
 

Măsura  Promovarea şi consolidarea activităţilor non-agricole de 

interes local 
Articole care stau 

la baza măsurii 

Art. 52 (a) (ii), (b)(ii), Art. 54 şi Art. 56 ale Regulamentului (CE) 

Nr.1698/2005 

Punctele 5.3.3.1.2 şi 5.3.3.2.2 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 

1974/2006 

Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

 

Codul măsurii in PNDR:  43.312, 43.322 b 

Codul PDL al 

măsurii 
1.2 

 

Motivaţia sprijinului 

 
Dezvoltarea echilibrată a zonei Colinele Tutovei, în vederea realizării coeziunii 

economice şi sociale, impune acordarea unei atenţii deosebite asupra anumitor categorii de 

activităţi, ce sunt direct influienţate de ocupaţia profesională, casnică-gospodărească a 

locuitorilor.  

Funcţiile economice încă existente, depind aproape în întregime, de existenţa 

activităţilor agricole. 

Dezvoltarea micro-întreprinderilor ar fi sursa cea mai semnificativă de creare de locuri 

de muncă/obţinere de venituri în spaţiul Colinele Tutovei, sectorul economic fiind slab 

dezvoltat pe întreg teritoriul. 

Disparităţile profunde la nivel regional, se regăsesc şi aici, accentuând discrepanţele 

între zonele urbane şi rurale, în ceea ce priveşte mediul de afaceri, ca urmare a unei 

infrastructuri slab dezvoltate în zonă, a lipsei resurselor financiare, a dificultăţilor de accesare 

a creditelor dar şi a nivelului redus de pregătire antreprenorială. 

Analiza micro-întreprinderilor din zonă evidenţiază capacitatea redusă a acestora de a 

răspunde necesităţii de a furniza locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul rural. Conform 

ultimelor date furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău şi 

Neamţ, la nivelul teritoriului Colinele Tutovei există un număr de 1217 de agenţi economici, 

care raportat la numărul de 57940 locuitori arată o situaţie clară a activităţii economice: 

aproximativ 2,1 firme / 100 locuitori. 

Micro-întreprinderile existente acoperă o gamă limitată de activităţi productive şi 

servicii şi nu valorifică suficient resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ 

datorită recuperării rapide a investiţiilor şi a unei experienţe minime necesare pentru 

organizarea unor astfel de activităţi. 

Având în vedere numărul mic al micro-întreprinderilor existente, şi al direcţiilor 

reduse de diversificare a sectorului economic, s-au identificat ca stabile anumite activităţi ce 

au nevoie de dezvoltare a serviciilor pentru populaţie (Ex.: cabinete veterinare, serivce auto, 

servicii de conectare/difuzare TV şi internet).  

Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor din spaţiul 

Colinele Tutovei care doresc să desfăşoare o activitate economică, o atenţie deosebită 

acordându-se parteneriatelor şi tinerilor, ce reprezintă categoria cea mai afectată de şomaj şi 

care manifestă tendinţa cea mai mare de a pleca spre mediul urban şi peste graniţe. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei este indispensabil legată de 

îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. 



Pe fondul lipsei de mijloace financiare, numeroase aşezăminte culturale nu şi-au mai putut 

desfăşura activitatea, obiectivele de patrimoniu fiind în cea mai mare măsură supuse 

fenomenului de degradare şi slabă valorificare. 

Târgurile săptămânale reprezintă importante centre ale moştenirii rurale (păstrarea 

tradiţiilor, a obiceiurilor, arta meşteşugurilor, etc.) şi adăpostesc o bogată cultură 

tradiţională, îndelniciri simple dar cu puternică amprentă teritorială şi un mod de viaţă bazat 

pe valori tradiţionale, care oferă particularitate. Totuşi, zona Colinele Tutovei nu reuşeşte să 

utilizeze cu succes aceste resurse unice în avantajul economic al populaţiei. 

Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a arealului 

deservit şi de prezenţa resurselor naturale, identitatea culturală nu este definită doar de o 

simplă locaţie. Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea 

rurală, reprezentând o posibilitate de promovare a teritoriului cu efect pozitiv asupra 

populaţiei locale. 

Complexitatea nevoilor de dezvoltare, modernizare şi punere în valoare a localităţilor 

partenere reclamă necesitatea unei abordări integrate care presupune combinarea 

obiectivelor mai multor activităţi. 

