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FISA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale 

Codul măsurii: M7/ Dl 3.1  

Tipul măsurii 

 INVESTIŢII 

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare măsurii şi corelarea cu analiza SWOT 
> Varietatea redusă a serviciilor şi produselor turistice şi recreaţionale. 

> Zona are un potenţialul turistic deosebit. 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art. 4, la care 

1.2 contribuie 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor si 
* f 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea si menţinerea de locuri de muncă. 
t ? i t 

1.3 Obiectivele specifice ale măsurii 

> înfiinţarea de afaceri în domeniul turistic/ recreaţional pe teritoriul GAL 

> Creşterea valorii adăugate în domeniul turistic 

> Dezvoltarea serviciilor destinate populaţiei rurale 

> Crearea de locuri de muncă 

1.4 Prioritatea/ priorităţile prevăzute la art 5, Reg (UE) nr 1305/2013 6 

încurajarea dezvoltării rurale în zonele rurale; 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art 19 din Reg (UE)nr 1305/2013 

1.6 Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6a) 

1.7 Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr 1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal de inovare. 

1.8 Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Măsura este complementară cu următoarele măsuri din SDL: 

> M7/ Dl 3.1 Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale 

- Beneficiarii direcţi ai Măsurii M7/ Dl 3.1 se numără printre beneficiarii 

indirecţi ai Măsuri M2/DI 2.1 
j 

- Unul dintre criteriile de selecţie ale Măsurii M2/DI 2.1 include 

sprijinirea investiţiilor ce vor avea ca beneficiari indirecţi (finali) 
persoane juridice ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul turistic/ 



Versiunea 1.0 

 

recreaţional 
> 

1.9 Sinergia cu alte măsuri din SDL 

> Măsura M2/DI2.1 Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii 

> Măsura M3/DI 2.1 Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială 

> Măsura M4/DI 2.2 Sprijin pentru integrarea minorităţilor 

> M6/DI3.1 Sprijin pentru afaceri non agricole 

Măsurile contribuie la prioritatea P6. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în: 

> Stimularea activităţilor economice din sfera turismului, alimentaţiei 

publice şi a activităţilor recreaţionale de pe teritoriul GAL 

> încurajarea fermierilor în schimbarea domeniului de activitate 

> Crearea de noi locuri de muncă 

> Criteriile de selecţie specifice 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

> Regulamentul UE 1303/2013, 

> Regulamentul UE 1305/2013, 

> Regulamentul CE nr. 1.407/2013 

> Legea nr. 31/ 1990 actualizată a societăţilor comerciale; 

> Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor si brevetelor de 

turism 

> ORDIN nr.221/2015 privind modificarea Normelor metodologice privind 

eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de 

turism aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice 

cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de 

turism 

> Ordin nr 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau 

falimentului agenţiei de turism cu modificările si completările ulterioare 

> Hotărârea Guvernului 121/2013 privind eliberarea certificatelor de 

clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism 

> HG 1267/18.12.2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 

licenţelor si brevetelor de turism 

> Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 

107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
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Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanţă pentru SEE, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

> Avizul Consiliului Concurenţei nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul 

Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinul acordat 

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru 

înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole; 

4. Beneficiari direcţi/ indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 
» 

> Persoane juridice constituite ca persoane juridice în conformitate cu 

legislaţia în vigoare indiferent de forma de organizare 

Beneficiari indirecţi: 
t 

> întreaga populaţie din teritoriul GAL 

5. Tip sprijin 
> Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile: 

> Construcţia, modernizarea clădirilor cu destinaţia desfăşurării activităţii 

(ex: servicii de cazare, servicii turistice de agrement şi alimentaţie 

publică etc); 

> Realizarea de trasee turistice tematice; 

> Acţiuni de promovare şi marketing a produselor turistice; 

> Cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize; 

> Cheltuieli legate de realizarea proiectului: studii de teren, plata 

arhitecţilor, consultanţă etc 

Tipuri de activităţi neeligibile generale sunt: 

> cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri şi echipamente "second hand”; 

> cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare a 

proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera 

c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea 

cererii de finanţare; 

> cheltuieli cu achiziţia mijloacelor de transport pentru uz personal şi 

pentru transport persoane; 

> cheltuieli cu investiţiile ce fac obiectul dublei finanţări care vizează 
> » 

aceleaşi costuri eligibile; 

> în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de 

leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, 

cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare; 

> Contribuţia în natură; 

> Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 
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> Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie. 

> cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 

/ 2013 si anume: 
f 

o dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru 

comisioanele de garantare; 

o achiziţionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite; o taxa 

pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare. 

7. Condiţii de eligibilitate 

Beneficiari eligibili: 

- Unităţile administrativ teritoriale ale comunelor şi oraşului 

componente GAL 

- ONG-uri constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare 

- Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare 

- Persoane juridice constituite ca persoane juridice în conformitate cu 

legislaţia în vigoare indiferent de forma de organizare care doresc 

realizarea de investiţii în domeniul turistic/ recreaţional: Micro- 
> t 

întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate 

(start-up) din teritoriul GAL; Fermieri sau membrii unor gospodării 

agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică 

activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole 

în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în 

micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice 

neautorizate. 

