
     
 

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, Axa LEADER 

Contract de finanţare Nr. C4312011071560008/12.01.2012 
 

 Data publicării: 19.09.2012  
 

APEL DE SELECŢIE Măsura 41-313L 
 

ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 
 

 
 
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:M 41-313 L-1/12  
 
 
Asociaţia Alutus Régió Egyesület anunţă lansarea, în perioada 19.09.2012 – 
18.10.2012, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 41-313 L  
 

Data lansării apelului de selecţie: 19.09.2012  
 
Data limită de depunere a proiectelor: 18.10.2012  
 
Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: depunerea 

proiectelor pentru Măsura 41-313 L se va face la birourile Asociaţiei Alutus Régió 
Egyesület, din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, et. I, cam. 4, şi localitatea 
Bodoc, nr. 65 în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 15:00.  

 
Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată 

pentru finanţarea unui proiect:  
-   Fondul disponibil pentru Măsura 41-313 L este de 313.007 Euro  
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui 

proiect este de 20.867 Euro.  
-   Intensitatea sprijinului este între 50%-100% 



- până la 100% pentru investiţiile de interes public negeneratoare de 
profit, 

- 85% în cazul proiectelor de investiţii în agroturism;  
- 85% în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 
- 50% pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 

 
MODALITATEA DE ANUNŢARE A REZULTATULUI  PROCESULUI DE 
SELECŢIE A PROIECTELOR se desfăşoară conform conform Regulamentului 
privind procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web 
http://www.alutusregio.ro/images/files/pdfs/regulament.pdf  
 
 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE NECESARE DEPUNERII PROIECTELOR 
Proiectele se vor întocmi în conformitate cu cerinţele Ghidului solicitantului aferent 
Măsurii 313 disponibile pe site-ul www.apdrp.ro  
 
 
CERINŢE DE CONFORMITATE ŞI ELIGIBILITATE 
Solicitantul finanţării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 
eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului solicitantului aferent Măsurii 313 şi ale 
Planului de Dezvoltare Locală (PDL) al Asociaţiei Alutus Régió Egyesület. 
 
PROCEDURA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 
Selecţia proiectelor se va realiza conform conform Regulamentului privind 
procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor publicat pe pagina de web 
http://www.alutusregio.ro/images/files/pdfs/regulament.pdf  
 
 
 
Criterii de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu: 
 
Măsura 313 – ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE 
 
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI 
NR.CRT. CRITERII DE SELECŢIE  PUNCTAJ 

 Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura 
de primire turisticã şi b)Investiţii în activitãţi 

recreaţionale 

 

1. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte 
fonduri comunitare pentru investiţii similare în 

25 
 



ultimii 3 ani.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificãrii 
Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţãri 
nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor 
de date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11.  
Se va puncta criteriul dacã perioada de timp dintre 
data ultimei plãţi efectuate pentru investiţia similarã şi 
data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 
ani.  
Se puncteazã criteriul automat dacã solicitantul nu a 
mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare 
pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. 

2. Proiecte din zone cu potenţial 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 potenţial turistic. Aceastã 
anexã a fost întocmitã în conformitate cu Ordonanţa 
de Urgenţã nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a 
metodologiei de acordare a punctajului total aferent 
potenţialului de dezvoltare turisticã (evaluare finalã) 
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-
patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice  
 
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de 
resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 6 
puncte.  
 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent 
aplicându-se urmãtoarea formulã de calcul:  
Cmrt*6/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu 
douã zecimale).Notã: Punctajul maxim al Cmrt 
conform Anexei 10 este de 45 de puncte.  
  

