
 
 

Denumirea măsurii Stimularea dezvoltării activităților non-agricole 

Codul măsurii Măsura  M7/6A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului este crearea de noi activități non-agricole, respectiv 

dezvoltarea celor existente în sectoarele prioritare identificate în cadrul analizei 

diagnostic și a analizei SWOT (turism, meșteșuguri, servicii medicale, valorificarea 

patrimoniului local, etc.)  

Totodată măsura contribuie la facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea 

de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zona GAL Valea 

Crasnei și Barcăului, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri 

de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. 

Prin încurajarea activităților turistice, măsura contribuie la punerea în valoare a 

patrimoniului natural și cultural din zonă și exploatarea potențialului turistic 

existent. 

Măsura va contribui la promovarea diversificării activităților către noi activități non-

agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor 

mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative 

pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență faţă de 

sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban. 

Scopul măsurii este de a contribui la promovarea diversificării activităților către noi 

activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de 

venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de 

dependență faţă de sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi 

urban. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

• Lipsa centrelor de afaceri, informare şi consultanţă 

în afaceri; 

• Promovarea produselor locale tradiţionale pe piața 

din județ; 

• Stabilirea unor relaţii internaţionale cu potenţial de 

valorificare în domeniul educaţiei, culturii, 

tradiţiilor, etc. 

• Accesul redus pe piaţă al produselor meşteşugăreşti; 

• Lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor; 

• Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiţii propuse; 

• Dezvoltare slabă a infrastructurii care în schimb 

împiedică dezvoltarea investiţiilor economice; 

• Număr mare de turiști sosiți;  

• Numărul mare înnoptări turistice; 

• Existența unor atracții turistice naturale, situri 

arheologice, trasee de pelerinaj, posibilități de 



 
 

vânat și pescuit sportiv, conace, castele, case 

memoriale, centre de echitație; 

• Băi termale în comuna Boghiș; 

• Cultură tradițională locală adecvată pentru 

activități turistice, cu elemente gastronomice, 

obiceiuri, produse tradiționale; 

În concluzie există un potential ridicat pentru activități 
non-agricole în teritoriu, care împreună cu produse noi 
și un efort comun de valorificare ar putea asigura 
accesul la piață a produselor non-agricole. Prin aceasta 
s-ar putea induce un echilibru între domeniul agricol și 
non-agricol, diversificând economia teritoriului. 

1.2. Obiective de 

dezvoltare rurală al Reg. 

(UE) 1305/2013, art.4 

c) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă; 

1.3.Obiectivul specific 

local al măsurii 

• Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie 

• Crearea de noi locuri de muncă 

• Diversificarea economiei rurale 

• Valorificarea patrimoniului natural și cultural local 
prin turism  

• Dezvoltarea unor competențe de management 
general al fermei (contabilitate, marketing, 
cunoștințe TIC, etc)  

• Încurajarea spiritului antreprenorial și al 
asociativității. 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la 

art. 5, Reg. (UE) 1305/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art.19 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 19 - Dezvoltarea exploataţiilor și a 

întreprinderilor, alin. 1, lit. a (ii). 

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 poate să contribuie la toate obiectivele 

transversale ale Reg. (UE) 1305/2013.   

Mediu și climă: activitățile de agroturism sprijinite vor 

viza practicarea unui turism responsabil, durabil care 

să evite degradarea zonelor naturale sensibile și, mai 

mult decât atât, promovarea acestora, contribuind 

inclusiv la promovarea biodiversității și generarea de 

venituri pentru locuitorii mediului rural. 

Inovare: diversificarea activităţilor economice în 

zonele rurale va deschide noi oportunități şi posibilități 

pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de 

tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea 

satelor românești. 



 
 

1.8 Complementaritate 

cu alte măsuri din SDL 

Complementaritate cu M2 și M6. Beneficiarii direcți de 

la M5 fiind beneficiari indirecți ai măsurii M2/3A – 

Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului și a măsurii M6/2B – Dezvoltarea 

competitivității prin sprijinul tinerilor fermieri. 

