
Denumirea măsurii Turism cultural și de agrement  

Codul măsurii Măsura  M8/ 6B 

Tipul măsurii  INVESTIȚII  

 SERVICII  

 SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

Măsura are în vedere încurajarea dezvoltării zonelor rurale pe baza patrimoniului cultural 

(imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin dezvoltarea serviciilor de 

agrement, culturale, turistice și a infrastructurii aferente. Prin această măsură se 

urmărește conservarea patrimoniului cultural, turistic și de mediu prin crearea de 

legături care să dezvolte într-o manieră omogenă relațiile dintre mai multe tipuri de 

turism. De asemenea, potențarea tuturor elementelor de indentitate locală facilitează 

creșterea atractivității turistice din zonele rurale și contribuie la dezvoltare economică 

echilibrată în comunități. 

Totodată măsura vizează încurajarea investițiilor în crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a investițiilor de uz 

public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică 

la scară mică, acțiuni importante pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri local 

și reprezintă elemente esențiale pentru creşterea calităţii vieţii și care pot conduce la 

inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale. 

1.1 Justificare. Corelare 

cu analiza SWOT 

Conform SWOT resursele existente în teritoriul acoperit de 

GAL Someș-Nadăș sunt evidențiate de diversitate atât la 

nivel material cât și imaterial. Deși sectorul turistic nu este 

foarte bine potențat în teritoriu prin faptul că analiza de 

diagnostic indică număr mic de turiști sosiți, capacitate 

mică de primire, nevoia de a crește acest atractivitatea 

zonelor se resimte dat fiind faptul că în teritoriu există 

numeroase destinații culturale (muzee, biserici de lemn), 

dar și de agrement (zone HNV, Pădurea Hoia-Baciu, zona 

montană – Munții Apuseni etc.). Prin sprijinirea 

proiectelor de investiții în crearea și amenajarea de trasee 

turistice, ghidaje prin zonele HNV, trasee care includ 

vizitarea muzeelor existente în teritoriu, a bisericilor de 

lemn etc., se contribuie la consolidarea identității 

teritoriului și la o dezvoltare economică omogenă cu 

celelalte sectoare (agricol, non-agricol). Proximitatea față 

de Cluj-Napoca, aduce un avantaj important în valorificare 

produselor și serviciilor locale, toate acestea contribuind 

la creșterea atractivității  și transformării teritoriului GAL 

Someș-Nadăș o destinație de petrecere a timpului liber 

ideală pentru turiști.   

1.2. Obiective de 

dezvoltare rurală al Reg. 

(UE) 1305/2013, art.4 

iii) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor si comunităților rurale, inclusiv crearea si 

menținerea de locuri de munca. 

1.3. Obiectivul specific 

local al măsurii 

O2. Creșterea calității vieții populației în teritoriul GAL 

Someș-Nadăș prin investiții în infrastructura socială, 



turistică și prin sprijinirea dezvoltării serviciilor cu 

caracter incluziv 

1.4. Contribuție la 

prioritatea/prioritățile 

prevăzute la art.5, 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și 

a dezvoltării economice în zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde 

obiectivelor art. 20 din 

Reg.(UE) nr.1305/2013 

Art. 20 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 

rurale, punctul 1. Lit. B), d), e) și f). 

1.6. Contribuția la 
domeniile de intervenție 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

1.7. Contribuția la 
obiectivele transversale 
ale Reg.(UE) 1305/2013 

Mediu și climă 

În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în 

sensul unei mai bune înțelegeri a asumării angajamentelor 

de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, 

investițiile legate de turism și patrimoniu natural vor 

încuraja practicarea unui turism responsabil care să evite 

degradarea zonelor naturale sensibile și, mai mult decât 

atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la 

promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru 

locuitorii mediului rural. 

Inovare 

Sprijinul acordat pentru îmbunătățirea sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

investiții în infrastructura de agrement, în informarea 

turiștilor și în infrastructura turistică la scară mica, 

întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului 

cultural și natural al satelor și susținerea investițiilor de 

promovarea și conservarea patrimoniului local sunt 

esențiale pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale, 

întrucât permit afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi 

încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. 

1.8. Complementaritate 
cu alte măsuri din SDL 

Din prisma beneficiarilor direcți și indirecți, măsura este 

complementară cu: 

M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității 

locale în teritoriul GAL Someș-Nadăș 

M3/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului 

1.9. Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

În ceea ce privește contribuția la aceeași prioritate, 

măsura este sinergică cu: 

M1/6B Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru 

comunitatea din teritoriul GAL Someș-Nadăș 

M2/6B Incluziune socială și combaterea sărăciei în 

teritoriul GAL Someș-Nadăș 

M3/6B Dezvoltare durabilă și protecția mediului 

M7/6B Afirmarea și promovarea valorilor și identității 

locale în teritoriul GAL Someș-Nadăș 

2. Valoarea adăugată a măsurii 



- Măsura contribuie la dezvoltarea sustenabilă al identității locale prin prioritizarea 

investițiilor în conservarea patrimoniului local; 

- Măsura contribuie la realizarea incluziunii sociale în teritoriu prin prioritizarea 

proiectelor dezvoltate de structurile de economie socială; 

- Contribuția la creșterea atractivității teritoriului și la stimularea consumului de 

produse locale; 

- Stimularea creării de relații economice între micii producători autorizați și 

proprietarii de agropensiuni sau unități de cazare turistică; 

- Consolidarea brandurilor locale în ceea ce privește sectorul turistic, cultural, de 

mediu și agroalimentar. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

- Directive ale Parlamentului European şi a Consiliului: 2000/60/CE, 91/271/CEE, 

98/83/EC; 

