
DENUMIREA MĂSURII SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NON-

AGRICOLE  

Codul măsurii Măsura 4/6A 

Tipul măsurii Sprijin forfetar 

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII 

1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT 

Fiind un teritoriu preponderent bazat pe agricultură, cu o fluctuaţie a capitalului de lucru, 

venituri preponderent obţinute din producţia rezultată din cultivarea terenurilor si 

cresterii animalelor, se impune o revigorare a activităţii economice din zonă pentru micii 

fermieri şi întreprinzători care îşi doresc o nouă activitate. Nevoia de servicii, producţia 

de bunuri-altele decât cele agricole, producerea și utilizarea energiei regenerabile, 

agroturismul, sunt acţiuni foarte importante zonei, care ar aduce plus valoare, precum şi 

o diversificare a activităţilor, dar şi venituri mai mari. 

1.2. Obiectivele de dezvoltare 

rurală al Reg. (UE) nr. 

1305/2013, în conformitate cu 

art. 4  

c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si 

mentinerea de locuri de munca  

1.3.Obiectivele specifice ale 

măsurii  

Crearea de noi activități non-agricole şi pentru 

fermierii de mici dimensiuni 

Dezvoltarea de noi activităţi non-agricole pentru 

microîntreprinderile existente 

Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților 

meșteșugărești tradiționale 

1.4. Contribuie la 

prioritatea/priorităţile 

prevăzute la art. 5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013  

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale 

1.5. Corespunde obiectivelor 

art. 19 din Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

Dezvoltarea exploatatiilor şi a intreprinderilor 

1.6. Contribuie la 

Domeniul/Domeniile de 

intervenție  

DI 6A facilitarea diverisicării, a înfiinţării şi a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de 

locuri de muncă 

1.7. Contribuie la obiectivele 

transversale ale Reg.(UE) nr. 

1305/2013, în conformitate cu 

art. 5 

Inovare: 

Diversificarea activităţilor economice în teritoriul GAL 

va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru 

adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii 

inovatoare, sporind astfel atractivitatea zonei. 

Mediu şi climă 

Crearea şi dezvoltarea întreprinderilor va contribui la 

prevenirea abandonului teritoriului, se promovează 

investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei 

regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, 

care conduc la o mai bună gestionare a mediului 

înconjurător şi reducerea efectelor negative aspura 

climei. 

1.8. Complementaritatea cu alte Beneficiari directi si indirecti (cedenţii exploataţiilor 



măsuri din SDL agricole, familiile tinerilor fermieri) ai masurii 3/2B 

(Înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor ) sunt  

beneficiari indirecti ai masurii M 4/6A. Beneficiarii 

indirecti ai masurii M 1/6C (broadband) sunt beneficiari 

directi si indirecti (populatia) ai masurii M 4/6A. Astfel 

masura M 4/6A este complementara cu M 1/6C si M 

4/6A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din 

SDL 

Este realizată prin măsurile 3/2B şi 5/6A. Prin 

diversificarea activitatilor fermierilor şi a 

întreprinzătorilor catre domenii non-agricole se poate 

obtine cresterea volumului vanzarilor in cadrul 

intreprinderii (deja existente pe domeniul agricol), o 

mai mare stabilitate economico-financiara a 

intreprinderii, dar si crearea de locuri de munca. 

Implicit cresc si competentele 

fermierului/întreprinzătorului care aplică, prin invatare 

continua (specializarea catre o activitate non-agricola). 

Într-o zonă preponderent agricolă, activităţile non-

agricole pot aduce venituri alternative pentru populația 

din mediul rural și reducerea gradului de dependență 

faţă de sectorul agricol. 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

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. 

Practic venituirle unei gospodării vor creşte, se vor diversifica. Se va micşora migraţia 

forţei de muncă, populaţia va beneficia de formare profesională pentru derularea noilor 

activităţi, rezultând oameni mai instruiţi, mai responsabili cu mediul lor de viaţă. 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

Legislaţie UE 

• R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime;  

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

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Legislaţie naţională 

• Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și 

mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicata; 



• Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 

comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, 

înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor 

juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)  

4.1. Beneficiari direcţi 

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care 

își diversifică activitatea prin înființarea unei 

activități non-agricole în spațiul rural pentru prima 

dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt 

eligibile; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente 

din spațiul rural, care își propun activități non-

agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat 

până la data aplicării pentru sprijin; 

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, 

înființate în anul depunerii aplicației de finanțare 

sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au 

desfășurat activități până în momentul depunerii 

acesteia (start-ups); 

4.2. Beneficiari indirecţi 
Unităţile administrativ teritoriale, populaţia din 

teritoriu, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 

5. TIP DE SPRIJIN (în conformitate cu art. 67 al Reg. (UE) nr.1303/2013)  

• Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități 

non-agricole pe baza unui plan de afaceri, sprijin care nu depăşeşte limita cuantumului 

stabilit în PNDR.  

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE  

6.1. Acţiuni eligibile pentru sprijinul forfetar 

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și 

capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA 

aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

6.2. Acţiuni neeligibile pentru sprijinul forfetar 

• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane 

• Cumpararea de teren si/sau de imobil 

• Închiriere şi leasing imobile, bunuri, echipamente, mijloace de transport. 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite prin măsură; 

• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritotiul GAL iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

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

notificării de primire a sprijinului 

• Domiciliul stabil al solicitantului să fie cu cel puţin 2 ani înainte de depunerea 



proiectului în comuna/oraşul unde se va implementa investiţia 

8. CRITERII DE SELECȚIE 

• Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 

către activități non agricole 

• Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi 

stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de 

peste 30% din valoarea primei tranșe de plată 

• Principiul stabilirii domiciliului în comuna/oraşul unde va implementa proiectul, cu cel 

puţin 2 ani înainte de momentul depunerii proiectului 

• Principiul crearii locurilor de muncă 

• Principiul prioritizarii aplicantilor care provin din zone unde se implementeaza sau s-a 
finalizat un proiect broadband (prin M 1/6C) 

• Principiul prioritizarii aplicantilor care au depus proiecte pe masura M 3/2B (Înfiintarea 

si dezvoltarea exploatatiilor) 

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

9.1. Justificare 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

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

sprijinului pentru măsura aceasta se va încadra până la valoarea maximă precizată în Reg. 

UE nr. 1305/2013. De asemenea sumele forfetare nu depăşesc limitele cuantumului 

stabilite în PNDR pentru acelaşi tipuri de operaţiuni. 

9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Rata sprijinului este de 100%. Cuantumul sprijinului este de maxim 50.000 de 

euro/proiect. Valoarea alocată pentru aceasta masura este de  300.000 euro. 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

6 A - Numărul de locuri de muncă create (constituirea de PFA/II cu cel mult 6 luni înainte 

de momentul depunerii proiectului) -4. 

 


