
 
 

Data publicării: 25.02.2014 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 313 – 1/2014 – 27.03.2014. 

Grupul de Acṭiune Locală Valea Someṣului anunta lansarea sesiunii de depunere a proiectelor 

in cadrul masurii 313,, Incurajarea activitatilor turistice” in perioada 25.02.2014 – 

27.03.2014. 

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 

27.03.2014, ora 12:00. 

Depunerea proiectelor pentru Măsura 313 se va face la sediul GAL Valea Somesului in 

localitatea Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj în intervalul orar 09:00 – 

14:00. 

Fondurile disponibile pentru aceasta sesiune sunt de   38.012 euro. 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect pt 

finantare de 85% este de  38.012 euro. 

Valoarea maxima a unui proiect este de 200.000 euro. 
Evaluarea proiectelor conform strategiei GAL Valea Somesului se va realiza de catre Comitetul 

de selectie a proiectelor format din 5 membrii, 2 din randul membrilor reprezentanti ai 

sectorului public din spatiul rural si 3 din randul membrilor reprezentanti ai sectorului privat din 

spatiul rural. 

Modalitatea de desfasurare a procesului de selectie: 
- Perioada de evaluare a proiectelor se va finaliza la 1 zi dupa finalizarea perioadei de depunere a 

proiectelor iar publicarea Raportului de Selectie se va face cel tarziu la data de 28.03.2014. 

- In  28.03.2014 se vor transmite solicitantilor de finantare notificari cu privire la aprobarea/neaprobarea 

proiectelor depuse. 

- In perioada 31.03.2014 -04.04.2014 , în intervalul orar  8:00- 16:00, solicitantii care au depus proiecte 

la GAL Valea Somesului si care au nemultumiri cu privire la analizarea si selectarea proiectelor pot 

depune contestatii la sediul GAL din Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj. 

- Contestatiile depuse se vor soluționa începând până cel târziu la data de 07.04.2014. 

- Publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va face cel tarziu pe data de 

07.04.2014. 

- Publicarea Raportului Final se va face cel tarziu pe data de 08.04.2014. 

 

 
1.Documente justificative necesare pentru depunerea proiectului: 

 

1. Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) 

întocmit/ actualizat conform continutului  cadru si metodologiei stipulate în HG nr. 28/ 

09.01.2008 pentru solicitantii publici si pentru ONG-uri, însotit de Aviz tehnic emis de 

Inspectoratul de Stat în Constructii,   pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus de 

solicitanti Comune si ADI-uri;   

sau 

Studiu de Fezabilitate, pentru proiecte cu  lucrari de constructii si/ sau montaj, întocmit 

conform continutului cadru pentru solicitantii privati asa cum este prezentat în anexa la Ghidul 

Solicitantului. 



 
 

 

ATENTIE! 

În cazul proiectelor care prevad modernizarea/ finalizarea constructiilor existente, se ataseaza la 

Studiul de Fezabilitate Expertiza  tehnica de specialitate asupra constructiei existente si 

Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.  
b. Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/ sau montaj, 

(pentru privati sau pentru publici, dupa caz, conform modelului care este anexat la Ghidul 

Solicitantului). 

 

2.Situatiile financiare (bilanț formularul 10,  cont de profit si pierderi formularul 20 si 

formularele 30 si 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administratia 

Financiara/ însotite de confirmarea de depunere (cu sumele de control) la Oficiul 

Registrului Comertului în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu 

fie negativ.Excepție fac solicitanții care nu au înregistrat venituri din exploatare. 

sau  

Pentru persoane fizice autorizate,  întreprinderi individuale si  întreprinderi familiale: 

Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului,  

înregistrata la Administratia Financiara/ însotita de confirmarea de depunere emisa de  Oficiul 

Registrului Comertului în care  rezultatul brut obtinut anual sa nu fie negativ; 

sau  
Declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara/ însotita de confirmarea de 

depunere emisa de OficiulRegistrului Comertului, în cazul solicitantilor care nu au desfasurat 

activitate anterior depunerii proiectului. 

sau 

Situațiile financiare (bilanț formularul 10, cont de profit și pierderi formularul 20, formularele 30 

și 40) prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare. Se vor prezenta situațiile 

financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finantare 

(pentru verificarea încadrarii în categoria firmelor în dificultate). 

 

3.3.1Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii, 

însotit , daca este cazul, de actul de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul 

de urbanism si o copie a adresei de înstiintare, conform modelului din Ghid. 

si  
3.2. Avizul faza SF privind respectarea  criteriului de încadrare în specificul architectural local 

eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România, cu privire la atestarea 

respectarii criteriului de încadrare în arhitectura specifica locala (conform Anexei 13 din Ghidul 

Solicitantului). 

