
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE 

CALITATE ÎN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 
 

Denumirea 
proiectului 

 

Prin proiect se va oferi sprijin financiar pentru informa-

rea  producătorilor și/sau a grupurilor de producători din terito-

riul GAL  în vederea protejării produselor alimentare și agricole la 

nivel național sau european, pentru aplicarea schemelor de cali-

tate (produse tradiționale, produse ecologice, produs montan, 

specialitate tradițională garantată, rețete consacrate românești, 

scheme europene), stimularea proceselor și a proiectelor realiza-

te în comun.  

Acțiunile menționate mai sus au ca și consecință ulteri-

oară favorizarea realizării lanțurilor scurte și a strategiilor de 

marketing în comun, de promovare a produselor agricole și ali-

mentare locale, crearea de piețe locale.  

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra turismului 

local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri 

local pentru teritoriul LEADER. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Favorizarea competitivității agriculturii 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Crearea și aplicarea schemelor de 
calitate, a brandului local,  promovarea  produselor agricole și alimentare de 
importanță locală în teritoriul GAL CETATEA BUCOVINEI prin realizarea a  
acțiuni animare în teritoriu, întâlniri culegere date, certificarea de produse 
tradiționale care promovează identitatea teritoriului. 

 
 
 
 

Obiective 

Rezultatele proiectului au constat în selecția a 13 beneficiari direcți 
(fermieri, exploatații agricole și IMM care desfășoară activități în domeniul agricol) de 
pe teritoriul GAL Cetatea Bucovinei și realizarea a două acțiuni animare în teritoriu, 
trei întâlniri culegere date pentru încadrarea produselor într-o schemă de calitate 
europeană sau națională în teritoriul GAL, determinare zone de protecție și 
identificarea unui număr de trei produse cu potențial de a fi sprijinite prin măsura 
dedicată schemelor de calitate. 

Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920045S209313508577/19.11.2021 este de 37.248,14 lei, din care s-a solicitat la 
plată 37.036,31 și s-a decontat valoarea de 37.036,31 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

Accesarea de fonduri nerambursabile pentru 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. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Șcheia, Sat Sfântu 
Ilie, Județul Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 : Art.5 

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. 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

37.248,14  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

19.11.2021 – 19.07.2022 

 

Beneficiarul proiectului 

ASOCIAȚIA „GRUPUL DE 
ACȚIUNE LOCALĂ CETATEA 

BUCOVINEI”  

Date de contact: 
Telefon 0752069769  
Președinte FLUTUR ANDREI 
CRISTIAN 


