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Tipul măsurii: 

☒ SPRIJIN FORFETAR 

 
1. Descrierea generală a măsurii 

Măsura are ca scop diversificarea activităților economice de pe teritoriul GAL Lider 

Bistrița-Năsăud. 

Corelare SWOT: Resurse bune din punct de vedere al lemnului, nisipurilor și 

gipsurilor, dar un nivel scăzut de competitivitate al sectorului exploatare forestieră și 

minier, care prin încurajarea unor activități de prelucrare ar putea fi stimulat să genereze 

plus-valoare în teritoriu. Un număr mare de elemente de patrimoniu imaterial, care cu 

susținerea potrivită (investiții în ateliere meșteșugărești) ar aduce venituri alternative 

teritoriului. Resurse turistice moderate, insuficient valorificate (investiții minime în 

sectorul turistic ar putea ajuta semnificativ valorificarea potențialului). 

Obiectiv de dezvoltare rurală la care măsura contribuie: „obținerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 

menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c). 

Obiectivul specific: OS5: Sprijinirea formelor asociative și a creșterii valorii 

adăugate a bunurilor și serviciilor produse în teritoriu. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 

„Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale”. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, „Dezvoltarea 

exploatațiilor și a întreprinderilor”, litera (a) punctul (ii) „Ajutor la înființarea întreprinderii 

pentru […] Activități neagricole în zona rurală. 

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 

1305/2013, „facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 

precum și crearea de locuri de muncă”. 

Obiective transversale 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Inovare - pornind de la interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 

2014-20201, inovarea se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. 

Având în vedere cifrele de performanță economică și profilul economic prezentate în Analiza 

Diagnostic și SWOT, este evidentă lipsa unei activități economice diverse în teritoriul GAL. 

Astfel, apariția unor afaceri neagricole, focalizate pe punctele forte ale teritoriului ar fi un 

element inovativ. De asemenea, la selecție vor fi încurajate proiectele care demonstrează 

concret elemente de inovare. 

Protecția mediului – Prin stabilirea unor criterii de protecția mediului de bază în 

etapa de eligibilitate și prin încurajarea unei abordări cât mai ecologice în etapa de selecție. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: - 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: 6.2, 6.3, 6.4; 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii este determinată de 2 aspecte: primul are o importanță 

imediată economică, și anume faptul că prin proiectele pe care le va finanța 

 
1 Conform PNDR 2014-2020, Cap. 8, Subcap. 8.2, Secțiunea 8.2.15.3.2.1, p. 572
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va contribui la diversificarea surselor de venit ale teritoriului. Astfel, actorii locali vor fi mai 

rezistenți la amenințări și mai flexibili pentru a profita de eventualele oportunități pe care 

le poate aduce contextul socio-economic. Mai mult, prin criteriile de selecție a proiectelor 

finanțate se asigură dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, astfel încât se contribuie 

la dezvoltare durabilă. Al doilea aspect este legat de identitatea teritoriului, deoarece prin 

finanțarea de proiecte care să sprijine activități meșteșugărești se vor conserva și promova 

elementele de patrimoniu imaterial al teritoriului, iar afluxul de produse meșteșugărești pe 

piața locală (care pot fi comercializate și local, pentru turiști), vizibile de către localnici, 

va crește sentimentul de apartenență și mândrie locală. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) 

nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; 

O.G. 26/2000; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 215/2001; Legea 161/2003; 

Legea 393/2004; Legea 176/2010; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

● Beneficiari direcți: Beneficiari privați (microîntreprinderi și întreprinderi mici); 

● Beneficiari indirecți: Ceilalți actori economici locali (care pot avea rol de furnizori, 

distribuitori sau colaboratori pentru afacerile nou-dezvoltate); 

5. Tip de sprijin 

● Sprijin forfetar conform legislației în vigoare. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

Acțiuni eligibile: 

