
Masura M6/6A  - Sprijin pentru activitati nonagricole 

Fundamentare in  Analiza SWOT: 

Puncte tari 

Existenta unei populatii tinere, apte de 

munca, in procent inca semnificativ 

Existenta activitatilor / initiativelor 

economice la nivel local 

Existenta mestesugurilor traditionale: 

marangozerie, impletituri din papura, 

gastronomie specifica 

Majoritatea microintreprinderilor din teritoriu 

au dimensiuni specifice mediului rural  

Sectorul serviciilor (in special turism) 

constitutie principalul furnizor de locuri de 

munca in teritoriu GAL 

Puncte slabe 

Diversificare slaba a activitatilor economice 

Mestesugurile locale se practica sporadic iar 

unele au disparut 

Majoritatea PFA si a microintreprinderilor au ca 

obiect de activitate comercializarea  produselor 

provenite din afara teritoriului. Activitate slab 

diversificata (comert cu  amanuntul de marfuri 

generale) si profit mic 

Turism de tip hotelier  predominant 

Agroturism in mare masura neoficial 

Dezvoltarea turismului in mod haotic si fara 

legatura cu specificul zonei 

Oportunitati 

Oportunitati de finantare a ocupatiilor 

nonagricole oferite de art 19 din Reg UE 

1305/2013 

 

Amenintari / Riscuri 

Lipsa de interes fata de  redescoperirea si 

practicarea mestesugurilor  traditionale 

Neincrederea micilor intreprinzatori  locali in 

potentialul economic al  alternativelor 

ocupationale durabile 

Viziune: dezvoltarea microeconomiei locale ca mijloc de existenta pentru populatie 
dar si ca baza a dezvoltarii turismului rural durabil 

Denumirea  si 

codul Măsurii 

M6/6A -  Sprijin pentru activitati nonagricole / Tip de sprijin: servicii si 

investitii 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT : Asa cum rezulta din analiza diagnostic, pe 

teritoriul GAL Oamenii Deltei exista 2.998 persoane neocupate ( 58 %), in conditiile in care  

populatia de peste 65 de ani reprezinta  18 % din total, ceea ce inseamna ca majoritatea 

persoanelor neocupate sunt persoane apte de munca.  Totodata, sporul natural negativ (-

10,73 %) corelat cu  mortalitatea de 16, 58 %, cu sporul anual negativ de – 55 si cu soldul 

migrator de -20 indica necesitatea mentinerii populatiei apte de munca  in teritoriu. 

Ponderea ridicată a serviciilor reprezintă o consecinţă  a faptul că populația este implicată 

în multiple activități relaționate direct sau indirect cu turismul. Totodata, serviciile au 

caracter preponderent informal si  vizeaza aproape exclusiv cazarea si agrementul, 

integrarea produselor locale / mestesugaresti  si a potentialului etno-cultural si gastronomic 

in oferta turistica a zonei nefiind o practica a operatorilor de turism.  In plus, analiza 

diagnostic a relevat faptul ca, din cauza neindeplinirii criteriuluide 1000 mp pentru 

infiintarea de agropensiuni, fluxurile de turisti sunt obligate sa opteze pentru oferta 

hoteliera generoasa dar nespecifica zonei si care nu aduce nici un fel de beneficii 

comunitatilor locale. Se constata o foarte slaba diversificare a activitatilor economice, 

precum si o foarte slaba reprezentare a activitatilor de productie Faptul ca aproape  toate 

micro-intreprinderile de pe teritoriul GAL Oamenii Deltei au intre 1 si 4 salariati, datorita 

inclusiv specificului de arie protejata al zonei -  poate constitui un avantaj doar cu conditia 

diversificarii obiectelor de activitate ale acestora in armonie cu specificul natural si cultural 

al zonei si includerii produselor in oferta turistica locala. Desi comertul cu amanutul  



inseamna o mare parte din activitatea economica a zonei, produsele comercializate nu 

provin din teritoriul GAL, desi zona  detine importante resurse care pot fi valorificate local  

in beneficiul producatorilor / mestesugarilor / prestatorilor de servicii specific locale  si al 

dezvoltarii durabile a zonei. In ce priveste legaturile comerciale, accesul aproape exclusiv 

pe apa e foarte anevoios si determina costuri triple de transport. 

