
Denumirea măsurii:   DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL 

Codul măsurii: M 4 / 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 

 Justificare. Corelare cu analiza SWOT: 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi 

neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) sau pentru cei care 

modernizeză şi/sau dezvoltă întreprinderile existente. 

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 investi în 

sectorul non-agricol. 

Din analiza diagnostic și analiza SOWT, reiese că prestările de servicii pentru populație 

sunt slab dezvoltate în teritoriu, iar activitățile productive neagricole sunt practic 

inexistente, singurul domeniu economic mai dezvoltat fiind comerțul. 

Ne propunem creșterea gradului de utilizare a potențialul energetic neconvențional de pe 

teritoriul GAL, în special cel eolian și al deșeurilor agricole vegetale. 

Având în vedere specificul  economiei locale marcat în preponderență de activitățile 

agricole pentru autoconsum,  sprijinirea  demarării  activităţilor  neagricole 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. 

Măsura contribuie la: ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă existent, la 

diversificarea economiei rurale, la creşterea veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, 

la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

 Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) 1305/2013: 

III) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 

 Obiective specifice ale măsurii (locale):  

- Folosirea resurselor energetice locale (în special deșeuri agricole și energie eoliană și 

solară); 

- Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie; 

- Crearea de locuri de muncă. 

 Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

 Masura corespunde obiectivelor Art. 19 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, 

lit. b, din Reg.(UE) nr.1305/2013. 

 Contribuţia la domeniului de intervenţie: 



6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă. 

 Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Inovare - proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile 

economice nou înfiinţate, inexistente în prezent în teritoriu, prin contribuţia adusă la 

dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. 

Mediu și climă – vor avea prioritate proiectele care investesc în producerea de energie 

din surse regenerabile (deșeuri/reziduuri). 

 Complementaritate cu alte măsuri din SDL: 

Această măsură este complementară cu măsura M1/1A, privind ridicarea nivelului de 

cunoștințe a beneficiarilor proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul domeniului de 

intervenție 1A prin care se va putea acorda un sprijin financiar separat pentru pregătirea 

profesională de scurtă durată în folosul aplicanților care sunt IMM, unități autorizate 

înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare sau persoane 

fizice neautorizate, dar cu obligația de a se autoriza ca agent economic până la semnarea 

contractului de finanțare. 

 Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

Contribuie la prioritatea P6 alături de alte 4 măsuri M5/6B, M6/6B, M7/6B,  M8/6C. 
2. Valoarea adăugată a măsurii: 

Derivă din obiectivele acesteia privind sprijinirea înființării unor noi afaceri neagricole, 

precum și pentru creșterea și diversificarea întreprinderilor existente  în teritoriul GAL. 

Impactul  socio economic  la nivelul populației din teritoriu va fi ridicat prin  orientarea către 

sectorul de producție non-agricolă și de prestare a serviciilor, acesta constituind 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. 

Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de 

selecție, care prioritizează dezvoltarea antreprenoriatului rural, cu precădere a dezvoltării 

producției non-agricole, stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din 

analiza diagnostic a teritoriului. 

Măsura se diferențiază față de oricare dintre  măsurile din același domeniu ale PNDR,  

prin cel puțin următoarele elemente : obiective specifice, beneficiari, acțiuni eligibile, 

condiții de eligibilitate, criterii de selecție locale. 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 

Legislația UE / Națională în vigoare: 

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 

Europene din 17 decembrie 2013;  

- Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL; 



- Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 

rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

introducere a unor dispoziții tranzitorii; 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei, de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

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

autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. 

4. Beneficiari : 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul 

rural iar, conform art. 19, punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și persoanelor 

fizice neautorizate din teritoriul GAL, dar cu obligația acestora din urmă de a se autoriza 

ca agent economic până la semnarea contractului de finanțare; 

- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii 

deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013): 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45 (4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013. 

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile: 

Tipuri de acțiuni eligibile: 

Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. 

Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor 

intervenții:   

- Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:  

 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;  

 Producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și 

echipamente, producția de carton etc.  

- Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:  

 Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)  

- Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:  

 Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;  

 Servicii de reparații automobile, utilaje agricole, mașini, unelte, obiecte casnice;  



 Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit, cadastru; 

 Servicii tehnice, administrative, etc. 

- Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, 

proiecte de activități de agrement;  

- Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

brichete) în vederea comercializării.  

Tipuri de operațiuni neeligibile:  

- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratatul UE;  

- Producția de energie din resurse regenerabile ca și activitate economică pentru 

comercializare;  

- Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- Achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; 

- Investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile. 

7. Condiţii 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 prin 

măsură;  

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;  

- 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;  

- Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare menționată în capitolul 8.1; 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau in incapacitate de plată; 

- Investiția să se realizeze în teritoriul Asociației GAL Covurlui; 

- Solicitantul trebuie să aibă sediu/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL 

Covurlui; 

- Spaţiul pentru care se solicită dotări trebuie deținut prin: proprietate / închiriere / 

contract de comodat / concesionare, pe o perioada de minim 10 ani; 

- Terenul/clădirea pe care se construiește / reabilitează / modernizează obiectivul de 

investiție trebuie sa fie în proprietatea solicitantului/unuia din parteneri sau concesionat 

pe o perioada de min. 15  ani. 

8. Criterii de selecţie: 

- Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-

agricole;  

- Prioritizarea activităților meșteșugărești tradiționale; 

- Principiul prioritizării activităților direct productive față de prestările de servicii; 

- Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 

desfășurate în ariile naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordinul 

nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.anpm.ro/cadru-legislativ2/-/asset_publisher/5Negi8zyZiX9/content/ordin_nr._2387_2011_pentru_modificarea_ordinului_ministrului_mediului_%C5%9Fi_dezvolt%C4%83rii_durabile_nr._1.964_2007_privind_instituirea_regimului_de_arie_na?_101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9_redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.anpm.ro%2Fcadru-legislativ2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_5Negi8zyZiX9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1


importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România;  

- Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice;  

-    Numărul de locuri de muncă create; 

-    Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 

9. Sume( aplicabile) şi rata sprijinului: 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe 

perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public 

de 200.000 Euro/ beneficiar. 

Alocarea maximă pentru un proiect se va stabili conform Regulamentului privind 

procedura de selectare a proiectelor în cadrul GAL și va fi comunicată în Ghidul Solicitantului 

pentru măsura respectivă, fiind obligatoriu menționată și în anunțul de lansare a sesiunii de 

primire de cereri de finanțare. 

Alocarea financiară totală pe măsură a fost stabilită având în vedere importanța măsurii 

pentru dezvoltarea teritoriului, resursele financiare limitate ale potențialilor investitori din 

teritoriu și numărul de proiecte ce urmează a fi finanțate prin măsură. 

Intensitatea maximă a sprijinului public nerambursabil este de 90%; 

10. Indicatori de monitorizare: 

- Numărul de locuri de muncă create - 4; 

- Cheltuială publică totală – 280.000 Euro. 


