
Denumirea măsurii Dezvoltarea activităților neagricole 

Codul măsurii Măsura  M5/6A 

Tipul măsurii 

 INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR  

1. Descrierea generală a măsurii 

Obiectivul sprijinului este crearea și dezvoltarea de activități non-agricole în cadrul 

gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea 

de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și 

reducerea gradului de dependență faţă de sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre 

mediul rural şi urban. 

Scopul măsurii este dezvoltarea activităților economice neagricole ceea ce va crește gradul 

de atractivitate al teritoriului, reducând astfel tendința tinerilor de a migra spre mediul 

urban în căutarea unor noi oportunități socio-economice, contribuind astfel la creşterea 

numărului de activităţi non-agricole desfășurate în teritoriu, precum şi la dezvoltarea 

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

veniturilor populaţiei rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban, acordându-

se prioritate sectoarelor de interes major identificate prin analiza diagnostic și SWOT.  

Astfel vor fi prioritizate investițiile în unitățile de primire turistică, proiecte de activități de 

agrement și sportive, activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole 

specifice zonei. 

În cadrul activităților neagricole existente în teritoriu a fost identificată slaba dotare a 

cabinetelor medicale esențiale oricărei comunități, ceea ce denotă că populația nu 

beneficiază de servicii medicale de bază adecvate. 

1.1. Justificare și corelare 

cu analiza SWOT 

Teritoriul GAL Someș Transilvan se află în apropierea orașelor 

Cluj-Napoca, Gherla, Dej, ceea ce reprezintă o oportunitate 

uriașă în contextul dezvoltării economice a zonei. Orașele 

apropiate pot juca un rol important în dezvoltarea unor 

afaceri locale în sensul că reprezintă o piață de desfacere 

pentru produsele locale dezvoltate sau pot fi sursa de clienți 

pentru serviciile create pe plan local. 

Însă în urma analizei diagnostic și SWOT s-a constatat un 

efect invers al acestei oportunități, și anume migrația 

populației active spre aceste centre urbane. 

Așadar este nevoie de sprijinirea, dezvoltarea întreprinderilor 

non-agricole în teritoriu, crearea unor noi locuri de muncă și 

încurajarea spiritului antreprenorial, în vederea reducerii 

tendinței de migrare a tinerilor. 

Totodată am constatat că în teritoriu cea mai mare pondere 

o au IMM-urile cu activităţi non-agricole din sectoarele 

construcţii, comerț reprezentând procentul de 41,7% ceea ce 

denotă o pondere redusă a IMM implicate în desfășurarea de 

activități precum mica industrie, servicii şi turism rural, o 



slaba diversificare a activităţilor neagricole si inexistenta 

industriilor creative. 

Una dintre sectoarele prioritare de dezvoltare identificate în 

zonă, s-a dovedit a fi turismul. Există un potențial turistic 

însemnat și un patrimoniu bogat în teritoriu, însă toate 

acestea nu sunt suficiente pentru dezvoltarea turistică a 

zonei. În vederea dezvoltării unor pachete turistice 

avantajoase, atât pentru potențiali turiști cât și pentru 

teritoriu, este necesară dezvoltarea unor facilități de cazare, 

servicii de alimentație, activități recreative, sportive, etc. 

Considerăm că turismul poate fi benefic pentru teritoriu doar 

dacă se dezvoltă aceste facilități complementare, întrucât 

acestea sunt singurele aducătoare de venit. 

Astfel prin dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu 

vor fi create noi locuri de muncă, va crește atractivitate și 

accesibilitatea zonei, respectiv vor fi stimulate activitățile 

inovative de turism pe plan local. 

1.2. Obiectiv(e) de 

dezvoltare rurală al 

Reg. (UE) 1305/2013, 

art.4 

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă. 

1.3. Obiectiv(e) specific(e) 

local(e) al(e) măsurii 

 Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie 

 Crearea de noi locuri de muncă 

 Diversificarea economiei rurale 

 Valorificarea patrimoniului natural și cultural local prin 

turism  

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a 

dezvoltării economice în zonele rurale 

1.5. Corespondență cu 

obiectivele unui articol 

din Titlul III al Reg. (UE) 

nr. 1305/2013  

Art.19 din Reg.1305/2013 Dezvoltarea exploataţiilor și a 

întreprinderilor 

1.6. Contribuția la 

domeniile de 

intervenție prevăzute 

la art.5, Reg.(UE) 

nr.1305/2013 

(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 

Mediu și climă: activitățile de agroturism sprijinite vor viza 

practicarea unui turism responsabil, durabil care să evite 

degradarea zonelor naturale sensibile și, mai mult decât 

atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la 



promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru 

locuitorii mediului rural.  

