
 

 

FISA MASURII 413.313 

  

Măsura 413.313 Dezvoltarea turismului rural si agroturismului 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

Ca si la nivel national, in abordarea noastra, turismul rural, cu subcomponenta sa 

agroturismul un sub-sector cu potential deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o 

alternativa ocupationala pentru forta de munca din MVS, o modalitate de diversificare a 

activitatilor economice din mediul rural si un factor de stabilizare a populatiei rurale. 

Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor aparute in MVS, 

constituind si o sursa de crestere a veniturilor populatiei rurale, mai aleas in zonele cu 

potential. Peisajul natural, (Muntii Fagaras, raul Olt, zona colinara etc), ofera posibilitati 

excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul 

mediului rural, experimentarea unor activitati inedite, participarea la diverse evenimente 

locale reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie. 

Un potential deosebit  al turismului in MVS este reprezentat de agroturism data fiind 

prezenta unui numar ridicat de gospodarii agricole, localizate în zone cu valoare peisagistica 

ridicata unde sunt pastrate o parte din traditiile si obiceiurile stravechi. Având în vedere 

necesitatea reorientarii unora dintre aceste gospodarii catre activitati non-agricole si de 

obtinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o buna alternativa. 

Agroturismul este în general practicat de micii proprietari ca activitate secundara, 

implicând în mod activ femeile. Agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu 

serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme, ce constituie o soluţie 

complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de 

natură economică cât şi socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile gospodăreşti 

şi asigurarea parţială a hranei din produse locale. 

În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel puţin o activitate legată de 

agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi 

fructiferi, etc. La fundamentarea investiţiei în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 

Justificativ trebuie precizat specificul activităţii beneficiarului, ex.: culturi vegetale, 

legumicultură, pomicultură, ferme zootehnice, etc. 

In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul va 

avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării 

investiției, beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a 

înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă). 

Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică este 

considerată, în accepţiunea acestei măsuri, investiţie nouă. Conform normelor metodologice 

privind clasificarea structurilor de primire turistică, structurile de primire agro‐turistică vor 

avea maximum 8 camere, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, 

trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă. 

 

Prin aceasta forma de turism se ofera posibilitatea turistilor de a reveni în mijlocul naturii, 

asigurând acestora confortul fizic si spiritual, precum si accesul la bucataria autentica 

specifica MVS. Numarul de pensiuni in zone “extravilane” a crescut, la fel si numarul de 



 

 

gospodarii care sint pregatite sa primeasca turisti insa nu la un nivel care tine de standardele 

actuale. 

Exista inca, chiar in aceasta perioada de criza internationala, disponibilitatea resurselor 

financiare aduse în tara de emigranti catre investitii pentru îmbunatatirea standardului 

locuintei si implicit de viata. Zona are vechi traditii in emigrare, cei care pleaca, in mare 

parte au inca orgoliul de a “vedea” de casa parinteasca.  

Ca si la nivel national, turismul rural in MVS nu este dezvoltat conform cererii pietei 

turistice interne si internationale; infrastructura turistica existenta nu raspunde pe deplin 

cerintelor turistilor din punct de vedere cantitativ si calitativ al spatiilor de cazare si a 

locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultati sub aspect tehnic, financiar si 

educational. Aceasta situatie necesita masuri de sustinere si impulsionare a dezvoltarii 

acestui sector, în mod deosebit, promovarea si marketing-ul turismului rural care sunt slab 

dezvoltate si acopera doar anumite zone (vezi zona turistica Sambata de Sus) 

 

Se vor sprijini zonele cu  potential turistic, precum si se se va acorda atentie posibilitatilor 

de dezvoltare a activitatilor recreationale care sa se adreseze turistilor. Recreerea în zona 

rurala poate fi obtinuta prin desfasurarea activitatilor sportive, plimbari în aer liber, odihna, 

vizionarea de spectacole cu caracter traditional si participarea la sarbatorile locale bazându-

se pe folosirea resurselor locale si contribuind la adoptarea unui mod de viata activ si 

sanatos. Este singurul scenariu care va contribui si la revigorare durabila a traditiilor care 

sint in pericol sa dispara (sloganul nostru: dezvoltare rurala durabila – intr-o zona cu vechi 

traditii”). 