 

4.4.1Pentru comune si ADI-uri  Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform 

legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (în cazul în care 

cladirea/ terenul este inclus în domeniul public/ privat al comunei); 

si/sau  



 
 

Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realizeaza investitia, însotit de 

acordul autoritatii  detinatoare (în cazul în care terenul este  inclus în domeniul public/ privat sau 

administrarea unei autoritati publice locale, alta decât solicitantul), daca este cazul.  

În situatia în care în Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarâre a 

Guvernului si publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificari si/ sau 

completari, solicitantul trebuie sa depuna și:  Hotarârea consiliului local privind aprobarea 

modificarilor la inventar, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale 

existente, cu respectarea prevederilor art. 115, alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei 

publice locale, adica sa fi fost supusa controlului de legalitate al Prefectului, în conditiile legii. 

si /sau  
Avizul/ acordul administratorului/ proprietarului terenului apartinând domeniului public/ privat, 

altul decât cel administrat de primarie, daca este cazul. 

si/ sau  
Document ce atesta proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei si/ sau  alt 

document încheiat la notariat, care sa  certifice dreptul de folosinta al terenului: contract de 

închiriere, comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se 

va realiza investitia, pe o perioada de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.  

Pentru ONG/ Micro-întreprinderi/ Persoane fizice 

4.2 Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii  

sau 

Contract de concesiune pentru cladirea unde va fi realizata investiția, pe o durata de minimum 

10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare. Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa 

emisa de concendent care conține: 

-situația privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a 

investițiilor prevazute în contract, daca concesionarul și-a respectat graficul de plata a  redevenței 

și alte clauze.  

Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului  

sau  
Contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasata constructia, pe o durata  de 

minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finantare. Contractul de concesiune va fi însotit de 

adresa emisa de concendent care contine: 

- situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a 

investitiilor prevazute în contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei 

si alte clauze; 

- suprafata concesionata la zi – daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind 

retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui 

process sau alt document încheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului: 

contract de închiriere, de comodat, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care 

se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii Cererii de 

Finantare.  



 
 

Pentru constructiile definitive, solicitantul   trebuie sa prezinte documente care sa certifice 

dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit 

prin: contract de vânzare-cumparare, de schimb, de donatie, contract de superficie, 

certificat de mostenitor, act administrativ de restituire,hotarâre judecatoreasca/ contract 

de concesiune, definite conform Legii nr.50/ 1991, modificata si completata, asupra terenului pe 

care urmeaza a se realiza investitia. 

Pentru constructiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata si 

completata, solicitantul poate prezenta si un contract de comodat/ locatiune (închiriere) 

asupra terenului.  

sau 

4.3Document încheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosința asupra cladirii  unde se va 

realiza investiția  (contract de  comodat, închiriere), în conformitate cu legislația în vigoare, pe o 

perioada de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare (doar pentru investițiile 

aferente componentelor b, c și d).Contractul de comodat sau de închiriere trebuie însoțit de 

extras de carte funciara, pentru imobilul care face obiectul finanțarii. 

Atenție! Aceste documente sunt valabile în condițiile în care este asigurata funcționarea 

independent a a investiției (spațiul este destinat exclusiv pentru funcționarea acestor 

activitați).Atenție! În cazul cladirilor pentru care solicitantul prezinta contract de 

închiriere sau de comodat, sunt cheltuieli eligibile doar investițiile realizate pentru dotarea 

cu echipamente a acestora. 

 

5.Clasarea notificarii   sau Decizia etapei de evaluare inițiala sau Decizia etapei de 

încadrare sau Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de 

Autoritatea competenta pentru protectia  mediului. 

 

6.6.1.Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si 

sanatate publica.  

sau  
Notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate 

publica.  

sau  
Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena si sanatate publica. 

6.2 Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru 

domeniul sanitar – veterinary si ca prin realizarea investitiei în conformitate cu proiectul 

verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va  fi în concordanta 

cu legislatia în vigoare  pentru domeniul sanitar - veterinar si pentru siguranta alimentelor. 

 

7.Pentru unitatile care se modernizeaza: 

7.1 Autorizatia Sanitara/ Notificarea de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara, 

emisa cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finantare. 

si/ sau  



 
 

7.2Autorizatia Sanitar-veterinara/ Dovada înregistrarii pentru siguranta alimentelor/ Notificare 

de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar - veterinara si siguranta alimentelor, 

emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finantare. 

si  
7.3Nota de constatare privind conditiile de mediu, emisa cu cel mult un an înaintea depunerii 

Cererii de Finantare. 

 

8.8.1Pentru comune si ADI  Hotarârea Consiliului/ilor Local/e pentru  instrumentarea 

proiectului, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):  

 si oportunitatea investitiei; 

 mentenanta si gestionarea investitiei, pe o  perioada 

de cel putin 5 ani de la data la care  investitia a fost data în exploatare; 

 amenaja centrul local de informare si promovare 

turistica exclusiv pentru activitatea acestuia;   

 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de 

turism pentru centrul local de informare si promovare turistica.  

