
Masura 3.1.2. Sprijinirea atragerii şi creării de  microîntreprinderi  
 

VARIANTA MODIFICATA 
 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 
 

Cu o medie de 148 firme la 10.000 de locuitori, 87,5% fiind microîntreprinderi, teritoriul se 
situează sub media judeţului Argeş (271 firme/10.000 locuitori).  

Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor şi nivelul redus al veniturilor obţinute din 

activităţi non-agricole, se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi care vor revitaliza 
economia rurală prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia în sectorul non-agricol şi 

creşterea veniturilor acesteia. 

Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor, precum şi locuitorilor care 

doresc să desfăşoare o activitate economică devenind antreprenori. O atenţie deosebită se va 

acorda femeilor, dat fiind faptul că datele statistice arată că acestea dezvoltă afaceri într-un 
număr mult mai redus decât bărbaţii. De asemenea, este urmărită atragerea de investiţii din 

afara teritoriului care să compenseze slaba capitalizare a antreprenorilor locali.  

 

Obiectiv general 
Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităţilor non-agricole care să 

folosească resursele locale.  

Obiective specifice 
- Creşterea numărului microîntreprinderilor din teritoriu; 

- Creşterea atractivităţii teritoriului pentru potenţiali investitori; 

- Creşterea numărului locurilor de muncă. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 
Prin această măsură vor fi sprijinite înfiinţarea de întreprinderi care prelucrează materia primă 

locală (ex: lemn, piatră, lână, marmură) pentru a o valorifica superior, şi care oferă locuri de 

muncă.  

 

Beneficiari 
Tipuri de beneficiari: 

 Microîntreprinderi 

 Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut minim de persoană 

fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare 

 

Evaluarea numărului de beneficiari :5 

 

Criterii de selectie 

  
Va fi acordată prioritate pentru:  

 persoane fizice până în 40 de ani care se angajează să se autorizeze până la data 

semnării contractului cu statutul de cel puţin PFA;  

 microîntreprinderi conduse (acţionari principali) de tineri/femei până la 40 de ani; 

 proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului şi folosire a resurselor regenerabile; 

 proiecte inovative; 

 Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat; 

 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate). 

 Gradul de participare la cofinantare la beneficiarului. 



 complementaritea cu Planul de Dezvoltare Locala/Programul National de Dezvoltare 

Rurala. 

 Proiecte care se bazeaza pe utlizarea/prelucrarea resurselor locale. 

 Proiecte ce contribuie la promovarea zonei si crearea unui brand local. 

 

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile 

 

b). Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în 

leasing a acestora. 

Conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006,vor fi susutinute costurile 

generale legate de intocmirea proiectuluiprecum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi 

consultanta,, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe  pentru eliberararea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele 

menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente si licente,in limita a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectelor,iar pentru proiectele care nu prevad constructii,in limita a 

5%. 

 

a). 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); 

 

În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:  

 

      i.Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi: 

-Industria usoara(articole de pielarie,incaltaminte,lana,blana ,tricotaje,produse de uz 

gospodaresc,produse odorizante,etc); 

-In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase-incepand de la stadiul de 

cherestea(ex.mobila); 

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

 

      ii.Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti,de artizanat si a altor 

activitati traditionale non-agricole cu specific local(prelucrarea fierului,lanii,olaritul, 

brodatul,confectionare instrumente muzicale traditionale,etc) precum si marketingul 

acestora(mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati); 

 

      iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: 

a. Servicii de croitorie,frizarie,cismarie; 

b.  Servicii de conectare si difuzare internet; 

c. Servicii de mecanizare,transport(altele decat achizitia mijloacelor de transport),protectie 

fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor,servicii sanitar-veterinare; 

d. Servicii medicale; 

e. Servicii reparatii masini,unelte si obiecte casnice. 

 

Exemple de proiecte inovative,cu titlu exemplificativ 

● înfiinţarea sau sprijinirea microîntreprinderilor ce folosesc ca resursă principală lăna şi o 

prelucrează în mod tradiţional şi ecologic. 

● sprijinirea microîntreprinderilor ce folosesc ca resursă principală lemnul pentru 

diversificarea activităţii şi obţinerea de valoare adăugată-mobilier,etc. 

 

 



Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

 

Ajutorul public FEADR + contribuţie publică naţională pentru această măsură va fi de  pana 

la 85% din totalul cheltuielilor publice eligibile pentru Investitii in activitati non-agricole 

productive(Anexa 9B-,,Lista codurilor CAEN de productie de bunuri) si de pana 70% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru celelalte tipuri de Investitii in activitati non-

agricole(Anexa 9-Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN eligibile numai pentru 

dotarea cladirilor). 

 

 

Indicatori de realizare 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Număr de proiecte  

prevăzute 

  

Cost  

total  

mediu 

  

Estimarea  

costului 

total  

pe măsură 

  

Contribuţia  

FEADR  

– măsură 

  

Contribuţie  

publică  

naţională 

  

Contribuţie  

privată 

  

  

5 proiecte   94.235 471.177 263.859 65.965 141.353 

cu  intensitate a 

sprijinului de pana la 70% 

(Anexa 9-servicii/dotari) 

     

 

Indicator 

 

Tinta 2011-

2013 

Procent 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie locală 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite dintre care: 

 - nou înfiintate 

 - conduse de tineri sub 40 ani  

5 

2 

3 

 

 

60% 

Volumul total al investitiilor  471.177  

Număr de micro-întreprinderi dintre care: 

 - investitii în activităti mestesugăresti si de artizanat 

 - investitii în activităti care prelucrează materiile prime 

locale 

2 

0 

2 

 

Număr de proiecte care cuprind actiuni de 

protectia mediului 

0 

 

0% 

 