Inovare: diversificarea activităţilor economice în zonă și 

încurajarea beneficiarilor să participe la cursuri de 

specializare/perfecționare, prin expunerea la noi idei, 

metode şi principii, prin interacțiune şi învăţare, beneficiarii 

devin mai bine pregătiți, mai receptivi la noi idei şi concepte 

şi mai înclinați să aplice tehnologii şi practici inovatoare în 

domeniul lor de activitate. 

1.8. Complementaritate cu 

alte măsuri din SDL 

Măsura este complementară altor măsuri prin faptul că 

beneficiarii direcți/indirecți vizați prin aceasta sunt incluși 

în categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile țintă) 

ai următoarelor măsuri din SDL: 

- M9/1C – Formare si transfer de cunostințe 

- M10/1A - Informare si activităţi demonstrative 

- M7/2A - Investiţii în active fixe 

- M6/2B - Instalarea tinerilor fermieri 

- M78/3A - Sprijin pentru înfiinţarea si dezvoltarea 

structurilor asociative 

- M1/6B - Dezvoltarea durabilă a satelor 

- M2/6B - Valorificarea patrimoniului local si consolidarea 

identității locale 

- M4/6A - Înfiinţarea activităţilor neagricole 

1.9. Sinergia cu alte măsuri 

din SDL 

Măsura creează sinergie cu următoarele măsuri din SDL, prin 

contribuția fiecăreia la realizarea priorității 6: 

- M1/6B - Dezvoltarea durabilă a satelor 

- M2/6B - Valorificarea patrimoniului local si consolidarea 

identității locale 

- M4/6A - Înfiinţarea activităţilor neagricole 

- M3/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 Crearea de noi locuri de muncă. 

 Stimularea activităților economice neagricole conform unor Planuri de Afaceri de calitate, 

care asigură viabilitatea investițiilor. 

 Dezvoltarea identității locale prin încurajarea investițiilor turistice; 

 Stimularea inovării în teritoriu, prin prioritizarea proiectelor care prevăd dezvoltarea unor 

servicii/produse/tehnologii noi în teritoriu, respectiv a celor care prevăd urmarea unor 

cursuri de specializare/perfecționare în domeniu. 

 Măsura contribuie la incluziunea socială în teritoriu prin prioritizarea proiectelor care își 

propun angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile și a celor dezvoltate de structuri de 

economie socială. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 



 Reg.(UE)1303/2013, Reg.(UE)1305/2013, Reg.(UE)nr.807/2014, Reg. de implementare 

(UE)808/2014, Reg.(UE)1336/2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 

2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de 

aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții 

 OUG  Nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și 

completările ulterioare 

 HG Nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii 

 Legea Nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare 

 Ordonanța de Guvern Nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații modificările și 

completările ulterioare 

 OUG Nr.44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale modificările și 

completările ulterioare 

 OG 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 

 Ordinul nr. 65/2013 al ANT privind Norme de clasificare a structurilor de turism 

 Ordonanța de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  

 Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți 

 micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici 

existente și nou înființate din spațiul rural; 

 fermierii 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 

microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate; 

 Structuri de economie socială (ONG) 

4.2. Beneficiarii indirecți 

 Populația din teritoriu 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

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

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv (pentru proiectele de 

modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente) 

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanții 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 acțiuni eligibile și neeligibile 



6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole  

 Investiții pentru activități meșteșugărești 

 Investiții legate de furnizarea de servicii  

 Investiții în unitățile de primire turistică și servicii de alimentație 

 Investiții în activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip paint-ball, 

aventuri, amenajări areale de echitație, etc; centre de închiriere cu bunuri recreaționale 

și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc;) 

 Investiții în modernizarea cabinetelor medicale. 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

 Prestarea de servicii agricole; 

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat 

 Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand 

7. Condiții 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 

sub-măsură; 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul GAL. 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

8. Criterii de selecție 

 Proiecte care prevăd urmarea unui curs de specializare/perfecționare în domeniul 

investiției 

 Proiecte implementate de fermieri 

 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere 

 Proiecte în agroturism 

 Proiecte în activități recreative/sportive 

 Proiecte în activități productive 

 Proiecte care își propun crearea de locuri de muncă 

 Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile 

 Proiecte implementate de structuri de economie socială 

 Proiecte inovative 

 Proiecte cost-eficiente 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Intensitatea sprijinului va fi de 70%. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri: 

- pentru proiectele care vizează investiții în domeniile prioritare din strategie 

- pentru proiectele care vizează crearea unui loc de muncă pentru fiecare 25.000 de euro. 

Valoarea sprijinului: între 5.000 – 100.000 de euro/proiect 

10. Indicatori de monitorizare 



Locuri de muncă create 2 

Număr proiecte inovative 1 

Cheltuiala publică totală 100.000 EUR 

 

 


