
FIȘA MĂSURII 
Denumirea măsurii – SPRIJIN PENTRU O NOUA ABORDARE A INFIINTARII ACTIVITATILOR 
NON - AGRICOLE IN TERITORIUL GAL TINUTUL VERDE 
CODUL Măsurii -  M5/6A;  
Tipul măsurii:  □ INVESTIȚII  □ SERVICII ▪ SPRIJIN FORFETAR  
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL  
1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT. 

Analiza diagnostic şi analiza SWOT, la nivelul Teritoriului GAL Ţinutul Verde a 
identificat necesitatea Dezvoltării/modernizării întreprinderilor la nivelul teritoriului 
precum şi Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole. 
Prin obiectivele vizate, măsura își propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică  
echilibrată a teritoriului prin  creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta 
din punct de vedere profesional în teritoriul GAL și sprijinirea inițiativelor acestora de a 
investi în sectorul non-agricol. 
 Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile 
agricole de autoconsum,  sprijinirea  activităților non-agricole joacă un important rol 
socio-economic pentru teritoriu. Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi oportunităţile 
reduse de angajare în alte sectoare economice au condus la instaurarea unui decalaj între 
zonele urbane şi cele rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriu  aflându-se în risc de 
sărăcie şi excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza SWOT. Una din 
caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul UAT-urilor din teritoriu GAL 
Tinutul Verde este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile populației a activităților non-agricole. 
Legatura masurii cu nevoile: 
Nevoile care pot fi solutionate prin aceasta masura, identificate la nivel de teritoriu şi 
menţionate în Capitolul I din SDL, sunt: N 1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei 
locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia; N 4: Creşterea atractivității zonei în 
special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane; N 13: 
Dezvoltare/modernizare întreprinderilor la nivelul teritoriului; N 15: Diversificarea 
activităţilor agricole către activităţi non-agricole şi specializarea forţei de muncă. 
1.2 Obiective de dezvoltare rurală: 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4:  
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 
climatice; 
c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 
1.3  Obiective specifice ale măsurii M5/6A: 
- Facilitarea diversificării activităţii agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de 

microîntreprinderi şi întreprinderi mici de activităţi non-agricole în teritoriu, în 
vederea obţinerii unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și 
reducerii sărăciei în teritoriu; 

- Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de 
dependenţă faţă de sectorul agricol ; 

- Crearea de noi activităţi non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni 
sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din teritoriul GAL 
Ţinutul Verde. 



1.4 Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 
nr.1305/2013 
Masura contribuie la prioritatatile: 
P5.  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic; 
P6.  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în 
zonele rurale. 
1.5 Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg.(UE) nr.1305/2013: – Dezvoltarea 
exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. (1) lit. a pct. (ii), alin. (2), alin. (3). 
1.6 Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A) Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă  
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Măsura contribuie și în mod secundar la Domeniul de Interventie: 
5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a 
subproduselor, a deșeurilor, a rezidurilor și a altor materii prime nealimentare, în 
scopul bioeconomiei. 
1.7 Masura contribuie la obiectivul transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Mediu şi climă - Măsura sprijină achiziţia dotărilor necesare colectării/depozitării 
selective a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. 
Inovare - Sprijinul acordat prin măsura M5/6A contribuie la promovarea diversificării 
activităţilor agricole prin crearea de servicii neagricole, la înființarea și dezvoltarea de 
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, 
obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului 
de dependenţă faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică 
durabilă și reducerea sărăciei la nivelul comunităților locale.  
Măsura are ca scop în special, crearea de servicii neagricole pentru fermierii deținători ai 
exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi în general, pentru 
întreprinzătorii din mediul rural care se încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau 
întreprinderilor mici, acordându-se prioritate sectorului de servicii. 
1.8 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
M5/6A este complementară cu măsurile: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A întrucât se 
adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de 
beneficiar final) pe măsurile M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A din cadrul SDL GAL Ținutul 
Verde. 
1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL:   
- Prin SDL se propun 5 masuri distincte (M4/6A, M5/6A, M7/6B, M8/6B si M9/6B) care 
impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P6. 
- Prin SDL se propun 6 masuri distincte ( M1/2A, M2/2A ,M3/2B, M4/6A, M5/6A si M9/6B) 
care impreuna contribuie la realizarea uneia dintre prioritatile strategiei P5. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată rezultă din: 

- impactul generat de proiectele finanţate prin această măsură la nivelul teritoriului 
GAL Ţinutul Verde care acoperă două dintre cele mai importante nevoi identificate în 
procesul de consultare a actorilor locali şi anume Dezvoltarea/modernizarea 
întreprinderilor la nivelul teritoriului precum şi Diversificarea activităţilor agricole către 
activităţi non-agricole; 



- caracterul inovativ, ca element principal al abordării LEADER, al proiectelor finanţate 
prin această măsură, dat de criteriile de selecţie, stabilite de către comunitate, în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile specifice teritoriului; 

- orientarea către sectorul non-agricol  de prestare a serviciilor și de producție constituie 
un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, contribuind totodată şi la 
absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea 
de locuri de  muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi 
care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar vor duce la îmbunătăţirea 
standardelor de viaţă  a locuitorilor din teritoriu. 

