
 

 

Fişa măsurii 313  

Încurajarea activit ăţilor turistice  

 

Obiectivul 
şi raportul 
cu 
strategia 
de 
dezvoltare 
– miza 
interven ţiei 

 

Aceast ă măsur ă urm ăreşte valorificarea unui poten ţial natural şi cultural deosebit 
de bogat în teritoriu pentru a cre şte atractivitatea zonei pentru turi şti şi pentru a 
impulsiona activit ăţile economice din domeniul turismului. 

 

Creşterea preferinţelor turiştilor pentru turismul „medieval” care oferă incursiuni în 
trecut, atât din punct de vedere arhitectural, cât şi al obiceiurilor şi manifestărilor 
culturale precum şi creşterea preferinţelor consumatorilor pentru produse tradiţionale, 
obţinute în gospodării ţărăneşti oferă teritoriului oportunităţi pentru folosirea unor 
resurse locale deosebite.  

Majoritatea caselor au specific săsesc şi ar putea fi cu uşurinţă adaptate pentru a 
găzdui turişti. Acest lucru, combinat cu faptul că agricultura se practică în condiţii de 
semi-subzistenţă  şi având în vedere necesitatea reorientării unora dintre aceste 
gospodarii către activităţi non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare, 
agroturismul poate fi o bună alternativă.  

De asemenea, susţinerea dezvoltării activităţilor şi serviciilor în turism, susţinem 
implicarea tinerilor şi prevenirea migraţiei lor către alte zone şi valorificarea astfel a 
patrimoniului natural şi cultural al zonei.  

 

Obiectiv general 

Valorificarea potenţialului natural, cultural şi aşezării geografice a teritoriului, în scopul 
susţinerii dezvoltării turismului. 

 

Obiective specifice 

- Creşterea numărului de persoane ocupate în sectorul serviciilor pentru turism 

- Creşterea numărului activităţilor şi serviciilor pentru turişti din domeniile cultural, 
agrement, recreaţional. 

 

 

 



Descrierea 
interven ţiei 
– domeniul 
de 
acoperire a 
măsurii 

 

Prin această măsură vor fi sprijinite investiţii în activităţi recreaţionale care valorifică 
patrimoniul cultural şi natural local, investiţii în infrastructură la scară mică precum 
centrele de informare sau marcajele turistice, după cum urmează: 

componenta a) 

• Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice 
(structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o 
micro-întreprindere) având până la 15 camere  

componenta b) 

• Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau 
dependentă de structura de primire turistică, precum achiziţionare de mijloace 
de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie inclusiv prima 
achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse si competitii) şi 
asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), amenjări 
piscicole de agrement, trasee pentru ciclism etc. 

componenta c) 

• Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul 
promovarii, prezentarii şi vizitarii turistice; 

• Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de 
primire turistice, conectate la sistemele regionale şi naţionale; 

• Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.; 
• Investitii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: „drumul 

olăritului”, „drumul cioplitorilor în lemn”, „poteca biodiversităţii”, „drumul 
bisericilor fortificate” etc.).  

componenta d) 

• Elaborare de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în 
scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de 
informare, hărţi, pagini web şi platforme electronice de promovare, etc, 

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 şi 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%. 

Beneficiari  

 

Tipuri 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 

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate între două sau mai multe comune 

Organizaţii non-guvernamentale 



 

 

 

Estimarea 
numărului 
de 
beneficiari  

 

12 de beneficiari dintre care 5 beneficiari privaţi 

Preciz ări 
privind 
acţiunile 
eligibile 

 

A. Acţiuni imateriale 
• Software, patente, licenţe 
• Onorarii pentru consultanţă în realizarea de studii de marketing, studii de 

fezabilitate, consultanţă de specialitate pentru realizarea unor structuri de 
agrement specifice/speciale; 

• Taxe, avize pentru certificarea gospodăriei ca agro-pensiune; 
• Onorarii pentru consultanţă de specialitate în promovarea şi marketingul 

ofertei turistice;  
• Pagini web şi platforme electronice de promovare sau rezervare. 

 

B. Acţiuni materiale 
• Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea spaţiilor de 

agrement, dotarea cu echipamente, utilaje); 

• Cheltuieli pentru mică infrastructură în turism (ex.: piste de ciclism, drumuri 
verzi); 

• Materiale pentru participanţii la sesiunile de informare şi formare; 

• Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile 
de turism create (ex.: pubele, echipamente de colectare a gunoiului din 
camping-uri); 

• Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau 
rezolvare pe cont propriu a acestor utilităţi (ex.: toalete ecologice, fose 
septice, ţâşnitori/fântâni pentru apă potabilă); 

• De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, 
achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse 
regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor. 

