
                  /                        

  

  
 

 

 

 

Această măsură corespunde următoarelor priorităţi şi obiective operaţionale din PDL Valea 

Mostistei: 

Prioritatea 3: Conservarea,  promovarea si valorificarea capitalului natural si cultural al 

teritoriului 

 

Obiectiv operaţional:    Dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale prin valorificarea 

patrimoniului local și a traditiilor ce respecta natura 

Prioritatea 2: Dezvoltarea activitatilor economice non-agricole prin cresterea 

competitivitatii microintreprinderi lor  si  IMM-urilor din spatiul rural 

Obiectiv operational: Dezvoltarea micilor întreprinzători din spaţiul rural 

Măsura se află în sinergie cu măsura 4.111 Formare profesională, informare şi difuzare de 

cunostinte. 

 

Obiectivul și raportul cu Strategia de Dezvoltare - miza interventiei: 

 

Potenţialul turistic al teritoriului este foarte generos şi poate reprezenta pentru Valea 

Mostistei o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă din teritoriu, o modalitate de 

diversificare a activităţilor economice, o sursă de creştere a veniturilor populaţiei din 

teritoriu  şi un factor de stabilizare a populaţiei. 

 Teritoriul Valea Mostistei arata ca sirul de bazine piscicole situat pe toata zona vaii 

Mostistei poate fi o zona determina de dezvoltare rurală durabilă şi poate  promova totodată 

obiceiurile şi tradiţiile locale din teritoriu.  

Deşi exista aceste atracţii, situaţia este deficitară din punctul de vedere al infrastructurii 

turistice. În acest context, la nivelul teritoriului sunt necesare ample investiţii în turism, 
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astfel încât patrimoniul natural şi cultural-etnografic să fie folosit la potenţial maxim în 

sensul dezvoltării durabile a teritoriului. Aceste investiţii pot fi acompaniate de campanii de 

marketing care să promoveze specificul local al teritoriului. 

Obiectivul general al masurii 

Dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului 

de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii teritoriului 

Valea Mostistei 

 

Obiective specifice 

  - Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, în special pentru tineri 

s i 

femei; 

 -  Cresterea valorii adaugate în activitati de turism; 

 -  Crearea, îmbunatatirea si diversificarea infrastructurii  si serviciilor turistice; 

  - Cresterea numarului de turisti  si a duratei vizitelor. 

Obiective operationale 

  - Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica; 

  - Dezvoltarea sistemelor de informare  si promovare turistica 

  - Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de 

interes 

turistic. 

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Prin această măsură vor fi sprijinite dezvoltarea de unităţi de agroturism si ecoturism, 

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) 

Consultanţă, asistenţă şi proiectare pentru obţinerea avizelor necesare clasificării şi 

introducerii gospodăriei proprii în circuitul de agroturism si ecoturism. 

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 şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte 

componentă a proiectului), piste pentru biciclete etc. 



 

Beneficiari  

 

Tipuri de beneficiari 

a) Aplicanţi:  Microîntreprinderi, Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un 

statut minim de persoană fizică autorizată până la semnarea contractului de finanţare, 

Autorităţi publice locale, ONG-uri, parteneriate create de către entităţile eligibile menţionate 

anterior. 

b) Beneficiari indirecti: locuitorii comunităţilor în care se fac investiţii prin această măsură, 

turiştii care vor beneficia de serviciile create prin aceste proiecte, persoanele tinere din 

teritoriu si nu numai, entitaţile juridice care accesează aceste fonduri precum şi angajaţii 

acestora, consumatorii, administraţia locală care încasează taxe mai mari ca urmare a 

dezvoltării afacerilor la nivel local, furnizorii entităţilor juridice care implementează 

proiecte prin această măsură etc. 

 

  

 Estimam un numar de 15 beneficiari directi din categoria a) ai acestei masuri: 

- 5 beneficiari privati 

- 10 beneficiar public 

 

Actiuni eligibile 

A. Acţiuni imateriale 

 Software, patente, licenţe 

 Onorarii pentru consultanţă 

 

B. Acţiuni materiale 

componenta c) 

 Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul 

promovării, prezentării şi vizitării turistice; 

 Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc; 

 Concepţia şi prima organizare a unor festivaluri/evenimente care să pună în valoare 

patrimoniul cultural şi natural local (ex: festivalul produselor tradiţionale);  

 

 



 Construcţia unor centre de vanzare şi expunere produse locale; 

 Conceperea şi organizarea de evenimente locale în vederea promovării 

teritoriului ca zonă turistică; 

 Amenajarea unui traseu ecoturistic prin Zona Natura 2000;  

 Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor pentru a 

răspunde standardelor de cazare şi masă, dotarea cu echipamente, utilaje); 

 Creşterea numărului structurilor de primire turistică cu  funcţii de cazare şi 

alimentaţie; 

 Cheltuieli pentru mică infrastructură în turism; 

 Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate; 

 Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau rezolvare 

pe cont propriu a acestor utilităţi;  

Investiţii de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei 

din alte surse regenerabile decât bio-combustibili, ca parte componentă a proiectelor 

 

Finanţare 

rural. 

