
Măsura: 313. Încurajarea atractivităţilor turistice 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

Una dintre principalele probleme economice cu care se confruntă teritoriul este valorificarea 

ineficientă a potenţialului turistic. Acest lucru se datorează mai multor probleme: pe de o 

parte lipsa numerică şi calitativă a locurilor de cazare. Hotelurile existente se rezumă la 

localitatea Tăşnad, strâns legate de turismul balnear. Numărul ofertelor de cazare private este 

scăzută, calitatea serviciilor nu este satisfăcătoare, iar în majoritatea cazurilor ele nu 

corespund standardelor. În acelaşi timp ofertele turistice nu sunt sistematizate: comunele din 

GAL au evenimente specifice organizate, dar lipsa gestiunii globalizate, a traseelor tematice 

şi pachetelor turistice se face resimţit şi oportunităţile de divertisment sunt insuficient 

mediatizate, nu există o bază comună de marketing. Lângă toate acestea se adaugă faptul că 

valorile culturale şi naturale din regiune nu sunt exploatate, dezvoltarea turistică a regiunii 

necesită crearea de atracţii turistice. Exploatarea potenţialului turistic a regiunii presupune 

renovarea patrimoniului natural şi artificial, dezvoltarea serviciilor turistice existente şi 

crearea de oferte turistice noi.  

Implementarea proiectelor şi dezvoltarea ofertelor turistice în zonă va contribui la 

modificarea structurii de dezvoltarea economică a teritoriului. Veniturile provenite din turism 

consolidând economia locală, contribui la creşterea nivelului de trai şi la dezvoltarea 

sectorului serviciilor 

Obiectivele măsurii 

Obiectul general al măsurii  

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la creşterea numărului de 

locuri de munca şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 

Obiectivul specific al măsurii.  

 Crearea şi menţinerea locurilor de munca prin activităţi de turism, în special pentru 

tineri şi femei 

 Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 



 Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 

 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 

Obiective operaţionale al măsurii vizează: 

 Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică 

 Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică 

 Crearea facilitaţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de 

interes turistic. 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Obiectivele măsurii 312: Încurajarea atractivităţii turistice se încadrează în Prioritatea Nr. 3. 

Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei locale şi sprijinirea 

întreprinzătorilor iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 3.3. Valorificarea 

potenţialului turistic a zonei prin îmbunătăţirea facilităţilor şi atracţiilor turistice, iar în 

cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: Creşterea atractivităţii turistice a 

zonei 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Băile balneare din Tăşnad 

• Resurse forestiere 

• Lacuri de pescuit 

• Existenţa a 61 de monumente istorice 

• Existenţa a trei case memoriale: poetul Ady Endre, pictorul Aurel Pop, şi poetul Kolcsey 

Ferenc 

• 4 muzee/colecţii muzeale în: Tăşnad, Petreşti, Pişcolt şi Căuaş 

• Vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunelor Cehal şi Săcăşeni 

• Elemente arhitecturale rurale tradiţionale svăbesc ect. 

• Elemente etno-folclorice: muzică, dans popular,  



• Existenţa practicării turismului rural în unele localităţi 

• Existenţa drumului vinului în teritoriul 

Puncte slabe:  

• Potenţialul balnear turistic datorat apelor termale din regiune nu este valorificat în mod 

corespunzător 

• Amenajarea deficitară (dimensional şi calitativ) a bazinelor cu apă termală; 

• Sezonalitate limitată (mai – octombrie); 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

• Standarde scăzute ale serviciilor balneare şi urbane; 

• Corelare inexistentă/ineficientă cu alte forme de turism din zonă (turism rural, turism 

vinicol, turism pentru vânătoare şi pescuit, turism cultural etc.); 

• Agroturism slab dezvoltat 

• Inexistenţa pachetelor turistice 

• Lipsa unei baze de date turistice în regiune (pensiuni, posibilităţi de cazare, monumente 

etc.) 

