
                                                                                                           

 

 
 
 
 
  
 

 
Fișa Măsurii 312  

„Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” 
 

 
 
Sursa de finanţare 

nerambursabilă 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - AXA 4 LEADER 

Obiectivele 
măsurii 

 Obiectivul general 
 
Vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin 
incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii 
numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. 
 
Obiective specifice: 
 
a)crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural 
b) cresterea valorii adaugate in activitatile non-agricole 
c) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala 
prestate de catre micro-intreprinderi 
 
Obiective operationale: 
 

a) Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltatarea 
celor existente in sectorul non-agricol, in spatiul rural 

b) Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special 
de catre tineri si femei 

c) Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati 
traditionale 

d) Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura 
Domeniul de 

aplicabilitate si 
actiuni prevazute 

. a) Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi : 
• Industrie usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, 

blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse de 
odorizante, etc.) 

• In activitati d e procesare industriala a produselor 
lemnoase - incepand de la stadiul de cherestea 

• Mecanica fina, ansamblare masini, unelte si obiecte 
casnice , producerea de ambalaje. 
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Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti 
de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricolecu 
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) 
Servicii pentru populatia rurala: 

• Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 
• Servicii de conectare si difuzare internet; 
• Servicii de mecanizare, pransport (altele decat 

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

• Servicii medicale; 
• Servicii de reparatii masini, unelte si obiecte casnice 

     Investitii in producerea de energie regenerabile: 
• Achizitionarea de echipamente de producere a energiei 

din alte surse regenerabile decat biocombustibili 
Definirea 

beneficiarilor 
• Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in 

Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in 
legislatia nationala in vigoare (avand mai putin de 10 
angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active 
totale avand o valoare de pana la 2,0 milioane Euro) 

• Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) 
care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului 
de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de 
persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-
intreprindere 

Criterii de selectie • Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului 

• Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o 
forma asociativa sau sunt membrii unei forme 
asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare 

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

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de 
Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate 
şi/ sau obţinute. 
Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data 
Notificării beneficiarului cu privire la plăţile efectuate pentru 
investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este mai 
mare de 3 ani. 
Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai 
beneficiat de sprijin din fonduri comunitare pentru activități 
similare în ultimii 3 ani. 



                                                                                                           

 

Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de investiţie (ex: a 
beneficiat de SAPARD pentru meşteşuguri şi aplică şi prin 
FEADR tot pe meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în 
cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeşte 
punctaj). 

• Proiectele care prin activitatea propusă creează mai 
mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi 
(valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul 
şi data înfiinţării solicitantului): 

Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât şi pentru 
microîntreprinderile în funcţiune, punctarea acestui criteriu se 
va face prin crearea a cel puţin un loc de muncă raportat la 
25.000 euro . 
Formula: 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de 
muncă nou create<=25000 Euro, proiectul primeşte punctaj. 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de 
muncă nou create>25000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor 
din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din 
Studiul de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care 
completează Memoriul justificativ) şi pe baza formulelor de 
calcul prezentate. 
Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, 
cu norma întreaga pentru personalul muncitor - direct 
productiv8 și cel mult un loc de muncă indirect productiv. 
Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor 
suportate din cheltuieli eligibile. 
În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de maşini/ utilaje care 
necesită conducător - la o maşină/ un utilaj se va lua în 
considerare un om/ schimb (conform numărului de schimburi 
prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi) 

• Proiecte care promovează activităţi meșteșugărești, 
de artizanat. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 
este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru proiectele 
care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi 
meșteșugărești, iar în cazul modernizărilor, şi în baza 
documentului 15.1, respectiv, declaraţia de notorietate cu 
privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se 
solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii respective 
(numai pentru PFA/ Întreprindere Familială/ Întreprindere 
Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale artizanale - 
pentru reprezentantul legal/ beneficiar. 



                                                                                                           

 

Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din dicţionar. 
Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi 
propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activităţi 
meșteșugărești, de artizanat. 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are 
valoarea investiţiei aferentă activităţilor meşteşugăreşti în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 
• Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârstă până în 

40 de ani la data depunerii proiectelor. 
Verificarea se face în baza actului de identitate pentru: 
Persoană fizică care declară că se va autoriza în persoana 
fizică autorizată sau întreprindere individuală. 
Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la 
data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană 
fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare a proiectului. 
Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică cu 
vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 
proiectului. 
Medic titular care îşi exercită profesia în cadrul unui cabinet 
medical individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii 
Cererii de Finanţare a proiectului. 
Medic veterinar cu drept de liberă practică, organizat ca PFA şi 
care funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar 
individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în 
formele de organizare şi condiţiile menţionate anterior se 
acordă punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia. 

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

Se acordă punctaj proiectelor care vizează activitățile 
enumerate în secțiunea ”Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni 
prevăzute”, la punctului din fișa măsurii. 
Verificarea încadrării în categoria activităților de producție de 
bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN 
de producție de bunuri. 
În cazul proiectelor care prevăd activități complementare, se va 
acorda punctaj la acest criteriu de selecție doar în situația în 
care activitatea/ activitățile non – agricole de producție de 
bunuri reprezintă componenta majoritară din punct de vedere 
valoric. 
O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) 



                                                                                                           

 

dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau 
dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii 
acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali. 

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

• Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente 
pentru producerea energiei din alte surse 
regenerabile decât biocombustibilii 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are 
valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în 
cadrul unui flux tehnologic de producție de bunuri; 
- proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de 
producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării 
clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va desfășura 
activitatea propusă prin proiect. 

Descrierea tipului 
operatiunilor 

• Investitii corporale( constructia, modernizarea, 
extinderea cladirilor in scop productiv; dotarea aferenta 
cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in 
leasing a acestora) 

• Investitii necorporale (software, patente, licente, etc.) 
inclusiv achizitionarea in leasing a acestora)  

Plata Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de Plati plata 
unui avans in cuantum de 50% din ajutorul public pentru 
investitii, conform art. 56 din Regulamentul nr. 1974/2006 
privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului(CE) 
nr. 1698/2006 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltarea 
rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea 
unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, 
corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului. 
Garantia depusa se elibereaza numai on cazul in care Agentia 
de Plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care 
corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea 
avansului. 

Intensitatea 
ajutorului 

Alocarea financiara a măsurii este de 600.000 euro. 
Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va 
fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile.  

 
 
 
 
 