8.2 Pentru ONG-uri: Declaratie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului, 

cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii):  

 

 mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada 

de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data în exploatare;  

 

promovare turistica, exclusiv pentru activitatea  acestuia;   

 calificat (min. 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de 

turism pentru centrul local de informare si promovare turistica. 

 

9.9.1 Certificat de înregistrare fiscala  

9.2 Certificatul de înregistrare eliberat de  Oficiul Registrului Comertului conform 

legislatiei în vigoare.  

9.3 Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de 

persoane fizice autorizate) în termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii notificarii 

privind selectarea Cererii de Finantare si semnarea Contractului de Finantare, însotit de 

Declaratie pe propria raspundere ca îsi va deschide un punct de lucru în spatiul rural, cu codul 

CAEN al activitatii pentru care solicita Finantare, conform legislatiei în vigoare, pentru 

investitiile noi.  

9.4 Pentru ONG: 

a) încheierea privind înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor; 

b) actul constitutiv (durata de functionare a asociatiei trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau 

pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finantare). Sentinta judecatoreasca de 

înfiintare si, daca e cazul, Hotarârile/ Sentintele prin care au fost aduse modificari actelor 

constitutive;  

c) statutul asociatiei si fundatiei.   



 
 

9.5. Pentru ADI-uri: 

a) Încheierea privind înscrierea în Registrul  asociatiilor si fundatiilor si  

b) Act de înfiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (durata de functionare a 

asociatiei trebuie sa fie pe termen nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii 

Cererii de Finantare). 

9.6 Pentru Societați cooperative de gradul1 - meșteșugarești/ de consum, care auprevazute 

în actul constitutiv ca obiectiv desfașurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul 

rural. 

Actul constitutiv al societații cooperative de gradul 1- mestesugaresti/de consum.   

 

10.10.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca  

solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existent punctului 

de lucru în mediul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare 

(Legea 31/ 1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/ 2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

si  pentru investitiile noi: 
Declaratie pe propria raspundere ca îsi va  deschide un punct de lucru în spatiul rural, cu codul 

CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, conform legislatiei în vigoare, înaintea ultimei 

plati a ajutorului, daca este cazul.  

10.2 Declaratia privind încadrarea  întreprinderii în categoria microîntreprinderilor  semnata de 

persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea, anexa la Ghidul Solicitantului.  

 

11.Raportul asupra utilizarii altor programe de finantare nerambursabila (obiective, tip de 

investitie, lista cheltuielilor eligibile,  costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) 

întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de  programe de finantare 

nerambursabile în ultimii 3 ani, pentru aceleasi tipuri de investitii.  

 

12.12.1. Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale 

proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituții financiar - bancare) : 

a) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte  de data 

depunerii Cererii de Finantare, în  cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau  prin 

certificate de deposit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni 

fata de data închiderii licitatiei de proiecte; 

b) extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data 

depunerii Cererii de Finantare, în cazul existenței unor surse de cofinantare de tipul: granturi, 

sponsorizari, donatii, însotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia 

care a acordat-o; 

 c) extras de cont bancar si Formularul deachizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, în 

cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egal a de trei luni fata de data 

închiderii licitatiei de proiecte; 



 
 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii Cererii de 

Finantare si Contractul de creditvizat de banca, în cazul cofinantarii prin linie de credit cu o 

valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca; 

e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 de  zile de la 

data emiterii. 

12.2.Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei si ale 

contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în 

care se deruleaza operatiunile cu APDRP. 

 

13. 13.1 Certificate de atestare fiscala, emise de catre:  

bugetul general consolidat al statului;  

tratiei publice locale, în raza carora îsi au sediul social si/ sau punctul de 

lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de 

plata catre bugetul local, daca este cazul.  

Aceste certificate trebuie sa ateste lipsa  datoriilor fiscale, sociale, locale, restante.  

13.2 Graficul de esalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta esalonare a fost acordata. 

  

14. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” 

semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea.  

Declaratia va fi data de Microîntreprinderile  cu activitate pe o perioada mai mare de 2 ani 

fiscali.  

 

15.Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului eliberat de Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT)  pentru constructia/ modernizarea, sau 

extinderea structurilor de primire turistica, dupa caz,  si pentru modernizari:  

Declaratie pe propria raspundere ca modernizarea structurii de primire turistica va presupune în 

mod obligatoriu cresterea nivelului de confort cu cel putin o floare/ stea.  

 

16.Certificat de clasificare eliberat de  Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 

(MDRT) pentru structura de  primire turistica respectiva (în cazul  modernizarii/ extinderii).  

