
Măsura: 312. Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea sprijinului 

Economia teritoriului este unilateral bazată pe agricultură. Întreprinderile din domeniul 

comercial au capacitatea de a deservii locuitorii din regiune, dar din punct de vedere al 

diferitelor servicii pentru populaţia rurală, nu sunt dezvoltate. Serviciile se concentrează în 

cele două centre urbane din aproprierea regiunii (Satu Mare, Carei). 

Una dintre principalele probleme ale regiuni este structură economică unilaterală, bazată în 

primul rând pe agricultură şi ramurile acesteia. Sectoarele non agricole, şi anume sectorul 

secundar şi terţiar sunt slab dezvoltate. În acelaşi timp în regiunea Sud-Vest Satu Mare 

tradiţiile populare din regiune sunt foarte variate, care au contribuit la dezvoltarea de 

meşteşuguri unice zonă. Momentan aceste meserii tradiţionale sunt pe cale de dispariţie fiind 

exploatate în mică măsură. Numărul meseriaşilor care încă practică aceste meserii este în 

scădere şi transferul cunoştinţelor spre generaţia tânără nu s-a realizat încă. Având în vedere 

că aceste meserii tradiţionale pot reprezenta un factor important în diversificarea şi 

dezvoltarea economiei teritoriului această măsură vizează dezvoltarea acestui sector.  

Obiectivele măsurii: 

Obiectul general al măsurii vizează dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de munca si a veniturilor 

adiţionale. 

Obiectivul specific al măsurii vizează:  

 Crearea si menţinerea locurilor de munca în spaţiul rural 

 Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole  

 Crearea si diversificarea serviciilor pentru populaţia rurala prestate de câtre micro 

întreprinderi. 

Obiectivele operaţionale ale măsurii vizează:  

 Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-



agricol, în spaţiul rural 

 Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de câtre tineri si femei 

 Încurajarea activităţilor meşteşugareşti si a altor activităţi tradiţionale 

 Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Raportul cu strategie de dezvoltare: 

Măsura Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi se încadrează în  

Prioritatea Nr. 3. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei 

locale şi sprijinirea întreprinzătorilor, iar în cadrul acaestei priorităţi în următarele obiective 

specifice:  

 3.1. Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-agricol şi de 

producţie iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: 

Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare de ateliere de producţie 

 3.2. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului afacerilor 

iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional:  Crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru creşterea competitivităţii pe piaţă a 

acestora 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Existenţa meșteșugurilor tradiţionale 

 Potenţial touristic ridicat 

Puncte slabe: 

• Sectorul serviciilor slab dezvoltat la nivelul teritoriului 

• Număr scăzut de meşteşugari 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor 

şi serviciilor de piaţă 

 Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 



facilitarea accesului acestora la finanţare START 

 Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea 

meşteşugurilor şi artizanatului 

 Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Implementarea măsurii va rezulta în promovarea şi revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, 

facilitând crearea de noi locuri de muncă în aceste domenii. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoara (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de 

uz gospodăresc, produse odorizante etc.) 

 În activităţi de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de 

cherestea (ex. mobila) 

 Mecanica fina, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 

etc. 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 

tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici 

magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 

 

Servicii pentru populaţia rurala cum ar fi: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de conectare şi difuzare internet; 

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

protecţie fitosanitara, însămânţare artificiala a animalelor 

 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

 

Investiţii în producerea de energie regenerabilă 



Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

 

Exemple: 

Achiziţionarea de echipamente pentru dezvoltarea afacerii existente 

Dezvoltarea atelierele de producţie cu echipamente performante  

Înfiinţarea unui atelier de croitorie 

Beneficiari: 

Privaţi: 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 şi în legislaţia naţionala în vigoare  (având mai puţin de 10 angajaţi si o 

cifra de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro) 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la 

data semnării contractului de finanţare, să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere: 

 Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale 

Evaluarea numărului beneficiarilor: 10 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale:  

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

acestora. 

Acţiuni materiale 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; 



dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

Criteriile locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- Tineri/Femei întrepinzători până la 40 de ani care înfiinţesc de prima oară o afacere 

- Proiectelor inovative 

- Proiectelor care prevăd activităţi pentru îmbunătăţirea serviciilor din teritoriul Sud-

Vest Satu Mare 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile 

- Proiecte care prevăd activităţi pentru gestionarea deşeurilor agricole 

- Proiecte care prevăd investiţii în înfiinţarea de unităţi de producţie (meştesuguri 

tradiţionale) 

- Proiecte care prevăd infiinţarea de noi locuri de muncă 

Proiecte care au ca scop dezvoltarea sectorului non-agricol 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):85% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

10 28.823,52 288.235,29 196.000 49.000 43.235,29 

  100% 85% 15% 

 

 

 

 

 

 



Indicatori: 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta -2013 

Realizare Volum total al investiţiei (EUR) 288.235,29 

Număr de investiţii sprijinite împărţite după 

categorii: 

10 

 din care femei 3 

 din care tineri 5 

 din care micro-întreprinde nou create  5 

Rezultat Număr brut de locuri de muncă create 13 

Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. euro) 

0,08 

Impact Creşterea ocupării în sectorul non-agricol în 

zona vizată 

1,5% 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,07 

 