În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de dezvoltare de afaceri noi sau diversificarea 
unor afaceri deja existente în domenii neagricole. Acțiunile trebuie să fie conform planului de 
afaceri atașat la cererea de finanțare, într-unul din următoarele domenii: cod 1812: Alte 
activități de tipărire n.c.a. (rev 2), cod 1822 (rev1) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp), cod 1771 și 1824 (rev1) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
și accesorii n.c.a,, Grupa 162 (rev1) Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte 
materiale vegetale: cod 1621 (rev2) Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn, cod 1622 
(rev2) Fabricarea parchetului asamblat în panouri, cod 1624 (rev2) Fabricarea ambalajelor din 
lemn, cod 1629 (rev2) Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie 
şi din alte materiale vegetale împletite, Grupa 221 (rev2) Fabricarea articolelor din cauciuc: 
cod 2211 (rev2) Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 
anvelopelor, cod 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc ( rev 2); Grupa 234 (rev1) 
Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan: cod 2341 (rev2) Fabricarea articolelor 
ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental, cod 2342 (rev2) Fabricarea de obiecte sanitare 
din ceramică, cod 2342 (rev2) Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică, cod 
2344 (rev2) Fabricarea altor produse tehnice din ceramică, cod 2349 (rev2) Fabricarea altor 
produse ceramice n.c.a, cod 2670 (rev1) Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei, Grupa 310 
(rev1) Fabricarea de mobilă: cod 3101 (rev2) Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, 
cod 3102 (rev2) Fabricarea de mobilă pentru bucătării, cod 3103 (rev2) Fabricarea de saltele 
şi somiere, cod 3109 (rev2) Fabricarea de mobilă n.c.a., cod 5521 și 5523 (rev1) Facilități de 
cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată (Numai pentru agropensiuni); cod 7721 
(rev1) Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cu 
excepția activității de leasing operațional) cod 9602 (rev2) Coafura și alte activități de 
înfrumusețare; cod 4520 (rev2) Întreținerea și repararea autovehiculelor; cod 9601 (rev2) 
spalarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana; cod 9603 (rev2) 
Activitati de pompe funebre si similare; cod 7500 (rev2) Activitati veterinare; cod 5821 (rev.2) 
Activități de editare a jocurilor de calculator, cod 5829 (rev.2) Activități de editare a altor 
produse software, cod 6201 (rev.2) Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software 
orientat client), cod 6202 (rev.2) Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, cod 6203 
(rev. 2) Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod 6209 
(rev 2) Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, cod 6311 (rev2) Prelucrarea 
datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, cod 6312 (rev 2) Activităţi ale 
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portalurilor web, cod 7111 (rev 2) Activităţi de arhitectură, cod 7112 (rev2) Activităţi de 
inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, cod 7410 (rev 2) Activităţi de design 
specializat, cod 7420 (rev 2) Activităţi fotografice, cod 7911 (rev 2) Activitati ale agentiilor 
turistice, cod 7912 (rev2) Activitati ale tur-operatorilor, Cod 8211 (rev2) Activităţi combinate 
de secretariat , cod 8219 (rev 2) Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 
activităţi specializate de secretariat, cod 8230 (rev 2) Activităţi de organizare a expoziţiilor, 
târgurilor şi congreselor, cod 9321 (rev2) Bâlciuri şi parcuri de distracţii, cod 9329 (rev 2) Alte 
activităţi recreative şi distractive n.c.a., cod 9511 (rev 2) Repararea calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice, cod 9512 (rev 2) Repararea echipamentelor de comunicaţii, cod 
9604 (rev 2) Activități de întreținere corporală, cod 9609 – Alte activități de servicii n.c.a. 
(rev 2) Grupa 562 (rev2) Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente și alte servicii 
de alimentatie: cod 5621 (rev2) Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, cod 
5629 (rev2) Alte servicii de alimentație n.c.a , cod Caen (rev2) în cadrul clasei 5610- 
Restaurante, Cod 1107 (rev2) Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, Cod 1310 (rev2) 
Pregătirea fibrelor și filatarea fibrelor textile, Cod 1320 (rev2) Producția de țesături, Cod 1330 
(rev2) Finisarea materialelor textile, Grupa 139 (rev2), Fabricarea altor articole textile: cod 