 

17.Copie dupa diploma de studii/ certificat de formare profesionala care sa faca dovada 

detinerii, de catre beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudini manageriale/ de 

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

profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) (poate fi si o 

persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia în 

societate - carte de munca, actionar) 

sau  
Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/ sau 

reprezentantul legal de proiect va/ vor urma un curs de pregatire profesionala, pâna la finalizarea 

proiectului, înaintea ultimei plati a  ajutorului.  



 
 

 

 18.Pentru investitiile în agroturism: 
– Document eliberat de Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura din care sa reiasa 

înscrierea în registrul fermelor, pentru exploatatii egale sau mai mari de 1 hectar /  

– Extras din Registrul Agricol emis de Primariile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar.  

 

19.Declaratie pe propria raspundere a  solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis.   

  

20.Pentru investitiile din cadrul componentelor c) si d), adeverinte eliberate de primariile 

din zona omogena respectiva, privind activitatile/ investitiile realizate în turism.  

 

21.Hotarâre de Consiliu Județean prin care se aproba strategia județeana, însoțita de extras 

care sa ateste ca investiția se încadreaza în aceasta strategie  

sau 

Adresa emisa de un GAL autorizat care sa  confirme ca investiția se încadreaza într-o strategie 

de dezvoltare locala (tip LEADER) 

sau 

Document care atesta instituirea regimului  de arie protejata (lege, Hotarâre de Guvern, 
Hotarâri ale Consiliilor Județene sau locale, etc.), conform OUG 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu 

modificarile și completarile ulterioare, însoțit de  Protocol de colaborare pentru promovarea 

ariilor naturale protejate (parcuri naționale, rezervații naturale, etc.) încheiat cu  administrația 

respectivei arii naturale protejate care sa prevada  promovarea acesteia pe toata durata de 

funcționare a centrului.  De asemenea, protocolul trebuie sa prevada faptul ca aria naturala 

protejata se regasește parțial sau total pe teritoriul comunei/  comunelor vizate de proiect. În 

cazul unui solicitant ADI, aria naturala protejata trebuie sa se regaseasca (partial sau total) în cel 

puțin una din comunele ADI-ului. 

 

22.Precontracte încheiate cu diferiți organizatori/  prestatori pentru furnizarea de servicii  

cultural - tradiționale pentru turiști.  

 

23.Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in 

locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie in cladire 

independenta   

 

24.Alte documente justificative, avize (se vor  specifica dupa caz) 

1 ………………………….. 

2 .......…………………….. 

 

2.1Beneficiari eligibili 
 



 
 

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

SA), inclusiv societați cooperative de gradul 1 meșteșugarești și de consum care au 

prevazute în actul constitutiv ca obiectiv desfașurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza 

turismul rural, înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, 

privind functionarea si organizarea cooperativei cu modificarile si completarile 

ulterioare).  

 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,  iar în situatia în care, în urma 

autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate 

documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de 

organizare juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si 

selectie ale Cererii de Finantare. 

 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 (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu 

privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare); 

 ONG-uri, definite conform legislatiei nationale în vigoare (Ordonanta Guvernului nr.26/ 

2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare).   

 

2.2 Activităţi eligibile si cheltuieli neeligibile 
 

Activităţi eligibile: 
 

a)  Investitii în infrastructura de primire turistica:  

 constructia, modernizarea , extinderea si dotarea structurilor de primire turistica 

(structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistica realizate de o micro-

întreprindere) având pâna la 15 camere; 

 pentru investitii în structuri de primire turistica altele decât cele de agroturism, nivelul de 

confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de 

calitate de minimum 3 margarete/ stele;  

 pentru investitiile în agroturism, structura de primire turistica, nivelul de confort si 

calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de 

minimum o margareta.   

  

ATENTIE! 

Agroturismul este o îmbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei 

gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a 

veniturilor din agricultura, cu efecte positive atât de natura economica cât si sociala, ce 

presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti si asigurarea partiala a hranei din 

produse locale.    



 
 

În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de 

agricultura, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, 

etc. La fundamentarea investitiei în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie 

precizat specificul activitatii beneficiarului, ex.: culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, 

ferme zootehnice, etc.  In cazul pensiunilor agroturistice (construcție noua), la momentul 

aplicarii, solicitantul va avea domiciliul în locația/gospodaria/comuna respectiva, iar la 

momentul finalizarii investiției, beneficiarul trebuie sa domicilieze permanent în 

locația/gospodaria în care s-a înființat pensiunea agroturistica (fie în aceeași cladire, fie în cladire 

independenta).  

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

modernizarea si extinderea structurilor de primire turistica, exceptând schimbarea 

destinației unei locuințe în structura de primire agroturistica.   

