
 

DENUMIREA MĂSURII – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE DIN 

TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

 

CODUL Măsurii -  Măsura 1.1. 

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  

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din 

spațiul rural  prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activității neagricole 

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

şi/sau dezvoltă întreprinderile existente.  

Măsura contribuie la: ocuparea unei părţi din excedentul de forţă de muncă existent, la 

diversificarea economiei rurale, la creșterea veniturilor populației rurale şi a nivelului de trai, 

la scăderea sărăciei şi la combaterea excluderii sociale. 

Teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat – reprezintă spațiul acoperit de parteneriatul 

public-privat, constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală Podgoria 

Miniș-Măderat în baza măsurii 19 LEADER, a PNDR 2014 – 2020. Teritoriul acoperit este format 

din următoarele unități administrativ teritoriale aparținând județului Arad: Orașul Ineu, Orașul 

Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, 

Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș. Precizăm că în 

conformitate cu definiția dată spațiului rural pentru Măsura 19 LEADER în cadrul cap. 8.1 din 

PNDR 2014-2020, potrivit căreia acesta este format din UAT – comune și UAT – orașe mici cu o 

populație de maxim 20.000 de locuitori, tot teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat este eligibil 

pentru finanțare pe toate măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Miniș-

Măderat.  

 

 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală:   

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

 

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii:  

1. Crearea de facilităţi de ocupare a forţei de muncă disponibilă în cadrul GAL PODGORIA  

MINIŞ-MĂDERAT prin crearea de noi locuri de muncă. 

2. Stimularea mediului de afaceri prin dezvoltarea activităților neagricole diversificarea  

activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de 

activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative ocupaţionale.  

 

Contribuţia la Prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5 din Reg. UE 1305/2013: Măsura 

contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale. 

 



Contribuţia la obiectivele prevăzute în Reg. 1305/2013: Măsura corespunde obiectivelor art. 

19, alin.1, litera b din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

Contribuţia la domeniile de intervenţie Măsurii 19.2: 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. 

 

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

obiectivele: mediu, climă şi inovare.  

 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

Măsura 1.1 analizată se adresează și celor care au beneficiat de finanțare direct (în calitate de 

beneficiar final) pe măsura 1.5 (entități private) din cadrul SDL. Beneficiarii direcți ai măsurii 

1.5 sunt entități private; parteneriate – GAL-ul, în situația în care, în urma lansării primului 

apel de selecție, nu se depun proiecte, cu respectarea legislației specifice. 

 
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  

M 1.2 – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

M 1.3 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

M 1.4 Integrarea populației rrome din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

M 1.5 Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT 

 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Măsura contribuie la: 

- stimularea activităţilor economice noi din sfera serviciilor deficitare pentru populaţie  

sau pentru alte activităţi economice non-agricole din teritoriul GAL; 

- dezvoltarea activităţilor neagricole existente; 

- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- încurajarea antreprenoriatului în rândul femeilor (cf. art. 17 din Reg (UE) 1305/2013). 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) 

nr. 1306/2013, Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Regulamentul (UE) nr. 1310/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 

2003 

Legea nr. 15/1990, Legea nr. 31/1990, Legea nr 82/ 1991, Legea 160/1998, Legea nr. 

36/1999, Legea nr. 571/ 2003, Legea nr. 346/ 2004, Legea nr. 359/2004, Legea 566/2004, Legea 

1/2005, Legea 85/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, OUG nr. 142/2008, 

OUG nr. 6/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011, OG 124/1998, Ordonanţa 

Guvernului nr. 27/ 2002, Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, 

Hotărârea Guvernului nr. 218/2015, HG nr. 226/ 2015, Ordinul ministrului economiei și 

finanțelor nr. 2371/2007, Ordin 17/2008, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 

2008, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/ 2008, Ordinul președintelui 



Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/ 2010, Ordinul MADR nr. 

22/ 2011, Ordinul nr. 65/2013, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015, Ordinul 

președintelui ANT nr. 221/2015, Ordinul MADR nr.1731/2015, Ordinul MADR nr. 2243/2015, 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 

03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis 

 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) ai măsurii  

Direcți: 

-  Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-

ups); 

-  Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care 

îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în 

zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi 

întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. 

Indirecți:  

- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

- Comunitatea de pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT. 

 

5. Tip de sprijin 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;  

- Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții  

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate  cu 

art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

Pentru proiecte de investiții: 

1. Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinarie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare a produselor lemnoase inclusiv producerea de peleți și brichete; 

prelucrare produse neagricole locale, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 

2. Activități meștesugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole - ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lemnului, pielii etc.); 

3. Activități turistice (ex: servicii turistice de cazare, servicii turistice de agrement și 

alimentație publică); 

4. Furnizarea de servicii în domeniile: construcții, medicale, sociale, sanitar-veterinare; 

reparații mașini, unelte, obiecte casnice; reparații autovehicole, consultanță, contabilitate, 

juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 

administrative etc.). 

 

Acțiuni neeligibile: 

- achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

- prestarea de servicii de închiriere utilaje agricole catre terți; 

- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu  



excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera 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; 

- investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 

- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum  

ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 

- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013.  

 

7. Condiții de eligibilitate 

- Proiectul trebuie să fie realizat pe teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT; 

- Solicitantul nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR); 

- Beneficiarul să aibe sediul social sau secundar pe teritoriul GAL  PODGORIA MINIŞ- 

MĂDERAT;  

- Beneficiarul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă  

de minim 5 ani, de la ultima plată; 

- Beneficiarul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanțarea investiției; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei  

documentații tehnico-economice; 

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;  

- Investitia 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. 

 

8. Criterii de selecție 

- Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 

- Energia provenită din surse alternative funcționale va asigura minim 5% din consumul 

general; 

- Crearea de noi locuri de muncă cu normă intreagă; 

- Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul 

an 

- Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse 

regenerabile; 

- Vor fi selectate cu prioritate proiectele din sectorul productiv și cele care vizează 

turismul rural; 

- Vor fi selectate cu prioritate proiectele a căror beneficiari au administratori femei (cf. 

art. 17 din Reg (UE) 1305/2013). 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil – max. 200.000 euro 

 

Rate de sprijin: 

- Pentru proiectele ce vizează activități de producție – 90% 

- Pentru proiectele ce vizează activități de servicii – 70% 

 

 



10. Indicatori de monitorizare 

- Număr de locuri de muncă create:  5 

- Număr total de întreprinderi sprijinite: 3; 

- Număr de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1. 

 

 

 

 

 

 

 