1391 (rev2) Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare, cod 1392 (rev2) Fabricarea de 
articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp), cod 1393 
(rev2) Fabricarea de covoare şi mochete, cod 1394 (rev2) Fabricarea de odgoane, frânghii, 
sfori şi plase, cod 1395 (rev2) Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu 
excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte, cod 1396 (rev2) Fabricarea de articole tehnice şi 
industriale din textile, cod 1399 (rev2) Fabricarea altor articole textile n.c.a., Grupa 141 
(rev2) Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană: cod 1411 
(rev2) Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, cod 1412 (rev2) Fabricarea de articole 
de îmbrăcăminte pentru lucru, cod 1413 (rev2) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp), cod 1414 (rev2) Fabricarea de articole de lenjerie de corp, cod 
1419 (rev2) Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a, Grupa 142 (rev2) 
Fabricarea articolelor din blană, Grupa 143 (rev2) Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin 
tricotare sau croșetare: cod 1431 (rev2) Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi 
articolelor de galanterie, cod 1439 (rev2) Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor 
articole de îmbrăcăminte, Grupa 151 (rev2) Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea 
blănurilor: cod 1511 (rev2) Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor, cod 
1512 (rev2) Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament, 
Cod 1520 (rev2) Fabricarea încălțămintei, Grupa 172 (rev2) Fabricarea articolelor din hârtie şi 
carton: cod 1721 (rev2) Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi 
carton, cod 1722 (rev2) Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau 
carton, cod 1723 (rev2) Fabricarea articolelor de papetărie, cod 1724 (rev2) Fabricarea 
tapetului, cod 1729 (rev2) Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a., Grupa 181 
(rev2) Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii: cod 1811 (rev2) Tiparirea ziarelor, cod 
1812 (rev2) Alte activitati de tiparire n.c.a., cod 1813 (rev2) Servicii pregatitoare pentru 
pretiparire, cod 1814 (rev2) Legatorie si servicii conexe, Grupa 201 (rev2) Fabricarea 
produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor 
plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare: cod 2012 (rev2) Fabricarea coloranţilor şi 
a pigmenţilor, cod 2013 (rev2) Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază, cod 2015 
(rev2) Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase, Cod 2020 (rev2) Fabricarea 
pesticidelor şi a altor produse agrochimice, Cod 2030 (rev2) Fabricarea vopselelor, lacurilor, 
cernelii tipografice şi masticurilor, Grupa 204 (rev2) Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie: cod 2041 (rev2) Fabricarea săpunurilor, 
detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cod 2042 (rev2) Fabricarea parfumurilor şi a 
produselor cosmetice (de toaletă), Grupa 205 (rev2) Fabricarea altor produse chimice: cod 
2051 (rev2) Fabricarea cleiurilor, cod 2053 9rev2) Fabricarea uleiurilor esenţiale, cod 2059 
(rev2) Fabricarea altor produse chimice n.c.a., Cod 2120 (rev2) Fabricarea preparatelor 
farmaceutice, Grupa 222 (rev2) Fabricarea articolelor din material plastic: cod 2221 (rev2) 
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic, cod 2223 (rev2) 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, cod 2229 (rev2) Fabricarea altor 
produse din material plastic, Grupa 231 (rev2) Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă: cod 
2311 (rev2) Fabricarea sticlei plate, cod 2312 (rev2) Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate, cod 
2313 (rev2) Fabricarea articolelor din sticlă, cod 2314 (rev2) Fabricarea fibrelor din sticlă, cod 
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2319 (rev2) Fabricarea de sticlărie tehnică, Cod 2320 (rev2) Fabricarea de produse refractare, 
Grupa 233 (rev2) Fabricarea materialelor de construcţii din argilă: cod 2331 (rev2) Fabricarea 
plăcilor şi dalelor din ceramică, cod 2332 (rev2) Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor 
produse pentru construcţii, din argilă arsă, Grupa 234 (rev2) Fabricarea altor articole din 
ceramică şi porţelan: Cod 2352 (rev2) Fabricarea varului şi ipsosului, Grupa 236 (rev2) 
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos: cod 2361 (rev2)  Fabricarea produselor din 
beton pentru construcţii, cod 2362 (rev2)  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii, 
