
 
 
 

 

FIȘA MĂSURII 7.5 - Sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de agrement, în 

informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică 

Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS 7.5  

PNDR: M 7   

Tipul măsurii:     

▪  INVESTIŢII 

        □  SERVICII 

        □  SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Dezvoltarea economică socială durabilă a teritoriului GAL Cheile Sohodolului este legată de 

îmbunătățirea infrastructurii de agrement, de informarea turiștilor și a infrastructurii turistice 

la scară mică. Posibilitățile de dezvoltare a turismului din zonă sunt legate de asigurarea 

conservării și evidențierii obiectivelor culturale, istorice, naturale existente în teritoriu, 

turismul reprezintă o alternativă la activitatea tradițională – agricultura. 

Datorită PTT1 - Patrimoniu natural deosebit, zone cu valoarea naturala ridicată și suprafețe 

mari aflate în Situri Natura 2000, PTT 2 – Prezența în teritoriu a unor lacuri și râuri foarte 

importante (Jiu, Bistrița, Tismana, Sohodol, Jiul de Vest, lacuri: Vaja, Clocotiș), PTT 3 - 

Patrimoniu cultural foarte bogat: biserici de lemn, monumente istorice, arhitectură, zone de 

interes istoric și cultural, propice pentru turism religios și cultural – istoric, PTT 5 - Floră și 

faună foarte variata, specii rare de plante (Păduri deosebite), PTT 6 - Posibilitate de turism 

speologic, de alpinism, de agrement (rafting, ciclism), PTP 6 Ospitalitatea renumită a 

locuitorilor, implicarea acestora în festivaluri tradiționale, inclusiv gastronomice, dar și OE 2 - 

Posibilitatea de a dezvolta turistic zona, de a valorifica potențialul natural și antropic al 

teritoriului, OOSI 5 – Relația strânsă și stabilă între autoritățile locale și cele de la nivel 

județean care favorizează acțiunile de dezvoltare a teritoriului, diminuează efecte negative 

ale AOSI 2 - Degradarea spațiilor dezafectate, a clădirilor tradiționale cu valoare culturală și a 

monumentelor istorice, AE 1 - Interes scăzut față de patrimoniul arhitectural local și față de 

moștenirea culturală a comunității rurale, alterarea și pierderea moștenirii culturale și a 

tradițiilor rurale, AE - 5.Poluarea mediului prin practicarea unui turism „neecologic". 

Contribuţia măsurii la domeniile de intervenţie - DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale  

Măsura corespunde obiectivelor art. 20, alin. 1, lit. e)  din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

Sprijinul acordat prin măsura 7.5, prin investițiile în crearea, îmbunătățirea sau 

extinderea serviciilor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente, precum și a 

informării turiștilor va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația din 

teritoriul GAL și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea 

decalajelor rural-urban, dar și la promovarea din punct de vedere touristic a teritoriului GAL.  

Măsura contribuie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013 P6: Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

Obiectiv general: iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Obiective specifice ale măsurii:  

a) Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii turistice; 



 
 
 

 

b) Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică; 

c) Dezvoltarea activităților turistice în teritoriul GAL care să contribuie la creșterea 

atractivității zonei. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: 

Mediu și climă - În vederea dezvoltării durabile a comunităților din teritoriul GAL, în sensul 

unei mai bune înţelegeri a asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind 

schimbările climatice, investițiile în servicii de bază, vor contribui creșterea calității vieții in 

mediul rural.  

Inovare - Sprijinul acordat dezvoltării investițiilor de uz public în infrastructura de agrement, 

în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică este esenţial pentru 

dezvoltarea economică a zonelor rurale. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din 

mediul rural să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator.  

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Beneficiarii actiunilor sprijinite prin această 

măsură sunt beneficiarii direcți prevăzuți în măsurile 7.2, 7.3, 7.4. De asemenea, beneficiarii 

indirecți ai măsurii sunt beneficiari direcți ai măsurilor 1.2, 6.2, 6.4.  