Valoarea minima/proiect 25 840 euro 

 

 

 

 

 

Nr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

30 25 840  775 200 

euro 

   

 

Corelarea cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri 

 

 Demarcare FEADR –FEDR (PNDR –POR) 

 Interventia FEADR vizeaza: 

 - Investitiile realizate de micro-întreprinderi în infrastructura de primire turistica, 

 infrastructura recreationala din spatiul rural, cu exceptia investitiilor din statiunile 

 balneoclimaterice; 



 - Centre locale de informare si promovare turistica din spatiul rural; 

 - Investitii publice în infrastructura turistica la scara  mica  cu respectarea plafonului 

 stabilit prin masuri. 

 Interventia FEDR vizeaza: 

 - Investitii în infrastructura turistica în spatiul urban; 

 - Investitii în infrastructura turistica în statiunile balneo-climaterice indiferent de 

teritoriu,  rural sau urban; 

 - Centrele nationale de promovare turistica; 

 - Investitii în infrastructura la scara  mare în spatiul rural, cu respectarea costului total 

al 

 Proiectului.. 

   

 Demarcare cu alte masuri PNDR 

  Prin Masura 312 sunt sustinute investitii productive în sectorul non-agricol, exceptând 

 activitatile de turism sustinute prin Masura 313; 

  Prin Masura 322 sunt sustinute investitiile în infrastructura publica  de apa/apa uzata, 

 precum  si infrastructura recreationala  de utilitate publica  pentru populatia rurala, iar 

 Prin Masura 313 sunt sustinute investitiile de racordare a structurilor de primire 

turistice   si a infrastructurii recreationale la utilitatile publice, ca parti componente ale 

proiectului; 

 Prin Masura 125 sunt sustinute doar investitiile de racordare a fermelor situate în 

 extravilan, la retelele publice de alimentare cu apa  si canalizare, în scopul dezvoltarii  

si 

 adaptarii agriculturii iar în privinta silviculturii investitiile constau în corectarea 

torentilor  în bazinele hidrografice. 

 Coerenta interventiei PNDR (Axa 3) cu interventia POS DRU: 

 Investitiile sustinute prin Masura 313 din PNDR, sunt completate de interventia POS 

 DRU privind orientarea, consilierea  si training-ul în domeniul antreprenorial  si non-

 agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din 

 agricultura de subzistenta. 

 

. 



Criterii de selectie locala: 

  

Nr. 
crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

1. 
Persoane fizice pana la 40 ani care se angajeaza 
sa se autorizeze pana la datasemnarii contractului 
cu statut de cel putin PFA 5 

2. 
Microintreprinderi conduse (actionari principali)de 
catre tineri pana la 40 de ani 10 

3. 
Proiecte care se dereuleaza pe teritoriul mai multor 
comune 10 

4. Proiecte inovative 10 

5. 
Proiecte care pun invaloare patrimoniu 
local,specificul arhitectural al teritoriului 5 

      
6. 

Proiecte care includ actiuni de protectia mediului 
10 

7. 
Proiecte care promoveaza cultura,traditiile 
,mestesugurile locale 20 

8. 
Proiecte carecreaza locuri de munca la nivel 
teritorial 10 

9. 
Proiecte care valorifica materie prima/produse 
locale 5 

     
10. 

Proiecte care creaza parteneriate public-privat la 
nivelul teritoriului 
 10 

11. 
Proiecte care promoveaza utilizarea energiilor 
regenerabile 

 
5 

 

 

 

                                          Indicatori comuni UE 

 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

Realizare Numarul de noi activitati turistice 

sprijinite 

Împartite dupa tipul de actiune: 

- " infrastructura recreationala  si de 

primire turistica 

- " infrastructura la scara mica precum 

centrele de informare turistica, 

amenajare marcaje/trasee turistice 

- " dezvoltarea/marketing-ul serviciilor 

de turism rural 

15 

 

 

5 

5 

 

 

5 



 Volumul total al investitiilor 

Împartite dupa tipul de actiune 

- " infrastructura recreationala  si de 

primire turistica  

- " infrastructura la scara mica precum 

centrele de informare turistica, 

amenajare marcaje/trasee turistice 

- " dezvoltarea/marketing-ul serviciilor 

de turism rural 

45 000 Euro 

 

5 

5 

 

5 

Rezultat Numarul suplimentar de vizite turistice 

Împartite pe numar de înnoptari, numar 

de turisti pe zi 

15% 

Numarul brut de locuri de munca create 

împartit pe categorie de gen  si vârsta 

15 

 

Indicatori aditionali 

 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

Realizare Numar de actiuni turistice în 

infrastructura recreationala  si de 

primire turistica 

Împartite dupa tipul de actiune: 

" actiuni de agro-turism  

" actiuni de turism rural  

" activitati recreationale 

10 

 

 

1 

 

1 

Rezultat Numar de structuri de primire turistica 

care îsi diversifica gama de servicii 

turistice 

1 

 

Indicatori locali 

 



 

Tip de indicator Indicator                         Tinta 2011-2013 

 

Realizare 

Numar actiuni de protectia mediului 

incluse in proiecte 

3 

 

Rezultat 

Numar produse traditionale promovate 

in cadrul proiectelor 

3 

 


