
Denumirea Masurii – „Sprijinirea  diversificarii si crearea de locuri de munca” 
Codul Masurii– M4/6A 

 
Tipul masurii – sprijin forfetar 
1.Descrierea generală a măsurii,inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției la 
prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a 
complementaritatii cu alte masuri din SDL.  

In Sectorul activitatilor economice si de servicii (non-agricole) de la nivelul 
localitatilor, activitatea comerciala este preponderenta prin numarul mare de unitati 
comerciale care isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei comune.La nivelul teritoriului 
GAL se desfasoara activitati economice si in domeniul constructiilor, al transportului, in 
domeniul prelucrarii lemnului si al fabricarii mobilei, moara si brutarie, fabricarea produselor 
din lapte, producerea de caramizi, tigle si boltari.Cele mai multe din aceste unitati 
economice au un numar redus de angajati (0-9) si amplasarea lor in teritoriu este neuniforma. 

Fata de aceasta situatie, se impune diversificarea activitatilor la nivel local, prin 
dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu efect asupra diminuarii fenomenului de 
migratie, care se manifesta in rindul categoriei de populatie cu virsta intre 15-64 ani.In acest 
fel zona poate deveni atractiva pentru populatia locala, fiecare loc de munca nou creat va fi 
in beneficiul stabilizarii fortei de munca si pastrarii populatiei autohtone in zona. 

Prin aceasta masura pot fi sprijiniti cei care doresc sa defasoare o activitate 
economica (diferita de cea agricola), printr-o suma forfetara, care sa le asigure baza 
materiala de productie. Acelasi sprijin il pot obtine si cei care au deja o afacere in zona si vor 
sa o diversifice, asigurind astfel noi locuri de munca.Tipologia activitatilor care pot fi 
dezvoltate este diversa si in mod prioritar se va avea in vedere utilizarea resurselor naturale 
locale ( lemn, cariera de piatra, etc.), posibilitatile de a califica forta de munca locala si de a 
asigura desfacerea atit pe plan local ,cit si in exteriorul acestuia. 

Tot ca o activitate diversificata poate fi considerata si activitatea de agroturism care 
se poate dezvolta in zona. 

In sfera serviciilor, numarul personalului angajat este mic, fiind in medie, la nivelul 
GAL, de 10%. Sprijinirea financiara pentru diversificarea pe plan local a serviciilor medicale, 
juridice, de contabilitate, etc., constituie o oportunitate pentru cresterea calitatii vietii in 
zona. Aceste efecte ale cresterii calitatii vietii vor viza toate categoriile de virsta ale 
populatiei, dar mai ales populatia imbatrinita care poate sa beneficieze de servicii medicale 
alternative, proceduri si tratamente care sa contribuie la imbunatatirea starii de sanatate, 
sau sa beneficieze de servicii juridice  

Finantarea dezvoltarii unor activitati in sectorul non-agricol si crearea unor locuri de 
munca pentru populatia locala se justifica si masura a fost inclusa in Strategia de Dezvoltare 
Locala. 

Masura vizeaza realizarea obiectivului de dezvoltare rurala III.Diversificarea 
activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si 
serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale (Art.4 din 
Reg.1305/2013).  

Obiectivul specific care se desprinde din analiza SWOT intreprinsa privind aceste 
aspecte il reprezinta ”dezvoltarea activitatilor non-agricole folosind resurse locale, pentru a 
raspunde abordarii LEADER privind caracterul inovativ al activitatilor intreprinse” si priveste 
prin anumite investitii incluse in actiunile eligibile si o componenta a obiectivului specific 
privind „dezvoltarea infrastructurii turistice”(realizarea de unitati de cazare agroturistice). 

Masura este inclusa in Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale. (Art.5 din Reg.1305/2013). Masura 



corespunde obiectivelor Art.19 din Reg.1305/2013 si vizeaza un sprijin financiar forfetar 
stabilit in baza unui plan de afaceri (prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013). 

Masura contribuie la  Domeniul de interventie 6A – Facilitarea diversificarii, a 
infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca,inclus 
in prioritatea P6. 

Implementarea acestei masuri ce priveste prioritatea P6, contribuie la realizarea 
obiectivelor transversale legate de inovare prin: 

Realizarea de activitati non-agricole si de servicii diverse care permit mediului de 
afaceri din mediul rural să se dezvolte şi sa fie încurajat spiritul antreprenorial. Acesta 
constituie un element inovativ,gasind solutii noi la problemele existente privind gasirea 
locurilor de munca.   

Aceasta masura este sinergica cu Masura „Investitii in infrastructura turistica si 
de patrimoniu”- M6/6B si cu Masura M5/6B „Investitii in infrastructura sociala”, 
contribuind la Prioritatea P6. 
2. Valoarea adaugata a masurii 

Activitatile din sectorul non-agricol de la nivelul localitatilor, vor capata valoare 
adaugata prin diversificarea lor si utilizarea resurselor locale.Tipologia activitatilor care 
poate fi dezvoltata este diversa, acordându-se prioritate sectoarelor cu potențial ridicat.  

Se va încuraja dezvoltarea activităților meșteșugărești tradiționale care valorifica 
resursele naturale locale si contribuie la pastrarea specificului local.In zona pot fi dezvoltate 
sectoarele care prelucreaza resurse locale, sectoare care privesc industrii creative și 
culturale, realizarea de unitati de cazare turistica,amenajare zone de agreement , activităţi 
de servicii în agroturism si alte servicii pentru populația din spațiul rural.In unitati de cazare, 
pot fi valorificate produsele traditionale locale in meniuri specifice oferite turistilor, pot fi 
oferite pachete de servicii care includ organizarea de evenimente si cunoasterea gastronomiei 
locale. 
3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Hotarirea nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor 
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, art.3-15 si art.24(4). 
Ordinulnr.65/2013al ANT privind Norme de clasificare a structurilor de turism. 

