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Măsura 413.12 

SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi sociale impune acordarea 

unei atenţii deosebite dezvoltării zonelor rurale în care trăieşte aproape 50% din populaţia României. În prezent 

în România, funcţiile economice ale acestor zone, depind aproape în întregime, de existenţa activităţilor 

agricole. Necesitatea restructurării activităţilor la nivelul fermelor agricole împreună cu îmbunătăţirea capitalului 

fermelor comerciale şi orientarea inevitabilă către o ocupare parţială în agricultură va determina eliberarea unei 

părţi considerabile a forţei de muncă din sectorul agricol. 

Această situaţie explică necesitatea creării de locuri de muncă alternative, precum şi a surselor de venituri 

adiţionale din activităţi non-agricole, alături de reorientarea forţei de muncă spre activităţi non-agricole 

productive şi către dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală. Dezvoltarea micro-întreprinderilor este 

recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de creare de locuri de muncă/obţinere de venituri în spaţiul 

rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât şi pentru cele în curs de dezvoltare. 

În prezent există disparităţi profunde la nivel regional, şi mai ales între zonele urbane şi rurale, în ceea ce 

priveşte mediul de afaceri, ca urmare a unei infrastructuri slab dezvoltate în zonele rurale, a lipsei resurselor 

financiare, a dificultăţilor de accesare a creditelor dar şi a nivelului redus de pregătire antreprenorială. 

Analiza micro-întreprinderilor din spaţiul rural evidenţiază capacitatea redusă a acestora de a răspunde 

necesităţii de a furniza locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul rural (o medie mai mică de 3 locuri de 

muncă/micro-întreprindere); în anul 2005, acestea reprezentau 13% din numărul total de microîntreprinderi la 

nivel naţional şi aproximativ 4,2 micro-întreprinderi/1000 locuitori. 

Micro-întreprinderile existente în spaţiul rural acoperă o gamă limitată de activităţi productive şi servicii şi nu 

valorifică suficient resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ (aprox. 70% din totalul micro-

întreprinderilor din sectorul serviciilor), datorită recuperării rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime 

necesare pentru organizarea unor astfel de activităţi, în timp ce, industria prelucrătoare deţine doar 16% din 

totalul micro-întreprinderilor din spaţiul rural. 

Măsura are ca obiectiv promovarea unei dezvoltari echilibrate, în vederea realizarii coeziunii economice si 

sociale impune acordarea unei atentii deosebite dezvoltarii zonelor rurale Colinele Moldovei.  

În prezent în cadrul teritoriului Colinele Moldovei, functiile economice depind aproape în întregime, de existenta 

activitatilor agricole. Necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole împreuna cu 

îmbunatatirea capitalului fermelor comerciale si orientarea inevitabila catre o ocupare partiala în agricultura va 

determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca din sectorul agricol. Aceasta situatie explica 

necesitatea crearii de locuri de munca alternative, precum si a surselor de venituri aditionale din activitati non-

agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre activitati non-agricole productive si catre dezvoltarea 

serviciilor pentru populatia rurala. Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscuta ca fiind sursa cea mai 

semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de venituri în spatiul rural, atât pentru economiile deja 

dezvoltate cât si pentru cele în curs de dezvoltare. 

Având în vedere nivelul scazut al veniturilor obtinute din activitati non-agricole in zona Colinele Moldovei, se 

impune necesitatea crearii de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de 

munca pentru populatia rurala în sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia. 

Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-întreprinderilor, precum si locuitorilor din spatiul rural 

care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. O atentie deosebita se va acorda 

femeilor din spatiul rural, dat fiind faptul ca datele statistice arata ca acestea dezvolta afaceri într-un numar mult 

mai redus decât barbatii. 



FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ „COLINELE MOLDOVEI” - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APROBĂRII MODIFICĂRII DE STRATEGIE 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile în activităţi non-agricole în spatiul rural  prin intermediul 

dezvoltarii microîntreprinderilor atât nou create cât si existente. 

