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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 413-13 - „ÎNCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR TURISTICE“ 

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte : 413-13  – 02/13/17.09.2013 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală - DRUMUL CARELOR anunţă lansarea, în perioada 17 

septembrie – 18 octombrie 2013, a sesiunii a doua de cereri de proiecte pentru Măsura 413-13 -    

„Încurajarea activităţilor turistice“.  

 

1. Data lansării apelului de selecţie: 17 septembrie, ora 08.30 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 18 octombrie, ora 12.00 

4. Fondurile disponibile alocate acestei sesiuni: 170.000 euro. 

5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 200.000  

de euro. 

6. Suma minimă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 5.000 de 

euro. 

7. Valoarea totală a unui proiect: 400.000 de euro.  

8. Intensitatea ajutorului public de până la 85%, respectiv până la 100% pentru investiţiile de 

interes public negeneratoare de profit. 

9. Solicitantul finanţării nerambursabile este obligat să depună o declaraţie pe propria 

răspundere prin care se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat 

ce vor fi efectuate de către APDRP către beneficiar. Modelul de declaraţie este disponibil pe     

site-ul www.drumulcarelor.ro, secţiunea „Apeluri de selecţie“. 

10. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie este prevăzută în Procedura de 

evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea 

„Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, punctul 6, paginile 14-17) şi vizează notificarea 

solicitanţilor şi publicarea Raportului de Selecţie pe site-ul propriu. 

11. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului sunt precizate în Ghidul solicitantului aferent 413-13 - „Încurajarea activităţilor 

turistice“ disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro şi valabil la data depunerii cererii 

de finanţare. 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.apdrp.ro/
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12. Solicitantul finanţării nerambursabile trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi de 

eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului afrent 413-13 - „Încurajarea activităţilor turistice“ 

disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro, în vigoare la momentul lansării apelului de 

selecţie. Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor utiliza criteriile evidenţiate prin 

prezentul apel. Pentru detalii accesaţi secţiunea „Apeluri de selecţie“ disponibilă pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro. 

13. Componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor: Selecţia proiectelor este asigurată de un 

număr de 10 membrii (un preşedinte, un secretar, opt membrii) – reprezentanţi ai partenerilor din 

GAL (3 persoane din sectorul public, 5 persoane din sectorul privat, 2 persoane din sectorul civil). 

Componenţa nominală a membrilor Comitetului de selecţie este disponibilă pe site-ul Asociaţiei 

www.drumulcarelor.ro la secţiunea „Proceduri“. 

14. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de 

selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu):  

Nr.  

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

Pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b) Investiţii în 

activităţi recreaţionale 

Criterii de selecţie generale 65 

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

investiţii similare în ultimii 3 ani. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare – 

Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/sau obţinute, a bazelor 

de date FEADR/SAPARD şi/sau documentul 11. 

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi 

efectuate pentru investiţia similară şi data depunerii prezentului proiect este 

mai mare de 3 ani. 

Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin 

din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani. 

5 

http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
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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 

potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în conformitate cu Ordonanţa 

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

amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de 

acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică 

(evaluare finală) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-

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

2 

 

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) 

punctajul va fi de 0,5 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea 

formulă de calcul: 

Cmrt*0,5/Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale). Notă: 

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

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

punctajul va fi de 0 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea 

formulă de calcul: 

Cfmrt*0/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale). 

Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte. 

3. Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 

25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiţi în funcţie de tipul şi 

data înfiinţării 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 muncă raportat la 25.000 euro. 

Formula: 

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 

nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 

 dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 

nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 

3 

http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice
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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 solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care 

completează Memoriul Justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate. 

4. Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, 

după cum urmează: 

o persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de 

ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

o societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu 

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

o întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu 

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

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de 

organizare şi în condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest 

criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare. 

10 

5. Proiecte de investiții în activități recreaționale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă 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, dacă investițiile aferente 

activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară din punct de 

vedere valoric. 

20 

6. Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu 

investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în 

devizul pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ. 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 

investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 

0 
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N.B. Acest criteriu se punctează la criteriul nr. 12, respectiv 13 - Criterii de 

selecţie locală 

7. Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea 

culturii tradiţionale. 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/MJ proiectul prevede, 
prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport tradiționale 
cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/sau dacă 
solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori 
pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de 
obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de 
mijloace de transport tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). 
În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte 
tradiţionale/mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa 
declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea F a Cererii de Finanţare. 
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de 
a cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la 
meşteri care deţin unul din documentele: 
- cartea de meşteşugar; 

- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi 

tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit). 

5 

8. Proiecte de investiţii în agroturism.  

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

investiții în structuri de primire turistică (pensiuni agro- turistice). 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente 

agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric. 

20 

Criterii de selecţie locală 35 

8. Proiecte care se înscriu în circuite turistice, itinerarii naturalistice stabilite la 

nivel regional şi judeţean 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă proiectul se înscrie în 

circuite turistice, itinerarii naturalistice stabilite la nivel regional şi judeţean, 

iar în MJ/SF se face dovada evidenţierii potenţialului turistic al teritoriului 

GALDC. 

5 



                         
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală - DRUMUL CARELOR 
Topoloveni, județul Argeș ,Str. Calea Bucureşti, nr. 50-52 

Tel/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com; website: www.drumulcarelor.ro 

 

 

9. Proiecte localizate în zone cu importanţă turistică şi culturală deosebită 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă proiectul este localizat în 

zonă cu importanţă turistică şi cultural deosebită, iar în MJ/SF se face dovada 

evidenţierii potenţialului turistic al teritoriului GALDC. 

5 

10. Proiecte care prevăd crearea de locuri de muncă pentru femei 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă prin proiect se crează 

minim un loc de muncă pentru femei. 

