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MĂSURA M3/6A – SPRIJINIREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE 

FIȘA MĂSURII 
 
 

Denumirea măsurii Sprijinirea activitătilor non-agricole 
Codul măsurii M3/6A 

Tipul măsurii 
☒   INVESTIȚII 
☐   SERVICII 
☐   SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare 
cu analiza SWOT 

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru 
stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin 
susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează 
activităţi neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui 
plan de afaceri) fie pentru cei care modernizeză şi/sau 
dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la: 
ocuparea unei parţi din excedentul de forţă de muncă 
existent, la diversificarea economiei rurale, la creşterea 
veniturilor populaţiei rurale şi a nivelului de trai, la scăderea 
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 
- Creșterea numărului de investitori în Microregiune, ca 
urmare a fenomenului de migrare a acestora dinspre polii de 
dezvoltare Arad și Timișoara, către județul Caraș Severin 
- Macrostabilizarea economică și scăderea inflației în 
limite acceptabile, poate crește apetitul pentru credite de 
investiții în producție și servicii; 
- Dezvoltarea turismului montan, în zonele alpine izolate; 
- Proiecte punctuale de depoluare a zonelor degradate de 
activități miniere; 
- Extinderea colectării selective a deșeurilor în toate 
localitățile Microregiunii, Grupul de Acțiune Locală; 
- Valorificarea economică a oportunităților oferite de 
resursele naturale,( potențial agricol, zootehnic, prelucrarea 
lemnului, dezvoltarea turismului, etc); 
- Lipsa  vreunei industrii cu tehnologie de vârf în 
teritoriul acoperit de Parteneriatul; 
- Număr redus de IMM-uri în teritoriul acoperit de 
Parteneriatul,  iar spiritul antreprenorial este slab dezvoltat; 
- Șomaj ridicat în comunele de pe teritoriul județului 
Caraș Severin care alcătuiesc Parteneriatul; 

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 

Măsura contribuie la  operaționalizarea în microregiune a 
obiectivului   3 din Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, 

mailto:contact@gal-caras-timis.ro


  

   
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 

e-mail : contact@gal-caras-timis.ro www.gal-caras-timis.ro 
IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1920 0265 

 

Reg(UE) 1305/2013, 
art.4 

respectiv:    
”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a 
economiilor și comunităților  rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă” 

1.3.Obiectivul specific 
local al măsurii 

Măsura contribuie la obiectivul general local  
Măsura contribuie şi la atingerea următoarelor obiective 
specifice ale măsurii: 
• Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică 
a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei 
• Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi 
economice 
• Dezvoltarea turismului si a activităților de recreere 
• Crearea de locuri de muncă 

1.4 Contribuție la 
prioritatea/ 
prioritățile prevăzute la 
art.5. Reg (UE) nr. 
1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității  
P6 a Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, adică:  
” Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 
dezvoltării economice  în zonele rurale 

1.5. Contibuţia la 
Priorităţile SDL (locale) 

Măsura contribuie la obiectivul general specific al SDL, 
respectiv dezvoltara infrastructurii la scară mică  din 
microregiune, enumerate la pct.1.1. 
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi 
rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar şi silvic. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. 19 din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura  corespunde  obiectivelor care decurg din 
Regulamentul  ( UE) nr.1305/2013, Art.19, lit.(b) 
,,Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor’’ 

1.7. Contribuţia la 
domeniile de 
intervenţie 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a 
domeniului de interventie 6A – Facilitarea diversificării, a 
înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi 
crearea de locuri de muncă, din Regulamentul  ( UE) 
nr.1305/2013. 

1.8. Contribuţia la 
obiectivele transversale 
ale Reg.(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor  transversale 
legate de ”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului 
(UE) nr.1305/2013.  
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în 
UAT prin activităţile economice nou înfiinţate, prin 
contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin 
crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Toate 
investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din 
categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a 
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energiei din surse regenerabile. 

