
(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul 

GAL 

 

Tipul măsurii :  

                   

  INVESTITII 

  

               SERVICII  

         

       SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transervsale și complementarității cu alte măsuri din SDL. 

 În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin 

înfiintarea și dezvoltărea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol 

din zonele rurale. Acest lucru are ca și obiectiv  dezvoltarea  economica durabila, precum și 

crearea de locuri de munca. De asemenea aceasta masura contribuie și la reducerea sărăciei 

în spatiul rural.  Sprijinul vizeaza  crearea de noi activităti non–agricole, în special pentru 

fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor, dar și pentru alti mici întreprinzători 

din mediul rural. Aceasta masura va conduce în mod direct la diversificarea economiei rurale 

prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 

precum și la cresterea numarului de locuri de munca. 

Nevoia de implementare a acestei masuri a reiesit din analliza SWOT. 

Obiectivele de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 

muncă  

Obiectivele specifice ale măsurii: 

-  achizitionarea de lucrari, servicii, bunuri în vederea infiintarii sau modernizarii sectorul 

non- agricol 

- crearea de locuri de munca 

Măsura contribuie la urmatoarea prioritate:  

- P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale 

Măsura corespunde obiectivelor: 

-art 19  din Reg ( UE) nr. 1305/2013: „ Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A „Facilitarea diversificarii, a infiintarii și 

a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum și crearea de locuri de munca” 

Măsura contribuie la obiectivele transeversale ale Reg ( UE) nr 1305/2013 și anume: Mediu 

si clima 

Masura contribuie in mod direct la obiectivele transversale de mediu si clima prin: 

- incurajarea investitiilor de mediu prin acordarea de puncte suplimentare in cadrul 

criteriilor de selectie  

- realizarea de investitii cu impact asupra mediului si climei prin eliminarea marilor 

consumatori de energie si inlocuirea cu echipamente cu consum redus, izolarea termica a 

 

 





cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, folosirea centralelor termice pe 

lemn sau peleti. 

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: 

(M2/ 2B) . Ajutor acordat tinerilor fermieri în vederea instalarii acestora ca sef de ferma 

datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari indirecti 

pe M2 

(M3/ 2A) . Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau 

zotehnic datorita faptului ca beneficiarii indirecti de pe aceasta masura, devin beneficiari 

indirecti pe M3 

Aceasta masura se adreseaza cu prioritate (conform criteriilor de selectie CS.1) celor care 

au beneficiat de finantare directa sau indirecta  pe masurile M2/2B, M3/2A 

Sinergia cu alte măsuri din SDL 

(M1/ 6B) . Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate în dezvoltarea infrastructurii din 

interiorul localitatii 

(M5/ 6B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adugata a aceastei masuri este data de diversificarea  economiei rurale prin 

creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 

precum și de cresterea numarului de locuri de munca. 

Conform datelor statistice, sectorul non agricol ( în special cel al serviciilor) are o 

pondere însemnată în acest teritoriu, astfel că adoptarea unei astfel de măsuri va atrage 

mulți potențiali beneficiari. Activitatea acestora va crește, totul în beneficiul indrect al 

intregii comunități din care face parte. 

Caracterul integrat al acestei măsuri este dat de complementaritatea și sinergia 

acesteia cu alte măsuri de dezvoltare locală. Această măsură poate contribui la multiplicarea 

efectelor benefice ale finanțărilor LEADER. 

 

      3.  Trimiteri la alte acte legislative 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013;  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013 ; 

- Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 

iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică; 



- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 

creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

- Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate. 

 

4.   Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi 

- Microintreprinderile și intreprinderile mici care-si desfasoara activitatea în baza 

codurilor CAEN eligibile 

- Fermieri sau microintreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-un domeniul agricol și 

doresc sa depuna un proiect pentru domeniul non-agricol 

- Cooperative sau ONG-uri cu scop lucrativ 

- Structuri de economie sociala infiintate cf Legii 219/2015 

Beneficiari indirecti 

- locuitorii comunelor, UAT-urile  

 

5. Tip de sprijin 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

Plăți în avans,  cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în cazul proiectelor de 

investiții 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile 

   a. Lucrari de constructii în vederea realizarii, modernizarii sau reabilitarii de obiective 

necesare desfasurarii activitatii conform codurilor CAEN eligibile, inclusiv realizarea de 

investitii pentru reducerea consumului de energie prin inlocuirea cu echipamente cu consum 

redus de energie, izolarea termica a cladirilor, utilizarea de panouri fotovoltaice sau solare, 

folosirea centralelor termice pe lemn sau peleti.       

