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FIȘA MĂSURII M 3.1 
 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea microîntreprinderilor în 
domeniul non-agricol 

Codul Măsurii 3.1 
 Măsura/DI: M 3.1/ 6A  

Tipul măsurii: 
  □  INVESTIȚII 

□ SERVICII 
x 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  
 

În teritoriul GAL Valea Telejeanului s-a înregistrat o migraţie masivă din agricultură 
şi rural spre urban, ceea ce a dezechilibrat structura populaţiei. În teritoriu există un grad 
redus de valorificare a forţei de muncă, raportat la populație activă. Serviciile oferite la 
nivelul GAL Valea Telejeanului nu acoperă toate nevoile din teritoriu sau nu sunt suficient 
de dezvoltate. Accesul scăzut la finanțare este unul din factorii care stagnează dezvoltarea 
unor noi afaceri cu potențial în zonă. De asemenea, agroturismul nu este valorificat. 

Scopul măsurii este finanțarea activităților non-agricole, încurajarea firmelor 
existente în domeniu agricol sau în domeniul non-agricol să înceapă o activitate nouă non-
agricolă prioritară pentru teritoriu, crearea locurilor de muncă. 

Succesul economic al investițiilor în teritoriul GAL Valea Telejeanului este asigurat 
de aşezărea geografică a teritoriului, accesul la materii prime cât şi potențial ridicat pentru 
desfacerea produselor la nivel de teritoriu sau în marile orașe din apropiere. Parcul 
industrial din Plopeni este dovadă că zona este favorabilă dezvoltării activităților economice 
și a investițiilor.   

Teritoriul GAL Valea Teleajeanului are pontențial turistic, relief variat și este 
favorabil dezvoltării formelor de turism specifice: agroturism, turism de tranzit, turism uval, 
turism itinerant cu valenţe culturale, turism de odihnă şi recreere. 
 

 Obiectiv de dezvoltare rurală: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă; 
 

 Obiective specifice ale măsurii:  
- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale prin 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii şi eradicarea sărăciei;  
- Crearea   și   diversificarea   serviciilor   pentru   populația   rurală   prestate   de   

către   micro-întreprinderi; 
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- Crearea de locuri de muncă. 
 

 Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 
1305/2013 (se completează cu prioritatea/prioritățile din SDL): 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; 
 

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă 
(Art. 5, al. 6, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 
 

 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, 
climă și inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 
 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

 
 Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3.2, M 3.3, M 3.4 (DI: 6B) 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 

Informarea și orientarea populației din teritoriul GAL Valea Telejeanului către 
activități non-agricole reprezintă o soluție de creștere a veniturilor și confortului social, de 
diminuare a sărăciei și asigurare a sustenabilității zonelor rurale. 

Avantajul geografic al teritoriul GAL Valea Teleajenului este prezența localităților 
rurale aflate în apropierea marilor oraşe. Dezvoltarea activităților non-agricole în această 
zonă, va permite dezvoltarea teritoriului într-un ritm accelerat, ce se va reflecta şi în nivelul 
de trai al populației. Vor fi create locuri de muncă. Totodată, în urma acestor transformări, 
profilul sociodemografic al populației se va modifica ca urmare a creşterii atractivității 
locuirii în aceste localități, ceea ce va genera imigrație în special dinspre urban spre rural.  

Consumul intern va fi asigurat de produse și servicii locale competitive. În teritoriu 
vor putea fi dezvoltate servicii care nu sunt asigurate de către de autoritățile locale sau 
județene, sau nu sunt suficient de dezvoltate cum ar fi servicii medicale, sociale.  

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 
 HG 226/2015 cu completările și modificările ulterioare; 
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 
 Reg. (UE) 1303/2013; 
 Reg. (UE) 1305/2013; 
 Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile și întreprinderile familiale cu modificările 
și completările ulterioare; 

 Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național; 
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 Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 

 Beneficiarii direcți: 
- Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată; 
- Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; 
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spatiul 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); 
 

 Beneficiarii indirecți: 
- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populația din teritoriului Asociației GAL Valea Teleajenului. 
-  

5. Tip de sprijin  
 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de 

noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
Activitățile pentru care se solicictă finanțare trebuie să se regăsească în Lista codurilor 
CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului. Sprijinul de acordă pentru îndeplinirea 
obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se 
regăsesc în Planul de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv 
capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru 
implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activităților 
codurilor CAEN din Cererea de finanțare sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu 
excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, cu repectarea 
prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
Domeniile de diversificare acoperite: 

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, articolelor de hârtie și 
carton, produselor chimice; industrie metalurgică) în vederea comercializării, 
producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului; 

 Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrearea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii 
etc.); 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement 
și alimentație publică); 

 Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații masini, consultanță, 
contabilitate, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice). 
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Este eligibil pentru finantare solicitantul care propune realizarea de activitati aferente unui 
cod CAEN până la maxim 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comerțului, 
autorizate/neautorizate în condițiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt 
propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori 
diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro) proiectul 
va primi sprijinul cel mai mic. Totodată în cazul în care prin proiect sunt propuse activități 
aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale 
punctajelor de selectie, se va acorda punctajul cel mai mic. 
 
Acțiuni neeligibile: 
 cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii 

de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice 
Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  
 cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului 

MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
 Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR; 

Nu sunt eligibile achizițiile ce vizează echipamentele și utilajele agricole pentru prestări de 
servicii. 
 
7. Condiții de eligibilitate  

 Investiția se va desfășura pe teritoriul Asociației GAL Valea Teleajenului; 
 Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non-agricole; 
 Sediul social /sau punctul/ de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care 

se solicită finanțare trebuie sa fie situate în teritoriul GAL Valea Teleajenului, iar 
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

 Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni 
de la data deciziei de acordare a sprijinului; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 
sprijinite prin măsură;. 
 

 înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada 
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin 
activitățile prestate(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării 
planului de afaceri);  

 
8. Criterii de selecție  
 

 Realizare investiții în domenii de activitate din sectoare cu potențial de creștere la 
nivel local și importanță economică pentru teritoriul GAL Valea Telejeanului; 

 Solicitantul propune în planul de afacere dezvoltarea unor produse/prestarea de 
servicii cu caracter local; 

 Solicitantul propune în planul de afacere, investiții ce vizează inovare/diversificare 
de produs/serviciu/proces; 

 Solicitantul propune în planul de afacere măsuri pentru reducerea șomajului la nivel 
local și crearea de noi locuri de muncă; 
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 Solicitantul propune în planulul de afacere măsuri de îmbunătățire a calității 
mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin: utilizarea surselor 
regenerabile de energii; retehnologizarea și/sau înlocuirea echipamentelor cu unele 
mai eficiente energetic; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și 
reciclare a deșeurilor; 

 Proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin 
angajarea de persoane din categorii defavorizate; 

 Proiecte ce vizează dezvoltarea agroturismului. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro. 
Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, 

fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  
 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 
implementării corecte precum si plata ultimei tranșe. 
 
În cazul neindeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 
 
10. Indicatori de monitorizare  

Nr. de locuri de muncă create: 1 
Nr. total de întreprinderi sprijinite/ create: 2 
Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1 
Cheltuială publică totală: 250.000 euro 

  