1.7 Complementaritat
e cu alte măsuri din SDL 

M3/6A; M7/2B; M2/2A; M5/3A – FERMIERI 
M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B – PFA, SRL 

1.10. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

M3-Sprijinirea activitatilor non-agricole, M10 -Investiții 
pentru ocupare grupurilor marginalizate, M1-Dezvoltarea si 
modernizarea  localităților rurale, M8-Promovarea incluziunii 
sociale, M11-Dezvoltarea infrastructurii IT & C contribuie la 
realizarea prioritatii 1 promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura contribuie la: 
•stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor pentru populaţie sau pentru 
alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL 
•dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how 
•crearea de noi locuri de muncă 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
• Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în 
Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL 
• Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020 
• Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020 
• Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014, 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi neagricole, 
înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o 
vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au 
desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia 
(start-ups); 
- 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 
- Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul 
rural, care îsi propun activități neagricole pe care nu le-au 
mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin. 
 
Formele de Organizare sunt: 
- Persoană fizică autorizată; 
- Întreprindere individuală; 
- Întreprindere familială; 
- Societate în nume colectiv – SNC; 
- Societate în comandită simplă – SCS; 
- Societate pe acţiuni – SA; 
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA; 
- Societate cu răspundere limitată – SRL; 
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- Societate comercială cu capital privat; 
- Societate agricolă; 
- Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți 
cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 care au 
prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de 
activităţi neagricole; 
- Cooperativă agricolă de grad 1 de exploatare și gestionare 
a terenurilor agricole și a efectivelor de animale; 
 
Medicul veterinar cu drept de liberă practică și medicul 
uman cu drept de liberă practică (dacă se încadrează în 
categoria/forma de organizare a beneficiarilor eligibili) 

4.2. Beneficiarii 
indirecţi 

Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea 
unui loc de muncă; 
Populația locală. 
Măsura M3-6A se adresează celor care au beneficiat sau vor 
beneficia de finanțare directa sau indirecta (în calitate de beneficiar 
final) pe măsurile  M3/6A; M7/2B; M2/2A; M5/3A din categoria de 
beneficiari fermieri, pe masurile M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; 
M4/5C, M1/6B din categoria de beneficiari PFA si SRL. 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
•  Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, nu va depăşi 100.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant pentru 
proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor 
existente 
• Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii 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 acţiuni eligibile şi neeligibile 
6.1. Pentru proiecte de investiţii 

• Activități de producție  
- Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie 

și carton;  
- fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  
- Activități de prelucrare a produselor lemnoase;  
- fabricare altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie și din alte 

materiale în vederea comercializării;  
- fabricarea de mobilă și a altor componente de mobilier;  
- Industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;  
- Fabricare produse electrice, electronice;  
- Producția de combustibil din biomasă (ex. Fabricarea de peleți) în vederea 

comercializării; 
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- Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului, etc; 

• Activități meșteșugărești activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – 
olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc); 

•  Investiții legate de furnizarea de servicii: 
- servicii medicale, stomatologice, inclusiv investitii in cabinete medicale/stomatologice, 
crearea de centre de sanatate cu terapii complementare/medicina alternativă; 

- servicii farmaceutice, inclusiv investitii in puncte farmaceutice rurale,  
- servicii psiho-medicale, terapii complementare, sociale; 
- servicii sanitar-veterinare, inclusiv investitii in reabilitarea/infiintarea de puncte 
sanitare și sanitar veterinare;  

- servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;  
- servicii de consultanță, contabilitate, audit;  
- servicii în domeniul tehnologiei informației și servicii informatice; 
- servicii tehnice, administrative și de servicii suport, etc. (ex. servicii de inchiriere cu 
bunuri personale si gospodaresti; servicii de inchiriere cu alte masini, echipamente si 
bunuri tangibile; ) 

- alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc. 
•  Activități turistice (ex. servicii turistice și agroturistice, servicii turistice de agreement și 

alimentație publică, inclusiv construirea de structuri, transfromarea locuintei in structura 
de primire agroturistice; investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică, 
în special de tip rural și agro‐turistic 