cod 2363 (rev2) Fabricarea betonului, cod 2365 (rev2) Fabricarea produselor din azbociment, 
cod 2369 (rev2) Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos,  Cod 2370 (rev2)  Tăierea, 
fasonarea şi finisarea pietrei  , Grupa 239 (rev2)  Fabricarea produselor abrazive şi a altor 
produse din minerale nemetalice n.c.a.: cod 2391 (rev2) Fabricarea de produse abrazive, cod 
2399 (rev2) Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a., Grupa 243 (rev2) 
Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului: cod  2431 (rev2) Tragere la rece 
a barelor, cod 2432 (rev2) Laminare la rece a benzilor înguste, cod 2433 (rev2)  Producţia de 
profile obţinute la rece, cod 2434 (rev2) Trefilarea firelor la rece, Grupa 245 (rev2) Turnarea 
metalelor: cod 2451 (rev2) Turnarea fontei, cod 2452 (rev2) Turnarea oțelului, cod  2453 (rev2) 
Turnarea metalelor neferoase uşoare, cod 2454 9rev2) Turnarea altor metale neferoase, Grupa 
251 (rev2)  Fabricarea de construcţii metalice: cod 2511 (rev2) Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, cod 2512 (rev2) Fabricarea de uşi şi 
ferestre din metal,  Grupa 252 (rev2) Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; 
producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală: cod 2521 (rev2) Producţia de 
radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală, cod 2529 (rev2) Producţia de rezervoare, 
cisterne şi containere metalice, Grupa 256 (rev2) Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni 
de mecanică generală pe bază de plată sau contract: cod 2561 (rev2) Tratarea şi acoperirea 
metalelor, cod 2562 (rev2) Operaţiuni de mecanică generală, Grupa 257 (rev2) Producţia de 
unelte şi articole de fierărie: cod 2571 (rev2) Fabricarea produselor de tăiat, cod 2572 (rev2) 
Fabricarea articolelor de feronerie, cod 2573 (rev2) Fabricarea uneltelor, grupa 259 (rev2) 
Fabricarea altor produse prelucrate din metal: cod 2591 (rev2) Fabricarea de recipienţi, 
containere şi alte produse similare din oţel, COD 2592 (rev2) Fabricarea ambalajelor uşoare 
din metal  , cod 2593 (rev2) Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi 
arcuri, cod 2594 (rev2) Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de 
nituri şi şaibe, cod 2599 (rev2) Fabricarea altor articole din metal n.c.a., Grupa 261 (rev2) 
Fabricarea componentelor electronice: cod  2611 (rev2) Fabricarea subansamblurilor 
electronice (module), cod 2612 (rev2) Fabricarea altor componente electronice, Cod 2620 
(rev2) Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, Cod 2630 (rev2) Fabricarea 
echipamentelor de comunicaţii, Cod 2640 (rev2) Fabricarea produselor electronice de larg 
consum, Grupa 265 (rev2) Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi 
navigaţie; producţia de ceasuri: cod 2651 (rev2) Fabricarea de instrumente şi dispozitive 
pentru măsură, verificare, control, navigaţie, cod 2652 (rev2) Producţia de ceasuri, Cod 2660 
(rev2) Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie, Cod 
2670 (rev2) Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice, Cod 2680 (rev2) 
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor, Grupa 271 (rev2) Fabricarea 
motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de 
distribuţie şi control a electricităţii: cod 2711 (rev2) Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice, cod 2712 (rev2) Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a 
electricităţii, Cod 2720 (rev2) Fabricarea de acumulatori şi baterii, Grupa 273 (rev2) 
Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea: cod 2731 
(rev2) Fabricarea de cabluri cu fibră optică, cod 2732 (rev2) Fabricarea altor fire şi cabluri 
electrice şi electronice, cod 2733 (rev2) Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi 
cabluri electrice şi electronice, Cod 2740 (rev2) Fabricarea de echipamente electrice de 
iluminat, Grupa 275 (rev2) Fabricarea de echipamente casnice: cod 2751 (rev2) Fabricarea de 
aparate electrocasnice, cod 2752 (rev2) Fabricarea de echipamente casnice neelectrice, Cod 
2790 (rev2) Fabricarea altor echipamente electrice, Grupa 281 (rev2) Fabricarea de maşini şi 
utilaje de utilizare generală: cod 2811 (rev2) Fabricarea de motoare şi turbine, cod 2812 (rev2) 
Fabricarea de motoare hidraulice, cod 2813 (rev2) Fabricarea de pompe şi compresoare, cod 
2814 (rev2) Fabricarea de articole de robinetărie, cod 2815 (rev2) Fabricarea lagărelor, 
angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie, Grupa 282 (rev2) 