S-a profitat din plin in zona MVS si de Programul SAPARD, respectiv prin Masura 3.4 

„Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care genereaza activitati multiple si 

venituri alternative” au fost sustinute investitiile pentru turismul rural si alte tipuri de turism 

(ecvestru, montan etc.). Mai ales in Zona turistica Sambata de Sus, la poalele Muntilor 

Fagaras. Asa cum a rezultat si din consultari, a devenit un loc comun faptul ca sustinerea 

infrastructurii si a serviciilor turistice este necesara din doua motive: unul pentru crearea 

si promovarea unui turism competitiv în MVS, iar cel de-al doilea pentru înfiintarea unor 

retele locale de promovare si furnizare a acestor servicii, cu implicarea activa a populatiei 

rurale, în special a femeilor si a tinerilor (avem in vedere atit o retea/asociatie a Centrelor de 

informare turistica existente, cit si o retea/asociatie a pensiunilor turistice, respectiv, 

agroturistice/didactice chiar).  

Toate actiunile care vor fi implementate vor fi  orientate spre auto-conservarea si 

protectia mediului, mai ales ca teritoriul MVS se suprapune cu o seama de situri Natura 

2000.  

Tocmai din acest motiv, sprijinul actiunilor din aceasta masura, vizeaza prioritar respectarea 

si promovarea principiilor de dezvoltare durabila. Stimularea zonelor cu potential turistic 

mare si foarte mare va fi atent monitorizata, în timp ce, vor fi respectate în mod obligatoriu, 

masurile de protejare a mediului. Este vorba cu prioritate cele 4 situri Natura 2000 din MVS 

care au potential deosebit dar care trebuie protejate cu grija. 

 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de 

tip 01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “dezvoltarea 

turismului rural in MVS”  cu urmatoarea “ierarhie de obiective ale masurii”: obiective 



 

 

generale> dezvoltarea activităţilor turistice în MVS care să contribuie la creşterea 

numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea 

atractivităţii spaţiului rural MVS; obiective specifice>crearea şi menţinerea locurilor de 

muncă prin activităţi de turism, în special pentru(tineri şi femei);creşterea valorii adăugate 

în activităţi de turism; crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor 

turistice;creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; obiective 

operationale>cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică; 

crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de 

interes turistic. 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Masura 413.313  se inscrie in Măsura 313 din PNDR Incurajarea activitatilor turistice, 

pentru etapa 2010-2013 si acopera, selectiv, in concordanta cu obiectivele operationale cele 

4 tipuri de investitii definite in fisa masurii.  

 

C. Tipuri de investitii, beneficiari si criterii de selectie locala pentru componentele a) 

Investiţii în infrastructura de primire turistică şi  b)Investiţii în activităţi recreaţionale: 

C1. Tipuri de investitii 
#a) Investiţii în infrastructura de primire turistică: construcţia, modernizarea, extinderea 

şi dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de 

primire turistică realizate de o micro-întreprindere). 

Tipurile de structuri de primire turistică care pot fi finanţate prin această măsură sunt: 

I. cu funcţiuni de cazare: 

(a) pensiuni agroturistice  (pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, 

nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul 

de calitate de minimum o margaretă). 

(b) cabane turistice, campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, 

spaţii de campare 

II. cu funcţiuni de alimentaţie: exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, cu specific 

(cramă, cu specific local), pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară (clasificate conform 

Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi 

brevetelor de turism). 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurante) eligibile în 

cadrul acestei măsuri vor fi dependente de structurile de primire turistică cu functiuni de 

cazare de mai sus. Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu 

capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistică. 

