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M2/6A. Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și 

servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL 

 

  Tipul măsurii :    INVESTITII          

     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 complementarității cu alte măsuri din SDL. 

 

Conform analizelor făcute în teritoriu s-a considerat necesară implementarea unor  

măsuri specifice  de creare/ modernizare/consolidare de mici afaceri pe teritoriul GAL. 

Viitorul acestei regiuni va depinde de crearea unui mediu de afaceri competitiv, durabil și 

sănătos, cerință esențială pentru dezvoltarea economică a regiunii. Mediul de afaceri 

joacă un rol cheie în promovarea creșterii economice durabile, contribuind în măsură 

egală la crearea de noi oportunități de angajare și la îmbunătățirea competitivității 

regiunii. 

 

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în economie reprezintă un fenomen 

important, evoluția sa fiind marcată  pe de o parte de derularea reformei legislative în 

domeniu, privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea 

IMM-urilor, iar pe de altă parte de nivelul capitalului investit. 

În urma analizei SWOT, precum și a discuțiilor cu partenerii GAL, a rezultat că 

numărul micro-întreprinderilor și a întreprinderilor mici  din zonă este la un nivel inferior 

necesarului, astfel că se impune necesitatea creării de astfel de entități. Pe cale de 

consecință, GAL Castra Traiana a decis să ofere sprijin în această direcție. 

Caracterul integrat al acestei măsuri constă în faptul că această măsură ține cont 

de particularitățile regiunii, astfel că ținta sa este aceea de a diversifica activitățile 

generatoare de venituri către alte domenii în afara agriculturii. Având în vedere faptul că 

activitatea agricolă ( majoritară în zonă) este sezonieră, se va acorda punctaj suplimentar 

pentru activitățile ce se pot practica în sezonul rece. 

Caracterul inovativ al măsurii rezidă în caracteristica acesteia de a dezvolta și alte 

activități care sunt prezente în zonă, dar care nu s-au putut dezvolta mai ales datorită 

fondurilor insuficiente pentru dezvoltare de care beneficiază agenții economici din 

regiune. Vor fi încurajate activitățile tradiționale, cele ce se pot practica în sezonul rece , 

dar mai ales cele propuse de către solicitanții persoane tinere sau femei 

Măsura vizează creșterea competitivității economice a teritoriului GAL si 

diversificarea activităților economice . 

Obiectivele de dezvoltare rurală :  Obiectiv 3- Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 

de locuri de muncă 

Obiectivul specific al măsurii : 

 -  investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

x 
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Măsura contribuie la următoarea prioritate: Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

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

exploatațiilor și a întreprinderilor” 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  : 6 A „ facilitarea diversificării , a 

înființării  și dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă” 

Măsura contribuie la obiectivele transversale : mediu  

Complementaritatea cu alte masuri din SDL : Măsura este complementară cu măsura 

3/2B, masura 6/2A si măsura 4 /6 A întrucât beneficiarii își pot continua investiția 

aplicând și pe cealalta măsură. Beneficiarii M2 pot fi totodata si beneficiari indirecti ai 

M3, M4, si M6, beneficiind de produsele si/sau serviciile oferite prin proiectele finantate 

prin M3, M4 si M6” 

 

Sinergia cu alte masuri din SDL –  

        ( M4/ 6 A) . Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE 

         ( M1/ 6B) . Îmbunătătirea competitivitătii zonei  GAL  prin investitii, în vederea 

îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a 

descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi 

 ( M5/ 6 B) . Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Prin implementarea acestei măsuri se urmărește creșterea  veniturilor , crearea 

sau menținerea  locurilor de muncă și reducerea disparităților dintre zona GAL și cea 

limitrofa acesteia, precum și cu zonele mai dezvoltate din regiune .  De asemenea, se 

intenționează stimularea și susținerea diversificărilor activităților de pe teritoriul GAL , 

care sunt  intr-o  strânsă legătură cu măsura privind dobândirea de noi competențe și  

abilități ,  cu cea privind lărgirea gamei de servicii pentru populația de pe teritoriul GAL. 

.  

3. Trimiteri la alte acte legislative 

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

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene din 17 decembrie 2013  

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;- 

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 

17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR); 

-Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 

în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 

rasă sau origine etnică;  Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 



3 

 

27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de 

tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

  Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă 

socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului 

Alte acte legislative specific fiecărui domeniu de activitate 

4. Beneficiari direcți/ indirecți ( grup țintă) 

Beneficiari directi 

- Societăți comericiale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici 

- Persoane fizice autorizate  

- Intreprinderi individuale 

- Intreprinderi familiale 

- Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole ( autorizati cu statut minim de PFA) care 

isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole 

- Beneficiari indirecti- locuitorii de pe teritoriul GAL 

 

