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Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol  

 

 

Obiectivul 
şi raportul 
cu 
strategia 
de 
dezvoltare 
– miza 
interven ţiei 

 

Aceast ă măsur ă urm ăreşte dezvoltarea sectorului economic al teritoriului,  ţinând 
cont de lipsa ofertei de servicii pentru popula ţie şi încurajarea folosirii resurselor 
locale.  

 

Economia teritoriului se bazează în special pe microîntreprinderi, acestea reprezentând 
peste 80% din numărul total al societăţilor comerciale. Cu toate că sunt clar superioare ca 
număr, cifra de afaceri generată la nivelul anului 2008 reprezintă doar 32% din cifra de 
afaceri totală, la nivel de teritoriu, aproape la fel de mult ca cele patru întreprinderi cu peste 
50 de salariaţi. De asemenea, comparativ cu cei 406 salariaţi ai microîntreprinderilor, cele 
patru întreprinderi mijlocii angajează împreună 377 de persoane. 

Având în vedere num arul mic al micro-întreprinderilor şi nivelul redus al veniturilor 
ob tinute din activit ati non-agricole , se impune necesitatea creării şi dezvoltării de 
microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurală prin crearea de locuri de munca 
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. 

 

Obiectiv general 

Dezvoltarea durabilă a economiei prin încurajarea activităţilor non-agricole. 

 

Obiective specifice 

- Creşterea numărului microîntreprinderilor din teritoriu 

- Creşterea numărului locurilor de muncă 

 

Descrierea 
interven ţiei 
– domeniul 
de 
acoperire a 
măsurii 

Prin această măsură vor fi sprijinite activităţi de înfiinţare şi dezvoltare de microîntreprinderi 
care oferă servicii pentru populaţie şi care prelucrează materia primă locală (ex: lemn, 
piatră, lână) pentru a o valorifica superior şi care oferă locuri de muncă. 



 

Beneficiari  

 

Tipuri de 
beneficiari 

 

 

Estimarea 
numărului 
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; 

 

10 

 

Preciz ări 
privind 
acţiunile 
eligibile 

 

A. Acţiuni imateriale 
• Software, patente, licenţe; 
• Onorarii şi diurnă pentru activităţi de consultanţă: plan de afaceri, studii de 

productivitate, studii de fezabilitate, studii de piaţă, plan de marketing, etc.; 
• Costuri generale pentru pregătirea proiectelor de construcţii: taxe pentru 

arhitecţi, ingineri, pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizaţii etc.; 
• Onorarii pentru realizarea de pagini web, materiale promoţionale pentru 

prezentarea afacerii. 
 

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. 
 

Criterii de 
selec ţie 
local ă 

 

Se va acorda prioritate pentru:  

• Activităţi productive care folosesc materii prime şi resurse din teritoriu; 
• Proiecte care dezvoltă servicii pentru populaţie 
• Proiecte derulate de femei/tineri care nu au împlinit 40 de ani la data depunerii cererii 

de finanţare; 41,6% dintre beneficiarii acestei m ăsuri vor fi tineri ; 
• Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului şi folosire a resurselor regenerabile; 

25% dintre proiecte vor include ac ţiuni pentru protec ţia mediului ; 
• Start-up-uri;  
• Proiecte inovative.  
• Valoarea nerambursabila a proiectului nu depaseste 40.000 euro  
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. 

Propuneri 
de proiecte 

Unităţi de prelucrare a lemnului, a părului de capră sau oaie, a sării, etc; 

Servicii de frizerie, coafor, servicii educaţionale şi de artă pentru copii, tinichigerie, reparaţii, 



arhitectură, peisagistică, etc; 

 

 

Intensitate
a ajutorului  

Ajutorul public FEADR + contribuţia publică naţională se ridică pentru această măsură la 
70% din valoarea totală a proiectului, conform regulilor din măsura 312 PNDR. . 

 

Finan ţarea  Buget în euro  

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Costul total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională 

Contribuţie 
privată 

10 42.527,86 
425.278,5

7 
248.070,40 62.017,60 115.190,57 

2 productie 41.310,00 82.620,00 56.181,60 14.045,40 12.393,00 

8 servicii si 

activitati 

mestesugaresti 

42.832,32 
342.658,5

7 
191.888,80 47.972,20 102.797,57 

Buget în lei  

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Costul 
total 
mediu 

Estimarea costului 
total pe măsură 

Contribuţi
a FEADR 
– măsură 

Contribuţi
a publică 
naţională 

Contribuţi
e privată 

10 182.295,66 1.822.956,60 
1.063.353,7

7 
265.838,44 493.764,38 

2 productie 

            

177.075,3

2                 354.150,63      

         

240.822,43     

            

60.205,61     

                           

53.122,59     

8 servicii si 

activitati 

mestesugaresti 

183.600,75 1.468.805,97 822.531,34 205.632,84 440.641,79 

 

 

 

 



Indicatori 
de 
realizare 

  

Indicator  

 

ţinta 2011 -2013 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite dintre care: 

 - nou înfiinţate 

 - conduse de tineri sub 40 ani  
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Volumul total al investiţiilor  425.278,57 

Număr de micro-întreprinderi dintre care: 

- investiţi în activităţi non-agricole productive  

- investiţii în activităţi meşteşugăreşti şi de artizanat 

- investiţii în servicii pentru populația rurală 
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Număr de proiecte care cuprind acţiuni de protecția mediului 2 

 

 

 

 

 

 