Sinergia cu alte măsuri din SDL:  Măsura contribuie la îndeplinirea obiectivului III, Prioritatea 

-6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 

alături de M.7.2 care sprijină investițiile în infrastructura la scară mica,   M.7.3 care sprijină 

infrastructura în bandă largă, M 7.4 servicii de bază. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

. Prin această măsură vor fi sprijinite proiecte care vizează valorificarea și promovarea 

elementelor culturale, crearea infrastructurii de semnalizare turistică, proiecte inovative care 

folosesc mijloace moderne de comunicare, aplicații informatice pentru promovarea întregului 

teritoriu.    

3. Trimiteri la alte acte legislative  

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000  

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane  

Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman  

R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și 

de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului  

R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013,R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013, Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 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;  

Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;  

Legea 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;  

Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

ulterioare;  

4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

• ONG din teritoriul GAL 

• Unitățile administrativ teritoriale și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare 

• Parteneriatele între autoritatile publice locale și ONG-uri 

 

Beneficiari indirecţi: 

- Populația din teritoriul GAL. 

- Operatorii economici din domeniul turismului. 

➢ 5.Tip de sprijin -  Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în 

avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 

100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 

1305/2013.” 

➢ Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 

1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis 

primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim 

al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile și neeligibile 

Operațiuni/Acțiuni eligibile pentru suport:  

a) Crearea și/sau dezvoltarea traseelor turistice, traseelor tematice, punctelor de informare 

turistica; 

b) Semnalizarea elementelor turistice, naturale, culturale, istorice din teritoriul GAL; 

c) Crearea itinerariilor pentru activități sportive, culturale etc. 

d) Crearea unei baze de date cu informații turistice (oportunități de cazare, obiective 

istorice,  turistice și culturale etc) și dezvoltarea de aplicații inovative care vin în sprijinul 

turiștilor (aplicații gratuite pentru dispozitive mobile etc). 

e) Valorificarea patrimoniului natural deosebit, a siturilor Natura 2000  

f) Activitati de marketing si promovare a traseelor/obiectivelor/evenimentelor turistice din 

teritoriul GAL (inclusiv elaborarea de materiale de promovare, website-uri, filme de 

promovare etc.) 

g) Achizitia mijloacelor motorizate pentru amenajarea si intretinerea traseelor turistice 

Operațiuni/Acțiuni neeligibile: 

a) Achiziționarea de bunuri second hand; 

b) Închirierea de mașini, instalații și echipamente. 

7.Condiţii de eligibilitate 



 
 
 

 

▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;   

▪ Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură;  

▪ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL;  

▪ Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia; 

▪ Investitia trebuie sa se adreseze populatiei din cel putin 2 UAT-uri din teritoriul GAL; 

▪ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, 

precum și cu obiectivele SDL. 

8.Criterii de selecţie 

➢ Principiul aplicarii in parteneriat 

➢ Proiecte care acoperă o zonă alcătuită din cel puţin 3 UAT-uri 

➢ Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară; 

➢ Proiecte de investiţii integrate, prin combinarea a cel puţin două activităţi 

eligibile; 

➢ Principiul accelerării implementării  

Punctarea fiecărui criteriu de selecție va fi detaliată în Ghidul Solicitantului și va respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Prioritizarea se va 

face în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din SDL.9. 

Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele de investitii integrate va fi de maxim 74.000 

euro/proiect, iar pentru restul proiectelor de investitii sprijinul public nerambursabil va fi de 

maxim 3.366 euro/proiect. 

Intensitatea sprijinului: 

➢ 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

➢ 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

➢ 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului; 

10. Indicatori de monitorizare 

Număr de proiecte care beneficiază de sprijin - 3 

Cheltuială publică totală: 60000 euro 

Populație netă care beneficiază de condiții de viață îmbunătățite -  200 locuitori 

 

 

 

 

 