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.   

   

ATENTIE! Tipurile de structuri de primire turistica care pot fi finantate prin aceasta masura 

sunt: 

I. cu functiuni de cazare:  
(a) vile, 

(b) bungalow-uri, 

(c) cabane turistice, 

(d) campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, spatii de campare, 

(e) pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.  

Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata în acord cu capacitatea de cazare a 

respectivei structuri de primire turistica.  

ATENTIE!  În cazul constructiilor noi în structurile de primire turistica enumerate anterior, de la 

a) - d), suprafata de teren aferenta  trebuie sa fie de cel putin 1000 mp , iar în cazul celor 

prevazute la litera e), suprafata de teren va fi cea prevazuta în legislatia specifica din domeniul 

turismului, cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si 

turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea 

certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism); 

 

II. cu functiuni de alimentatie - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, cu 

specific (crama, cu specific local), pescaresc si vânatoresc, gradina de vara (clasificate conform 

Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor 

de turism). 

Structurile de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica (restaurante) eligibile în cadrul 

acestei masuri pot fi atât dependente de structurile de primire turistica, cât și independente de 

acestea. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistica 

cu functiuni de alimentatie publica (restaurante) trebuie sa fie de minimum trei stele.   



 
 

ATENTIE! Restaurantele independente de structurile de cazare primesc clasificare din 

partea Ministerului de Resort, conform normelor de clasificare, doar daca sunt situate în 

stațiuni turistice, așa cum sunt definite în HG 852/ 2008 pentru aprobarea normelor și 

criteriilor de atestare a stațiunilor turistice. Prin urmare, aceste tipuri de investiții sunt 

eligibile doar daca sunt realizate în stațiunile turistice aparținând spațiului rural definit 

conform PNDR.  

În cazul în care proiectul prevede investitii în structura de primire turistica si în activitati 

recreationale, iar aceste activitati se regasesc în criteriile suplimentare aferente structurii de 

primire turistica, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar 

proiectul nu va fi considerat un proiect combinat. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii în 

comp. a) si comp. b) sa fie considerat combinat, este nevoie ca solicitantul sa detina cod CAEN 

pentru investitiile de pe fiecare componenta.  

 ATENTIE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga 

standardul de calitate precizat în Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului 1051/ 

2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a 

licentelor si brevetelor de turism. Astfel, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si 

dotari cuprinse în Anexele la normele metodologice – criterii obligatorii si suplimentare privind 

clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ordinul 1051/ 2011. 

 

b)  Investitii în activitati recreationale 

 i. Investitii private în infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de 

structura de primire turistica precum: amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace 

de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în 

scop touristic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora 

(ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. 

ATENTIE! Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala 

(exemplu: sanie, trasura) sau manuala (exemplu: barca cu vâsle).  

  

c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc:  

i. construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovarii, 

prezentarii si vizitarii turistice;  

ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistica 

din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;  

iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.; 

iv. 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;   

v. investitii legate de înfiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”,al 

,,olaritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.).   

 

 



 
 

CONDITII de înfiintare a Centrelor Locale de Informare si Promovare Turistica – 

criterii,dotari si personal 

 

CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare si promovare turistica:  

 

a)Sediile centrelor locale de informare si promovare turistica trebuie sa fie situate în centrul 

localitatilor, pe strazi cu circulatie intensa, în cladiri independente sau la parterul unor imobile cu 

acces facil pentru turisti.  

b)Semnalizarea centrelor locale de informare si promovare  turistica se face prin panou/ firma 

luminoasa cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICA”, amplasat 

obligatoriu la intrarea în centrul local de informare si promovare turistica, în loc vizibil. 

c)Drumul spre centrele locale de informare si promovare turistica este semnalizat corespunzator 

prin panouri, indicatoare si alte asemenea. 

d)În fata sau în imediata apropiere a centrului local de informare si promovare turistica trebuie 

amenajate locuri de parcare gratuita, maximum 3 locuri de parcare. În cazul în care acest lucru 

nu este posibil, locurile de parcare trebuie amplasate la o distanta de maximum 500 m fata de 

centrul local de informare si promovare turistica. 

e)Centrele locale de informare și promovare turistica vor fi amplasate doar în comunele care sunt 

identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a 

Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgența nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu 

modificarile și completarile ulterioare). 

