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FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii CREAREA ȘI DIVERSIFICAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE 

Codul măsurii M 4 / 6A 

Tipul măsurii ☐ INVESTIȚII 

 SERVICII 

☑ SPRIJIN FORFETAR 

1. DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII 

 

1.1. Justificarea alegerii măsurii și corelarea cu analiza SWOT 

În cadrul acestei sub-măsuri se acordă sprijin pentru investiții microîntreprinderilor 

şi întreprinderilor mici din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” care creează sau 

diversifică activitatea prin activităţi non-agricole în teritoriu.  

Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a stimula mediul de afaceri 

din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, contribuind astfel la creşterea numărului 

de activităţi non-agricole desfăşurate în teritoriu, precum şi la diversificarea activităţilor 

non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea 

veniturile populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.  

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care 

doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în 

teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI” în vederea creșterii veniturilor și creării de 

alternative ocupaționale. 

  Măsura se corelează cu următoarele aspecte din analiza SWOT: Lipsa locurilor de 

muncă; Scăderea ponderii populaţiei active şi ocupate din teritoriu; Lipsa investițiilor 

generatoarea de locuri de muncă va duce la creșterea dependenţei populaţiei active din 

teritoriu de locurile de muncă din oraşele limitrofe (Huedin, Aleșd, Șimleu Silvaniei, 

Zalău); Migraţia masivă a forţei de muncă, în special a celei calificate, în străinătate, 

inclusiv manifestarea fenomenului de „brain-drain”; Amplificarea fenomenelor de sărăcie 

şi excluziune socială, mai ales în comunităţile de romi din teritoriu; servicii insuficiente de 

cazare şi agrement pentru turişti, fiind înregistrate 17 unități de primire turistică la 

nivelul teritoriului; Lipsa fermelor agro-turistice autorizate; Peisajele spectaculoase și 

condițiile climatice sunt favorabile dezvoltării activităților turistice; Populatie activă în 

special în sectoarele de servicii şi commercial; Dezvoltarea turistică a teritoriului prin 

extinderea reţelei de pensiuni şi unităţi de cazare; Dezvoltarea turismului de agrement, 

turism montan şi hibernal, dar şi cultural, religios, etnografic, de afaceri şi evenimente 

etc; promovarea unor investiții necesare diversificării activităților agricole din cadrul 

exploatațiilor și adăugarea de plus valoare produselor agricole; Posibilitatea de crestere a 

numărului de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei active) prin facilitatea accesului la 

finantare a microintreprinderilor; Extinderea reţelei de gospodării autorizate pentru 

practicarea agroturismului;  

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală art.4, Reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie: 

(c) - Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale 

1.3. Obiectivul specific local al măsurii  

OSL 3 – Sprijinirea microîntreprinderilor 

1.4. Prioritatea prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) 1305/2013 la care contribuie: 
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 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale 

1.5. Corespondența cu obiectivele prevăzute în art. din Titlul III-Reg. (UE) 1305/2013 

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

1.6. Domeniul de intervenție principal la care contribuie 

Domeniul de intervenție 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 

1.7. Contribuția la obiectivele transversale ale Reg. (UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal climă. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

Măsura 4/6A este complementară cu măsura M1/1A, M2/1A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Măsura este sinergică cu măsura M5/6B. 

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII 

 

Valoarea adaugată a măsuri este generată de impactul pe care proiectele finanțate îl 

poate aduce la nivelul teritoriului/comunității, fiind relevantă în cadrul SDL prin 

contribuția la îndeplinirea următoarelor nevoi locale: 07) Creșterea și diversificarea nr. de 

locuri de muncă; 10) Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

De asemenea, valoarea adăugată se evidențiază prin intermediul criteriilor de 

eligibilitate și selecție specifice local. 

 

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE 

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

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

 R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis; 

 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02 cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din 

Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții;  

 Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02 cu privire la revizuirea metodei de stabilire a 

ratelor de referință și de actualizare; 

 Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 

întreprinderilor aflate în dificultate; 

 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; 

 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național; 

 Legea nr. 31/1990  societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii,  cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

4. BENEFICIARI DIRECȚI/ INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ) 

4.1. Beneficiari direcți 

 Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 
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înființarea unei activități non-agricole în spaţiul 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 indirecți (grup țintă) 

   - 

5. TIP DE SPRIJIN 

GRANT: 

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

agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile:  

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

 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de 

hărtie 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; 

 producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea 

 propriei activități, ca parte integrantă a proiectului; 

 alte investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, 

conform listei codurilor CAEN eligibile, publicate în cadrul documentelor de 

acccesare a măsurii. 

☑ Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:  

 Activități de artizanat; 

 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 mașini, unelte, obiecte casnice; 

 Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

 Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

 Servicii tehnice, administrative; 

 alte servicii conform listei codurilor CAEN eligibile, publicate în cadrul 

documentelor de acccesare a măsurii. 

☑ Activități turistice, cum ar fi: 

 dotarea structurilor de cazare de tip agropensiune, camping, bungalow-uri, cabană 

turistică, sat de vacanță; 

 servicii turistice de agrement și alimentație publică. 
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☑ Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și 

 brichete) în vederea comercializării.  

 

Atenție!  

• Proiectele depuse vor respecta prevederile aplicabile LEADER din HG 226/2015. 

 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile:  

o prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole 

 aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

 Economia Națională; 

o procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat; 

o producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică; 

o acțiuni/proiecte care propun prin planul de afaceri construcții care se supun 

 autorizării conform Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările 

 ulterioare. 

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

 EG1 Solicitantul creează prin proiect cel puțin un loc de muncă; 

 EG2 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

 EG3 Obiectul de activitate pentru care se solicită finanțare trebuie să se 

încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin măsură; 

 EG4 Localizarea sediului social și a punctelor de lucru, precum și desfășurarea 

activităților pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul LEADER 

”POARTA TRANSILVANIEI”; 

 EG5 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 3 luni de la 

 data deciziei de acordare a sprijinului 

 

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. 

 

Alte angajamente: 

☑ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 

desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile 

prestate și dovada creării locului/locurilor de muncă asumate prin proiect.  

 

8. CRITERII DE SELECȚIE 

 

☑ Principiul prioritizării proiectelor care crează mai multe locuri de muncă; 

☑ Principiul prioritizării proiectelor care presupun o activitate de producție; 

☑ Principiul diversificării activității agricole a fermierilor sau a membrilor gospodăriilor 

 agricole către activități nonagricole; 

☑ Principiul prioritizării serviciilor; 

☑ Principiul stimulării activităților de agrement; 

☑ Principiul implementării accelerate a proiectului. 
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Principiile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului. 

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI 

 

 Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul 

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

 Cuantumul maxim al sprijinului public nerambursabil care poate fi acordat pe proiect 

este de 50.000 de euro/proiect. 

 Sprijinul public nerambursabil se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel: 

☑ 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 

☑ 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a 

planului de afaceri, fără a depăși 2 ani de la semnarea deciziei de finanțare. 

 Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 2 ani și include 

controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe și nu va depăși 

31.12.2023. 

 Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a planului de afaceri. 

 

La stabilirea cuantumului și intensității sprijinului s-au avut în vedere: alocarea financiară 

pe măsură, numărul de posibili beneficiari, obiectivele și prioritățile SDL, importanța 

strategică, precum și stadiul implementării SDL. 

 

10. INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

 Cheltuială publică totală; 

 Locuri de muncă create. 
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