activităților agricole şi non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea 

competitivității economiei rurale în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. Existența Măsurii M 

04/3A în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului GAL Mărginimea Sibiului 

îndeplinește Criteriul de Selecție CS 3.4 

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

i) Favorizarea competitivităţii agriculturii 

Tipul măsurii:    

□ INVESTITII 
□ X SERVICII 

                   
 

 

 

 



Obiectivele specifice ale măsurii: 

-Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agro-alimentar prin creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi alimentare 

-Stimularea asocierii şi a schemelor care deservesc formele asociative ale fermierior 

-Diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele 

pieţei 

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

P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

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

Măsura corespunde obiectivelor art.  5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

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) nr. 1305/2013: INOVARE, 

MEDIU ŞI CLIMĂ 

Obiective transversale:  

Inovare – Măsura va contribui la stimularea inovării în teritoriu prin atragerea în sectorul 

agricol a know-how-ului şi a resursei umane cu calificare relevantă pentru condiţiile actuale 

de pe piaţa muncii. Încurajarea participării fermierilor şi formelor asociative ale acestora la 

scheme de calitate, va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, prin 

interconectarea pe filiera de produs a fermierilor şi procesătorilor, care determină 

transferul de bune practici, idei şi concepte noi. 

Mediu şi climă – Măsura va include investiţii din categoria celor „prietenoase cu mediul”, 

fiind punctate suplimentar cele care au componentă de dezvoltare durabilă. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Această măsură este complementară cu 

următoarele măsuri din strategia de dezvoltare locală: M01/2A - Înfiinţare şi modernizare 

exploataţii agricole, M02/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici şi cu Măsura 

05/3A-Promovare forme asociative datorat faptului ca beneficiarii direcți ale celor trei 

măsuri menționate mai sus – fermierii-se regăsesc în beneficierii indirecți ai măsurii privind 

Schemele de calitate. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este simultană şi 

orientată spre îndeplinirea aceloraşi obiective din strategia de dezvoltare locală cu Măsura 

M05/3A – Promovare forme asociative 

              

            2.Valoarea adăugată a măsurii 

Prin activitățile de obţinere a schemelor de calitate, este susținută și implementarea altor 

măsuri din SDL, inclusiv a beneficiarilor direcți incluși în categoria tipurilor de beneficiari 

eligibili, atât în domeniul agricol cât și cel neagricol. Implementarea măsurii va duce la 

schimbarea mentalității fermierilor locali în sensul aprecierii colaborării şi cooperării în 

vederea certificării produselor agroalimentare din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului. 

Măsura va susține indirect „M01/2B Promovarea forme asociative” din GAL Mărginimea 

Sibiului, acesta fiind și un criteriu de selecție locală. 

           

         



             3.Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţia naţională cu incidenţă în domenile scheme de calitate prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL si in PNDR 

Legislatia europeana: Regulamentele (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 

807/2014, UE) nr. 808/2014 

               

            4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

Beneficiari direcți: 

- 

- Entităţi publice sau private înfiinţate conform legislaţiei în vigoare, inclusiv Gal-ul, care 

au prevăzut în obiectul de activitate realizarea activităţilor specifice prevăzute în proiect 

(sau pentru care se solicită finanţare) 

 

Beneficiari indirecţi: 

- 

-Fermieri şi/sau grupuri de fermieri din teritoriul GAL Mărginimea Sibiului 

             

            5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate şi platite efectiv 
- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente 
corespunzătoare procentului cu 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) şi art.63 
ale R. 1305/2014.   
         
            6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Acțiuni eligibile: 

Investiţii premergătoare aderării la o schema de calitate europeană sau naţională cum ar fi: 

- întocmirea şi /sau depunerea dosarelor de aplicaţie sau acţiuni conexe acestei activităţi; 

- animare; 

-organizare întâlniri; 

- culegere informaţii/date, elaborarea documentelor etc. 

- taxe organism certificare. 

Acțiuni neeligibile: 

-Inchirierea de echipamente 

-Achizitia de teren si realizare constructii 

Nota: Operatiunile,respectiv actiunile eligibile si neeligibile trebuie sa respecte conditiile 

generale de eligibilitate prevazute de cel putin urmatoarele documente/acte normative: 

prevederile HG 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cap 8.1 din PNDR, art. 

65 Reg. 1303/2013, art. 69(3) Reg. 1303/2013, art. 45 Reg. 1305/2013, art 13 Reg. 

807/2014 si alte prevedei din PNDR. 

            

 

         7.Condiţii de eligibilitate 

-Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

-Sediul social/ al solicitantului trebuie să fie în teritoriul GAL Mărginimea Sibiului; 

-Activitatea solicitantului/membrilor acestuia trebuie sa fie realizată pe teritoriul GAL 

Mărginimea Sibiului;  

-Scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România 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 beneficiarii măsurii pe piața 

internă, privind produsele care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de 

sprijin; 

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

de candidatură pentru participarea la una dintre schemele de calitate menţionate anterior; 

-Scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România 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 beneficiarii măsurii pe piața 

internă, privind produsele care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de 

sprijin; 

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

de candidatură pentru participarea la una dintre schemele de calitate menţionate anterior; 

- Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, 

cât şi pentru FEADR; 

- Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare; 

- Solicitantul demostrează prin activităţile propuse  şi cerinţele formulate pentru resursele 

umane alocate acestora, oportunitatea şi necesitatea proiectului; 

- Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislaţiei 

naţionale/europene în vigoare sau la o schemă voluntară care respectă cerinţele UE; 

- Activitatea solicitantului trebuie să fie situată pe teritoriul GAL; 

- Solicitantul prezintă un plan de acţiune; 

- Persoanele beneficiare ale acţiunilor măsurii trebuie să aibă domiciliul sau exploataţia 

agricolă pe teritoriul GAL MS; 

- Solicitantul trebuie să aibă prevăzut în domeniul de activitate/statut, acţiunile eligibile 

din cadrul măsurii.  

           8.Criterii de selecţie 

-Asocierea cu prioritate pentru solicitanţii cooperative sau grupuri de producători 

- Principiul tipului de schemă de calitate 

- Principiul categoriei de produs obţinut prin scheme de calitate 

- 

Notă: Modalitatea de punctare a fiecărui Criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul 

Solicitantului si documentele pentru fiecare Măsură și va respecta prevederile art. 49 al 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună 

utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile 

SDL în materie de dezvoltare rurală a teritoriului.  

           

 

            9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

 

- Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu 

va depăşi 15000 euro/proiect. 

           10. Indicatori de monitorizare  



- 2 exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la 

pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la organizaţii de 

producători; 

-Cheltuiala publica totala: 30.000 euro 

-Numar de locuri de munca nou create: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                            


