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Măsura  Activit ăţi non-agricole 
Articole care stau 
la baza măsurii 

Articolele 52 (a) (ii) (iii), 54 si 55 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
Punctele 5.3.3.1.2 si 5.3.3.1.3 din Anexa II a Regulamentului nr.1974/2006 
Articolul 1 punctul 2 (1) (b) din Regulamentul (CE) nr.473/2009 
Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 
Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr.363/2009 
 
Codul măsurii in PNDR: 43-312 si 43-313 a, b 

Codul PDL al 
măsurii 1.3 

 
Motiva ţia sprijinului 

Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării unei coeziuni economice şi sociale 
necesită acordarea unei atenţii deosebite la dezvoltarea zonei Valea Muntelui. Activităţile 
economice din Valea Muntelui depind, în mare măsură, de cele agricole; există o rată ridicată a 
ocupării forţei de muncă în acest domeniu, în special în agricultura de subzistenţă, care 
presupune obţinerea de venituri suplimentare din activităţi non-agricole, cum ar fi turismul în 
mediul rural, în special agro-turismul şi activităţile meşteşugăreşti. Având în vedere, necesitatea 
de reorientare a unora dintre gospodării către activităţi non-agricole, precum şi necesitatea de a 
obţine venituri suplimentare, agro-turismul poate fi o alternativă bună. 

Agro-turismul este practicat, în general, de către proprietarii de terenuri mici din zonele rurale / 
gospodăriile rurale, ca o activitate secundară, cu implicarea femeilor într-un mod activ. Prin 
intermediul acestei forme de turism, turiştii au posibilitatea de a reveni la natură, având asigurat 
astfel confort fizic şi spiritual, precum şi acces la bucătăria tradiţională specifice pentru fiecare 
zonă. 

Micro-întreprinderile existente în Valea Muntelui nu acoperă toate serviciile pentru a sprijini 
populaţia din mediul rural cu scopul de a valorifica materia primă, produsele tradiţionale, 
aprovizionarea populaţiei cu produse non-agricole, reparaţii diverse, activităţi de recreere şi 
petrecere a timpului liber, precum şi a altor nevoi ale comunităţilor locale. Prin urmare, 
iniţiativele de creare şi sprijin a micro-întreprinderilor din Valea Muntelui au fost în principal 
orientate spre un sistem inovativ de folosire a materialului lemnos şi a masei lemnoase existente, 
sprijinirea unităţilor de prelucrare a unor materii prime şi diversificarea serviciilor pentru 
populaţie, deoarece investiţiile pot fi recuperate rapid şi există un nivel de experienţă necesară 
pentru organizarea unor astfel de activităţi. 

În acest sens, dezvoltarea şi stimularea micro-întreprinderilor din zona Valea Muntelui, prin 
susținerea de proiecte inovative şi valorificarea spiritului antreprenorial este o soluţie pentru 
rezolvarea problemei ratei de ocupare a populaţiei apte de muncă, în special tineri şi femei, cu o 
semnificaţie socială pozitivă. 
Totuşi, luând în considerare numărul mic de micro-întreprinderi din Valea Muntelui şi nivelul 
scăzut de venituri din activităţi non-agricole, este necesară revitalizarea economiei locale prin 
crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia rurală în sectorul non-agricol şi creşterea 
veniturilor menţionate mai sus. 

Trebuie avut în vedere, în cadrul acestei măsuri, sprijinul pentru micro-întreprinderile şi 
locuitorii din mediul rural care doresc să dezvolte o activitate economică ei înşişi, ca 
antreprenori. O atenţie deosebită va fi acordată femeilor din mediul rural, deoarece statisticile 
arată că această categorie a populaţiei tinde să dezvolte afaceri la o rată mult mai mică decât 
populaţia masculină. În acelaşi timp, tinerii reprezintă categoria de populaţie care este cea mai 
afectată de şomaj şi care manifestă cea mai mare tendinţă să migreze spre mediul urban şi în 
străinătate. 
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Obiectivele măsurii 

 
Obiectivul general al măsurii este dezvoltarea sustenabilă a economiei rurale prin încurajarea 
activităţilor non-agricole (inclusiv turism), corelate cu peisajul natural al zonei Valea Muntelui, 
cu scopul creşterii atractivităţii zonei rurale, a locurilor de muncă şi a veniturilor suplimentare. 
 
Obiective specifice 
 

� Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în Valea Muntelui, în special pentru femei şi 
tineri; 

� Creşterea plus valorii activităţilor non-agricole (inclusiv a activităţilor de turism); 
� Crearea şi diversificarea serviciilor furnizate de către micro-întreprinderi pentru populaţia 

din Valea Muntelui; 
� Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor de turism. 

