
PREZENTARE COMPARATIVA:  

MASURA 6.2.:  „Sprijin pentru înființarea de activități 
neagricole în zone rurale” 

& 
MASURA 6.4.: „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole”   



MASURA 6.2.  MASURA 6.4 

Submăsura vizează: 

   diversificarea economiei rurale prin creşterea 
numărului de micro-întreprinderi  şi întreprinderi 
mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor 
şi crearea de locuri de  muncă în spaţiul rural; 

   încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor 
meşteşugăreşti tradiţionale.  

 

Atenţie! Nu sunt eligibile activităţile complementare 
activităţii de bază desfaşurată de solicitant! Sunt 
eligibili pentru finanțare doar solicitanții care propun 
coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la 
momentul depunerii cererii de finanțare în domeniul de 
activitate sau erau parte din statut, dar nu erau 
autorizate ca și obiect de activitate la Registrul 
Comerțului. 

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care dețin părți 
sociale (atât ca persoană juridică cât și prin persoane 
fizice având calitatea de asociați) în alte societăți care 
își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN 
(principal sau secundar autorizat la ONRC) ca și cel 
propus prin Planul de Afaceri. 

  
 

Submăsura vizează: 

 Stimularea mediului de afaceri din mediul rural; 

 Creșterea numărului de activități neagricole 

desfășurate în zonele rurale; Dezvoltarea  

activităților  neagricole existente; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 Creșterea veniturilor populației rurale; 

 Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. 

 Diversificarea activităților economice ale 

fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole 

prin practicarea de activități neagricole în vederea 

creșterii veniturilor și creării de alternative 

ocupaționale. 
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Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt: 

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 

îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie 

și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare  a  produselor  lemnoase;  industrie  

metalurgică,  fabricare  construcții  metalice,   mașini, 

utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, 

electronice, producție de combustibil din  biomasă - ex.: 

fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea 

și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 

desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a 

proiectului etc.; 

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte 

activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 

prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, 

servicii turistice de agrement și alimentație publică); 

 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, etc.). 

 

Domeniile de diversificare acoperite: 

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor 

textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole 

de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, 

farmaceutice; activități de prelucrare a produselor 

lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare 

produse electrice, electronice, etc.); 

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și 

alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, 

brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, 

pielii etc.); 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, 

servicii turistice de agrement și alimentație publică); 

 Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții 

și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente 

desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, 

sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; 

servicii în tehnologia informației și servicii informatice; 

servicii tehnice, administrative, etc.); 

 Fabricarea de peleți și brichete din biomasă. 
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Solicitanţii eligibili pentru sprijinul 
financiar nerambursabil acordat prin această 
submăsură sunt: 

 Fermieri sau membrii unei gospodării 
agricole care îşi diversifică activitatea 
prin înfiinţarea unei activităţi neagricole 
pentru prima dată în spaţiul rural 
(autorizaţi cu statut minim de PFA); 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi 
mici existente din spaţiul rural, care îşi 
propun activităţi neagricole pe care nu 
le-au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin; 

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi 
mici noi, înfiinţate în anul depunerii 
aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime 
de maximum 3 ani fiscali consecutivi, 
care nu au desfăşurat activităţi până în 

momentul depunerii acesteia (start-ups).  

 

◦ Persoana fizică autorizată; 

◦ Întreprinderi individuale  

◦ Întreprinderi familiale 

◦ Societate în nume colectiv – SNC  

◦ Societate în comandită simplă – SCS  

◦ Societate pe acţiuni – SA  

◦ Societate în comandită pe acţiuni – SCA 

◦ Societate cu răspundere limitată2 – SRL  

◦ Societate comercială cu capital privat  

◦ Societate agricolă  

◦ Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți 

cooperative meșteșugărești și de consum  

◦ Cooperativă agricolă de grad 1  

◦ Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat 

și funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar 

individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru 

organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar; 

◦ Medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și 

funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind 

organizarea și funcţionarea cabinetelor medicale. 

 

ATENȚIE! Având în vedere condiţiile de autorizare ca și cabinet medical 

veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita 

fonduri doar pentru investiţii de modernizare. 