 

- DOTARI tehnice: 

a) 2 încaperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încapere va avea între 15     si 25 

mp); 

b) mijloace de telecomunicatie: telefon fix si fax; 

c) 1 echipament hardware si software, acces la Internet; 

d) instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta  la foc si 

antiefractie; 

e) grup sanitar; 

f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotari de uz gospodaresc si protectia muncii, de buna calitate; 

g) utilizarea exclusiva a spațiului pentru activitatea centrului local de informare și       promovare 

turistica și intrare separata, cu acces facil pentru turiști; 

h) materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltarii și/ sau marketingului 

serviciilor turistice legate de turismul rural; 

i) spatiu amenajat pentru expunere corespunzatoare a materialelor de promovare; 

j) baza de date cu structurile de primire turistica locale si site propriu de promovare si informare, 

cu posibilitatea de legare la centrele nationale de promovare turistica cu  accces on-line pentru 

colectarea si diseminarea informatiilor turistice. 

 



 
 

Atentie: Cheltuielile privind materialele de informare și promovare vor fi eligibile prin 

intermediul componentei d), cu respectarea mențiunilor prevazute în cadrul acestei componente.  

 

RESURSE UMANE: 

a) personal calificat (minimum 2 angajati) ca agent de turism sau ghid de turism care sa  asigure 

functionarea centrului minimum 10 ore zilnic;  

 

d) dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; 

Elaborarea de materiale promotionale, precum prima editare a materialelor în scopul  promovarii 

actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, harți, planuri ale localitaților, 

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

 

Atentie! Investitiile eligibile pentru aceasta componenta se rezuma la materialele promotionale 

enumerate anterior. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul: „Acest 

material promotional se distribuie gratuit.”  

 

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;   

- 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%.   

 

Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile: 

 

1. impozite si taxe fiscale; 

2. costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; 

3. comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; 

4. achizitionare de echipament second – hand;  

5. investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/ sau acvacultura; 

6. achizitionarea cailor pentru curse si competitii;  

7. cheltuieli generate de activitatile de crestere a cailor;  

8. achizitionarea de teren/ cladiri;  

9. achizitia de mijloace de transport pentru uz personal; 

10.  achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri  pentru a presta servicii de transport        

în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;  

11. TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real suportat de catre 

beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) 

nr.1698/ 2005;  



 
 

IMPORTANT! TVA-ul este o cheltuiala eligibila din FEADR pentru persoana impozabila 

(persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridicprecum si orice entitate 

capabila sa desfasoare o activitate economicîndeplineste cumulativ conditiile:  

- nu este înregistrata în scopuri de TVA (platitor de TVA);  

- TVA-ul este nerecuperabil; 

- este suportat  în mod real si definitiv  de catre aceasta (nu recupereaza  TVA-ul de la bugetul 

de stat sau din alte surse). 

 

ATENTIE! Pentru beneficiarii publici care acceseaza Masura 313, TVA-ul este cheltuiala 

neeligibila prin FEADR, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/ 2005, care indica în mod 

explicit aceasta categorie ca fiind exclusa de la finantarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest 

fond. Autoritati ale administratiei publice locale sau entitati publice finantate integral din 

bugetele acestora, organismele neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica pentru 

activitatea desfasurata fara scop patrimonial, îsi vor putea deconta sumele necesare acoperirii 

platii TVA, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate 

integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/ sau din cofinantarea 

aferenta, de la bugetul de stat în conformitate cu legislatia în vigoare (OUG 74/ 2009).  

 

12. costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate 

contului euro APDRP;  

13. contributia în natura;  

14. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, 

etc.;  

15. costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de 

afaceri si a studiilor de fezabilitate;  

16. costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.  

          

 Investitiile acestei masuri trebuie sa respecte prevederile din Hotarârea de Guvern nr. 224/ 2008 

privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala, cu modificarile și completarile ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
3.Criterii de selectie a proiectelor: 

 

Nr.crt Criteriu de selectie  Punctaj 

 

Pentru componentele a) Investitii în infrastructura de primire turistica si b) 



 
 

Investitii în activitati recreationale 

1. 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare 

pentru investitii similare în ultimii 3 ani. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii Cererii de 

Finantare – Sectiunea C – Finantari nerambursabile – solicitate si/ sau 

obtinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD si/ sau documentul 11.  

Se va puncta criteriul daca perioada de timp dintre data ultimei plati 

efectuate pentru investitia similara si data depunerii prezentului proiect 

este mai mare de 3 ani. 

Se puncteaza criteriul automat daca solicitantul nu a mai beneficiat de 

sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 

ani. 

0 

2. 

Proiecte din zone cu potential turistic ridicat, dar care nu sunt 

suficient dezvoltate din acest punct de vedere.   

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista 

comunelor cu potențial turistic. 

 Aceasta anexa a fost întocmita în conformitate cu Ordonanta de Urgenta 

nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare 

a teritoriului national. 

Sectiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificarile și 

completarile ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a 

punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistica (evaluare 

finala) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-

a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice 

 

0 

 -în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice 

(Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.   

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 

urmatoarea formula de calcul:  

Cmrt*15/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu doua zecimale).Nota: 

Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 de puncte. 

0 

 - în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice 

(Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.   