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală: cod 2821 (rev2) Fabricarea cuptoarelor, 
furnalelor şi arzătoarelor, cod 2822 (rev2) Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat, 
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cod 2823 (rev2) Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice), cod 2824 (rev2) Fabricarea maşinilor-unelte 
portabile acţionate electric, cod 2825 (rev2) Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi 
frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic, cod 2829 (rev2) Fabricarea altor maşini şi 
utilaje de utilizare generală n.c.a., Cod 2830 (rev2) Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru 
agricultură şi exploatări forestiere, Grupa 284 (rev2) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea 
metalului şi a maşinilor-unelte: cod  2841 (rev2) Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte 
pentru prelucrarea metalului, cod 2849 (rev2) Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.,  Grupa 
289 (rev2) Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică: cod 2891 (rev2) Fabricarea 
utilajelor pentru metalurgie, cod 2892 (rev2) Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi 
construcţii, cod 2893 (rev2) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, 
băuturilor şi tutunului, cod 2894 (rev2) Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a 
îmbrăcămintei şi a pielăriei, cod 2895 (rev2) Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi 
cartonului, cod 2896 (rev2) Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a 
cauciucului, cod 2899 (rev2) Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.,  Cod 2910 (rev2) 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier,  Cod 2920 (rev2) Producţia de caroserii pentru 
autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci, Grupa 293 (rev2) Producţia de piese şi 
accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule: cod 2931 (rev2) Fabricarea 
de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule, cod 2932 (rev2) Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule,  Grupa 301 (rev2) Construcţia de nave şi bărci: cod 3011 (rev2) 
Constructia de nave si structuri plutitoare, cod 3012 (rev2) Construcţia de ambarcaţiuni 
sportive şi de agrement, Cod 3020 (rev2) Fabricarea materialului rulant, Grupa 309 (rev2) 
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.: cod 3091 (rev2) Fabricarea de motociclete, 
cod 3092 (rev2) Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi, cod 3099 (rev2) 
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.,  grupa 321 (rev2) Fabricarea bijuteriilor, 
imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare: cod 3212 (rev2) Fabricarea bijuteriilor şi 
articolelor similare din metale şi pietre preţioase, cod 3213 (rev2) Fabricarea imitaţiilor de 
bijuterii şi articole similare, Cod 3220 (rev2) Fabricarea instrumentelor muzicale, Cod 3230 
(rev2) Fabricarea articolelor pentru sport, Cod 3240 (rev2) Fabricarea jocurilor şi jucăriilor, 
Cod 3250 (rev2) Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice, 
Grupa 329 (rev2) Alte activităţi industriale: cod 3291 (rev2) Fabricarea măturilor şi periilor, 
cod 3299 (rev2) Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.,  Grupa 331 (rev2) Repararea 
articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor: cod 3311 (rev2) 
Repararea articolelor fabricate din metal, cod 3312 (rev2) Repararea mașinilor, cod 3313 
(rev2) Repararea echipamentelor electronice şi optice, cod 3314 (rev2) Repararea 
echipamentelor electrice, cod 3315 (rev2) Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor, cod 
3317 (rev2) Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai 
repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala), cod 3319 (rev2) Repararea altor 
echipamente, Cod 3530 (rev2) Furnizarea de abur şi aer condiţionat, Cod 3700 (rev2) 
Colectarea şi epurarea apelor uzate,  Grupa 381 (rev2) Colectarea deşeurilor: cod 3811 (rev2) 
Colectarea deşeurilor nepericuloase, cod 3812 (rev2) Colectarea deşeurilor periculoase, Grupa 
382 (rev2) Tratarea şi eliminarea deşeurilor: cod 3821 (rev2) Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
nepericuloase, cod 3822 (rev2) Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, Grupa 383 (rev2) 
Recuperare  materialelor: cod 3831 (rev2) Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a 
echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor, cod 3832 (rev2) Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate, Cod 3900 (rev2) Activităţi şi servicii de decontaminare,  Cod 