Astfel, M6/6A reprezinta o rezolvare a punctelor slabe evidentiate in fundamentarea Masurii 

in analiza SWOT prin valorificarea  oportunitatilor aferente.  Riscurile vor fi  rezolvate prin 

actiuni specifice M5/6A, respectiv  investitii in Centre de educatie turistica (ex: centru de 

educatie eco turistica cu facilitati de cazare si bucatarie comunitara in cadrul careia 

localnicii sa poata realiza produse traditionale) si in cadrul carora beneficiarii M6/6A vor fi 

invatati / incurajati să practice turismul durabil, in armonie cu natura, sa foloseasca 

resursele zonei si / sau sa presteze servicii adaptate nevoilor si specificului local, respectiv 

sa-si sporească gradul de orientare spre parteneriate.  

1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg(UE) 1305/2013: (c) Obtinerea unei dezvoltari 

teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea 

de locuri de munca  

1.3. Prioritatea/Prioritatile la care Masura contribuie, cf. Reg (UE) 1305 / 2013: P6 - 

Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi  dezvoltarea economice în zonele 

rurale 

1.4. Domeniul de interventie la care Masura contribuie, cf. Reg (UE) 1305 / 2013:  
6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi 
crearea de locuri de muncă 
1.5. Articolul din Reg (UE) 1305 / 2013 caruia Masura ii corespunde: Art. 19 – Dezvoltarea 

exploatatiilor si a intreprinderilor 

1.6. Obiective transversale ale Reg (UE)1305 / 2013 la care Masura contribuie: Mediu si 

Clima, prin activitati cu impact pozitiv asupra mediului, conform descrierii activitatilor 

eligibile. / Inovare: prin selectia cu prioritate a proiectelor care promoveaza identitatea 

locala 

1.7.Obiectivele specific locale al măsurii:  
1.7.1. Crearea de locuri de muncă 
1.7.2. Dezvoltarea economica echilibrata, in armonie cu peisajul cultural al Deltei Dunarii 
1.7.3. Dezvoltarea unui turism  durabil, cu avantaje certe pentru populatia locala  
1.7.4. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 
1.7.5. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 
1.8. Contibuţia la Priorităţile SDL (locale) 
P1 – Imbunatatirea microeconomiei locale, ca mijloc de subzistenta pentru populatie si ca 
baza a dezvoltarii turismului rural durabil , inclusiv prin îmbunătăţirea managementului si  
cresterea  competitivităţii sectorului nonagricol.  Intervenția prin această Măsură va conduce 
la diversificarea ocupatiilor non agricole, in conformitate cu specificul natural si cultural al 
zonei si cu exigentele unui turism durabil, bazat pe valorificarea traditiilor rurale deltaice 
1.9. Complementaritate cu alte măsuri din SDL: M1/2A – Sprijin pentru micii fermieri 
1.10. Sinergia cu alte măsuri din SDL:  
- M5/6B – Investitii in infrastructura rurala la scara mica, servicii locale de baza, patrimoniu 
cultural si calitatea vietii, prin efectele pozitive pe care actiunile M5/6B  il produc asupra 
microeconomiei teritoriului (targuri locale pentru desfacerea produselor de practica 
mestesugareasca, reabilitarea si promovarea patrimoniului cultural care poate fi valorificat 
ca brand local, etc.)  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

2.1. Stimularea activităţilor economice generatoare de venit si totdata prietenoase cu 

mediul in teritoriul GAL si implicit la cresterea competitivitatii economice a teritoriului 



2.2. Promovarea identitatii locale si culturale prin incurajarea menținerii și dezvoltării 
activităților meșteșugărești tradiționale bazate pe valorificarea resurselor locale (stuf, 
papura, etc), pe traditiile locale mestesugaresti (marangozerie, etc.), si gastronomice, pe 
serviciile specifice mediului rural al Deltei Dunarii 
2.3. Crearea de locuri de muncă intr-o economie locala durabila. 