Legea nr.346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
4. Beneficiarii eligibili 
- Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural .  
-  Micro-întreprinderile și întreprinderile mici  din spațiul rural, care desfasoara activități non-
agricole; 

Aceste categorii de beneficiari eligibili sunt mentionati la art.19 (2) din 
Reg.1305/2013, unde se precizeaza:”Sprijinul prevazut la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) 
se acorda fermierilor sau membrilor unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea 
prin practicarea unor activitati neagricole, precum si micro-intreprinderilor si intreprinderilor 
mici”.  
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 
5.Tipul de sprijin 

Tipul de sprijin s-a stabilt in baza prevederile Art. 67 (1)(c) din Reg. nr. 1303/2013, sub forma 

sumelor forfetare fixe. 



 Cu toate ca aceasta masura priveste obiective ale Art.19 din Reg.1305/2013 si vizeaza 
un sprijin financiar forfetar acordat pe beneficiar, stabilit in baza unui plan de afaceri 
(prevedere art.19 (4) din Reg.1305/2013),care asigura finantarea intr-un procent de 100% 
pentru actiunile prevazute in planul de afaceri, GAL a stabilit o suma fixa forfetara ce va fi 
acordata pe beneficiar mai mica decit maximul acestei sume forfetare prevazut in Anexa II – 
a Reg. 1305/2013.  
Suma forfetară va fi în sumă fixă de 40.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de 
producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care valoarea 
sprijinului este de 70.000 euro/proiect. Această modalitate de acordare a sprijinului a fost 
stabilită de către GAL pentru a încuraja mai mulți beneficiari să dezvolte activități non-
agricole, avînd in vedere faptul că alocarea financiară pentru această măsură este de 
421.261,25 euro, la nivelul teritoriului GAL. 
6.Tipurile de actiuni (cheltuieli) eligibile si neeligibile 
Actiuni/cheltuieli eligibile specifice 
- Activităţi non-agricole prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de 
Afaceri si care privesc domeniile de diversificare: produse textile, îmbrăcăminte, 
marochinărie, prelucrarea produselor lemnoase, producție de combustibil din biomasă - 
peleți, activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc.), etc. 
- Realizarea/dotarea pensiunilor agroturistice si a bazelor de agrement; 
- Servicii turistice; 
- Servicii medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, unelte, obiecte casnice, consultanță, 
contabilitate, juridice, audit si alte servicii destinate populației din spațiul rural . 
Cheltuielile eligibile generale vor respecta prevederile din: 

Art. 45, 60 din Reg (UE) nr. 1305/2013 si Art.7 din HG 226/2015 (legislatia care priveste 
stabilirea cadrului national de implementare a masurilor finantate prin FEADR); 

Actiuni/cheltuieli neeligibile 
Conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR, nu sunteligibile: 

      •   achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului; 

 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

 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, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 
forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 
garantare;  
b.   achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor 
prevazute la  art.19 din Reg. 1305/2015; 
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; 

• 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. 

 7. Condiții de eligibilitate 
Specifice 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  
- Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL;  



- Investiția trebuie să fie în concordanta cu actiunile prevazute in fisa masurii si sa raspunda 
astfel nevoilor zonei identificate in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL; 
- Solicitantul sa justifice locurile de munca ce se vor crea prin planul de afaceri propus. 
- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar 
activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în teritoruil GAL. 
-Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului; 

La aceste conditii de eligibilitate specifice se adauga conditiile generale de 
eligibilitate aplicabile tuturor masurilor in conformitate cu regulamentele europene si 
prevederile din HG 226/2015.  
8. Criterii de selectie 
La stabilirea criteriilor de selectie s-au avut in vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 
1305/2013, urmărind asigurarea tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a 
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile stabilite in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala. 

Criteriile de selectie stabilite in cadrul acestei masuri, privesc: 
-  se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus prevad forme diversificate de 
pachete turistice pentru atragerea turistilor;  
-se va acorda punctaj proiectelor care prin planul de afaceri isi propun menținerea și 
dezvoltarea activităților meșteșugărești tradiționale, care valorifica resursele naturale locale 
si contribuie la pastrarea specificului local. 
- se va acorda punctaj pentru proiectele care sunt propuse de micro-intrepinderi nou 
infiintate (start-up).  
9. Sume (aplicabile) si rata sprijinului 

Suma forfetară va fi în suma fixă de 40.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor 
de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care valoarea 
sprijinului este de 70.000 euro/proiect  și se vor finanța într-un procent de 100% activitățile 
prevăzute în planul de afaceri. 

GAL propune acordarea unei sume forfetare fixe,  40.000 de euro/proiect, cu excepția 
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitarveterinare şi de agroturism pentru care 
valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect , pentru un plan de afaceri ce se poate 
implementa într-un interval de 36 luni, sub forma a doua tranșe. 

Prima tranșă va fi de 75% din valoarea totală ,acoradată după semnarea contractului 
de finanțare cu AFIR, iar ultima tranșă (25%) se va acorda la momentul în care planul de 
afaceri propus este finalizat și se face dovada că au fost atinse obiectivele prevazute prin 
planul de afaceri. 
10. Indicatori de monitorizare 

Indicatorul de monitorizare pentru masura  aferenta Domeniului de interventie 
6A,este “Locuri de munca create” - 10 locuri de munca. 

 

 