 b. Achizitionarea de bunuri ( utilaje cu montaj, utilaje și echipamente fara montaj, dotari) 

în vederea dotarii obiectivelor eligibile  

c. Mijloace de transport specializate 

d. Montajul echipamentelor  

e. Achizitionarea de servicii de consultanta, proiectare, dirigentie de santier, taxe  în 

limitele stabilite de lege necesare în elaborarea și implementarea proiectelor declarate 

eligibile și selectate 

f.  Achizitii de active necorporale (licente, software, certificari, scheme de calitate), 

necesare functionarii și autorizarii activitatilor societatii 

  Acțiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care 

pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

  cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport 

persoane; 



  cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare; 

  cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și 

anume: a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma 

unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; b. 

achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; c. taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei 

naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

 investitii care nu se incadreaza în codurile CAEN ELIGIBILE 

Au fost respectate prevederile aplicabile LEADER din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a masurilor PNDR – cap. 8.1 si fisa tehnica a sub-masurii 

19.2. 

 

7.   Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general 

- Investitiile sa se implementeze pentru unul sau maxim trei coduri CAEN din lista de 

coduri eligibile urmatoare: 

- Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

- Grupa 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

- Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția 

mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite 

- Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 

- Grupa 25 Industria constructiilor metalice și a produselor din metal, exclusive masini, 

utilaje și instalații 

- Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

- Grupa 31 Fabricarea de mobile 

- Grupa 33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 

- Grupa 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a 

materialelor reciclabile 

- Clasa F – Construcții 

- Clasa G- Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

- Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 

- Cod CAEN 5590 Alte servicii de cazare 

- Grupa 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentați 

- Clasa J- Informații și comunicații 

- Grupa 75- Activitati veterinare 

- Grupa 81- Activități de peisagistică pentru birouri 

- Grupa 86 Activități referitoare la sănătatea umană 

- Grupa 93- Activtăți sportive, recreative și distractive 

- Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale și de uz gospodaresc 

- Grupa 96 Alte activtăți de servicii 



8. Criterii de selecție 
Criteriu Punctaj 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 30 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M2/2B, M3/2A din cadrul SDL – 30 

puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una 

din masurile M2/2B, M3/2A in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 20 puncte 

o        Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client 

constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect 

depus pe una din masurile M2/2B, M3/2A in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 

puncte 

30 

CS.2: Proiecte care cuprind activități care respecta conditiile privind protecția mediului 15 

CS.3: Crearea de locuri de munca –  max 10 puncte (5 puncte pentru fiecare loc de munca creat 

și mentinut pe o perioada de 5 ani, de la darea în funcțiune a investiției) 

10 

CS.4: Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor 10 

CS.5: Realizarea de activitati recreationale 

 

 

10 

CS.6: Proiecte care au ca scop obtinerea de certificari de calitate  15 

CS.7: Proiectele care vin în completarea unor „investiții deja existente finanțate și finalizate”  

din diferite surse de finanțare. 

Obs:” Investițiile deja existente finanțate și finalizate” trebuie sa fie altele decat cele 

finantate  prin intermediul  prezentei strategii de dezvoltare locala   

10 

 

9. Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

La stabilirea sumei alocate și a cuantumului acesteia  s-a tinut cont de urmatoarele : 

- valoarea maxima nerambursabila a unui proiect de 70.000 euro.  

- tipul de proiecte rezultate în urma analizei teritoriului și de specificul acestora 

- puterea economica a beneficiarilor acestei masuri și valoarea adaugata adusa de 

masura teritoriului   

- obiectivul stabilit și prioritatea (prioritatea 6 este considerata prioritate principala) 

Intensitatea sprijinului :  

 - 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, 

sanitar‐veterinare  și inclusiv pentru  fermierii/societatile care își diversifică  activitatea  

principala  agricolă  prin dezvoltarea unor activităţi neagricole 

 - 70% pentru restul activitatilor 

 

 Suma alocata - Pentru această masură se vor aloca 321.884,10 EURO  

 

Indicator de monitorizare Cantitate indicator 

Locuri de munca create Min 5 

 