5 

11. Proiecte care prevăd realizarea unui produs turistic complex 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă prin proiect se combină 

cel puţin două servicii legate de turism. 

5 

12. Proiecte care utilizează noi tehnologii şi contribuie la reducerea consumului 

energetic 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă prin proiect se face 

dovada utilizării de noi tehnologii care contribuie la reducerea consumului 

energetic, evidenţiate  în MJ/SF. 

5 

13. Proiecte care au o componentă de reciclare a deşeurilor 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă proiectul prevede 

dezvoltarea unei componente de reciclare a deşeurilor evidenţiată  în MJ/SF.  

5 

14. Proiecte care prevăd restaurarea de obiective culturale de importanţă 

naţională 

Se va acorda punctaj la acest criteriu de selecţie dacă proiectul prevăde 

restaurarea de obiective culturale de importanţă naţională, iar în MJ/SF se 

face dovada evidenţierii potenţialului turistic şi cultural respectiv 

5 

15. Proiecte care promovează parteneriatul public-privat. 

Parteneriatul se va dovedi prin: 

- anexarea la Cererea de finanțare a unui acord de  parteneriat;  

- descrierea în Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate a modului  de 

concretizare a parteneriatului. 

N.B. Acest criteriu nu se punctează (comform modificării de strategie) 

deoarece privește componenta c a acestei măsuri. 

0 

TOTAL 100 

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie selectat este de 10 puncte 
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IMPORTANT! 

Facem precizarea că pentru selecţia proiectelor se vor avea în vedere cerinţele de 

conformitate şi eligibilitate, documentele justificative stabilite în Ghidul solicitantului din PNDR 

şi precizările din Planul de Dezvoltare Locală, cu respectarea criteriilor de selecţie  şi a 

documentelor conexe stabilite de GAL, publicate pe site-ul propriu.  

  

IMPORTANT! 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Memoriul 

justificativ/Studiul de fezabilitate şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii 

obligatorii pentru obţinerea sprijinului şi pe toată perioada contractului de finanţare. 
 

Nota Bene!  

 Dacă valoarea publică totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală 

alocată măsuri în cadrul acestei sesiuni, departajarea proiectelor eligibile, cu punctaj egal, se va 

face conform precizărilor din Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor disponibilă pe site-ul 

asociaţiei www.drumulcarelor.ro secţiunea „Proceduri“ (Procedura de evaluare şi selecţie, 

punctul 6, paginile 14-16). 

 

15. Data şi modul de anunţare a rezultatelor. Rezultatele procesului de selecţie vor fi anunţate 

până la data de 01.11.2013 după aprobarea Raportului de selecţie şi vor fi publicate pe site-ul 

asociaţiei www.drumulcarelor.ro, la secţiunea „Rapoarte“. Se va transmite în aceeaşi dată 

notificare scrisă cu cofirmare de primire, prin orice mijloc de comunicare, cu semnătură şi ştampilă, 

tuturor solicitanţilor  privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare. 

16. Contestaţiile privind Eligibilitatea proiectelor se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

primirea notificării, la registratura GAL sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării 

Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a asociației, la secţiunea „Rapoarte“. 

Anunţarea rezultatelor finale precum şi notificarea în scris a câstigătorilor, se va face imediat după  

soluţinarea  contestaţiilor, dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice de la încheierea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 

17. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500, 

telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între 

orele 8.30 – 16.30. 

http://www.drumulcarelor.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com
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18. Indicatori de monitorizare conform Plan de Dezvoltare Locală: 

Indicator Ţinta 
 2012 - 2015 

% îndeplinire 
criterii de 
selecţie 

Numărul de noi activităţi turistice sprijinite 2  

- infrastructura de primire turistică 

- investiţii în activităţi recreaţionale. 

2 
1 

Volumul total al investiţiilor 200.000 euro  

- infrastructura de primire turistică 

- investiţii în activităţi recreaţionale. 

200.000  

Număr de locuri de muncă create 4 

Număr de beneficiari tineri – sub 40 de ani 2 100% 

Număr de proiecte care cuprind acţiuni de protecţia 
mediului 

2 100% 
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APEL DE SELECŢIE 

MĂSURA 413-13 - „ÎNCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR TURISTICE“ 
 

1. Data publicării: 17.09.2013 

2. Măsura lansată prin apelul de selecţie: Măsura 413-13 - „Încurajarea activităţilor turistice“ 

       Beneficiari eligibili 

   Micro‐întreprinderile; 

  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;  

  Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei 

naţionale în vigoare;  

 ONG ‐ uri 

3. Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 170.000 de euro. 

4. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte: 200.000 de euro 

5. Data limită de primire a proiectelor/locul depunerii proiectelor: 18 octombrie, ora 12.00, 

depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – DRUMUL CARELOR, 

strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500. 

6. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii  sunt precizate în Ghidul 

solicitantului aferent Măsura 413-13 - „Încurajarea activităţilor turistice“ disponibil în format 

electronic pe site-ul www.apdrp.ro,  precum şi apelul de selecţie disponibil pe site-ul 

www.drumulcarelor.ro. 

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală – 

DRUMUL CARELOR, strada Calea Bucureşti nr. 50-52, Topoloveni, judeţul Argeş, CP 115500,                  

telefon/fax: 0248666280, e-mail: galdrumulcarelor@yahoo.com, zilnic, de luni până vineri, între 

orele 8.30 – 16.30. 

8. Variantele electronică (suport CD/DVD) şi pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente 

măsurilor lansate sunt disponibile la sediul GALDC. 

http://www.apdrp.ro/
http://www.drumulcarelor.ro/
mailto:galdrumulcarelor@yahoo.com