 

#b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

Investiţii în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de 

primire turistică precum: amenajari de baze sportive in aer liber sau acoperite, parcuri de 

aventuri in natura, cluburi sportive, centre de fitmess, parcuri de distractii, amenajări de 

ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, 

inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) 

şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), bunuri 



 

 

recreaţionale şi echipament sportiv spre inchiriere. Mijlocul de transport tradiţional 

reprezintă orice vehicul cu tracţiune animală (exemplu: sanie, trăsură).  

 

C2. Beneficiari pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi  

b)Investiţii în activităţi recreaţionale: 

 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, 

SA) inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au 

prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează 

turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind 

funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare). 

 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.  

 

C3. Criterii de selectie locala pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire 

turistică şi  b) Investiţii în activităţi recreaţionale: 

 

C3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, conform 

fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

CB4: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuieli aferente precizate  in bugetul 

indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 313 din PNDR (DA/NU); 

 

C3.2 Criterii cu punctaj: 

 

CS1: Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 

investiţii similare în ultimii 3 ani (5 puncte). 

CS2: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat pina in 

prezent in teritoiul MVS (de exemplu pensiune agroturistica didactica sau pentru turisti 

persoane cu nevoi speciale, parc de distractii etc) (10 puncte) 

CS3: Proiectele care prin activitatea propusă crează cel putin un loc de muncă, in afara de 

solicitant/reprezentant legal proiect  (5 puncte) 

CS4: Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum 

urmează: 

 persoană fizică sau 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 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 



 

 

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în 

condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia 

la data depunerii Cererii de Finanţare (10 puncte) 

CS5: Proiecte de investiții în activități recreaționale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ investiții 

de tipul celor din componenta b, investiții private în infrastructura de agrement care sa aduca 

valoare adaugata pentru capacitatile de cazare si alimentatie. Pentru proiectele combinate, 

criteriul va fi punctat, dacă investițiile aferente activităților recreaționale reprezintă 

componenta majoritară din punct de vedere valoric (20 puncte) 

CS6: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a 

energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi 

bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 

investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului (max 10 

puncte) 

CS7: Proiecte care prevad in cadrul investitiei o gestiune ecologica a deseurilor. 

Punctarea acestui criteriu se va face ca in cazul criteriului CS6 (15 puncte). 

CS8: Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii 

tradiţionale. 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin activitatea 

propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte 

tradiţionale sau de mijloace de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, 

șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți 

organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 

Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte 

tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau 

în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale – 

sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). 

În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace de 

transport tradiționale, solicitantul va completa o declaraţie pe proprie răspundere.  Declaraţia 

pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra obiecte 

tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la meşteri care deţin unul din 

documentele: - cartea de meşteşugar; - declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a 

desfăşura activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit) (5 

puncte). 

CS9: Proiecte de investiţii în agroturism.  

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în 

structuri de primire turistică (pensiuni agro-turistice). Pentru proiectele combinate, criteriul 

va fi punctat, dacă investiţiile aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din 

punct de vedere valoric. (20 puncte) 

 

Nota. Pentru componentele a) şi b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte. 

 



 

 

D. Tipuri de investitii,  beneficiari si criterii de selectie locala pentru componentele  c) 

Investiţii în infrastructura la scară mică şi d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor 

turistice legate de turismul rural 

 

D1. Tipuri de investitii 

#c) Investiţii în infrastructura la scară mică: 

i. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire 

turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale; 

ii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice  de utilitate publică, etc.; 

iii. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (infrastructura pentru 

trasee cu bisericile fortificate in zona colinara Voila-Cincu-Soars, pentru trasee de 

cicloturism si echitatie in zona subalpina - Piemontul Muntilor Fagaras, pentru trasee eco-

turistice in situl Natura 2000, SPA Avrig-Scorei-Fagaras, vechea albie a Oltului, pentru 

trasee ale muzeelor satesti si atelierelor mestesugaresti etc.).   

Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constau în intervenţii asupra unui traseu care 

să faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: dupa caz, trasare şi 

pietruire pentru alei, poteci, cărări, amplasare de indicatoare turistice, spoturi luminoase, 

panouri de direcţionare, foisoare de popas etc). 

 

#d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

Elaborarea de materiale promoţionale, la prima editare,  în scopul promovării acţiunilor 

turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri 

turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare. 

Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele 

promoţionale enumerate anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu 

textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.” 

 

D2. Beneficiari pentru componentele  c) Investiţii în infrastructura la scară mică şi d)  

Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA) 

inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în 

actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, 

înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi 

organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare). 

 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. Prin citeriile de selectie vor fi incurajate 

investitiile facute de tineri si femei (minim 50% din actiuni). 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform 

legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare); 

 ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 

2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare). 

 



 

 

D3. Criterii de selectie locala pentru componentele  c) Investiţii în infrastructura la scară 

mică şi d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

 

D3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, conform 

fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

CB4: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuieli aferente precizate  in bugetul 

indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 313 din PNDR; 

 

D3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate din MVS 

Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: 

- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial - administrativă a 

comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale 

protejate; 

- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii naturale 

protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului. 

Notă: Ariile naturale protejate/siturile in teritoriul GAL-MVS sint prezentate in prezentul 

material PDL-MVS si sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 

20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice (15 puncte). 

CS2: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat pina in 

prezent in teritoiul MVS (de exemplu trasee tematice etc) (10 puncte). 

CS3: Proiectele care prin activitatea propusă crează cel putin un loc de muncă, in 

afara de solicitant/reprezentant legal proiect  (5 puncte). 

CS4: Proiecte derulate de tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum 

urmează: 

 persoană fizică sau 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 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 

(15 puncte) 

CS5: Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în 

care există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din 

zona omogenă respectivă, conform ghidului solicitantului. Acțiunile și investițiile în turism 

ce se regasesc în zona omogenă vizează structuri de primire turistică, obiective naturale și 

culturale, activități recreaționale, evenimente specific locale etc. O zonă omogenă poate face 



 

 

obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate 

pe întreaga suprafață a zonei omogene (15 puncte). Pentru proiectele care acopera o a patra 

comuna si a cincea comuna se evidentiaza cite 5 actiuni in plus si se  acorda cite 5 puncte , 

respectiv, 10  puncte suplimentare (maxim 25 puncte) 

CS6: Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului). Promovarea tradiţiilor 

culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la evenimente, 

festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, vizitarea unor ateliere 

meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin acţiuni de promovare şi 

informare (10 puncte). 

CS7: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice - vezi punctul iv) de mai 

sus. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat 

în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a 

energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi 

bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 

investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului (max 10 

puncte) 

CS8: Proiecte care prevad in cadrul investitiei, daca este cazul, o gestiune ecologica a 

deseurilor. Punctarea acestui criteriu se va face ca in cazul criteriului CS7 (max 10 

puncte). 

Nota. Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte. 

 
E. Cheltuieli eligibile pentru componentele a), b), c), d): 

Conform ghidului solicitantului pentru masura 313 din PNDR si in plus,  conform Art. nr. 

55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006 pentru toate tipurile de acţiuni, vor fi susţinute 

cheltuielile cu: 

- achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziţionarea în leasing 

a acestora, costurile de instalare şi montaj; 

- costurile generale legate de întocmirea proiectului precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi 

consultanţi, Studii de Fezabilitate/ Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele 

menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 

10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în 

limita a 5%. 

 

F. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile: conform ghidului solicitantului pentru 

masura 313 din PNDR.  