- Regulamente ale Uniunii europene: R (UE) nr.1407/2013, R(UE) nr.1303/2013  R (UE),  
nr.480/2014 , R (UE) nr.808/2014 ; 

- - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- - Hotărârea Guvernului nr.866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și 

durata de școlarizare; 

- - Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativLegea nr.215/2001 a 

administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- - Hotărârea de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- - Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice OUG. Nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modifările 

și completările ulterioare HG Nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

- Ordonanţa de Guvern (OG) Nr.8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  

Alte acte normative aplicabile în domeniul fiscal 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari 

direcți 

Autorități Publice Locale  

Asociații de Dezvoltare Intercomunitară  

Organizații neguvernamentale constituite în baza OG 26/2000  

 

4.2. Beneficiarii 

indirecți 

 

Populația teritoriului  

Mediul privat din teritoriu  

Grupuri vulnerabile 



5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant 

- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 

Reg.(UE) nr. 1305/2013 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile 

6.1 Tipuri de acțiuni eligibile  

• Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea 

patrimoniului cultural (imobil, mobil și imaterial) și natural al satelor, al peisajelor 

rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele 

socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică; 

- Restaurarea ecosistemelor naturale inclusiv zonele cu o valoare naturală mare; 

- Restaurarea sau crearea de zone de sălbăticie; 

- Crearea de trasee turistice  

- Studii teritoriale pentru conceperea de măsuri locale agricole şi de mediu şi 

acţiuni de informare asupra măsurilor agricole şi de mediu; 

- Activităţi de informare şi de creştere a conştientizării, de exemplu centre pentru 

vizitatori în zone protejate, acţiuni de publicitate, interpretare şi cărări tematice; 

- Conservarea patrimoniului construit de dimensiuni mici; 

- Acţiuni de inventariere pentru listarea locațiilor de patrimoniu cultural/natural; 

- Întreținerea/dotarea muzeelor. 

- Modernizarea/consolidarea/renovarea infrastructurii rutiere și tehnico-

edilitare; 

- Achiziția de dotări/echipamente tehnico-edilitare; 

• investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică; 

- Demarcarea zonelor turistice; 

- Amenajarea de trasee turistice pentru drumeții/cicloturism/echitație; 

- Construirea şi modernizarea centrelor de informaţii turistice, informaţii şi 

îndrumare pentru vizitatori; 

- Construirea de adăposturi şi facilități de siguranţă legate de turismul responsabil 

și durabil; 

- Amenajarea unor puncte de belvedere sau puncte de observație, dotarea unor 

puncte de geo-caching, etc.; 

- Plasarea unor panouri informative, indicatoare, etc. (conectate la aplicație pe 

telefon unde pot fi găsite informații despre locul respectiv); 

- Stabilirea de sisteme de rezervări online pentru servicii turistice; 

- Dezvoltarea sistemelor de rezervări online pentru servicii turistice; 

- Dezvoltarea turismului responsabil cu caracteristicile sale de bază (la scară mică, 

produse specifice locale, drepturi de proprietate pentru localnici, forţă de muncă 

locală, legături cu companiile locale, afinităţi socio-culturale puternice, impact 

negativ limitat asupra mediului înconjurător). 

• investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente; 

- Investiţii în facilități care sprijină activităţi de recreație și agrement; 



- Investiţii în stabilirea, extinderea şi modernizarea facilităţilor care furnizează 

servicii de bază (pieţe locale, centre de comunitate pentru activităţi de societate, 

etc.) 

- Investiţii în proiecte de inovație de furnizare a serviciilor, adică legate de mijloace 

alternative de sisteme de transport public sau îmbătrânire activă. 

-  Modernizarea, reabilitarea și sau dotarea căminelor culturale 

6.2 Tipuri de acțiuni neeligibile 

- Prestarea de servicii agricole; 

- Achiziția echipamentelor/utilajelor second-hand; 

- Achiziție de mijloace de transport sau utilaje pentru uz personal; 

- Alte activități care contravin normelor în vigoare privind dubla finanțare; 

- Alte activități decât cele considerate a fi eligibile. 

7. Condiții de eligibilitate 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite 

prin măsură; 

- Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie pe teritoriul 

GAL. 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea 

investiției; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării 

unei documentații tehnico-economice; 

- Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în 

dificultate; 

- Proiectul să răspundă analizei SWOT a teritoriului. 

8. Criterii de selecție 

- Proiecte în domeniul turismului durabil/ecoturism 

- Proiecte care dezvoltă o activitate de agrement deja existentă 

- Proiecte care propun dezvoltarea unei noi activități de agrement, inexistentă pe 

teritoriul GAL 

- Proiecte care pun în valoare identitatea locală; 

- Proiecte integrate (cel puțin două dintre domeniile prezentate: mediu, cultură, 

agrement etc.); 

- Proiecte care prevăd legături între mai mult de două obiective turistice; 

- Proiecte care stimulează parteneriatul Public-Privat; 

- Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți și/sau indirecți ai M3/6B și M7/6B 

din cadrul SDL. 

- Pentru proiectele privind modernizarea, reabilitarea și/sau dotarea căminelor culturale: 
- Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic  al 

localității rurale; 

- Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale 

desfășurate. 

9. Sume aplicabile și rata sprijinului: 



Intensitatea sprijinului:  

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 90%;  

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

Sume aplicabile: 

Minim 5.000 și Maxim 70.000 EUR 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de persoane care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (15.000 de 

locuitori); 

Număr de UAT în cadrul căreia se fac investițiile (3 UAT); 

Populația netă și structuri locale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite (8); 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/Strategia_Nationala_de_Competitivitate_Anexa_1.pdf

