
                                             

  

  
 

 

 

 

Această măsură corespunde următoarelor priorităţi şi obiective operaţionale din PDL VALEA 

MOSTISTEI: 

Prioritatea 2: Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea 

competitivitatii microintreprinderi lor  si  IMM-urilor din spatiul rural 

 

Obiectiv operaţional:   Sustinerea activităților economice non-agricole la nivelul  

gospodăriilor agricole , cu accent pe activitatile mestesugaresti si traditionale 

biectiv operaţional: Dezvoltarea micilor întreprinzători din spaţiul rural 

Măsura 4.312 se află în sinergie cu măsura 4.111 Formare profesională, informare şi difuzare 

de cunostinte. 

Obiectivul și raportul cu Strategia de Dezvoltare - miza interventiei: 

 

Diversificarea activităţilor economice non-agricole la nivelul teritoriului VALEA 

MOSTISTEI reprezintă o oportunitate pentru creşterea economică şi crearea de locuri de 

muncă în spaţiul rural. Analiza efectuată asupra celor mai reprezentative micro-înterprinderi 

din teritoriu arată că acestea oferă un număr redus de locuri de muncă – majoritatea firmelor 

( 91,3  %) încadrându-se în categoria micro-întreprinderilor (maxim 9 angajaţi/firmă). Un 

prim efect al acestei situaţii este migraţia tinerilor în zone mai atractive din punct de vedere 

al oportunităţilor de angajare. Aceasta atrage după sine îmbătrânirea populaţiei teritoriului şi 

o dinamică economică precară.  

În acelaşi timp, micro-întreprinderile existente în spaţiul rural  nu valorifică suficient 

resursele locale. Majoritatea întreprinzătorilor s-au orientat către comerţ ( 41,4% /din totalul 

întreprinderilor analizate), care asigură recuperarea rapidă a investiţiilor şi către servicii 

precum construcţii, transport, intermedieri etc. 

Având în vedere gradul redus de comempetitivitate al micro-întreprinderilor în spaţiul rural 

şi nivelul redus al veniturilor obţinute din activităţi non-agricole, se impune necesitatea 

MASURA  Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microîntreprinderi 

din sectoare non-agricole  

Codul măsurii: 4.312 

 

4.312   

Codul măsurii: 4.142 

Codul masurii:  



creării de noi microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurală prin crearea de locuri de 

muncă pentru populaţia rurală în sectorul non-agricol, creşterea veniturilor acesteia, dar şi 

prin creşterea ofertei de servicii şi produse locale. Stimularea antreprenoriatului local, este 

de asemenea de aşteptat să ducă la o mai bună valorificare a resurselor locale şi la 

revigorarea meşteşugurilor locului. 

Sprijinul vizat prin această masură se adresează micro-întreprinderilor, precum şi 

locuitorilor care doresc să desfăşoare o activitate economică devenind antreprenori.  

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale din teritoriul 

Valea Mostistei prin incurajarea activitatilor non-agricole,in scopul cresterii numarului de 

locuri de munca si a veniturilor aditionale. 

Obiective specifice: 

-Crearea si mentinerea locurilor de munca in mediul rural 

- Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole 

- Crearea si diversificarea serviciiloe pentru populatia rurala prestate de catre micro-

intreprinderi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 



Beneficiari  

 

Tipuri de beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

a) Aplicanţi: Microîntreprinderi, persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un 

statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, 

parteneriate create între microîntreprinderi. 

 

b) Beneficiari indirecti: angajaţii, consumatorii finali ai produselor printre care şi tinerii, 

administraţia locală care încasează taxe mai mari ca urmare a dezvoltării afacerilor la nivel 

local, furnizorii entităţilor juridice etc. 

  

 Estimam un numar de 18 beneficiari directi din categoria a) ai acestei masuri. 

 

Actiuni eligibile 

A. Acţiuni imateriale 

Prin această măsură vor fi sprijinite înfiinţarea de întreprinderi şi dezvoltarea celor existente 

care îşi asumă realizarea de activităţi meşteşugăreşti şi servicii către populaţie.  

1. Investiţii în activităţi non agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoară;  

 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 (olăritul, împletituri de nuiele 

etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor 

produse obţinute din aceste activităţi). 

3. Servicii pentru populaţia din zonele rurale cum ar fi: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport, 

protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor etc); 

 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.  

 



- Software, patente, licenţe 

- Onorarii pentru consultanţă 

 

B. Acţiuni materiale 

- Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv, dotarea cu 

echipamente, utilaje) 

- Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate 

- Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare pe cont propriu a 

acestor utilităţi  

 

 

Finanţare 

Ajutorul public FEADR + contribuţie publică naţională se ridică pentru această măsură la 

70% din valoarea totală a proiectului, conform regulilor din măsura 312 PNDR,  din totalul 

cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:  

 30.000 Euro/ proiect   

euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

18 30000 euro 540000 Euro    

 

Corelarea cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri 

 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este complementar sprijinului acordat prin alte 

măsuri din cadrul Axei I (Măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de 

cunostinte” si sunt completate de intreventia POS-DRU privind orientarea, consilierea si 

training-ul in domeniul antreprenorial si non-agricol. 

 

. 

Criterii de selectie locala: 



Criterii de selectie Punctaj 

Proiecte depuse de  persoane fizice pana in 40 ani care se  angajeaza sa se autorizeze 

pana la data semnarii contractului cu statutul de cel putin PFA 
10 

Microintreprinderi conduse(actionari principali) de  catre tineri pana la 40 ani 
10 

Proiecte care creeaza locuri de munca la nivelul teritoriului 
20 

Proiecte care volarifica materie prima/produse locale 
20 

Proiecte care promoveaza cultura,traditiile,mestesuguri locale 

 
10 

Proiecte care creaza parteneriate public/privat la nivelul teritoriului 
20 

Proiecte care promoveaza utilizarea energiilor regenerabile 
10 

TOTAL 
100 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indicatori comuni UE 

 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 



 

 

 

 

 

 

 

       Realizare 

 

 

 

         

          

 

Numarul total de micro-intreprinderi 

sprijinite 

Impartite in functie de : 

- statutul juridic( peroane fizice, 

persoane juridice) 

- categoria de varsta( mai mic de 

40 ani, mai mare sau egal de 40 

ani) 

- gen 

- tipul micro-intreprinderii( nou 

infiintata sau existenta – 

dezvoltarea micro-

intreprinderilor) 

10 

 

Volumul total al investitiei 

150 000 euro 

 

Rezultat 

Numarul brut de locuri de munca create 10 

 

Impact 

Crearea de locuri de munca 

din care contributia Masurii 312 

100% 

 

 

 

 

 

Indicatori aditionali 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

 Numar de micro-intreprinderi sprijinite 10 



 

 

Realizare 

Impartit in functie de tipul investitiei: 

- investitii in activitati non-agricole 

productive 

- investitii pentru dezvoltarea 

activitatilor precum cele 

mestesugaresti si de artizanat 

- servicii pentru populatia rurala 

prestate de catre micro-

intreprinderi 

- investitii in producerea de energie 

regenerabila 

4 

2 

2 

 

1 

 

 

Indicatori locali 

 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

 

Realizare 

Numar intreprinzatori sub 40 ani care 

acceseaza masura 

6 

Numar femei intreprinzator care 

acceseaza masura 

3 

Numar proiecte tip start-up 6 

 

Rezultat 

Proiectul creaza mai mult de un loc de 

munca 

9 

Proiectul include investitii in energie 

regenerabila sau actiuni de protectia 

mediului 

2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


