
 
 

 

Denumirea măsurii Dezvoltarea activităților non-agricole 

Codul măsurii Măsura  M5/ 6A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului în cadrul acestei măsuri este de a acorda sprijin pentru 

facilitarea diversificării activităților de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul 

non-agricol din această zonă, în vederea unei dezvoltări durabile, creării de locuri de 

muncă și reducerea sărăciei. Măsura va viza astfel crearea de noi activități non-

agricole, în special, pentru cooperativele și fermierii activi care doresc să își 

diversifice activitatea de bază agricolă și în general pentru micii întreprinzători din 

mediul rural. 

 

Scopul sprijinului fiind diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 

activități non-agricole, pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului predominând 

activitățile agricole; încurajarea menținerii si dezvoltării activităților meșteșugărești 

tradiționale; crearea de noi locuri de muncă. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a 

produselor tradiţionale; 

• Accesul redus pe piaţă al produselor 

meşteşugăreşti; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor; 

• 7 comune din totalul de 13 au valori IDUL de 55 

de puncte sau mai puțin, fiind mai puțin 

dezvoltate, cuprind zone mai sărace; 

În concluzie reiese nevoia de a sprijini activitățile non-

agricole pentru a aduce un echilibru între domeniul 

agricol și non-agricol, deoarece majoritatea 

activităților pe teritoriu vizează activități agricole, 

care fac ca accesul produselor non-agricole să fie 

limitate pe piață. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală al Reg. 

(UE) 1305/2013 

 c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

Obiectivul măsurii este creșterea calității vieții și a 

bunăstării pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

prin dezvoltarea activităților non-agricole. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la 
art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013:   
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 



 
 

Reg.(UE) nr.1305/2013 şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art.19 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

 

Art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor, alin. 1, lit. b 

 

1.6. Contribuția la 
domeniile de 
intervenție 

 

6A: Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării 

de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de 

muncă; 

1.7. Contribuția la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg.(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la toate obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) 1305/2013, respectiv climă, mediu și 

inovare prin preluarea unor metode și tehnici noi în 

domeniu, iar transpunerea acestora în teritoriul GAL 

vor fi într-un mod durabil, viabil pentru partimoniul 

natural.  

1.8. Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole se află 

în complementaritate cu M2/2A – Asociativitate și 

cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului 

din prezenta SDL, beneficiarii direcți ale ambelor 

măsuri fiind fermierii. Totodată, beneficiarii direcți ai 

M5/ 6A - Dezvoltarea activităților non-agricole pot fi 

beneficiari indirecți în cadrul măsurilor M6/2B – 

Dezvoltarea competitivității prin sprijinul tinerilor 

fermieri și M1/2B – Investiții în fizice agricole. 

1.9. Sinergia cu alte 

măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu M3/6B – Promovarea tradițiilor 

și valorilor locale prin mica infrastructură locală, 

M4/6B – Dezvoltare infrastructurii sociale pentru 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, M8/6B - 

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL 

Valea Crasnei și Barcăului, deoarece toate aceste 

măsuri contribuie la prioritatea 6 din Reg. (UE) 

1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii reiese din următoarele: 

• Stimularea activităților economice neagricole în mediul rural. 

• Dezvoltarea identității locale prin investițiile turistice. 

• Diversificarea serviciilor de bază pentru populație. 

• Crearea de noi locuri de muncă. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-

întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

• R (UE) nr. 1407/2013  

• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 

din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții; 



 
 

• Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de 

stabilire a ratelor de referință și de actualizare. 

• Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și 

restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate 

• OG nr. 44/2008  

• Legea nr. 566/2004  

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

• Persoane fizice autorizate sau membrii unor 

gospodării agricole care își diversifică activitatea de 

bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-

agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja 

existente încadrabile în microîntreprinderi și 

întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate. 

• Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza 

Legii nr. 566/2004) de exploatare și gestiune a 

terenurilor agricole și a efectivelor animale; 

• Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și 

societăți  cooperative meșteșugărești și de consum 

de gradul 1 (înființate în baza legii nr. 1/2005), 

care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv 

înființarea de activități non-agricole; 

• Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG 

nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Întreprindere individuală (înființată în baza OUG 

nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Întreprindere familială (înființată în baza OUG nr. 

44/16 aprilie 2008) cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza 

legii nr. 31/1990, cu modificările și completările 

ulterioare); 

• Societate în comandită simplă – SCS (înființată în 

baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza legii nr. 

31/1990, cu modificările și completările ulterioare); 

• Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată 

în baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate cu răspundere limitată  - SRL ((înființată 

în baza legii nr. 31/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate comercială cu capital privat (înființată în 



 
 

baza Legii nr. 15/1990, cu modificările și 

completările ulterioare); 

• Societate agricolă (înființată în baza legii nr. 

36/1991) cu modificările și completările ulterioare); 

• Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care 

este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet 

medical veterinar individual în conformitate cu 

Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea 

profesiunii de medic veterinar; 

• Medicul uman cu drept de liberă practică organizat 

și funcțional în cadrul unui cabinet medical 

individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului 

nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea 

cabinetelor medicale. 

 

4.2. Beneficiarii indirecți 

 

• Persoanele din categoria populației active aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant. 

• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate 

cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi: 

• Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, 

articole de hârtie și carton; 

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

• activități de prelucrare a produselor lemnoase; 

• industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; 

• fabricare produse electrice, electronice, 

• producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc.; 

 

Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: 

• Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, 

brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.) 

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

• Investiții în utilaje, echipamente care produc servicii ajutând economia 

teritoriul pe mai multe domenii. 

• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

• Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

•  Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 



 
 

• Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

•  Servicii tehnice, administrative, etc.; 

• Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip 

agroturistic, proiecte de activități de agrement; 

• Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de 

peleți și brichete) în vederea comercializării. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat; 

• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

7. Condiții de eligibilitate 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități 

sprijinite prin măsură; 

• Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției; 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza 

prezentării unei documentații tehnico-economice; 

• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor în dificultate; 

8. Criterii de selecție 

• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza 

prezentării unei documentații tehnico-economice; 

• Crearea de noi locuri de muncă;  

• Proiecte care contribuie la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013, 

climă, mediu, inovare. 

• Transfer de domeniu din agricol în non-agricol. 

2. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Sprijinul public nerambursabil va fi minim 5.000 euro, dar aceasta nu va depăși 

35.000 de euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

• pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare și agroturism; 

• pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unor activități non-agricole.  

10. Indicatori de monitorizare 

• Locuri de muncă create. 

• Număr proiecte inovative. 

• 5 locuri de muncă 

• 2 proiecte 