5. Tip de sprijin 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plățile efectiv 

- Plăți în avans,  cu condiția consitituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai în 

cazul proiectelor de investiții 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile 

Sprijinul se acordă pentru investiții în activități non- agricole desfășurate pe întregul 

teritoriul GAL . Tipurile de operațiuni eligibile sunt următaoarele: 

- Grupa 13 Fabricarea produselor textile 

- Grupa 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

- Grupa 16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția 

mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite 

- Grupa 17 Fabricarea celulozei și a hârtiei 

- Grupa 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 

- Grupa 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase platice 

- Grupa 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

- Grupa 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusive masini, 

utilaje si instalații 

- Grupa 27 Fabricarea echipamentelor electrice 

- Grupa 31 Fabricarea de mobile 

- Grupa 33- Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor 

- Grupa 38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a 

materialelor reciclabile 

- Clasa F – Construcții 

- Clasa G- Comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

- COD CAEN 5520- Facilitati de cazare pentru vacantele si perioade de scurta durata 
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- Cod CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere 

- Cod CAEN 5590 Alte servicii de cazare 

- Grupa 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentați 

- Clasa J- Informații și comunicații 

- Grupa  75- Actvitati veterinare 

- Grupa 81- Activități de peisagistică pentru birouri 

- Grupa 86 Activități referitoare la sănătatea umană 

- Grupa 93- Activtăți sportive, recreative și distractive 

- Grupa 95 Reparatii de calculatoare , de articole personale si de uz gospodaresc 

- Grupa 96 Alte activtăți de servicii  

- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 

- Detalierea codurilor CAEN se va face in Ghidul Solicitantului 

 

 Pentru aceste acțiuni, cheltuielile eligibile sunt : 

- lucrări de construcții aferente înființării, extinderii si / sau modernizării sau 

reabilitării obiectivelor de investiții 

- achiziții de bunuri ( cu montaj, fără montaj , dotări) 

- contravaloarea montajului bunurilor 

- servicii de proiectare, inginerie, consultanță, taxe legale 

- cheltuieli pentru costuri generale legale ale proiectului, management proiect 

- investitii intangibile : achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de 

brevete, licente, drepturi de autor, marci 

 

Acțiuni neeligibile 

Cheltuielile neeligibile generale sunt 

 • 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;  

 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; 

  cheltuieli neeligibile 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 neconstruite şi de terenuri 

construite; 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. 
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 toate codurile CAEN și grupele care nu fac parte din categoria de activități 

eligibile 

-Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole 

aferente aceste activitati 

-Cheltuieli care fac obiectul altor finantari programe europene/nationale 

 

7. Conditii de eligibilitate 

- Proiectul sa se implementeze pe teritoriul  GAL ( urban si rural) 

- Solicitantii trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor directi 

- Investițiile să se facă în conformitate cu planul urbanistic general  - Doar pentru 

proiectele care prevad investitii cu constructii montaj 

- Investițiile să se încadreze în codurile CAEN eligibile 

- Societățile să respecte condițiile de minimis 

- Investiția să îndeplinească standardele de mediu 

8. Criterii de selecție 

Criteriu de selectie Punctaj 

Relevanta proiectului pentru măsură si 

strategie, abordarea de jos în sus 

5 puncte 

Domeniul de activitate este specific 

regiunii 

Max 10 puncte 

- 4 puncte pentru activități care 

folosesc minim 30 % din materia 

prima  produsa  pe arealul GAL  

- 3 puncte pentru activități 

tradiționale locale  

- 3  puncte se acorda punctaj 

pentru activitatile care se pot 

desfasura si-n sezonul rece 

Proiecte care cuprind activităti care 

sprijină protectia mediului.   

5 puncte 

 

Crearea de locuri de munca –   max -30 puncte (10 puncte pentru 

fiecare loc de munca creat si mentinut 

pe o perioada de 5  ani, de la darea în 

functiune a investiției ) 

 

Pentru proiectele care vin în 

completarea unor investiții deja 

existente finanțate și finalizate  din 

diferite surse de finanțare-  

- 5  puncte 

 

Proiecte care desfășoara activități de 

producție 

- -20 puncte 

 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu 

vârsta până în 40 de ani la data 

depunerii proiectelor 

- -20 puncte 

 

- Capacitatea inovativă a proiectului  - 5 puncte 
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9.Sume ( aplicabile ) și rata sprijinului 

Suma maxima nerambursabila/proiect  este 175000 euro. 

Intensitatea sprijinului : 

- - 90% din valoarea eligibilă a proiectului 

     Suma alocate- Pentru această masură se vor aloca 481.692,99  

 

10.Indicatori de monitorizare 

Indicator de monitorizare Cantitate indicator 

Locuri de munca create  Minim 3  locuri de munca  

 

 

 


