
FIȘA MĂSURII 06 – ”Sprijinirea întreprinderilor non-agricole” 

 

Denumirea măsurii Sprijinirea întreprinderilor non-agricole 

Codul  măsurii Măsura 06/6A 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII 

1. Descrierea generală a măsurii 

 

1.1 Justificare și corelare cu 

analiza SWOT 

 

Ținând cont de faptul că cele mai multe persoane din 
teritoriul GAL își desfășoară activitatea preponderent în 
agricultură, obținând venituri reduse, dar și de faptul că 
numărul locurilor de muncă existente nu acoperă necesarul 
forței de muncă, populația orientându-se  către  mediul 
urban, în ultimii ani s-a înregistrat o depopulare continuă a 
GAL-ului. În consecință, sprijinirea antreprenoriatului local 
și implicit crearea unor noi locuri de muncă în teritoriu este 
o necesitate. Cadrul natural bogat, tradițiile și obiceiurile 
păstrate de la vechile generații, favorizează dezvoltarea 
turismului local și a altor activități complementare. Așadar, 
aceată măsură urmăreşte dezvoltarea activităților non-
agricole, turistice și culturale din teritoriu, în scopul  creerii 
de alternative viabile și sporirea atractivității zonei pentru 
populația tânără.   

1.2 Obiectiv(e) de dezvoltare 

rurală 

 

Această măsură contribuie la obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, în 

conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, prin 

dezvoltarea antreprenoriatului local. 

1.3 Obiective specifice ale 

măsurii 

Această măsură contribuie la OS 4 - creșterea 

competitivității economice a întreprinderilor prin investiții 

în active tangibile si intangibile; 

1.4 Măsura contribuie la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 (contribuția la 

prioritatea din SDL) 

Măsura contribuie la prioritatea P6, promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. În cadul SDL măsura contribuie la prioritatea 

P2 Diversificarea activităților economice în teritoriu și 

crearea de noi locuri de muncă. 

1.5 Măsura corespunde 

obiectivelor art.__ din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013 

Această măsură prin care se sprijină înființarea și 

dezvoltarea întreprinderilor în sectorul non-agricol 

corespunde obiectivelor din art. 19 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013-Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. 

1.6 Domeniul de intervenție 

la care contribuie măsura 

Măsura contribuie la domeniile de intervenție principal DI 6A 

Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici (inclusiv miroîntreprinderi), precum și 

crearea de locuri de muncă. De asemenea, măsura 

contribuie la domeiul de intervențe secundar DI 5C 

Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de 



energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a 

altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. 

1.7 Măsura contribuie la 

obiectivele transversale ale 

Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Măsura 06 contribuie la reducerea efectelor schimbărilor 

climatice prin sprijinul acordat microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici pentru producția și  utilizarea surselor 

regenerabile de energie, în special, prin utilizarea biomasei 

în cadrul submăsurii ce vizează dezvoltarea activităților non-

agricole. Activitățile de agroturism sprijinite vor viza 

practicarea unui turism responsabil 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 din 

teritoriul GAL Poarta Apusenilor. 

De asemenea, diversificarea activităţilor economice în 

teritoriul acoperit de GAL va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de 

tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea 

teritoriului LEADER. 

1.8 Complementaritatea cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura M6/6A se adresează fermierilor care au beneficiat de 

direct de finanțare pe măsura M4/2A din cadrul aceleiași 

SDL, care vor să își diversifice activitatea cu o activitate non-

agicolă.  Complementaritatea acestor două măsuri este 

demonstrată și prin intermediul criteriilor de selecție prin 

care se acordă punctaj suplimentar solicitanților care își 

propun crearea și menținerea de noi locuri de muncă în 

teritoriul GAL.   

1.9 Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura 06 este sinergică cu măsurile M 02, M 05, M 07 și M 

08 din cadrul SDL, împreună contribuind la realizarea 

priorității P6 - promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii în cadrul SDL este dată de posibilitatea creșterii veniturilor 

populației ca urmare a diversificării activității agricole și îmbunătățirea performanțelor 

economice a întreprinderilor din teritoriul GAL. Investițiile în activitățile productive și în 

dezvoltarea serviciilor pentru populație vor avea ca rezultat crearea de noi locuri de muncă 

și îmbunătățirea calitații vieții, în timp ce investițiile în sectorul turistic stimulează păstrarea 

și promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice, asigurând păstrarea identității locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislație UE 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,  RE nr. 1407/2013, Comunicarea Comisiei nr. 

2008/C155/02 , Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02, Linii directoare comunitare.  

Legislație națională 



OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice 

autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, OUG nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse 

turistice, Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; OUG nr. 6/2011 pentru stimularea 

înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, 

cu modificările şi completările ulterioare; OUG  nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea 

şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Beneficiari eligibili 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici neagricole existente şi nou-înfiinţate (start-ups) 

din spaţiul rural;  

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care 

îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pe 

teritoriul GAL Poarta Apusenilor. 

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, în conformitate cu art. 45 

(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul sub-măsurii 06, care vor fi listate ca și anexă la ghidul 

solicitantului aferent prezentei măsuri. 

Se vor sprijini operaţiuni legate de: 

- Investiţii corporale (modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă 

cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

- Investiţii necorporale (software, patente, licenţe, material de promovare etc.), inclusiv 
achiziţionarea în leasing a acestora.  
 
Tipuri de cheltuieli și acțiuni neeligibile 

 Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje  și echipamente agricole aferente 
acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică; 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de clădiri; 

 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; 

 Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 



a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
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; 
d. 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. 
e. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform 
Cap. 14 și 15‐ PNDR. 

 
Costuri neeligibile specifice: 
 
Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de 
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc). 

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 în 

cadrul măsurii; 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoruil 

acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

 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 şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

8. Criterii de selecție 

1. Principiul relevanței istoricului activităților economice derulate anterior de beneficiar/ 

asociat majoritar al beneficiarului; 

2. Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport propriu;  

3. Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în teritoriul GAL-

ului. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, în limita a maximum 50.000 

euro / proiect și cu o intensitate de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 

10.   Indicatori de monitorizare 

Domeniul de intervenție (DI) Indicator de monitorizare Rezultat 

6A Numărul de locuri de muncă create 4 

IS Număr de beneficiari sprijiniți 4 

 