Actiunile prevad: 

 Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi: 

- Industria usoara (obiecte de artizanatarticole de pielărie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz 

gospodaresc, produse odorizante etc.); 

- În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila); 

- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

 Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non 

agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale 

traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din 

aceste activitati). 

 Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: 

-  Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 

-  Servicii de conectare si difuzare internet; 

- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport), protectie fitosanitara, 

însamântare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

- Servicii medicale ; 

- Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. 

 Investitii în producerea de energie regenerabila 

- Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 

 

Beneficiari : 

- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislatia nationala 

în vigoare  (având mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de 

pâna la 2,0 milioane Euro). 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului 

de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata  si sa functioneze ca micro-

întreprindere. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru 

IMM-uri cu finanţare din PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este considerat că 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

 

Micro-întreprinderile atât cele existente cât si cele start-up  trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare 

activitatea propusa prin proiect, în spatiul rural; 

Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 

Micro-întreprinderea trebuie sa nu fie în dificultate ; 

Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în 

acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite - cel putin nivel 

de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati; 

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

Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu , necesare investitiei sau să prezinte dovada că a 

făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului. 
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În situaţia în care beneficiarul nu prezintă toate autorizaţiile solicitate înainte 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 sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului; 

Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursab il 

accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului 

rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 

Tipuri de acţiuni și cheltuieli eligibile 

În cadrul acestei masuri, se vor sprijini operatiuni legate de: 

- Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv; dotarea aferenta cu 

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

- Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora.  

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi sustinute costurile generale legate de întocmirea 

proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele 

mentionate în legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%. 

Finanţare: 

Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenţiei de Plăţi plata unui avans în cuantum de până la 50% din ajutorul 

public pentru investiţii, conform articolului 56 din Regulamentul nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale 

Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, 

iar plata este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, corespunzătoare 

unui procent de 110% din valoarea avansului. Garanţia depusă se eliberează numai în cazul în care Agenţia de Plăţi 

stabileşte că suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiţii a depăşit valoarea 

avansului. 

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 85 % din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 

 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul 

transportului rutier; 

 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

  

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 892.000 € (80 %) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

9 proiecte 123.888 € 1.115.000 € 713.600 € (65%) 178.400 € (15%) 223.000 € (20%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de microîntreprinderi sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic, categoria de vârstă, 

gen, tipul micro-întreprinderii, tipul investiţiei) - 9; 

- Număr total de proiecte care prevăd crearea de locuri de muncă - 3; 

- Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu – 3; 

- Numar de proiecte care au ca beneficiari tineri pana in 40 de ani – 3; 

- Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa (grup de producatori, 

asociatii, parteneriate etc) – 5. 
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Criterii de selecţie  

- Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani; 

- Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi; 

- Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat; 

- Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 

- Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează activităţi non-agricole 

productive; 

- Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale; 

- Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse 

regenerabile decât biocombustibilii. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 413.12 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, se va contribui semnificativ la 

atingerea mai multor obiective din cadrul strategiei: 

→ Prioritatea 2 - Creşterea competitivităţii economice; 

Obiectivul Operaţional 2.1 - Diversificarea economiei locale; 

Obiectivul Operaţional 2.4 - Creşterea numărului de locuri de muncă . 

 

Sinergia cu alte măsuri 

Măsura 413.12 este complementară măsurilor 411.21 şi 411.23, în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor strategiei. 

Astfel, cele două măsuri ale axei I susţin dezvoltarea doar pe plan agricol, alimentar, în vreme ce măsura 413.12 

susţine dezvoltarea doar pe plan neagricol, non-alimentar. Resursele locale sunt de ambele tipuri, astfel că este 

nevoie de toate aceste măsuri pentru a acoperi prioritatea 2. 

 

Surse posibile de finanţare 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 