 



MASURA 6.2 MASURA 6.4 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul 
submăsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili; 

 să prezinte un Plan de Afaceri pentru 
desfăşurarea activităţilor neagricole; 

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin 
unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin 
submăsura 6.2; 
  

 Sediul social şi punctul/punctele de lucru în 
care se va desfășura activitatea neagricolă 
pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie 
situate în spaţiul rural, iar activitatea va fi 
desfăşurată în spaţiul rural. Prin excepție, 
pentru entitățile care desfășoară și activități 
agricole și care sunt prioritizate astfel la 
selecție, punctul/punctele de lucru aferente 
acestor activități agricole pot fi amplasate și în 
mediul urban. 

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

Pentru a putea primi sprijin în cadrul 
sub‐măsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
 să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili; 
 Spaţiul rural eligibil 
 investiția trebuie să se încadreze în cel puțin 

unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
submăsura; să își desfășoare activitatea aferentă 
investiției finanțate în spațiul rural; 

 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 în 
conformitate cu Liniile directoare privind 
ajutorul de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor în dificultate. 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a 
impactului preconizat asupra mediului și dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra 
mediului. 
 



MASURA 6.2.  MASURA 6.4.  

Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea 

obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.  

 

Toate cheltuielile propuse în Planul de 

Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi 

capitalizarea întreprinderii şi activităţile 

relevante pentru implementarea corectă a 

Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, 

indiferent de natura acestora. 

 

Tipurile de operaţiuni şi cheltuieli eligibile vor 

fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru finanţare în cadrul submăsurii 

6.2. 

 

În conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile 
pentru finanțare în cadrul submăsurii 6.4, Anexa 7 la 
Ghidul solicitantului și dispoziţiilor privind 
eligibilitatea cheltuielilor prevăzute la cap. 8.1 din 
PNDR), de exemplu:  
 Investiții pentru producerea și comercializarea 

produselor neagricole: 
 fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, 

articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; 

 fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
 activități de prelucrare a produselor lemnoase; 
 Industrie metalurgică, fabricare de construcții 

metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
 fabricare produse electrice, electronice; 
 Investiții pentru 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,  sociale, sanitar‐veterinare; 
 servicii de reparații mașini, unelte, obiecte 

casnice; 
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 servicii de consultanță, contabilitate, audit; 
 activități de servicii în tehnologia 

informației și servicii informatice ; 
 servicii tehnice, administrative, etc. 
 Investiții pentru infrastructura în unitățile 

de primire turistică tip agro‐turistice, 
proiecte de activități de agrement. 

 Investiții pentru producția de combustibil 
din biomasă (ex: fabricare de peleți și 
brichete) în vederea comercializării. 

 
Costuri eligibile specifice (precizate în fişa 
submăsurii 6.4): 
 construcţia, extinderea şi/sau 

modernizarea şi dotarea clădirilor; 
 achiziţionarea şi costurile de instalare, 

inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi 
echipamente noi; 

 investiții intangibile: achiziționarea sau 
dezvoltarea de software și achiziționarea 
de brevete, licențe, drepturi de autor, 
mărci. 
 



MASURA 6.2. MASURA 6.4. 

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 şi este de: 

   50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea 
majorării sprijinului la valoarea de 70.000 
euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, 
servicii medicale, sanitar-veterinare şi de 
agroturism, pe baza unui Plan de Afaceri. 

 

Atenție! Sprijinul se acordă în funcție de tipul 
investiției, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. 
Nu exista sume intermediare. 

 
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. 

 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile 
R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de 
minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei 
ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar 
(întreprindere unică) pe 3 ani fiscali.  
 
În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis 
solicitat prin Cererea de Finanțare depusă pe 
submăsura 6.4, s‐ar depăși plafonul de 200.000 
euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi 
declarat neeligibil. 
 
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o 
perioada  de maxim trei ani si nu va depasi 200.000 
euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul 
transporturilor): 
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil este 

de 70%. 
 Intensitatea sprijinului public nerambursabil se 

poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri: 
 1) pentru solicitantii care 
desfasoara activitati de  productie, servicii 
medicale,  sanitar‐veterinare si agro‐turism; 
 2) pentru fermierii care isi diversifica 
activitatea  de baza agricola prin dezvoltarea unor 
 activitati  non‐agricole. 

 


