
FIȘA MĂSURII 

ANTEPRENORIAT RURAL – M3/6A 

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 și corelare cu analiza SWOT : 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri 

din spațiul rural prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități 

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

modernizează și/sau dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: ocuparea 

unei părți din excedentul de forță de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, 

la creșterea venitorilor populației rurale și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la 

conservarea excluderii sociale.  

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

şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activități non-agricole în 

zonele rurale. 

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

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

vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. 

Necesitatea implementării acestei măsuri de finanțare este justificată de slaba 

dezvoltare economică a zonei GAL. Așa cum reiese din datele statistice, analiza diagnostic 

a teritoriului precum și analiza SWOT principala sursă de venit a populației este realizată 

din activități agricole. Sectorul activităților non-agricole este slab dezvoltat și nu prezintă 

diversitate. 

Așadar conform analizei diagnostic: principalele ramuri economice și ponderea lor 

în economia teritoriului GAL în care populația stabilă este ocupată sunt următoarele: 

agricultură și silvicultură 43,35%, industria prelucrătoare 15,67%, construcții 8,37%, 

comerț cu ridicata și amănuntul, reparații autovehicule, 6,77%, transport și depozitare, 

4,33 %, administrație publică 3,19 %, sănătate și asistență socială 5,30%, învățământ 

3,31%, alte activități de servicii 2,14%, hoteluri și restaurante 1,58%. 

Așadar principalul loc din cadrul ramurilor economice îi revine agriculturii, cu 

45,35% iar în ceea ce privește industria prelucrătoare cu 15,67% este reprezentată prin 

prelucrarea lemnului, precum şi comerțul. 

În teritoriul GAL există un număr de 272 de firme după cum urmează: Comuna Deda 

39 de firme, Comuna Suseni 34, Ideciu de Jos 29, Brîncovenești 17, Rușii Munți 24, Vătava 

7, Aluniș 29, Răstolița 38, Lunca Bradului 39, Stînceni 16, însă din aceste firme 

aproximativ o treime sunt în inactivitate temporară, având în vedere lipsa resurselor 

financiare, resurselor umane specializate. Majoritatea firmelor sunt în domeniul industriei 



prelucrătoare și comerț. Restul domeniilor sunt slab sau deloc reprezentate, din acest 

considerent este imperios necesar stimularea domeniului non agricol din zona GAL. 
 

Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 

de muncă conform Regulamentului 1305 din 2013, art. 4, lit. (c). 

 

Obiective specifice ale măsurii:  

 Diversificarea economiei rurale și stimularea mediului de afaceri din mediul rural 

din teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior;  

 Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în teritoriul GAL Defileul 

Mureșului Superior;  

 Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice; 

 Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. 

 Reducerea dependenței populației rurale de sectorul agricol prin diversificarea 

activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin 

practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor  și creării de 

alternative ocupaționale. 

 Crearea de locuri de muncă; 

 

Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și 

anume P6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice 

în zonele rurale”. 

 

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

pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg.(UE) nr. 

1305/2013, se va menționa un singur articol al Regulamentului la care contribuie măsura 

propusă). 

 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a înființări și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.   

 

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

Măsura contribuire la INOVARE și MEDIU. Proiectele selectate vor contribui la stimularea 

inovării în UAT prin activitățile economice nou înființate, prin contribuția adusă la 

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

Toate investițiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor ”prietenoase 

cu mediu” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluții de obținere a 

energiei din surse regenerabile.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6/6B; M7/6C. 

Sinergia cu ale măsuri din SDL: M4/6B; M5/6B; M6/6B; M7/6C. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii:  

Măsura contribuie la:  

 Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau 

pentru alte activități economice non-agricole din teritoriul GAL 

 Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 



 Crearea de noi locuri de muncă 

Măsura de finanțare încurajează activitățile de producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare; producția de combustibil din biomasă (industria prelucrării lemnului fiind 

specifică teritoriului GAL).  

Suma alocate prin prezenta măsură de finanțare adaptate bugetului disponibil și nevoii 

teritoriului.  

 

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 

Legislație Națională 

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; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți 

o Persoane fizice care se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau 

întreprinderi individuale conform OG 44/2008, în termen de 30 zile lucrătoare de la 

data primirii notificării privind selectarea Cererii de finanțare.  

o micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din 

spațiul rural;  

o 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 microîntreprinderi și întreprinderi mici, 

cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

 

Beneficiari indirecți: 

o Persoanelor din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă.  

o UAT-urile din teritoriul GAL prin contribuția noilor activități la Bugetul Local. 

 

5. Tip de sprijin:  

o Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

o Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare 

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

ale R (UE) nr. 1305/2013 

o Instrument financiar conform condițiilor detaliate in cap. 8.1 



 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

 

Acțiuni eligibile: 

o 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;  

o 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, etc; 

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

brichete) în vederea comercializării. Servicii tehnice, administrative, etc;  

Acțiuni neeligibile:  

o Prestarea de servicii agricole;  

o Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;  

o Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică 

o Acțiunile finanțate prin M6/8B –Ocrotirea Moștenirii rurale și dezvoltarea 

turismului: 

Cheltuieli eligibile 

o Construcția, extinderea și /sau modernizarea și dotarea clădirilor 

o Achiziționarea și costuri de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și 

echipamente noi 

o Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci 

o Înființarea/modernizarea de firme de profil non-agricol 

 

7. Condiții de eligibilitate: 

o Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

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

o Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;  

o Investiția să se realizeze  în teritoriul GAL Defileul Mureșului Superior 

o Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției; 

o Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 

o 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; 

o Solicitantul de angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de 5 ani, de la ultima plată. 

 

8. Criterii de selecție  



8.1 Relevanță: se referă la modul în care realizarea acestui proiect rezolvă o problemă 

identificată ca fiind relevantă la nivel local.  

8.2 Sustenabilitate: criteriul sustenabilitate se referă la potențialul de continuare a 

activității după finalizarea proiectului.  

8.3 Inovare: Îndeplinirea acestui criteriu este dată de caracterul inovativ al soluțiilor 

propuse. Termenul „inovare” va fi utilizat în accepțiunea enunțată în PNDR 2014-

2020”1.  

8.4 Mediu și climă: se urmărește alinierea la obiectivul transversal de la nivel 

european de protecție a mediului înconjurător și combatere a efectelor 

schimbărilor climatice. 

Criteriile de selecția vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în 

vedere prevederile art. 49 al Reg.(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal 

al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  

 

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. 

o Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. 

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

cazuri: 

 pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, 

sanitar-veterinare; producția de combustibil din biomasă; 

 pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin 

dezvoltarea unor activități non-agricole.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

 

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare  

6A Locuri de muncă create 4 

1A Cheltuieli publice totale 140.481,52 € 

 

Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin proiect, nu și 

cele existente înaintea primirii finanțării și menținute pe perioada de implementare și 

monitorizare a proiectului. 

Activitatea de voluntariat nu se consideră crearea de locuri de muncă, însă 

constituirea de PFA și II poate fi luată în considerare la cuantificarea locurilor de muncă 

nou create.  

 

 

                                            
1 Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Sub-cap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572 