• Investitii in gestionarea deșeurilor menajere; 
 
Cheltuieli neeligibile: 

• Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 
acestei activități, în conformitate de Clasificarea Activităților din Economia Națională; 

• Cheltuielile cu achiziționarea bunurilor și echipamentelor second-hand 
• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția costurilor generale definite la art.45 alin. (2) lit.(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 și pentru transport 
persoane 

• Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează același costuri 
eligibile  

• Cheltuieli în conformitate cu art.69 alin. (3) din R.(UE) nr.1303/2013 și anume: 
• Dobânzi debitoare 
• Achiziționarea de terenuri construite și neconstruite 
• Taxa pe valoarea adăugată cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specific pentru instrumente 
financiare 

• Criteriile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, 

mailto:contact@gal-caras-timis.ro


  

   
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 

e-mail : contact@gal-caras-timis.ro www.gal-caras-timis.ro 
IBAN: RO71 RZBR 0000 0600 1920 0265 

 

Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a SM 
19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite 
prin măsură (conform listei codurilor CAEN eligibile) 
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar 
activitatea și investiția vor fi în 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; 
Solicitantul trebuie să facă dovada capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției. 
Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrate pe baza prezentării unei 
documentatii tehnico-economice. 

8. Criterii de selecţie 
 Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 
alocării disponibile pe sesiune după următoarele criterii:Principiul prioritizării sectoarelor 
relevante sau cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Regională și Strategia 
de Dezvoltare a județelor Caraș-Severin respectiv Timiș sau a microregiunii GAL Caraș-
Timiș 
 Principiul prioritizării activităților care utilizează resurse specific 
zonei/microregiunii GAL Caraș-Timiș, furnizate de producători locali 
 Principiul prioritizării investiților cu character inovativ 
 Principiul prioritizării proiectelor care prevăd măsuri pentru reducerea șomajului la 
nivel local prin cearea de noi locuri de muncă 
 Principiul prioritizării proiectelor care prevăd măsuri de îmbunătățire a calității 
mediului înconjurător si de creștere a eficienței energetice prin utilizarea surselor 
regenerabile de energie, colectarea selective și creșterea gradului de recuperare și 
reciclare a deșeurilor 
 Pricipiul prioritizării proiectelor care vizează măsuri de asigurare a egalității de 
șanse și tratament prin angajarea persoanelor din categorii defavorizate 
 Principiul prioritizării proiectelor care vizează măsuri de asigurare a egalității de 
șanse si de tratament în localități cu probleme 
 Principiul prioritizării proiectelor dezvoltate sau implementate in parteneriat, 
respectiv care vizează activități realizate in parteneriat 
 Principiul prioritizării proiectelor inițiate de tineri (persoane cu vărsta sub 40 de ani) 
sau care vizează nevoile tinerilor (persoane cu vărsta sub 40 de ani) 
 Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților 
agroturistice/a turismului rural 
 Principiul prioritizării investițiilor în funcție de indicele IDU (Indicele de Dezvoltare 
Umană) al comunității în care se implementează proiectul. 
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 Principiul stimulării investițiilor care asigură un produs sau serviciu cu valoare 
adăugată mare  
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
9.1. Justificare 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de 
venit. 
9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului este de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
Valoarea publică nerambursabilă pentru un proiect poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 
80.000 Euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Locuri de muncă nou create (nr. 5); 

 
Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru 
înfiinţarea şi/sau dezvoltarea activităţilor neagricole în comunele din teritoriul GAL. 
Măsura se adresează exclusiv acelor activităţi sau operaţiuni deficitare.  
Sunt incurajate intreprinderile din domeniul non-agricol care asigura prelucreaza/servicii 
in mai mult de doua UAT din GAL. 
Măsura vizează încurajarea şi susţinerea turismului rural, în toate formele sale. 
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