• Nepromovarea obiectivelor turistice 

• Structuri de primire turistică modernizate în mică măsură 

• Lipsa reţelei de marketing turistic 

• Lipsa birourilor de informare turistică 

Sinergia cu alte măsuri 

Investiţiile susţinute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de intervenţia POS DRU 

privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat 

locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistenţă. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru exploatarea potenţialului turistic al 



regiuni, prin dezvoltarea atractivităţii turistice, valorificarea patrimoniului local, natural şi 

artificial, crearea de oferte turistice şi dezvoltarea structurilor de cazare.  

Sprijinul prin acesta măsura vizează investiţii în spaţiul rural: 

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică 

b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

 

Beneficiari: 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 şi în legislaţia naţionala în vigoare  (având mai puţin de 10 angajaţi si o 

cifra de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro). 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la 

data semnării contractului de finanţare, să se autorizeze cu un statut minim de 

persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere: 

 persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale 

 ONG 

 Comunele 

Evaluarea beneficiarilor: 46.000 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 



Acţiuni imateriale 

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

fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare ţi montaj şi costurile generale legate 

de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia 

naţionala, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a 

proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 

Pentru componenta a).  

Acţiuni materiale 

Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri 

agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) 

având până la 15 camere: 

 Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, 

nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele 

 Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort şi 

calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de 

minimum 1 margaretă. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, 

este permisa doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice.  

De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de 

echipamente de producere 

Pentru componenta b).  

Acţiuni materiale 

 Investiţii private în infrastructura turistica de agrement independentă sau dependentă 

de structură de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri si 

piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee 

pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor 



pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a 

proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c).  

Acţiuni imateriale 

Acţiuni materiale 

 Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul 

promovării, prezentării şi vizitării turistice 

 Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire 

turistice din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale 

 Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.; 

 Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu 

ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan 

înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 

 Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, 

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

Pentru componenta d).  

Acţiuni materiale 

 Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare etc. 

Exemple: 

 Crearea de noi locuri de cazare 

 Dotarea structurilor de primire turistică cu echipamente sportive, dotări pentru 

petrecerea timpului liber 

 Achiziţionarea de biciclete 

 Achiziţia de mijloace de transport tradiţionale 

 Amenajarea de spaţii demonstrative pentru prezentarea modul de viaţa din regiune 



 Înfiinţarea de centre agro-turistice 

 Amenajarea unui muzeu în aer liber pentru demonstrarea tradiţiilor etnofolclorice, 

gastronomia locală şi meşteşugurilor tradiţionale 

 Înfiinţarea unui centru de educaţie ecologică 

 Amenajarea 5 trasee turistice 

 Înfiinţarea unui pagini de web regional 

 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru proiectele care: 

- Au ca şi scop crearea de noi locuri de muncă 

- Au ca şi scop dezvoltarea infrastructurii turistice din teritoriul acoperit de GAL 

- Prevăd activităţi pentru dezvoltarea ecoturismului, turismului rural, agroturism în 

teritoriul acoperit de GAL 

- Au ca şi scop dezvoltarea sistemelor de informare turistică 

- Contribuie la realizarea unui brand turistic microregional 

- Conţin acţiuni inovative  

- Includ acţiuni de protecţia mediului 

Finanţare: 

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

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

17 47.042,91 799.729,41 543.816 135.954 119.959,41 

  100% 85% 15% 



Indicatori 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţintă 2013 

Realizare Numărul de noi acţiuni turistice sprijinite 

împărţite după acţiune 

17 

Volum total al investiţiilor împărţite după 

acţiuni eligibile (EUR) 

799.729,41 

Rezultat Numărul suplimentar de vizite turistice 

Împărţite pe număr de înnoptări, număr de 

turişti pe zi 

50.000 

 Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. Euro) 

0,28 

 Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe 

categorie de gen şi vârstă 
38 

Impact Crearea de locuri de muncă  32 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,2 

 