 
 
 
 

Max. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Proiectele care prin activitatea propusã creazã mai 

mult de un loc de muncã/ 25.000 Euro investiţi 
(valoarea de 25.000 Euro investiţii în funcţie de 
tipul şi data înfiinţãrii solicitantului).  
Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi 
pentru microîntreprinderile în funcţiune, punctarea 
acestui criteriu se va face prin crearea cel puţin a unui 
loc de muncã raportat la 25.000 euro.  
Formula:  
dacã valoare ajutor nerambursabil/ numãr locuri de 
muncã nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte 
punctaj,  
dacã valoare ajutor nerambursabil/ numãr locuri de 
muncã nou create > 25.000 Euro, proiectul nu 
primeşte punctaj.  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 
datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ (punctul 7.2 din Studiulde Fezabilitate 
completat de solicitanşii privaţi şi punctul 3.2 pentru 
solicitanţii care completeazã Memoriul Justificativ) şi 
pe baza formulelor de calcul prezentate.  
 

5 

4. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de pânã 
în 40 de ani la data depunerii proiectului.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificãrii 
actului de identitate, dupã cum urmeazã:  
- persoanã fizicã sau persoanã fizicã autorizatã (PFA), 
cu vârsta  
sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 
proiectului;  
- societate cu rãspundere limitatã, cu asociat unic 
persoanã fizicã cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;  
- întreprindere individualã, titularul – întreprinzãtor 
persoanã fizicã cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se 
regãsesc în formele de organizare şi în condiţiile 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 



menţionate anterior se acordã punctaj la acest criteriu, 
indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii 
de Finanţare.  
 

5. Proiecte de investiţii în activitãţi recreaţionale.  
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacã 
proiectul prevede în cadrul SF/ MJ investiţii de tipul 
celor din componenta b, investiţii private în 
infrastructura de agrement.  
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, 
dacã investiţiile aferente activitãţilor recreaţionale 
reprezintã componenta majoritarã din punct de vedere 
valoric.  
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

6. Proiecte care au în componenţã şi investiţii de 
producere a energiei din surse regenerabile 
utilizate în scopul desfãşurãrii activitãţii turistice.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacã acest 
lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu 
investiţiile de producere a energiei din surse 
regenerabile sunt prevãzute în devizul pe obiect, 
devizul general şi bugetul indicativ.  
Punctajul se acorda proporţional cu ponderea pe 
care o are valoarea investiţiei pentru energie 
regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 

 
 
 
 
 
 
 

MAX 
2 

7. Proiecte care prevãd, prin activitatea propusã, 
pãstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face dacã în cadrul SF/ 
MJ proiectul prevede, prin activitatea propusã, 
pãstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace 
de transport tradiţionale cu tracţiune animalã (ex.: 
sãnii, trãsuri, şarete, cãruţe, etc.) şi/ sau dacã 
solicitantul prezintã precontracte încheiate cu diferiţi 
organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cultural - tradiţionale pentru turişti. 
 
Acestea trebuie sã se încadreze în tipicul proiectului 
(ex.: achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea 
amenajãrii de structuri de primire turisticã cu 
funcţiuni de cazare sau în vederea amenajãrii 
restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport 
tradiţionale – sãnii, trãsuri, şarete, cãruţe etc. ).  
 
În cazul în care, prin proiect, se prevede 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace de 
transport tradiţionale, solicitantul va completa 
declaraţia pe proprie rãspundere din Secţiunea F a 
Cererii de Finanţare.  
Declaraţia pe propria rãspundere trebuie sã conţinã 
obligaţia solicitantului de a cumpãra obiecte 
tradiţionale/ mijloace de transport tradiţionale numai 
de la meşteri care deţin unul din documentele:  
-cartea de meşteşugar;  
- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a 
desfãşura activitãţi tradiţionale artizanale (eliberatã de 
primarul localitãţii, în mod gratuit).  
 

 
 
 
 
5 

8. Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea 
acestui criteriu se va face dacã în cadrul SF/ MJ 
proiectul prevede investiţii în structuri de primire 
turisticã (pensiuni agro- turistice).  
 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, 
dacã investiţiile aferente agroturismului reprezintã 
componenta majoritarã din punct de vedere valoric. 