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 

urmatoarea formula de calcul:  

Cfmrt*25/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu doua zecimale). 

Nota:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de  

puncte. 

0 

3. 

Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un  

loc de munca/ 25.000 Euro investiti (valoarea de 25.000 Euro 

investiti în functie de tipul si data înfiintarii solicitantului). 

Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât si pentru micro- 

 

 

0 



 
 

întreprinderile în functiune, punctarea acestui criteriu se va face prin 

crearea cel putin a unui loc de munca raportat la 25.000 euro. 

Formula: daca valoare ajutor nerambursabil/ numar locuri de munca nou 

create <= 25.000 Euro, proiectul primeste punctaj, daca valoare ajutor 

nerambursabil/ numar locuri de munca nou create > 25.000 Euro, 

proiectul nu primeste punctaj.  

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de 

Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate 

completat de solicitantii privati si punctul 3.2 pentru solicitantii care 

completeaza Memoriul Justificativ) si pe baza formulelor de calcul 

prezentate. 

4. 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de pâna în 40 de ani la 

data depunerii proiectului. 

 Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificarii actului de  

identitate, dupa cum urmeaza: 

 sub 40 

de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului;  

 cu 

vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului;  

– întreprinzator persoana fizica 

cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului. 

În cazul proiectelor promovate de femei si care se regasesc în formele de 

organizare si în conditiile mentionate anterior se acorda punctaj la acest 

criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de 

Finantare. 

0 

5. 

Proiecte de investiții în activitați recreaționale.  

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca proiectul prevede în 

cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții private 

în infrastructura de agrement. 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, daca investițiile 

aferente activitaților recreaționale reprezinta component majoritara din 

punct de vedere valoric.   

0 

6. 

Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei 

din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii 

turistice. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este  prezentat 

si demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul  Justificativ si 

cheltuielile cu investitiile de producere a energiei din surse regenerabile 

sunt prevazute în devizul pe obiect, devizul general si bugetul indicativ. 

Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea 

investitiei pentru energie regenerabila în valoarea totala eligibila a 

proiectului. 

0 



 
 

7. 

Proiecte care prevad, prin activitatea propusa, pastrarea si 

promovarea culturii traditionale.  

Punctarea acestui criteriu se va face daca în cadrul SF/ MJ proiectul 

prevede, prin activitatea propusa, pastrarea si promovarea culturii 

traditionale prin achizitionarea de obiecte traditionale sau de mijloace de 

transport tradiționale cu tracțiune animala (ex.: sanii, trasuri, șarete, 

caruțe, etc.) și/ sau daca solicitantul prezinta precontracte încheiate cu 

diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - 

tradiționale pentru turiști.  

Acestea trebuie sa se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achizitionarea 

de obiecte traditionale în vederea amenajarii de structuri de primire 

turistica cu functiuni de cazare sau în vederea amenajarii restaurantelor, 

achizitionarea de mijloace de transport traditionale – sanii, trasuri, sarete, 

caruțe etc. ).   

În cazul în care, prin proiect, se prevede achizit ionarea de obiecte 

traditionale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa 

declaratia pe proprie raspundere din Sectiunea F a Cererii de Finantare. 

Declaratia pe propria raspundere trebuie sa contina obligatia solicitantului 

de a cumpara obiecte traditionale/ mijloace de transport tradiționale numai 

de la mesteri care detin unul din documentele: 

-  cartea de  mestesugar; 

- declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitati 

traditionale artizanale (eliberata de primarul localitatii, în mod gratuit). 

0 

8. 

Proiecte de investitii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va face 

daca în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structure de primire 

turistica  (pensiuni agro- turistice). 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, daca investitiile 

aferente agroturismului reprezinta componenta majoritara din punct 

de vedere valoric.   

0 

9. 

Proiecte care vizeaza prin activitatea propusa pastrarea si promovarea 

culturii traditionale prin achizitionarea de produse si obiecte certificate ca 

fiind produse traditionale de marca în vederea amenajarii structurilor de 

primire turistica  . 

20 

10. Proiecte care prevad investitii în energie regenerabila. 25 

11. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelasi tip de investitie.  15 

12. 
Proiect derulat de persoane cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii  

proiectului.  
30 

13. Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.  10 

 TOTAL 100 

Pentru componentele a) si b),  punctajul minim realizat va fi de 20 puncte 

 

Pentru componentele c) Investitii în infrastructura la scara mica precum centrele de 



 
 

informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.”si d) Dezvoltarea si/sau marketingul 

serviciilor turistice legate de turismul rural 

 

1. 