Coduri CAEN rev 2 eligibile: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 9311, 

9312, 9313, 9319, 

Următoarele categorii de solicitanţi/beneficiari pot depune proiecte, cu 

respectarea următoarelor condiţii, după caz: 

a) solicitanţii/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare 

inter comuni tară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât 

pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria 

faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea 

contractelor de finanţare; 

b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la 

depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private 

şi/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste 

documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue 

a anului următor. 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzător şi în cazul ADI, dacă un 

membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus. 
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Solicitantul are obligaţia de a dovedi capacitatea de cofinanţare a 

proiectului, fapt pentru care va depune depune la Autoritatea Contractantă 

documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare a investiţiei 

emise de o instituţie financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de 

credit) în termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării privind 

selectarea cererii de finanţare; Atenţie! Beneficiarul va bloca într-un cont 

special al proiectului 50% din suma reprezentând co- finanţarea privată a 

investiţiei, iar aceasta va fi utilizată exclusiv în scopul derulării proiectului. 

Sumele blocate vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul negociat de beneficiar 

cu banca, dobânzile acumulate, dacă este cazul, urmând a fi utilizate 

exclusiv pentru implementarea proiectului. 

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţă investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin 

prevăzute prin măsură; 

Investiţia trebuie să se realizeze în spaţiul GAL; 

Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

Proiectul de investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată trebuie să deţină 

avizul Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi 

conformitatea pentru soluţia de funcţionare. 

Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea sa; 

Pentru investiţii în proiecte de construcţii montaj, beneficiarul trebuie să 

facă dovada dreptului de proprietate/ concesiune a terenului/ imobilului pe 

care se face investiţia. 

în cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul 

aceleiaşi măsuri, un singur proiect. 

Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în interiorul 

GAL. 

Solicitantul va prezenta la proiect avizele de la APM, DSV şi DSP în 

conformitate cu protocoalele încheiate între aceste instituţii şi AFIR. 

ATENŢIE: Prezentele criterii sunt completate cu precizările din HG 226/2015 

cu modificările şi completările ulterioare. Solicitanţii au obligativitatea să 

respecte HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 
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Vor fi selectate numai proiectele care ating cel puţin pragul minim 5 puncte. 

Punctajul Criteriilor de selecţie şi Criteriile de departajare a proiectelor cu 

punctaj egal vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului. 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Valoarea totală alocată prin componenta A:                           80.223   Euro 
Intensitatea sprijinului va fi de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Pentru proiecte care prevăd construcţii montaj valoarea ajutorului 

nerambursabil va fi de maxim 80.223 Euro. 

Operaţiunile şi cheltuielile eligibile prin prezenta Măsură se supun regulii de 

minimis, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, 

privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 

microîntreprinderilor si întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru 

înfiinţarea si dezvoltarea activităţilor economice neagricole". 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 

cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei 

ani şi nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică) pe 3 ani 

fiscali. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi 

unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost

8. Criterii de selecţie 
> 

Nr 

crt 
Criterii de selecţie 

* Punctaj 

1. 
Proiecte în UAT-uri cu IDUL mic: 

- peste 55 

- între 45-55 

- sub 45 

 

2. 
Proiecte care generează locuri de muncă 

- se acordă câte 5 puncte pentru fiecare loc de 

muncă nou creat 

- se acordă câte 10 puncte pentru fiecare loc de 

muncă creat destinat persoanelor defavorizate 

 

3. 
Proiecte realizate de fermieri în scopul diversificării 

activităţii 

 

4. Proiecte implementate de tineri până 40 ani 
 

5. Proiecte implementate de femei 
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1 loc de muncă 

1 proiect 

80.223 Euro 

nu depăşeşte suma de 100 000 EUR pe durata a trei exerciţii financiare. Aceste 

ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule 

pentru transportul rutier de mărfuri. Serviciile integrate, în care transportul 

propriu-zis reprezintă doar un element, cum ar fi serviciile de mutare, 

serviciile poştale sau de curierat ori colectarea deşeurilor sau serviciile de 

prelucrare, nu ar trebui considerate servicii de transport. 

ATENŢIE! Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care 

dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în 

temeiul legislaţie naţionale, indiferent de data la care ajutoarele de minimis 

se plătesc întreprinderii respective. 

în cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de 

Finanţare depusă, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro/beneficiar 

(întreprindere unică), proiectul va fi declarat neeligibil. în situaţia în care 

ajutorul de minimis a fost acordat în lei, echivalentul în euro a valorii 

ajutorului de minimis acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb 

stabilit de BNR, valabil la data contractării respectivului sprijin acordat ca 

forma de ajutor de minimis. 

Prin această măsură sunt finanţate activităţi care sunt generatoare de venit. 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de locuri de muncă create 

Număr de proiecte realizate 

Cheltuială publică totală
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