 
 

10 

 
 
CRITERII DE SELECŢIE DIN PDL 
 

9. Solicitanţi exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploataţiile care produc,în principal, pentru 
consumul propriu,dar care comercializează şi oparte 
din producţia realizată. Dimensiunea economică a 
exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia între 2 

3 



şi 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de 
Fezabilitate/Memoriul Justificativ. Elementele de 
calcul sunt prezentate în Ghidul 
Solicitantului.Categoriile de solicitanţi care pot primi 
punctaj la acest criteriu de selecţie sunt  

- Persoană fizică  
- Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza 

OUG.nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare  

- Intreprindere individuală  înfiinţată în baza 
OUG.nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare  

10. Solicitantul este o formă asociativă recunoscute 
conform legistlaţiei naţionale în vigoare.(grupuri 
de producători, asociaţie,parteneriat) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie,solicitantul ataşează la Cererea de finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta este 
membru al uneia din următoarele forme asociative 

- grupuri de producători recunoscute în 
conformitate cu Legea nr.338/2005,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- asociaţii profesionale cu profil agricol 
constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- cooperative agricole constituite conform Legii 
nr.566/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite 
conform Legii nr.138/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare 

- societate agricolă constituite conform Legii 
nr.36/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare sau întreprindere familială constituite 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/2008 
care aplică în nume propriu. 

Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute 
la nivel local,judeţean şi naţional. 

2 



 
11. Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme 

de mediu  
2 

12. Proiecte de investiţii în agroturism ai căror 
aplicanţi nu au beneficiat de sprijin pentru 
investiţii prin măsurile Axei 1. 
Punctarea acestui criteriu se va face după verificarea 

în baza de date FEADR 

5 

 TOTAL 100 
 
CRITERII DE SELECŢIE DIN GHIDUL SOLICITANTULUI 
 
 
NR.CRT. CRITERII DE SELECŢIE  PUNCTAJ 

 Pentru componentele c) Investiţii în infrastructura 
la scarã micã precum centrele de informare, 
amenajarea de marcaje turistice, etc.”şi d) 
Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice 
legate de turismul rural 

 
 

1. Proiecte incluse într-o strategie de promovare la 
nivel naţional/ regional/ judeţean sau local (de tip 
LEADER).  
 
Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:                     
a. proiectul este inclus într-o strategie judeţeanã/ 
localã (de tip LEADER)  
Punctarea acestui criteriu se va face dacã solicitantul 
demonstreazã în SF/ MJ cã proiectul face parte dintr-o 
strategie judeţeanã aprobatã printr-o hotãrâre a 
Consiliului Judeţean, respectiv dintr-o strategie localã 
(de tip Leader) a unui GAL autorizat.  
Solicitantul va prezenta documentele care atestã 
aspectele anterior menţionate.  
b. proiectul vizeazã investiţii şi/ sau promoveazã 
ariile naturale protejate (parcuri naţionale, 
rezervaţii naturale, etc)  
Proiectul este punctat dacã îndeplineşte simultan 
urmãtoarele condiţii:  
-respectiva arie trebuie sã fie situatã parţial sau total 
pe raza teritorial - administrativã a comunei/ 

Max. 45 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



comunelor vizate prin proiect;  
-în SF/ MJ sunt prevãzute investiţii şi/ sau activitãţi de 
promovare în ariile naturale protejate;  
- solicitantul prezintã un protocol de colaborare cu  
administraţia respectivei arii naturale protejate care sã 
prevadã promovarea acesteia pe durata de 
monitorizare a proiectului.  
 
Notã: Ariile naturale protejate sunt constituite în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţã nr. 57 din 20 
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sãlbatice.  
Solicitantul va prezenta documentul care atestã 
instituirea regimului arie protejatã, conform legislaţiei 
menţionate. 

2. Proiectele care acoperã o zonã omogenã alcãtuitã 
din cel puţin 3 comune şi în care existã minimum 
15 acţiuni/ investiţii de turism.  
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 
adeverinţelor eliberate de cãtre primãriile din zona 
omogenã respectivã, documentul 20 din lista 
documentelor justificative şi pe baza analizei 
Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ 
(descrierea proiectului).  
Acţiunile şi investiţiile în turism ce se regasesc în 
zona omogenã vizeazã structuri de primire turisticã, 
obiective naturale şi culturale, activitãţi recreaţionale, 
evenimente specific locale etc.  
 