 

G. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) este 

conform ultimului ghid al solicitantului pentru masura 313 din PNDR si anume: 

 

G1. Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 

valoarea de 200.000 Euro/ proiect. În cazul comunelor, asociaţiilor de dezvoltare 



 

 

intercomunitară şi ONG‐urilor se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a 

investiţiei. ONG‐urile, comunele şi ADI‐urile sunt beneficiari eligibili în condiţiile în care 

aplică pentru proiecte de interes public şi negeneratoare de profit, de tipul celor din 

componentele #c si #d. 

G2.  Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil 

va fi de până la: 

 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul 

proiectelor de investiţii în agroturism; 

 85%  din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi  200.000 Euro/proiect, în cazul 

proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte 

tipuri de investiţii în turismul rural. 

Costurile eligibile, reprezentând investițiile de promovare aferente componentei #d)  

trebuie să se încadreaze în limita a 10.000 Euro. Costurile eligibile reprezentând investițiile 

de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a 5.500 Euro. Valoarea minima a 

unui proiect este de 5000 euro. Bugetul indicativ al proiectului împreună cu planul financiar 

sunt exprimate în euro. 

  

H. Selectia proiectelor 

Măsura  beneficiaza de o alocare financiară precizata mai jos. Numărul maxim al sesiunilor 

de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc pina la 31 dec. 2013, este stabilit de 

catre Consiliul Director/Comitetul de Monitorizare, in scopul epuizarii alocarii financiare. 

Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE LANSARE A SESIUNII DE DEPUNERE A 

PROIECTELOR, în care se vor prezenta suma şi durata acesteia. În cazul proiectelor 

combinate (care prevăd tipuri de investiţii din mai multe componente), evaluarea si selectia 

acestora se va face dupa componenta cu valoarea dominanta. 

 

I. Finanţare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : max 100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

mediu 

total  

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR– 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

15 
70.000 

 
1.052.233 722.602 180.650 148.971 

J. Indicatori specifici:   

 

Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 

 

 

 

 

 

Realizare 

Numar total activitati noi 

turistice sprijinite 

 

Min 15 

 

Min 3 

 

din care:  

- agroturism 

- infrastructura recreationala si 



 

 

trasee 

Numar proiecte cu actiuni de 

mediu 

Numar proiecte beneficiari 

tineri 

Min 3 

8 

 

5 

Rezultat Numar suplimentar de vizite  

turisti (valoare adaugata 

pentru unitatile de cazare) 

5000 

 

K.  Actiuni de protectia mediului 

Toate cele minim 5 proiecte/actiuni care vor fi implementate in cadrul acestei masuri vor fi  

orientate spre auto-conservarea si protectia mediului, mai ales ca teritoriul MVS se 

suprapune in buna masura  cu o seama de situri Natura 2000. In proiectele de tip pensiune  

agroturistica vor fi incurajate investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile 

precum si o gestiune ecologica a deseurilor. Gestiunea ecologica a deseurilor este un criteriu 

de selectie locala si pentru investitiile de tip recreational, infrastructura pentru trasee 

tematice etc. 

   

L. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

Acest proiect se afla în relatie de complementaritate cu actiuni  cuprinse in POS DRU. 

GAL-MVS este partener in proiectul I-DEALIS pe AP 5 a POS DRU – economia sociala, 

care promoveaza  orientarea, consultanta si formarea în domeniul antreprenorial ca baza 

solida pentru cresterea potentialului uman din zona care sa dezvolte investitiile, cu prioritate 

pentru femei si persoane cu nevoi speciale, in activitati legate de turism. Unul dintre 

grupurile de initiativa isi propune sa realizeze o pensiune agroturistica amenajata pentru 

persoane cu handicap (actiune inovativa) si sa solicite fonduri in cadrul prezentei masuri, 

dupa autorizarea GAL-MVS. Pe de alta parte pensiunile agroturistice vor fi sprijinite prin 

actiuni de formare si consiliere in cadrul altor proiecte din POSDRU iar activitatile de 

marketing si prin proiectele de cooperare. 

  

 

 