- dezvoltarea antreprenoriatului din teritoriu, cu precădere a activităților non-agricole, 
stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a 
teritoriului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE:  Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003.  
Legislație națională: Ordonanță de Urgență nr.44/2008 Ordonanța de Urgență nr. 
142/2008. 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
4.1. Beneficiari direcţi 
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole cu ponderea cea mai mare a exploataţiei 

agricole (suprafaţa agricolă/numărul de animale) în teritoriul GAL, care își diversifică 
activitatea prin înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în  
teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pentru prima dată. Persoanele fizice 
neautorizate nu sunt eligibile; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente  cu sediul sau punctul de lucru în 
teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, care își propun prestarea de activități non-
agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi cu sediul sau punctul de lucru în teritoriul 
Asociaţiei GAL Ţinutul Verde, 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); 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A.   
4.2. Beneficiari indirecţi 
- Persoane fizice şi juridice din teritoriul GAL 
- Persoane fizice din teritoriul GAL aflate în căutarea unui loc de muncă; 

5.  Tip de sprijin 
Stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi servicii non-
agricole în teritoriul Asociaţiei GAL Ţinutul Verde pe baza unui plan de afaceri. 
       6.  Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 
6.1.a Acțiuni eligibile 
  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. 
Activitățile eligibile în cadrul măsurii pot fi:  
- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 



marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 
metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, 
producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, 
producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;  
• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  
• Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și 
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației, 
etc.). 
Activitățile non-agricole destinate populației se vor regăsi în Lista codurilor CAEN eligibile 
în cadrul măsurii, anexă la Ghidul solicitantului aferent măsurii. 
Se vor respecta prevederile HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările 
și completările ulterioare. 
6.1.b Costuri eligibile 
  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.a Acțiuni neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat.  
• investiții în achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
• investiții efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, 
• investiții în achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 
persoane,  
• investiții ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 
Sunt neeligibile toate tipurile de operațiuni care nu sunt în concordanță cu regulile 
generale din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – 
LEADER și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.  
Se  vor respecta cel puțin următoarele: - art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 69(3) 
din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  - art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; - art. 13 din Reg. (UE) 
nr. 807/2014; - prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 
6.2.b Costuri neeligibile 
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din 
Tratat. 
 
7.  Condiții de eligibilitate 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 



- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul Asociaţiei 
GAL Ţinutul Verde, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL Tinutul Verde; 

- Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
notificării de primire a sprijinului. 

- Alte angajamente 
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada producției 

comercializate sau servicii prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe 
de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de 
afaceri); 

- Solicitantul îşi poate propune prin proiect activităţi aferente mai multor coduri CAEN; în 
cazul în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea 
sprijinului acordat va fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică. 

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 și serviciile prestate, în procent de peste 30% din 
valoarea primei tranșe de plată; 

- Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea de noi locuri de muncă 
în teritoriu; 

În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii 
direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A. 
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul măsurii. 

9.  Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
Cuantumul sprijinului este de: 
- 40.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii 
- 60.000 de euro/proiect pentru proiectele de producție 
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. 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, 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. 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include 
controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
Justificarea aplicarii sprijinului: 
In stabilirea intensitatii sprijinului acordat in cadrul acestei masuri, s-au avut in vedere 
urmatoarele elemente: 
- analiza diagnostic din Cap. I, din care reiese ca teritoriul GAL Tinutul Verde este o zona 
saraca, 11 din 18 UAT -uri avand IDUL mai mic de 55. 
- numarul mare de firme care activeaza in domeniul non-agricol, avand acces redus la 
creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor intreprinzatori locali; 
- existenta exploatatiilor agricole slab dezvoltate, necompetitive si fara posibilităţi 
proprii de modernizare, dar si lipsa fondurilor necesare asigurarii cofinantarii.  



Având în vedere: 
- nevoile identificate in teritoriu; 
- numarul mare al potentialilor beneficiari din teritoriu; 
- valoarea limitata a alocarii financiare a masurii in cadrul SDL; 
- valoarea adaugata a masurii care contribuie la o dezvoltare economică durabilă și  la 
cresterea atractivitatii  teritoriului GAL Tinutul Verde pentru micii intreprinzatori, 
Intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, 
litera (a), punctul (ii) si Anexa II la  R (UE) nr. 1305/2013, urmarindu-se atingerea unui 
impact cat mai mare la nivelul dezvoltarii economice locale prin crearea de noi activităţi 
neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau 
membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se 
încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici. 

10. Indicatori de monitorizare 
Număr locuri de muncă create - 1 
Numar de beneficiari sprijiniti/IMM-uri - 3 