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 – Dezvoltarea infrasturucturii sociale, M5/6A – 

Dezvoltarea activităților non-agricole și M8/6B – 

Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL 

Valea Crasnei și Barcăului, toate contribuind la 

prioritatea 6 din Reg. (UE) 1305/2013. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

• Crearea de noi locuri de muncă. 

• Stimularea activităților economice neagricole conform unor Planuri de Afaceri de 

calitate, care asigură viabilitatea investițiilor. 

• Dezvoltarea identității locale prin investițiile turistice. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

• Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE)nr.807/2014, Reg. de 

implementare (UE)808/2014, Reg.(UE)1336/2013 de modificare a Directivelor 

2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale 

Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de 

atribuire a contractelor de achiziții 

• OUG  Nr.34/2006  

• HG Nr.925/2006 

• Legea Nr.31/1990  

• OUG Nr.44/2008  

• OG 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 

• Ordinul nr. 65/2013 al ANT  

• Ordonanţa de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013  

• Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

• Persoane fizice autorizate (în baza OUG nr. 

44/2008, cu modificările și completările ulterioare) 

care vor să dezvolte exploatații agricole pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;  

• Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale 

(în baza OUG nr. 44/2008) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului; 

• SNC; SCS; SA; SCA; SRL (în baza Legii nr. 31/1990 

republicată) care vor să dezvolte exploatații 

agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 



 
 

Barcăului; 

• Societăți comerciale cu capital privat (în baza 

Legii nr. 15/ 1990) care vor să dezvolte exploatații 

agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și 

Barcăului;  

• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și 

centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-

dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu 

personalitate juridică, de drept public sau privat, 

care vor să dezvolte exploatații agricole pe 

teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului; 

• Societăți agricole, Societăți cooperative agricole 

și Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 

36/ 1991, Legii nr. 1/ 2005 cu modificările, 

respectiv Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e și 

completările ulterioare) care vor să dezvolte 

exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei 

și Barcăului;  

• Grup de producători (prin Ordonanța nr. 37/2005) 

care deservesc intereselor membrilor și vor să 

dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea 

Crasnei și Barcăului; 

4.2. Beneficiarii indirecți 

• Populația activă a teritoriului GAL Valea Crasnei și 

Barcăului care se află în căutarea unui loc de 

muncă. 

• Producători agricoli individuali din teritoriul GAL 

Valea Crasnei și Barcăului; 

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

• Sumă forfetară cu suma de 25.000 de euro pe baza unui plan de afaceri 

(pentru proiectele care vizează înfiinţarea de noi activități non-agricole). 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole; 

• Investiții pentru activități meșteșugărești; 

• Investiții legate de furnizarea de servicii medicale și sanitar veterinare; 

• Investiții în unitățile de primire turistică de tip agroturistic și proiecte de 

activități de agrement; 

• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement, recreative, sportive 

(parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, 

etc.; centre de închiriere cu bunuri recreaționale și echipamente sportive: –

biciclete, bărci, etc.;) 

•  Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și 

achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 



 
 

• Investiții tangibile: echipamente și utilaje prin care se prestează servicii; 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat 

• Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand 

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 sub-măsură; 

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

GAL. 

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

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 

dificultate; 

• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului. 

• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 

activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de 

plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 

afaceri); 

8. Criterii de selecție 

• Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile; 

• Proiecte care prevăd cursuri de specializare în domeniul investiției; 

• Proiecte în domeniul sănătății; 

• Proiecte implementate de fermieri activi; 

• Proiecte în domeniul turismului durabil; 

• Proiecte în activități productive; 

• Proiecte cu un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată sau activitățile prestate; 

• Proiecte care își propun crearea locurilor de muncă și proiecte inovative; 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Cuantumul sprijinului va fi de 25.000 euro/proiect și va fi acordat sub formă de 

primă, în două tranşe astfel: 

- 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

- 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

10. Indicatori de monitorizare 

• Număr locuri de muncă create. 

• Număr proiecte inovative. 

• Număr personae deservite pe 

teritoriul GAL. 

• 3 locuri de muncă 

• 1 proiect inovativ 

• 100 persoane deservite 