 

Obiectivele măsurii 
Obiectivul general  

 

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole de 

bază şi protejarea moştenirii rurale. 

 

Obiective specifice: 

- Crearea şi meţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

- Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către 

micro-întreprinderi; 

- Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătăţite; 

 

Obiective operaţionale: 

 

- Dezvoltarea si promovarea economiei rurale prin încurajarea de parteneriate 

public-privat şi suţinerea activităţilor non-agricole de interes local; 

- Dezvoltarea micro-întreprinderilor existente în sectorul non-agricol de bază, în 

special de către tineri şi femei; 

- Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 

- Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţie. 

 

Domeniul de acţiune 
 

Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural şi în activităţi non-

agricole prin intermediul dezvoltării micro-întreprinderilor existente. 

 

Tipul de servicii/acţiuni sprijinite 
 

1) 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). 

 



2) Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de conectare şi difuzare internet şi cablu TV; 

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

protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

3) Investiţii în producerea de energie regenerabilă 

 Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile 

decât biocombustibilii. 

4) Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală 

(parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

5) Amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.; 

6) Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (întreţinere spaţii 

verzi) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului; 

 

Beneficiari 

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

361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră 

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

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe 

comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 ONG-uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru 

schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR. 

 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în 

această fişă este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

 

Descrierea operaţiunilor acoperite 
 

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

generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, 

studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt ele menţionate în legislaţia 

naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 

Se vor sprijini operaţiuni legate de: 

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

dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a 

acestora); 

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

a acestora. 

 

 

 



Criterii de eligibilitate, cheltuieli şi activităţi neeligibile 

 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR. 

 

Sprijin. Tipul plăţii 

 
Beneficiarii acestei măsuri pot solicita Agenţiei de Plăţi plata unui avans în cuantum 

de până la 50% din ajutorul public pentru investiţii, conform articolului 56 din Regulamentul 

nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 

privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurală din FEADR, iar plata este condiţionată 

de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, corespunzătoare unui 

procent de 110% din valoarea avansului. 

Garanţia depusă se eliberează numai în cazul în care Agenţia de Plăţi stabileşte că 

suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investiţii a depăsit 

valoarea avansului. 

 

Intensitatea sprijinului 
 

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de: 

- până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

 10.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate sau micro-

întreprinderi în domeniul serviciilor sanitar-veterinare; 

 25.000 Euro/proiect  dacă beneficiarii sunt micro-întreprinderi; 

- până la 70%  din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

 200.000 Euro/proiect în cazul parteneriatelor public-private. 
 

Sprijinul acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) 

nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 si 88 al Tratatului privind ajutorul 

„de minimis” , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăsi plafonul maxim al 

ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar. 

 

*) Sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană. 

 

Prevederi privind ajutorul de stat 
 

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR. 
 

 

Reguli privind acordarea, cumulul, raportarea şi monitorizarea acordării 

ajutoarelor potrivit regulii de minimis 

 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR. 

 

Criterii de selecţie 

 

 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 

proiectelor; 

 Proeicte depuse în parteneriat; 

 Proiecte cu componentă de mediu; 



 Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare; 

 Proiecte integrate de investiţii; 

 Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local; 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus menţionate. 

Sistemul de selectie este cel prevăzut la secţiunea V-2.,2.2, 4) şi la finalul studiului in Anexa 

„Procedura de selecţie”. 

 

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE şi alte 

măsuri PNDR 

 
În conformitate cu dispoziţiile prevăzute la măsurile 312 şi 322 din PNDR. 

 

Finanţare 

 
Alocarea financiară a măsurii pentru perioada 2012 - 2013: 

 

Cost total: 450.420,17 Euro 

Cheltuială publică: 340.000 Euro (85% din costul total pentru proiectele pe 43.312 şi 70% 

din costul total pentru proiectele pe 43.322) din care: 

 Contribuţie naţională: 68.000 Euro 

 Contribuţie FEADR: 272.000 Euro (80% din cheltuielile publice) 

 

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE 
 

Tip de 

indicator 
Indicator 

Ţinta 

2013 

Realizare 

Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite 

Împărţite în funcţie de: 

 statutul juridic (persoane juridice) (Măsura 312 & 322b) 

 categoria de vârstă (< 40 ani) 

 tipul micro-întreprinderii (existentă - dezvoltarea micro-

întreprinderilor) (Măsura 312 PNDR) 

 parteneriat  

 

 

9 

3 

 

8 

6 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 450.420,17 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


