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FIȘA MĂSURII 

Denumirea măsurii -Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii și 

activități meșteșugărești 

CODUL Măsurii - Măsura M4/6A 

Tipul măsurii:INVESTIȚII 

SERVICII  

 XSPRIJIN 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 

Prin obiectivele vizate, măsura M4/6A își propune să contribuie la dezvoltarea socio-

economică echilibrată a teritoriului prin sprijinirea micilor întreprinzători locali și 

încurajarea inițiativelor acestora de a investi în sectorul de servicii non-agricole precum și 

în desfășurarea activităților meșteșugărești. 

Având în vedere specificul economiei locale marcat în preponderență de activitățile 

agricole de autoconsum, sprijinirea demarării activităţilor neagricole joacă un important 

rol socio-economic pentru teritoriu.Salariile mici, nivelul scăzut de educaţie şi 

oportunităţile reduse de angajare în alte sectoare economice au condus la instaurarea unui 

decalaj între zonele urbane şi cele rurale, o mare parte a populaţiei din teritoriuaflându-se 

în risc de sărăcie şi excluziune socială, fapt evidențiat în analiza diagnostic și analiza 

SWOT.Una din caracteristicile socio-economice comune existente la nivelul localităților din 

teritoriul Asociației ”GAL Tecuci” este lipsa sau dezvoltarea sub nevoile populației a 

serviciilor non-agricole.  

Creare de noi micro-întreprinderi și întreprinderi mici va genera noi locuri de muncă și 

absorbția forței excedentare din agricultură.Înființarea unor întreprinderi neagricole, sau 

dezvoltarea celor existente, vor spori atractivitatea teritoriului, diminuând astfel tendința 

locuitorilor de a migra către urban. 

Măsura M4/6A își propune să contribuie la integrarea minorității rrome identificate la 

nivelul teritoriului prin includerea acestora în categoria beneficiarilor indirecți/grup țintă 

care poate asigura forța de muncă necesară proiectelor ce vizează desfășurarea 

activităților meșteșugărești.  

Legătura măsurii cu nevoile: 

Atingerea obiectivelor propuse prin măsura M4/6A va răspunde următoarelor nevoi 

identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT: 

(N1)Reducerea gradului de sărăcie a populației locale și creșterea nivelului de trai al 

acesteia; 

(N2)Creșterea atractivității zonei, în special pentru tineri și reducerea fenomenului de 

depopulare a satelor; 

(N3) Creșterea gradului de incluziune socială, atât la nivelul populației de etnie 

rromă,cât și pentru alte categorii de grupuri vulnerabile din teritoriu; 

(N4)Diversificarea oportunităților economice care să ducă la crearea de locuri de muncă, 

în teritoriu, atât în domeniul agricol cât și non-agricol; 

(N5)Diversificarea economiei locale prin creşterea numărului de micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol. 

Obiectivul de dezvoltare rurală:  

c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
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inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă ale art. 4 Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Obiective specifice ale măsurii M4/6A (locale):  

Facilitarea diversificării activității agricole prin înfiinţarea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei 

dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în teritoriu; 

Obţinerea de venituri alternative pentru populaţia din teritoriu şi reducerea gradului de 

dependenţă faţă de sectorul agricol ;  

Crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau 

membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, 

acordându-se prioritate sectorului de servicii. 

Păstrarea identității locale prin sprijinirea activităților meșteșugărești. 

Măsura contribuie la prioritatea: 

P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art.19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 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 prevăzut la art. 

5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

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

Inovare: 

Sprijinul acordat prin măsura M4/6A contribuie la promovarea diversificării activităţilor 

agricole prin crearea de activităţi noi neagricole, înființarea și dezvoltarea de micro-

întreprinderi şi întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă, obţinerea de 

venituri alternative pentru populaţia din mediul rural şi reducerea gradului de dependenţă 

faţă de sectorul agricol, ceea ce contribuie la o dezvoltare economică durabilă și 

reducerea sărăciei la nivelul comunităților locale.  

Diversificarea activităţilor economice în teritoriu va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi 

pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel 

atractivitatea comunităților rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

Măsura M4/6A este complementară cu măsura M1/2B - Încurajarea reînnoirii generațiilor 

de fermieri, ai cărei beneficiari direcți, pot fi solicitanți eligibili în cadrul măsurii M4/6A. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura M4/6A este sinergică cu următoarele măsuri: 

M3/6A Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de servicii; 

M5/6B Renovarea satelor; 

M6/6BÎmbunătățirea infrastructurii sociale întrucât aceste măsuri contribuie la atingerea 

acelorași priorități:P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii M4/6A 

Valoarea adăugată derivă din obiectivele acesteia privind creșterea și diversificarea 

întreprinderilor existente în teritoriul GAL Tecuci. Impactul socio-economic la nivelul 

populației din teritoriu va fi ridicat prin orientarea către sectorul non-agricol de prestare a 

serviciilor, acesta constituind un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină 

schimbare, contribuind totodată şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din 

sectorul agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi 
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consolidarea afacerilor, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi un venit 

suplimentar vor duce la îmbunătăţirea standardelor de viaţă a locuitorilor. 

Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de 

selecție, care prioritizează dezvoltarea antreprenoriatului rural, cu precădere a 

dezvoltării serviciilor non-agricole și a activităților meșteșugărești stabilite în concordanță 

cu specificul local, așa cum reiese din analiza diagnostic a teritoriului.  

Măsura M4/6A contribuie la integrarea în muncă a minorităților locale și a incluziunii 

sociale a acestora prin valorificarea îndeletnicirilor minorităților locale în realizarea 

activităților meșteșugărești. 