2.4. Crearea ce servicii turistice de calitate in armonie cu mediul natural si cu peisajul 

cultural  al teritoriului 

2.5. Crearea de servicii specifice mediului rural al teritoriului, care sa satisfaca nevoile 

populatiei locale si totodata sa completeze oferta turistica locala 

2.6. Pastrarea viabilitatii si stabilitatii localitatilor rurale din teritoriul GAL Oamenii Deltei 

2.7. Valorificarea locală integrată a resurselor teritoriului prin oferirea unei alternative 

economic viabile la agricultura  

3. Trimiteri la acte legislative 

3.1. Recomandarea 2003/361/CE privind definirea micro-întreprinderilor şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii. / 3.2. O.U. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare; 3.3. O.U. nr. 142/2008 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național /  3.4. Ordinul nr. 221/2015 
privind modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a 
structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și 
brevetelor de turism aprobate prin Ordinul președintelui ANT nr. 65/2013 / 3.5. 
Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea 
certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și 
alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism /3.6.  H.G.  nr. 1267/2010 privind 
eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si a brevetelor de turism, cu modificarile 
si completarile ulterioare / 3.7. H.G.  nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de 
primire turistice / 3.8. Ordonanţă Nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 
de turism în România / 3.9. Ordonanţă nr. 107/1999 privind activitatea de  comercializare a 
pachetelor de servicii turistice 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari direcţi: 
4.1.1. Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice 
neautorizate nu sunt eligibile;  
4.1.2. Micro-întreprinderi existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, 
pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  
4.1.3. Micro-întreprinderi 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); 
4.2. Beneficiarii indirecţi 
4.2.1. Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă / 
4.2.2. Operatorii economici din domenii conexe – turism, comerţ, etc. / 4.2.3. Furnizorii de 
diferite materii prime/alimente /produse locale / 4.2.4. Turistii / 4.2.5. Autorităţile publice 
locale – prin creşterea încasărilor realizate la bugetul local 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

 Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară.  

6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Conform anexei „Lista coduri CAEN eligibile” care va fi atasata la Ghidul Solicitantului.  

6.1. Activitati turistice  

6.1.1. Investitii in Puncte de Gastromie Locală asa cum sunt acestea reglementate în 



conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004), Articolul 13, 

care prevede măsuri naționale de adaptare a cerințelor stabilite la anexa II din 

Regulament. În Articolul 13, alineatul (a), din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, măsurile 

naționale au ca scop: (i) să permită utilizarea în continuare a metodelor tradiționale, în 

oricare etapă de producție, prelucrare și distribuție a produselor alimentare sau (ii) să 

răspundă nevoilor întreprinderilor din sectorul alimentar situate în regiuni supuse unor 

constrângeri geografice specifice.  

6.1.2. Construirea / Extinderea și/sau modernizarea cladirilor rezidentiale din teritoriul 

GAL Oamenii Deltei (inclusiv racordarea la utilitatile publice sau realizarea de puturi forate 

si fose septice) si dotarea corespunzatoare a acestora pentru includerea in circuitul turistic, 

cu respectarea prevederilor HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire 

turistice. Pentru structurile de primire turistică create prin proiecte de acest tip, , nivelul 

de confort şi calitatea serviciilor prevazute in planul de afaceri, trebuie să atingă 

standardul de calitate de minim 1 margareta/ stea; 

6.1.3. Amenajare spatii de campare turistica 

6.1.3. Servicii de agrement turistic: prin achizitii de ambarcatiuni traditionale din lemn, cu 

vasle si / sau motor de maxim 60 CP, independente de structura de cazare turistica (nr. 

