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Măsura 413.13 

ÎNCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR TURISTICE 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Turismul rural, ca si componenta a turismului în ansamblu, este un sub-sector cu potential deosebit de 

dezvoltare, reprezentând astfel o alternativa ocupationala pentru forta de munca rurala, 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 între diverse zone, constituind si o sursa de 

crestere a veniturilor populatiei rurale.  

Un segment important al turismului rural românesc este reprezentat de agro-turism44, dată fiind prezenţa unui 

număr ridicat de gospodării agricole, localizate în zone cu valoare peisagistică ridicată unde sunt păstrate 

tradiţiile şi obiceiurile străvechi. Având în vedere necesitatea reorientării unora dintre aceste gospodării către 

activităţi non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o bună alternativă. 

Agro-turismul este în general practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospodăriile rurale, ca activitate 

secundară, implicând în mod activ femeia. Prin această formă de turism se oferă posibilitatea turiştilor de a 

reveni în mijlocul naturii, asigurând acestora confortul fizic şi spiritual, precum şi accesul la bucătăria autentică 

specifică fiecărei zone. 

Prin măsura 413.13 se urmărește 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 spatiului rural. 

Peisajul natural al zonei Colinele Moldovei , asa cum a fost descris el in prezentarea teritoriului, ofera posibilitati 

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

experimentarea unor activitati inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor 

puncte de atractie care nu sunt disponibile în zonele urbane. 

Construirea de noi structuri de primire este necesara si oportuna pentru teritoriul Colinele Moldovei si trebuie 

realizata acordând o atentie deosebita investitiilor al caror obiectiv principal îl reprezinta calitatea. Acest aspect 

poate fi indus de catre disponibilitatea resurselor financiare aduse în zona de emigranti sau de catre alte resurse 

disponibile, care în general au fost orientate prea putin, pâna acum catre investitii/piata si mai mult catre 

îmbunatatirea standardului de viata si a locuintei. 

Turismul rural din zona Colinele Moldovei  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. Tocmai din acest motiv, sprijinul actiunilor din aceasta masura, vizeaza 

prioritar respectarea si promovarea principiilor de dezvoltare durabila. În acest context, extinderea ariei ofertei 

specifice, stimularea zonelor cu potential turistic ridicat va fi atent monitorizata, în timp ce, vor fi respectate în 

mod obligatoriu, masurile de protejare a mediului. 

Măsura își propune drept obiectiv dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la 

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

rural. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile în spatiul rural, respectiv : 

a) Investitii în infrastructura de primire turistica; 

b) Investitii în activitati recreationale; 

c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 
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Beneficiari : 

- Micro-întreprinderile ; 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului 

de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata  si sa functioneze ca micro-

întreprindere; 

- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare, precum si asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara  realizate doar între comune si înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare; 

- ONG-uri. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru schema de garantare pentru 

IMM-uri cu finanţare din PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este considerat că 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

 

 

Tipuri de acţiuni și cheltuieli eligibile 

Prin aceasta masura pot fi acoperite urmatoarele tipuri de actiuni eligibile: 

Pentru componenta a: 

- Constructia, modernizarea , extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte 

tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având pâna la 15 camere: 

• Pentru investitii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea 

serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate  de minimum 3 margarete/stele; 

• Pentru investitiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse 

prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 1 margareta. 

În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea 

structurilor de primire turistice. 

De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de 

producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componenta a proiectelor. 

Pentru componenta b: 

- Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire 

turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achiziţionarea de mijloace de transport 

tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (cu exceptia 

celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), 

rafting etc. 

Pentru componenta c: 

- Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, prezentarii si vizitarii 

turistice. Se va imbina, in acest sens componenta turistica cu cea comerciala (de exemplu, prin promovarea, prin 

intermediul expozitiilor a diferitelor produse traditionale- actiune inovativa.) 

- Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, 

conectate la sistemele regionale si nationale; 

- Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice  de utilitate publica etc.; 

- Investitii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament îngust, a 

amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan înclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si 

utilajelor; 

- Investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al olaritului”, 

„cioplitorilor în lemn” etc.). 
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Pentru componenta d: 

- Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor în scopul promovarii actiunilor 

turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc. 

Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute 

cheltuielile cu achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achizitionarea în leasing a 

acestora, costurile de instalare si montaj si costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe 

pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în 

legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, 

iar pentru proiectele care nu prevad constructii în limita a 5%. 

Alte tipuri de actiuni eligibile: 

- Realizarea de studii de piata preliminare pentru determinarea potentialului sectorului agroturistic in teritoriu, 

ca alternativa la activitatile rurale si in mod complementar pentru valorificarea produselor traditionale. 

 

Finanţare: 

Pentru investitiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 

pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect. 

Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la: 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investiţii în agro-

turism;  

- 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 si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în 

turismul rural. 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 400.000 € (85 %) 

Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

4 proiecte 117.647 € 470.588 € 320.000 € (68%) 80.000 € (17%) 70.588 € (15%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de proiecte sprijinite - 4; 

- Numar de proiecte spriinite ale caror beneficiari sunt tineri – 2: 

- Proiecte ale caror beneficiari reprezinta sau fac parte dintr-o forma asociativa (grup de producatori, 
asociatii, parteneriate etc) – 2. 

- Numar de proiecte care integreaza probleme de mediu – 2; 

 

Criterii de selecţie  

- Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane pana in 40 de ani). 

- Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului. 

- Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme 

asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare; 

- Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si start-up  trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare 

activitatea propusa prin proiect, în spatiul rural; 

- În cazul investitiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o 
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activitate agricola în momentul aplicarii; 

- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; 

- Micro-întreprinderea sa nu fie în dificultate  ; 

- Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevazute în 

legislatia nationala în vigoare; 

- Pentru investitii noi, modernizare si extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât 

cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga 

standardul de calitate de minim 3 margarete/stele; 

- Pentru investitii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agro-turismului data în 

cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga 

standardul de calitate de minim 1 margareta; 

- În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si 

extinderea structurilor de primire turistice; 

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG; 

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica 

locala; 

- Pentru investitiile noi în structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire 

turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp ; în vederea 

evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural; 

- Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional în circuitul turistic; 

- Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare 

profesionala absolvite - cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândeasca pâna 

la efectuarea ultimei plati; 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective, 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu  necesare investitiei, sa respecte dupa caz 

cerintele de mediu specifice investitiilor în perimetrul ariilor protejate; 

- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care  urmeaza sa 

realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani; 

- Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului; 

- Beneficiarul care îsi propune o activitate generatoare de profit, trebuie sa declare pe propria 

raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu 

depaseste 200.000 Euro pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali. 

Pentru componenta a, b: 

- Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 

ani; 

- Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de 

vedere; 

- Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investitii; 

- Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a, b, c sau d; 

- Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în 

scopul desfasurarii activitatii turistice; 

- Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin 

achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii 

structurilor de primire turistice; 
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- Proiecte de investitii în agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin 

masurile Axei 1. 

Pentru componentele c si d: 

- Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/regional/judeţean sau local (de tip 

LEADER); 

- Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si în care exista minim 15 

actiuni/investitii de turism; 

- Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale. 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 413.12 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, se va contribui semnificativ la 

atingerea mai multor obiective din cadrul strategiei: 

→ Prioritatea 2 - Creşterea competitivităţii economice; 

Obiectivul Operaţional 2.1 - Diversificarea economiei locale; 

Obiectivul Operaţional 2.4 - Creşterea numărului de locuri de muncă . 

 

Sinergia cu alte măsuri 

Intervenţia FEADR vizează: 

- 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 masura. 

Prin Masura 413.12 sunt sustinute investitii productive în sectorul non-agricol, exceptând activitatile de turism 

sustinute prin Masura 413.13; 

Prin Masura 413.22 sunt sustinute investitiile în infrastructura publica de apa/apa uzata, precum si infrastructura 

recreationala de utilitate publica pentru populatia rurala, iar prin Masura 413.13 sunt sustinute investitiile de 

racordare a structurilor de primire turistice si a infrastructurii recreationale la utilitatile publice, ca parti 

componente ale proiectului. 

 

Surse posibile de finanţare 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 


