
 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE 
ACȚIUNE LOCALĂ 

“MICROREGIUNEA HOREZU”

www.galmicroregiuneahorezu.ro 

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi 

obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe 

adresa de e-mail   dar şi 

la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea 

Horezu”, de luni pana vineri intre orele 10:00-16:00, 

unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre 

măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau 

electronic.

galhorezu@horezuland.ro,

www.apdrp.ro 

Măsura 312 
“Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de 

micro-întreprinderi”

Criterii de eligibilitate

ź Micro-întreprinderile, atât cele existente 
cât şi  cele nou înfiinţate (start-up – vezi 
definiţie dicţionar)  trebuie să fie 
înregistrate şi să-şi desfăşoare  activitatea 
propusă prin proiect în spaţiul rural (atât  
sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie 
să fie amplasate în mediul rural); 
ź Beneficiarul trebuie să demonstreze 
viabilitatea  investiţiei; 
ź Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în 
dificultate (definitie conform anexa ghid) 
ź Beneficiarul sau responsabilul de 
proiect să facă dovada deţinerii de 
aptitudini manageriale/ marketing sau în 
acord cu activitatea propusă prin proiect 
(exper ien ţă /  cu rsur i  de  fo rmare  
profesională absolvite – cel puţin la nivel de 
iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le 
dobândească până la efectuarea ultimei 
plăţi; 
ź Beneficiarul trebuie să prezinte toate 
avizele şi acordurile necesare investiţiei 
respective; 
ź Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ 
autorizaţiile de mediu necesare investiţiei; 
ź Beneficiarul trebuie să dovedească 
dreptul de proprietate asupra terenului pe 
care urmează să realizeze investiţia sau 
dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel 
puţin 10 ani;
ź Beneficiarul trebuie să declare pe 
proprie răspundere că va asigura co-
finanţarea proiectului.
ź Beneficiarul trebuie să declare pe 
proprie răspundere faptul că suma totală a 
ajutorului public nerambursabil accesat de 
către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro 
(100.000 Euro pentru activităţile din 
sectorul transportului rutier) pe o perioadă 
de până la 3 ani fiscali.

Acest pliant se distribuie gratuit!

Continutul acestui material nu reprezinta in mod 
necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

http://www.galmicroregiuneahorezu.ro
mailto:galhorezu@horezuland.ro
http://www.apdrp.ro


BENEFICIARI
1. 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 
care realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deţin active totale în valoare de 
până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei); 

2. Persoane fizice (neînregistrate 
ca agenţi economici) - care se vor angaja că 
până la data semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze cu un statut 
minim de persoană fizică autorizată şi să 
funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în 
situaţia în care, în urma autorizării, se 
modifică reprezentantul legal al proiectului, 
vor depune toate documentele ce 
demonstrează transferul dreptului de 
reprezentare pentru noua formă de 
organizare juridică, această modificare 
neafectând respectarea criteriilor de 
eligibilitate şi selecţie ale Cererii de 
Finanţare.

Tipuri de actiuni eligibile

Tipuri de investitii (corporale/necorporale) 
din domeniul non-agricol 

ź Investiţii în activităţi non-agricole 
productive cum ar fi: 
- Industria usoara (obiecte de artizanat, 
incaltatminte, lână, blană, tricotaje, 
produse de uz gospodăresc, produse 
odorizante etc.);
- În activităţi de procesare industrială a 
produselor lemnoase – începând de la 
stadiul de cherestea (ex. mobilă); 
- Mecanică fină, asamblare maşini, unelte 
şi obiecte casnice, producerea de 
ambalaje etc. 

Alte tipuri de actiuni  eligibile

ź Diversificarea si sustinerea ocupatiilor 
din zona. Formarea de bresle de 
producatori si dezvoltarea economica a 
comunitatilor prin promovarea produselor 
proprii, naturale specifice zonei.
ź Încurajarea activităţilor economice 
tradiţionale cu impact cât mai scăzut 
asupra mediului;
ź Utilizarea şi valorificarea viabilă a 
resurselor zonei, prin activităţi nepoluante;
ź Promovarea produselor ecologice;
ź Dezvoltarea micii industrii artizanale.

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului 
public nerambursabil va fi de până la 70% 
din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 
depăşi:

ź 50.000 Euro/proiect dacă 
beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

ź 100.000 Euro/proiect pentru 
micro-întreprinderile care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul transportului rutier; 

ź 200.000 Euro/proiect pentru 
alte micro-întreprinderi.

In cazul in care proiectele prevad 
activitat i  de productie de bunuri,  
intensitatea ajutorului public va fi de pana la 
85% din totalul cheltuielilor eligibile.

ź ATENTIE! Procentul de 85% se 
aplică numai activităţilor incluse în codurile 
CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista 
codurilor CAEN de productie de bunuri„. În 
situatia proiectelor care vizează atât 
activităti de productie de bunuri cât si 
servicii intensitatea ajutorului public 
nerambursabil se va atribui, specific, pentru 
fiecare tip de investitie, iar în această 
situatie se vor elabora bugete distincte

.Valoarea maximă a sprijinului va fi de: 
ź 50.000 Euro/proiect pentru cabinet 

medical individual, cabinet medical 
veterinar individual, persoană fizică 
autorizată, întreprindere familială precum şi 
persoanele fizice care declară că se vor 
autoriza ca persoană fizică autorizată, 
întreprindere familială; 

ź 100.000 Euro/proiect pentru micro-
întreprinderile care îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul transportului rutier; 

ź 200.000 Euro/proiect pentru 
întreprindere individuală, societăţi  
cooperative mesteşugăreşti de gradul I, 
societăţi cooperative de consum de gradul 
I, societăţi comerciale cu capital privat care 
pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru  
persoanele fizice care declară că se vor 
autoriza ca întreprindere individuală. 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi 
tratament egal fără discriminare pe criterii de 
vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă 
politică sau religioasă etc.

ź Investi ţ i i  pentru dezvoltarea 
activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat 
şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole 
cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, 
o lă r i tu l ,  b roda tu l ,  con fec ţ ionare  
instrumente muzicale tradiţionale etc.), 
precum şi marketingul acestora (mici 
magazine de desfacere a propriilor 
produse obţinute din aceste activităţi).
ź Servicii pentru populaţia rurală cum 
ar fi: 
a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 
b. Servicii de conectare şi difuzare internet; 
c. Servicii de mecanizare, transport (altele 
decât achiziţia mijloacelor de transport) 
protecţie fitosanitară, însămânţare 
artificială a animalelor, servicii sanitar- 
veterinare; 
d. Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte 
casnice. 
e. Servicii medicale.
ź Investiţii în producerea de energie 
regenerabilă 
    Achiziţionarea de echipamente de 
producere a energiei din alte surse 
regenerabile decât biocombustibilii. 
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