Valoarea adăugată a măsurii M4/6A este evidențiată prin faptul că sprijinul va fi 

direcționat doar către  sectoarele de servicii și activități meșteșugărești, nefiind incluse 

activitațile de producție comparativ cu  măsura 6.2 din PNDR 2014-2020. 

Totodată tipul de servicii și activități meșteșugărești vor include și alte coduri CAEN, față 

de cele cuprinse în lista codurilor CAEN eligibile pentru măsura 6.2 din PNDR 2014-2020. 

Tipurile de servicii și codurile CAEN vor fi în concordanță cu specificul economiei locale și 

vor promova ramurile economice cu potențial de dezvoltare la nivel local. Acestea vor fi 

detaliate în ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6A. 

Întreprinderile mici și mijlocii constituie coloana vertebrală a economiei, valoarea 

adăugată reiese și în urma creării locurilor de muncă la nivel local și stimularea tipurilor 

de servicii și activități meșteșugărești care vor duce la valorificarea potențialului și a 

resurselor locale. 

Totodată, valoarea adăugată a măsurii comparativ cu măsura 6.2 PNDR 2014-2020 este 

dată de includerea în categoria beneficiarilor indirecți a beneficiarilor de etnie rromă, 

care va duce la creșterea integrării sociale la nivelul teritoriului a acestora și la păstrarea 

identității locale prin activitățile meșteșugărești ce vor putea fi realizate de această 

categorie de beneficiari. 

Valoarea adăugată a măsurii M4/6A este dată și prin criteriul de selecție locală, menționat 

la punctul 8 în cadrul măsurii: Principiul prioritizării proiectelor care își propun 

promovarea identității locale, se va acorda prioritate proiectelor care propun de exemplu 

metode inovative de promovare a activităților meșteșugărești cu specific local, acestea vor 

fi detaliate în ghidul solicitantului. 

 

 3. Trimiteri la alte acte legislative  

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, Ordonanța de Urgență nr.44/2008, Ordonanța 

de Urgență nr. 142/2008. 

 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea 

prinînființarea unei activități non-agricole în spațiul 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 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); 

Beneficiari indirecți: 

Persoane fizice şi juridice din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”; 

 Cetățeni români, de etnie rromă din teritoriu, aflați în căutarea unui loc de muncă. 
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5. Tip de sprijin 

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 

Acțiuni eligibile: 

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul 

rural); 

Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole ex.: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii 

etc.);Lista domeniilor de producție și a activităților meșteșugărești nu este exhaustivă. 

Acestea vor fi detaliate în ghidul solicitantului aferent măsurii în conformitate cu nevoile 

identificate în teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”. 

Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin măsura M4/6A trebuie să se 

regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii ce vor fi detaliate în Ghidul 

solicitantului aferent măsurii. 

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. 

Acțiuni neeligibile: 

Nu sunt eligibile activitățile de prestare de servicii agricole, în conformitate cu 

Clasificarea Activităților din Economia Națională. 

Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 

aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

7. Condiții de eligibilitate 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Obiectivul trebuie să se încadreze în tipurile de activități sprijinite prin măsură; 

Sediul social și punctul/punctele de lucru și activitatea desfășurată vor fi în teritoriul 

GAL Tecuci; 

Implementarea Planului de afacere trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 

notificării de primire a sprijinului; 

Solicitantul trebuie să prezinte un PA pentru desfăşurarea activităţilor neagricole; 

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

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 

momentul finalizării implementării planului de afaceri); 

8.Criterii de selecție 

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 

către activități non-agricole; 

Principiul prioritizării sectoarelor de servicii și activități meșteșugărești; 

Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit 

în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% 

din valoarea primei tranșe de plată; 
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Principiul prioritizării planurilor de afaceri care își propun crearea de locuri de muncă 

inclusiv pentru locuitorii de etnie rromă din teritoriul Asociației ”GAL Tecuci”; 

Principiul prioritizării proiectelor care își propun acțiuni inovative de dezvoltare 

șipromovare a identității locale. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Alocarea financiară a măsurii este de 300.000 euro. 

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

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

În stabilirea intensității sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri, s-au avut în vedere 

următoarele elemente: 

analiza diagnostic din CAPITOLUL I, din care reiese că teritoriul GAL Tecuci este o zonă 

săracă, 15 din 16 UAT-uri având IDUL mai mic de 55; 

numărul mare de firme care activeazăîn domeniul non-agricol, având acces redus la 

creditare, lipsa instrumentelor financiare adaptate nevoilor micilor întreprinzători locali. 

Având în vedere: 

- nevoile identificate în teritoriu; 

- adresabilitatea măsurii către sectorul înfiinţării serviciilor non-agricole și a desfășurării 

activităților meșteșugărești, domeniu în care este încurajată utilizarea forței de 

muncăinclusiv din categoria minorității rrome; 

- numărul mare al potențialilor beneficiari din teritoriu; 

- valoarea limitată a alocării financiare a măsurii în cadrul SDL; 

- valoarea adăugată a măsurii care contribuie la o dezvoltare economică durabilă, 

creșterea atractivității teritoriului pentru micii întreprinzători și integrarea minorităților 

locale; 

Intensitatea sprijinului se încadrează în limita maximă precizată la art. 19, alineatul 1, 

litera (a), punctul (ii) și Anexa II laR (UE) nr. 1305/2013, urmărindu-se atingerea unui 

impact cât mai mare la nivelul dezvoltării economice locale prin crearea de noi activităţi 

neagricole pentru fermierii deținători ai exploatațiilor agricole de mici dimensiuni sau 

membrii familiilor lor şi în general, pentru întreprinzătorii din mediul rural care se 

încadrează în categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici. 

10.Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă create –6; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