 

Criterii de 
selec ţie  
local ă 

 

Se va acordă prioritate pentru: 

• investiţii în activităţi recreaţionale sau de mică infrastructură care valorifică 
patrimoniul cultural şi natural local;  

• renovarea/reamenajarea gospodăriilor existente, care se încadrează în arhitectura 
şi specificul săsesc; 

• activităţi tip agro-turism, propuse de fermele de semi-subzistenţă;  
• proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea culturii 

tradiţionale; 
• proiecte derulate de femei/tineri care nu au împlinit 40 de ani la data depunerii 

cererii de finanţare; 34,2% dintre beneficiarii acestei m ăsuri vor fi tineri ; 
• proiectele care acoperă/se derulează pe teritoriul mai multor comune din teritoriu, 

încurajând acţiunile de cooperare;.28,6% dintre proiecte vor fi promovate de 
asocia ţii şi parteneriate.  



• proiectele inovative; 
• proiectele care se derulează în cooperare/parteneriat alte GAL-uri; 
• proiectele care includ acţiuni de protecţia mediului; 42,8% dintre proiecte vor 

cuprinde ac ţiuni pentru protec ţia mediului;  
• Valoarea nerambursabila a proiectului nu depaseste 40.000 euro  

 

Propuneri 
de proiecte 

 

Drumul bisericilor fortificate  – amenajarea puncte de informare turistică, marcaje, 
materiale promoţionale, semnalizatoare la care participă comunele din teritoriu pe 
teritoriul cărora există biserici fortificate.  

Amenaj ări gospod ării private  cu arhitectură săsească în agro-pensiuni 

Activit ăţi recrea ţionale – mică infrastructură pentru petrecerea timpului liber şi 
activităţi recreaţionale pentru team-building (ex. parc tematic medieval  - „În căutarea 
comorilor”).  

Intensitatea 
ajutorului 

Ajutorul public FEADR + contribuţia publică naţională variază pentru această măsură, 
de la 100% pentru entităţi publice (APL şi ONG) la 70% pentru entităţi private. 

 

Finan ţarea Buget in euro  

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Costul total 
mediu 

Estimarea 
costului total 
pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţie 
publică 
naţională 

Contribuţie 
privată 

11  89.922,58 989.148,41 696.565,60 174.141,40 118.441,41 

5 private 157.921,88 789.609,41  536.934,40 134.233,60 118.441,41 

6- public 33.256,50  199.539,00  159.631,20  39.907,80  - 

 

Buget in lei  

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Costul total 
mediu 

Estimarea 
costului total 
pe măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţie 
publică 
naţională 

Contribuţie 
privată 

 

11  

 

 

385.453,15 

 

4.239.984,67 

 

2.985.828,44 

 

746.457,11 507.699,11 

5 private  676.932,15 3.384.660,74 2.301.569,31 575.392,33 507.699,11 

6 - public 142.553,99 855.323,92 684.259,14 171.064,78 0 



 

 

 

 

Indicatori 
de realizare 

Indicator  
 

ţinta 2011 -2013 

Număr de activit ăţi turistice noi sprijinite :  11 
- infrastructură recreaţională şi de primire turistică  5 
- infrastructură la scară mică, precum centrele de 
informare turistică, amenajare marcaje/trasee 
turistice 

6 

- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural  0 
Volumul total al investitiilor:  989.148,41 

- infrastructură recreaţională şi de primire turistică  
- infrastructura la scara mica precum centrele de 
informare turistica, amenajare marcaje/trasee 
turistice 
- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism rural 

789.609,41 

199.539,00 

 
 
0 

Număr locuri de munc ă create 18 
Numarul suplimentar de vizite turistice  
Împarţite pe număr de înnoptări, număr de turişti pe zi 

10.000 

Număr de activit ăţi recrea ționale  3  
Număr de beneficiari, tineri – sub 40 de ani  3  
Număr de proiecte realizate în 
cooperare/parteneriat 

0 

Număr de proiecte care cuprind ac ţiuni de 
protec ția mediului 

2  

 

 

 

 

 

 