maxim de persoane: 12, maxim 25 crivace, material: lemn, lungime maxim:10m, latime 

maxim: 2,5m, zona de navigatie: cai navigabile interioare ) pentru trasee turstice locale 

scurte, atelaj cu cai, ATV de agrement, centre de echitatie, servicii de ghidaj turistic, 

etc.), 

6.1.5. Unitati de alimentatie publica (ex: mici restaurante cu specific local) 

6.2. Mestesuguri locale (ex: impletituri din stuf, papura, plase de pescuit, reparatii barci 

traditionale cu vasle  / marangozerie, ateliere croitorie haine traditionale, in special cele 

specifice mionoritatilor etnice, productie de souveniruri locale inclusiv comercializarea 

acestora pe pontoane plutitoare plutitoare tip “souvenir ship”, etc. ) 

  6.3. Activitati de productie neinvazive, prietenoase cu mediul (ex. tamplarie lemn, 

fabricare peleti , in general producerea si / sau procesarea bunurilor si materialelor non 

agricole, respectiv a materialelor agricole care nu sunt incluse in Anexa 1, etc.) 

6.4. Servicii specifice mediului rural al GAL Oamenii Deltei (ex.:  medicale, sociale, 

sanitar veterinare, reparatii, transport local pe distante scurte, servicii de amenajare 

peisagistica,  IT, comert / inclusiv electronic de bunuri si servicii traditionale , alte servicii 

specifice mediului rural al GAL ) 

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.  Nu sunt eligibile cheltuielile cu 
achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii 
agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și 
producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

7. Condiţii de eligibilitate 

7.1. Incadrarea în categoria beneficiarilor eligibili: microîntreprinderi   
7.2. Sediul social și cel putin un punct de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAl iar 
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 
7.3. Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 
sprijinite prin Măsură;  
7.4. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri  



7.5. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
notificării de primire a sprijinului.  
Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul va 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 selecţie 

8.1. Proiecte inițiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat în 
agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare. 
8.2. Proiecte ce vizează activități din sectoarele cu potential de valorificare a specificului 
local (mestesuguri traditionale, turism in cladiri rezidentiale conf. HG nr. 709/2009  la nivel 
de min 1 margareta / stea, investitii in puncte de gastronomie locala, servicii de agrement 
turistic, asa cum sunt descrise la punctul 6.1.3. din Fisa masurii M6/6A, serviciil specifice 
din mediul rural, care promoveaza patrimoniul natural si cultural al teritoriului GAL 
Oamenii Deltei) 
8.3. Inscrierea beneficiarului intr-o forma de asociere / cooperativa de pe teritoriul GAL.  
8.4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi 
stabilit în funcție de vanzarile realizate / activitățile prestate pe piata locala a GAL Oamenii 
Deltei si in  localitatile invecinate Sulina si Sfantu Gheorghe.  Concret , beneficiarul trebuie 
sa demonstreze  ca vinde produse / presteaza servicii si bunuri in procent de minimum  30 % 
din valoarea primei transe pe piata locala a a GAL  si in localitatile invecinate Sulina si 
Sfantu Gheorghe. 

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: Sprijinul public 
nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis 
și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
Cuantumul sprijinului este de 30.000 euro/proiect, pentru toate activitatile eligibile 
mentionate la Capitolul 6 - Tipuri de actiuni eligibile, si in Anexa –“Lista coduri CAEN 
eligibile”. 
Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:  
 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  
 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte_a planului de 

afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.  
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 3 ani si include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de mici afaceri non agricole nou create 14/  Numarul de locuri de munca nou create 

14/ Numarul de afaceri non agricole nou create care respecta Criteriile de selectie 8.2 si 

8.3: 4. 

11. Caracterul inovativ al Măsurii 

Intervenția prin această Măsură va conduce la diversificarea ocupatiilor non agricole in 
conformitate cu specificul natural si cultural al zonei si cu exigentele unui turism durabil, 
bazat pe valorificarea traditiilor rurale deltaice, prin introducerea de criterii de selectie 
care incurajeaza diversificarea ocupatiilor non agricole in conformitate cu specificul local.  

12. Bugetul alocat Masurii:  750.000  euro 

 
 


