
Denumirea masurii Dezvoltarea de activitati non-agricole 
Codul masurii 6.1 
Tipul masurii x INVESTITII  SERVICII  SPRIJIN 

FORFETAR 
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII 
Justificare. Corelare cu 
analiza SWOT 

Activitatile economice derulate in teritoriul GAL sunt 
predominant agricole. Activitatile productive si de servicii 
sunt slab reprezentate in teritoriu. Este oportuna si necesara 
dezvoltarea unor noi activitati productive si de servicii care 
sa contribuie la dezvoltarea economica a teritoriului si 
cresterea atractivitatii pentru potentiali investitori.  

Obiective de dezvoltare 
rurala al Reg(UE) 
nr.1305/2013 

iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a 
economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si 
mentinerea de locuri de munca 

Obiective specifice ale 
masurii 

• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economica a 
zonelor rurale si eradicarea saraciei; 

• Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati 
economice; 

• Crearea si mentinerea de locuri de munca; 
Contributie prioritatea/ 
prioritatile prevazute la 
art.5, Reg (UE) 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a 
dezvoltarii economice in zonele rurale 

Corespondenta obiective 
din Reg(UE) 
nr.1305/2013 

Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg (UE) 
nr.1305/2013 

Contributie domeniu de 
interventie 

6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de 
intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca 

Contributie la obiectivele 
transversale ale Reg(UE) 
nr 1305/2013 

Inovare – investitiile realizate au in vedere echipamente 
tehnologice de ultima generatie care vor asigura dezvoltarea 
la un nivel competitiv a agriculturii 
Protectia mediului – investitii in echipamente noi, cu un nivel 
de poluare redus, care corespund cerintelor de protectie a 
mediului 

Complementaritate cu 
alte masuri din SDL 

- 

Sinergia cu alte masuri 
din SDL 

Masura 6.1 este in sinergie cu masurile 6.2 si 6.3, contribuind 
la realizarea prioritatii 6 

2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII 
Masura contribuie la: 
• Stimularea activitatilor economice noi din sfera serviciilor pentru populatie sau pentru 

alte activitati economice non-agricole din teritoriul GAL; 
• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how; 
• Crearea si mentinerea de locuri de munca; 
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 



Ordinului MADR nr. 1731/2015,  
PNDR 2014-2020, Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 
Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 
215/2014, Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014 
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015 
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA) 

                            
Beneficiari directi 

a) Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici 
existente şi nou-înfiinţate din spaţiul rural; 

b) Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi 
cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de 
bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în 
zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, 
încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu 
excepţia persoanelor fizice neautorizate 

Beneficiari indirecti 
Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea 
unui loc de munca, someri, administratia publica, 
comunitatea locala 

5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013) 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant; 
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente 

corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu 
art.45(4) si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013; 

6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE 
Domenii acoperite in cadrul acestei masuri, lista activitatilor nefiind exhaustiva: 

• activitati productive — fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de 
marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, 
farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie 
metalurgica, fabricarea constructiilor metalice, masini, utilaje si echipamente; 
fabricarea produselor electrice, electronice etc.; 

• activitati mestesugaresti — activitati de artizanat si alte activitati traditionale 
neagricole — olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii 
etc.; 

• activitati turistice — servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement 
si alimentatie publica; 

• furnizare de servicii — constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si 
zonelor aferente desfasurarii activitatilor; servicii medicale, sociale, sanitar-
veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, 
juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii 
tehnice, administrative, transport rutier de marfuri in contul tertilor etc. 

Prin aceasta masura sunt eligibile activitati productive si de servicii ce au in vedere 
urmatoarele actiuni specifice: 

• construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 
• achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, 

instalaţii şi echipamente noi; 



• investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea 
de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.  

Costurile privind servicii de consultanta, proiectare (inclusiv studii de fezabilitate) si 
management de proiect, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele 
care prevăd simpla achiziție. 
Nu sunt eligibile: 

• prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole 
aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională; 

• procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; 
• producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;  
• 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 şi 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: 
o dobânzi debitoare; 
o 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; 

o 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. 

Nota: Vor fi finantate activitati unice la nivel de UAT; 
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE 
Conditii generale de eligibilitate: 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
• Solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat; 
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute; 
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției; 
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul 

GAL; 
• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentaţii tehnico-economice; 
• Implementarea proiectului va fi realizata in maxim 24 de luni; 
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în 
dificultate; 

Nu sunt eligibili solicitanții/beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare 
pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020 



8. CRITERII DE SELECTIE 
Principalele criterii de selectie generale: 

1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei 
agricole către activități neagricole;  

2. Principiul numarului de locuri de munca nou create; 
3. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, 

Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în 
tehnologia informației, servicii pentru populația din spațiul rural); 

4. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul GAL 
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI 
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile 
si va respecta urmatoarul plafoan maxim: 

- 70.000 de euro/proiect  
Nota: Sumele se acorda cu respectarea schemei de ajutor de minimis 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 
Minim 4 Locuri de munca create 

 


