
Anexa nr. 2.e. 
 

Măsura: 

312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

 

  

 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

 

Scopul măsurii constă în dezvoltarea durabilă a teritoriului Poarta Almăjului şi a economiei rurale 

prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale 

Măsura  reprezintă parte integrantă a Axei Prioritare 3 din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală. 

Măsura vizează crearea de microîntreprinderi în raza teritorială a celor 12 comune partenere, 

precum şi dezvoltarea celor existente, în sectorul non-agricol, cu valorificarea oportunităţilor oferite 

de utilizarea surselor alternative de energie pentru respectivele investiţii 

Obiectivele măsurii vizează: 

- crearea şi menţinerea locurilor de muncă la nivelul teritoriului analizat; 

- atragerea de forţă de muncă calificată din regiunile limitrofe teritoriului analizat; 

- încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în special de către tineri şi femei; 

- creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 

- reducerea gradului de dependenţă a teritoriului analizat faţă de agricultură; 

- promovarea surselor de energie regenerabilă, prin valorificare potenţialului local şi adoptarea unei politici de 

eficienţă energetică; 

- crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, prestate în cadrul microîntreprinderilor nou-

create.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 

Intervenţia vizează realizarea următoarelor acţiuni principale: 

- direcţionarea investiţiilor către proiectele care implică o componentă de energie regenerabilă; 

- achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili; 

- investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat, a altor activități tradiționale, non-

agricole, cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecționarea instrumentelor 



muzicale tradiționale, etc.), precum și marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse 

obținute din aceste activități); 

- investiții în servicii pentru populația rurală, cum ar fi: 

* servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

* servicii de conectare și difuzare internet; 

* servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziția mijloacelor de transport), protecție fito-sanitară, 

însămânțare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

* servicii medicale; 

* servicii reparații, mașini, unelte și obiecte casnice; 

- investiții pentru dezvoltarea sectorului construcțiilor civile și industriale (cu excepția achiziționării de 

mijloace de transport înmatriculabile). 

Acţiunile vizează promovarea dezvoltării microîntreprinderilor la nivelul regiunii „Poarta 

Almăjului”, în vedere reducerii incidenţei şomajului la nivelul regiunii şi în vederea promovării 

politicilor de eficienţă energetică. Vor fi sprijinite numai acele afaceri dezvoltate în domenii non-

agricole, care presupun şi investiţii în vederea valorificării surselor de energie regenerabilă, cu 

excepția situației în care producția de energie din surse regenerabile este o activitate principală a 

micro-întreprinderii și este destinată vânzării.. 

Măsura va consta în realizarea a  4 micro-întreprinderi, cu obiect de activitate non-agricol, 

organizate sub forma societăţilor comerciale al căror consum energetic va fi asigurat prin 

valorificarea potenţialului oferit de sursele alternative de energie existente la nivelul regiunii: 

Măsura va acoperi întreg teritoriul reprezentat de potenţialul Grup de Acţiune Locală, 

respectiv raza teritorială a celor 12 localităţi rurale partenere, inclusiv satele aparţinătoare de 

acestea. 

Grupul ţintă selectat va regrupa practic toate micro-întreprinderile existente, precum şi micro-

întreprinderile potenţiale existente pe raza teritorială acoperită de potenţialul Grup de Acţiune 

Locală 

Acoperirea teritoriului se va realiza prin faptul că microîntreprinderile vor deservi practic întreaga 

colectivitate existentă în sfera de acţiune a Grupului de Acţiune Locală. 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura se corelează cu 1.1.A, 1.1.B si 1.1.C  

Toate măsurile au ca obiectiv specific generarea de valoare adăugată la nivelul regiunii, sporirea 

productivităţii muncii şi reducerea ratei de şomaj în rândul populaţiei din teritoriul „Poarta 

Almăjului”, concomitent cu promovarea investiţiilor în sursele regenerabile de energie. 

De asemenea, măsura este independentă de celelalte măsuri ale Planului de Dezvoltare Locală, prin 

care se urmăreşte formarea persoanelor din mediul rural şi consolidarea patrimoniului satelor..  

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul programelor 

de finanţare finanţate din Fondul Social European. 

 

Beneficiari: 



 

Tipuri de beneficiari: 

Direcţi: Microîntreprinderile, aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei Europene Numărul 

361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare, precum şi persoanele 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 o micro-întreprinsdere. 

 Indirecţi:  comunităţile locale deservite de către microîntreprinderile nou-create 

Evaluarea numărului: circa  4 microîntreprinderi create la nivelul teritoriului  „Poarta Almăjului” 

 

Precizări privind acţiunile eligibile: 

 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:  

- pregătirea planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

- taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de fezabilitate, memorii justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația 

națională, achiziția de patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru 

proiectele care nu prevăd construcții, în limita a 5%. 

Exemple: - planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative, activităţi de creaţie intelectuală, etc. 

 

        * Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 - investiţii în activităţi non-agricole; 

     - investiții corporale (construcție, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea aferentă cu 

echipamente, utilaje, etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora); 

     - investiții necorporale (software, patente, licențe, etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora 

    - investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti; 

    - investiţii în dezvoltarea infrastructurii de servicii pentru populaţia rurală (servicii de croitorie, frizarie, 

cizmarie, servicii de conectare si difuzare internet, servicii de mecanizare, transport(altele decat achizitia 

mijloacelor de transport), protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare, 

servicii medicale, servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice); 

    - investiţii în producerea de energie regenerabilă  

Exemple: - construcția de clădiri, achiziția de dotări și echipamente tehnologice, achiziţia de panouri solare, 

turbine eoliene, echipamente şi utilaje pentru producţie sau pentru prestarea de servicii specializate,etc. 

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

- Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate 

si sa isi desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural; 

- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 



- Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate; 

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect 

(experienta/cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin la nivel de initiere, 

cursuri de calificare etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultime plati; 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective; 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei sau sa 

prezinte dovada ca facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform 

legislatiei in vigoare in domeniul mediului. In situatia in care beneficiarul  nu prezinta 

toate autorizatiile solicitte inainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil; 

- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani; 

- Beneficiarul trebuia sa declare pe propria raspundere ca va asigura co-finantarea 

proiectului; 

- Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala ajutorului 

public nu depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pana la 3 ani fiscali. 

 

 

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile: 

Prin masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% 

din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 

- 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in 

sectorul transportului rutier; 

- 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-intreprinderi. 

In cazul in care proiectele prevad activitati de productie de bunuri, intensitatea 

ajutorului public va fi de pana la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. 

 

Valoare minima eligibila a unui proiect este de 5.000 Euro. 

 

 

 

 

Finanţare: 

 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 85% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură  80% 

Contribuţia 

publică naţională 

20% 

Contribuţia 

privată  

15% 

 4 139.900 Euro  559.600 Euro 389.287 Euro 97.322 Euro 72.991 Euro 

 

 

 



 

Indicatori de monitorizare: 

 

 Numărul total de microîntreprinderi sprijinite:  4 din care: 

 Volumul total al investiţiei: 559.600 Euro 

 Numărul brut de locuri de muncă create: 21 

 Număr de investiţii în activităţi non-agricole productive: 4 

 Număr de investiţii pentru dezvoltarea activităţilor precum cele meşteşugăreşti şi de 

artizant: 0  

 Număr de investiţii orientate spre servicii prestate pentru populaţia rurală de către 

microîntreprinderi:  0 

 Investiţii în producerea de energie regenerabilă:  0 

 

 