4313 (rev2) Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii, Grupa 432 (rev2) Lucrări de instalaţii 
electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii: cod 4321 (rev2) 
Lucrări de instalaţii electrice, cod 4322 (rev2) Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de 
aer condiţionat, cod 4329 (rev2) Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, Grupa 433 (rev2) 
Lucrări de finisare: cod 4331 (rev2) Lucrări de ipsoserie, cod 4332 (rev2) Lucrări de tâmplărie 
şi dulgherie, cod 4333 (rev2) Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor, cod 4334 (rev2) Lucrări 
de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri, cod 4339 ( rev2) Alte lucrări de finisare, Grupa 
494 (rev2) Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare: cod 4941 (rev2) Transporturi 
rutiere de mărfuri, cod 4942 (rev2) Servicii de mutare,  Cod 5210 (rev2) Depozitări,  Grupa 
522 (rev2) Activităţi anexe pentru transporturi: cod 5222 (rev2) Activități de servicii anexe 
transportului pe apă, cod 5224 (rev2) manipulări, cod 5229 (rev2) Alte activităţi anexe 
transporturilor,  Cod 5320 (rev2) Alte activități poștale și de curier, Cod 5530 (rev2) Parcuri 
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pentru rulote, campinguri și tabere,  Grupa 581 (rev2) Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, 
revistelor şi alte activităţi de editare: cod 5811 (rev2) Activităţi de editare a cărţilor, cod 5812 
(rev2) Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare, cod 5813 (rev2) 
Activităţi de editare a ziarelor, cod 5814 (rev2) Activităţi de editare a revistelor şi 
periodicelor, cod 5819 (rev2) Alte activităţi de editare,  Cod 6020 (rev2) Activităţi de difuzare 
a programelor de televiziune, Grupa 639 (rev2) Alte activităţi de servicii informaţionale: cod 
6391 (rev2) Activităţi ale agenţiilor de ştiri, cod 6399 (rev2) Alte activităţi de servicii 
informaţionale n.c.a,  Cod 6920 (rev2) Activităţi de contabilitate şi audit financiar; 
consultanţă în domeniul fiscal, Cod 7120 (rev2) Activităţi de testări şi analize tehnice, Cod 
7311 (rev2) Activitati ale agentiilor de publicitate,  Cod 7430 (rev2) Activităţi de traducere 
scrisă şi orală (interpreţi),  Cod 7490 (rev2) Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
n.c.a., Cod 7810 (rev2) Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă, cod  7820 (rev2) 
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului, cod 7830 (rev2) Servicii de 
furnizare şi management a forţei de muncă,  Cod 7990 (rev2) Alte servicii de rezervare si 
asistenta turistica, Grupa 812 (rev2) Activităţi de curăţenie: cod 8121 (rev2) Activităţi 
generale de curăţenie a clădirilor, cod 8122 (rev2) Activităţi specializate de curăţenie, cod 
8129 (rev2) Alte activităţi de curăţenie,  Grupa 829 (rev2) Activităţi de servicii suport pentru 
întreprinderi n.c.a.: cod 8292 (rev2) Activităţi de ambalare, cod 8299 (rev2) Alte activităţi de 
servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., Grupa 862 (rev2) Activităţi de asistenţă medicală 
ambulatorie şi stomatologică: cod 8621 (rev2) Activităţi de asistenţă medicală generală, cod 
8622 (rev2) Activităţi de asistenţă medicală specializată, cod 8623 (rev2) Activităţi de 
asistenţă stomatologică, Cod 8690 (rev2) Alte activități referitoare la sănătatea umană, Cod 
8710 (rev2) Activitati ale centrelor de ingrijire medicală, Cod 8899 (rev2) Alte activități de 
asistență socială, fără cazare n.c.a, Grupa 900 (rev2) Activităţi de creaţie şi interpretare 
artistică: cod 9001 (rev2) Activităţi de interpretare artistică (spectacole), cod 9002 (rev2) 
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole), cod 9003 (rev2) Activităţi de 
creaţie artistică, cod 9004 (rev2) Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol, Grupa 931 
(rev2) Activitati sportive: cod 9311 (rev2) Activitati ale bazelor sportive, cod 9312 (rev2) 
Activitati ale cluburilor sportive, cod 9313 (rev2) Activitati ale centrelor de fitness, cod 9319 
(rev2) Alte activitati sportive, Grupa 952 (rev2) Reparaţii de articole personale şi de uz 
gospodăresc: cod 9521 (rev2) Repararea aparatelor electronice de uz casnic, cod 9522 (rev2) 
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină, cod 
9523 (rev2) Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele, cod 9524 (rev2) Repararea 
mobilei şi a furniturilor casnice, cod 9525 (rev2) Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor, cod 
9529 (rev2) Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 
 