 
Obiective operaţionale 
 

� Susţinerea dezvoltării economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, 
promovarea tuturor activităţilor turistice ce ţin de imaginea naturală a zonei, ce vor 
contribui la  creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative cu scopul 
creşterii atractivităţii întregii zone; 

� Crearea micro-întreprinderilor, precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-
agricol; 

� Încurajarea iniţiativelor, în mod special, a tinerilor şi femeilor; 
� Încurajarea meşteşugurilor şi a altor meserii tradiţionale; 
� Reducerea nivelului de dependenţă faţă de agricultură; 
� Creşterea şi îmbunătăţirea facilităţilor de cazare la scară mică şi a celor de agrement. 

 
 

Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 a, b din PNDR. 
 
 

Beneficiari 
 

- Micro-întreprinderile  - definite în conformitate cu legile naţionale în vigoare şi 
Recomandarea (CE) nr. 361/2003, cu mai puţin de 10 angajaţi şi cu o cifră de afaceri mai 
mică de 2 milioane de EURO. 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la 
data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană 
fizică autorizată  şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. 

 
Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă 
este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006. 
 

Descrierea tipului operaţiunilor 
 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 a, b din PNDR. 
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Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de acţiuni, vor fi 
susţinute  cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 
achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj şi costurile generale legate de 
întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia 
de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a  proiectului, iar pentru 
proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 
 

Criterii de eligibilitate, activit ăţi neeligibile şi cheltuieli neeligibile 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 a, b din PNDR. 
 

Sprijin. Tipul pl ăţii 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 a, b din PNDR. 
 

Intensitatea sprijinului 
Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru beneficiarii măsurii 312 va fi: 
 
de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile   şi nu va depăşi:  

� 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 
� 100.000 euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul transportului rutier; 
�  maximul stabilit de Consiliul Director al GAL /proiect pentru alte micro-

întreprinderi. 
În cazul în care proiectele prevăd activităţi de producţie, intensitatea ajutorului public va fi de 
până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. 
 
Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru beneficiarii măsurii 313 va fi: 

� de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile , pentru investiţii în agro-turism şi în 
activităţi recreaţionale;  

� de până la 50%  din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiţii în 
turismul rural.  

 
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, 
rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

 
Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării ajutoarelor 

potrivit regulii de minimis 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 a, b din PNDR. 
 

Prevederi privind ajutorul de stat 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 din PNDR. 
 

Criterii de selecţie: 
� Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani; 
� Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 
� Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat; 
� Proiecte ce vizează activităţi recreaţionale;  
� Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă; 
� Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate); 
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� Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte 
surse regenerabile decât biocombustibilii; 

� Proiecte care respectă standardele arhitecturale (arhitectura locală); 
� Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale 

prin achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă, în 
vederea amenajării structurilor de primire turistice; 

� Proiecte de investiţii în agro-turism ai căror aplicanţi nu au beneficiat de sprijin pentru 
investiţii prin măsurile Axei 1. 

 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate. 
Sistemul de selecţie este cel prevăzut la secţiunea III.2.2 4 şi la  finalul studiului în Anexa 
„Procedura de selecţie”. 
 

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute în măsura 312 şi 313 din PNDR. 
 

Finanţare 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2007-2013: 
 

• Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70% din costul pentru proiectele 
pe 413-312 mai puţin producţie şi 85% din costul total pentru proiectele pe 413-312-
producţie şi 413-313a,b  

 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea costului 
total pe măsură 

Contribu ţia 
FEADR - măsură 

Contribu ţia 
publică 

naţională 

Contribu ţia 
privat ă 

5   80.593,6  402.968  251.864  62.966  88.138 
 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 

Tip de 
indicator Indicator Tinta 

2013 

Realizare 

Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite 
Împărtite în functie de: 

• statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice) 
• categoria de vârstă (<25 ani, ≥25) 
• gen 
• tipul micro-întreprinderii (nou înfiintată sau existentă - 

dezvoltarea micro-întreprinderilor) 
• Tineri sub 40 de ani                                                                               
• Proiecte inovative 

Numărul de noi activităti turistice sprijinite 
Împărtite după tipul de actiune: 

• infrastructura de primire turistică 
• infrastructura recreationala (de petrecere a timpului liber) 
 

 5 
 
 
 
 
 
 

 4 
2 

Volumul total al investiţiilor  402.968 € 

 
 


