
Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”  
 
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Măsura „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”se încadrează în Axa III 
PNDR –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are 
ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-
agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. 
 
În raport cu Planul de dezvoltare locală, această măsură răspunde următoarelor obiective 
operaţionale: 

- Încurajarea micilor întreprinzători, în special a tinerilor şi femeilor (prioritatea 
Diversificarea economiei locale) 

- Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor alternative de energie (prioritatea 
Diversificarea economiei locale) 

- Crearea de noi locuri de muncă – obiectiv transversal Creşterea calităţii vieţii 
Face parte dintre măsurile de diversificare a economiei rurale. 

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

Din analiza situaţiei actuale a rezultat că funcţiile economice ale acestei zone depind în mare 
măsură de existenţa activităţilor agricole. Din aceste motive,  este necesară crearea de locuri de 
muncă alternative, precum şi de surse de venituri adiţionale din activităţi non-agricole. 
 
Prin această măsură se urmăreşte sprijinirea activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin: 
  

- crearea de micro-întreprinderi, precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-
agricol, în spaţiul rural; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 
- încurajarea activităţilor meşteşugăreşti  şi a altor activităţi tradiţionale; 
- reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

 
Actiunile prevăd: 
1) Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse 
de uz gospodăresc, etc.); 

 în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la 
stadiul de cherestea (ex. mobilă); 

 mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 
etc. 

 
2) Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 
tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, brodatul, confecţionare 
instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de 
desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 
 
3) Servicii pentru populaţia rurală: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 
 Servicii de conectare şi difuzare internet; 
 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport)  

protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor; 
 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

4). Investiţii în producerea de energie regenerabilă 
 achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile 

decât biocombustibilii. 



Beneficiari: 
Tip de beneficiari eligibili: 

 micro-întreprinderi (maxim 10 angajaţi, cifra de afaceri anuală până în 2 milioane Euro) 
 persoane fizice (care se angajează să se autorizeze minim PFA şi să funcţioneze ca 

micro-întreprindere) 
 
Criterii de prioritizare – criterii de selecţie locală: 

- proiecte care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat 
- proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din surse 

regenerabile 
- proiecte care au ca reprezentanţi legali ai solicitanţilor tineri – sub 40 de ani 
- proiecte care au ca reprezentanţi legali ai solicitanţilor femei 

Evaluarea numărului:  5 
 
Principalii actori din teritoriu, care vor beneficia ca urmare a implementării acestei măsuri sunt: 
comunitatea locală (îmbunătăţirea serviciilor, crearea de noi locuri de muncă), micii 
meşteşugari (surse alternative de venit) etc. 
 

 
Precizări privind acţiunile eligibile: 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale 
şi/sau necorporale din domeniul non-agricol după cum urmează: 

 Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop 
productiv pentru efectuarea activităţii vizate de proiect, precum şi construcţia de 
clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje 
etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora) 

 Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în 
leasing a acestora.  

Alte costuri eligibile: 
 Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecţi, 

ingineri şi consultanţă, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 
aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, în limita a 10% din totalul 
cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, 
în limita a 5%. 

 
 
Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):  70%. Pentru proiectele care 
prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 
85% din totalul cheltuielilor eligibile. În situația proiectelor care vizează atât activități 
de producție de bunuri, cât și servicii, intensitatea ajutorului public se va atribui specific, 
pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora bugete distincte. 

 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului total 

pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

4 77.206,00 308.824,00 172.941,44 43.235,36 92.647,20 

1 80.000,00 80.000,00 54.400,00 13.600,00 12.000,00 

 