 

 

Acțiuni neeligibile: 

6.1 Acțiuni finanțate prin altă măsură din SDL 

6.2 Acțiuni care urmăresc producția sau procesarea produselor agricole, așa cum sunt 

ele definite în Anexa 1 la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. 

6.3 Actiuni care cuprind lucrari de constructii-montaj ce necesita autorizatie de 

constructie conform legii constructiei Legea 50/1991 

7. Condiții de eligibilitate 

Solicitantul proiectului este eligibil dacă: 

7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită în HG 226/2015. 

7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Lider Bistrița-Năsăud. 

. 
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7.3 Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri concret, coerent si fezabil. 

7.4 Pentru beneficiarii care depun pentru puncte gastronomice locale vor avea in 

vedere urmatoarele: solicitantul trebuie să fie producător agricol(detinator al unui 

PFA, IMM cu cond CAEN agricol activ de minim 12 luni) sau 

titularul/asociatul/actionarul majoritar care detine minim 50% din actiuni, trebuie sa 

detina Atestat de procuator eliberat conform Legii 145/2014. 

8. Criterii de selecție 

Prin procesul de selecție se vor favoriza proiectele care: 

 

● Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, 

așa cum este ea definită de către PNDR; 

● Se vor prioritiza proiectele care se ocupa de promovare si conservarea 

mestesugurilor; 

● Se vor prioritiza proiecte care vizeaza activitati de agrement (exclus ATV-uri si alte 

autovehicule electricice) 

● Se vor prioritiza proiectele care promoveaza servicii catre populatie necesare in 

teritoriul GAL respectiv, sanatate,  educatie si puncte gastronomice locale. 

● Pentru puncte gastronomice locale se vor prioritiza beneficiarii care sunt absolventi 

ai unui curs de formare profesionala destinat persoanelor care deservesc puncte 

gastronomice locale. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

●  Valoarea maximă nerambursabilă pentru proiecte bazate pe codurile C.A.E.N de 

producție este de  43.000 euro, respectiv  30.000 euro pentru proiectele bazate pe 

codurile C.A.E.N de servicii sub formă de primă fixă, fără posibilitatea unor sume 

intermediare; 

 
 

10. Indicatori de monitorizare 

Indicatori specifici domeniului de intervenție: 

             −    Cheltuială publică totală:  891.230 (pentru fonduri FEADR) 

- Locuri de muncă create: 17 