O zonã omogenã poate face obiectul unui singur 
proiect, iar cele minimum 15 acţiuni/ investiţii trebuie 
sã fie dispersate pe întreaga suprafaţã a zonei 
omogene. 

17 
 

3. Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor 
culturale.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacã acest 
lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea 
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proiectului).  
Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere 
organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la 
evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbãri 
pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere 
meşteşugãresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. 
prin acţiuni de promovare şi informare. 

 
CRITERII DE SELECŢIE DIN PDL 

4. Solicitanţi exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploataţiile care produc,în principal, pentru 
consumul propriu,dar care comercializează şi oparte 
din producţia realizată. Dimensiunea economică a 
exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia între 2 
şi 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de 
Fezabilitate/Memoriul Justificativ. Elementele de 
calcul sunt prezentate în Ghidul 
Solicitantului.Categoriile de solicitanţi care pot primi 
punctaj la acest criteriu de selecţie sunt  

- Persoană fizică  
- Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza 

OUG.nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare  

- Intreprindere individuală  înfiinţată în baza 
OUG.nr. 44/16 aprilie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare  

1 

5. Solicitantul este o formă asociativă recunoscute 
conform legistlaţiei naţionale în vigoare.(grupuri 
de producători, asociaţie,parteneriat) 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie,solicitantul ataşează la Cererea de finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta este 
membru al uneia din următoarele forme associative 

- grupuri de producători recunoscute în 
conformitate cu Legea nr.338/2005,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- asociaţii profesionale cu profil agricol 
constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 

2 



modificările şi completările ulterioare 
- cooperative agricole constituite conform Legii 

nr.566/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite 
conform Legii nr.138/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare 

- societate agricolă constituite conform Legii 
nr.36/1991 cu modificările şi completările 
ulterioare sau întreprindere familială constituite 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 44/2008 
care aplică în nume propriu. 

Formele associative pot fi constituite şi 
recunoscute la nivel local,judeţean şi naţional. 

 
6. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de pânã 

în 40 de ani la data depunerii proiectului.  
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificãrii 
actului de identitate, dupã cum urmeazã:  
- persoanã fizicã sau persoanã fizicã autorizatã (PFA), 
cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de 
Finanţare a proiectului;  
- societate cu rãspundere limitatã, cu asociat unic 
persoanã fizicã cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;  
- întreprindere individualã, titularul – întreprinzãtor 
persoanã fizicã cu vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi care se 
regãsesc în formele de organizare şi în condiţiile 
menţionate anterior se acordã punctaj la acest criteriu, 
indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii 
de Finanţare.  
 

2 
 
 
 
 
 
 

7. Obiectivul specific al acţiunii integrează probleme 
de mediu  

3 

 TOTAL 100 
 
 



 
IMPORTANT! Pentru Măsura 41-313L „ ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR 
TURISTICE ” punctajul minim este de 60 puncte.  
 
 
DATA ŞI MODUL DE ANUNŢARE A REZULTATELOR 
 

Data anunţării rezultatelor de selectare intermediare: în termen de 20 de 
zile de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor. 

Raportul de selecţie va fi publicat pe pagina web www.alutusregio.ro 
şi afişat la birourile Asociaţiei Alutus Régió Egyesület,  solicitanţii fiind notificaţi şi 
în scris.  

Data limită de depunere a contestaţiilor: în termen de 5 zile lucrătoare de 
la primirea notificării despre rezultat.   

Data anunţării rezultatelor contestaţiilor: în termen de 15 zile lucrătoare 
de la înregistrarea contestaţiei.   
 
DATE DE CONTACT ALE GAL ALUTUS REGIÓ EGYESÜLET UNDE 
SOLICITANŢII POT OBŢINE INFORMAŢII DETALIATE: în birourile 
Asociaţiei Alutus Régió Egyesület  din localitatea Baraolt, Str. Minerilor nr. 11/A, 
et. I, cam. 4, şi localitatea Bodoc, nr. 65, la nr. de telefon 0733-009040 şi la pagina 
web www.alutusregio.ro 
 
 
 