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel national/  

regional/ judetean sau local (de tip LEADER).  
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 

a. proiectul este inclus într-o strategie județeana/ locala (de tip 

LEADER)  Punctarea acestui criteriu se va face daca solicitantul 

demonstreazaîn SF/ MJ ca proiectul face parte dintr-o strategie județeana 

aprobataprintr-o hotarâre a Consiliului Județean, respectiv dintr-o 

strategie locala (de tip Leader) a unui GAL autorizat.Solicitantul va 

prezenta documentele care atesta aspectele anterior menționate. 

0 

 b. proiectul vizeaza investiții și/ sau promoveaza ariile naturale 

protejate (parcuri naționale, rezervatii naturale, etc)   
Proiectul este punctat daca îndeplinește simultan urmatoarele condiții:  

- respectiva arie trebuie sa fie situata parțial sau total pe raza teritorial - 

administrativa a comunei/ comunelor vizate prin proiect;  

- în SF/ MJ sunt prevazute investiții și/ sau activitați de promovare în 

ariile naturale protejate;  

- solicitantul prezinta un protocol de colaborare cu administratia 

respectivei arii naturale protejate care sa prevada promovarea acesteia pe 

durata de monitorizare a proiectului.  

Nota: Ariile naturale protejate sunt constituite în conformitate cu 

Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice.  

Solicitantul va prezenta documentul care atesta instituirea regimului arie 

protejata, conform legislației menționate. 

0 

2. 

Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 

comune si în care exista minimum 15 actiuni/ investitii de turism.  

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverintelor eliberate de 

catre primariile din zona omogena respectiva, documentul 20 din lista 

documentelor justificative si pe baza analizei Studiului de Fezabilitate/ 

Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).  

Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc în zona omogena vizeaza 

structuri de primire turistica, obiective naturale și culturale, activitați 

recreaționale, evenimente specific locale etc. 

O zona omogena poate face obiectul unui singur proiect, iar cele 

minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie sa fie dispersate pe întreaga 

suprafața a zonei omogene. 

0 

3. 
Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat 
0 



 
 

si demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea 

proiectului). 

Promovarea traditiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea 

accesului turistilor la evenimente, festivaluri culturale traditionale, serbari 

pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere mestesugaresti si 

expozitii de obiecte traditionale, etc. prin actiuni de promovare si 

informare. 

4. Proiecte care vizeaza prin activitatea propusa pastrarea si promovarea 

culturii traditionale prin achizitionarea de produse si obiecte certificate ca 

fiind produse traditionale de marca în vederea amenajarii structurilor de 

primire turistica  . 

20 

5. Proiecte care prevad investitii în energie regenerabila. 25 

6. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru acelasi tip de investitie. 15 

7. Proiect derulat de persoane cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii  

proiectului. 
30 

8. Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale. 10 

 TOTAL 100 

  
Pentru componentele c) si d)  punctajul minim realizat va fi de 20 puncte 
 
Selectia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, în cadrul sumei alocate pe sesiune.  

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:  
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în functie de:  

CD1 – Proiecte care se incadreaza in valoarea medie prevazuta in apel pentru fiecare tip de investitie.( 

se vor clasifica proiectele in functie de valoarea sprijinului ).  

CD2- Proiecte care prevad investitii in energie regenerabila in functie de valoarea acesteia ( se vor 

clasifica proiectele de la investitia cea mai mare la cea mai mica ) 

CD3- Parteneriate. ( se vor clasifica proiectele in functie de existenta sau nu a unui parteneriat ).  

CD4- Proiecte depuse de tineri sub 40 de ani.  

 
Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face 

dupa aprobarea Raportului final de Selectie de catre Comitetul de selectie, adica cel tarziu la data 

de 08.04.2014. GAL Valea Somesului va notifica în scris si prin intermediul paginii de internet 

www.galvaleasomesului.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare 

depuse de catre acestia. De asemenea, lista proiectelor depuse, eligibile, selectate sau neselectate 

la finantare va fi disponibila si la sediul GAL Valea Somesului, Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, 

nr. 35, Salaj. 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 313 sunt cuprinse în „GHIDUL 

SOLICITANTULUI” – distribuit GRATUIT. Va asteptam la sediul GAL Valea Somesului in  

localitatea Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Salaj, tel: 0784 845 840 pentru informatii  

suplimentare si lamuriri. De asemenea, va informam asupra faptului ca la sediul nostru exista 

variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente 

masurilor lansate.   



 
 

 

 

 

 

DECLARAṬIE 

 

Subsemnatul ………………………. declar pe propria răspundere că mă angajez să 

raportez către GAL Valea Someṣului toate plăṭile aferente proiectului selectat, plăṭi ce vor fi 

efectuate  de APDRP către mine ca beneficiar. 

Menṭionez că raportarea o voi realiza după primirea de la CRPDRP a “Notificării 

beneficiarului cu privire la confirmarea plăṭii” în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării 

plăṭii. 

 

Data          Semnătura  

 
 


