
Fişa de măsură “Infrastructură turistică mică si dezvoltare locala” 

 

Titlu măsură: Infrastructură turistică mică – amenajarea de trasee turistice si dezvoltare 

locala în Ţinutul Haiducilor 

Cod măsură: 7–M7.5.a/6B 

Tipul măsurii: INVESTIŢII 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 

contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

La nivelul GAL Ţinutul Haiducilor au fost identificate, prin studiul “Implementarea 

strategiei de dezvoltare locală – Prioritatea 1 Strategică: Dezvoltarea economică a 

teritoriului” – Componenta turism, o serie de atracţii care pot sta la baza dezvoltării 

turismului rural şi a ecoturismului (amintim aici Munţii Ţibleş sau peisajul cultural al 

zonei). Pentru mai buna lor valorificare, studiul sugera dezvoltarea unor produse de tip 

circuit, care să permită vizitarea fie în regim de turism de drumeţie, fie în regim de 

turism ecvestru (Herghelia Beclean reprezentând, în acest sens, un punct forte al 

teritoriului). 

În plus, proiectul finanţat prin intermediul precedentei Strategii – “Turist în Ţara 

Haiducilor” a contribuit efectiv la dezvoltarea de circuite turistice tematice, care includ 

obiective localizate pe întreg teritoriul. Astfel, s-au conturat patru trasee turistice 

virtuale (Drumul romanilor, Drumul credinței, Comorile haiducilor și Drumul poveștilor) cu 

hărți 3D aferente. 

Din păcate, aceste propuneri şi trasee virtuale nu au, încă, şi un corespondent în 

teren – respectiv, trasee efectiv amenajate, care să permită parcurgerea lor în condiţii de 

maximă siguranţă la pas, cu bicicleta, cu căruţa sau cu calul.  

 

In acelasi timp exista vulnerabilitati cu privire la lipsa unor servicii de baza (curatenie, 

acces pe timp de iarna, servicii funerare, etc) pentru populatie care scad sansele si 

dezvoltarii turismului si accentueaza migraţia duce la o scădere a forței de muncă, de 

natură a face zona tot mai puțin atractivă pentru investiții si turism, impiedica 

comunitatea in dezvoltare unei culturi ecologice și civice, orientată spre voluntariat  si 

accentueaza decalaje economice între unităţile administrativ-teritoriale din GAL - poate 

îngreuna şansele comunităţilor mai puţin dezvoltate de a îşi menţine populaţia şi de a 

atrage investiţii si dezvolta zonele pentru tursim; 

 

În acest context, măsura finanțează: 

- amenajarea de trasee turistice, trasee culturale de o manieră care să permită o 

turistului o experienţă completă a destinaţiei – experienţă axată pe explorarea cadrului 

natural, pe descoperirea interactivă a patrimoniului cultural şi pe respectarea mediului şi 

a moştenirii istorice a Ţinutului Haiducilor. 

-dezvoltarea unor servicii de baza pentru comunitate (curatenie, acces pe timp de 

iarna, servicii funerare, siguranța cetățenilor etc.) 

 Măsura are o abordare axată pe zonă (vizând amenajarea unor trasee în zone cu 

potenţial turistic ridicat). Măsura contribuie la soluționarea problemelor P7 şi P11 

identificate în analiza-diagnostic. Măsura reduce unele dintre punctele slabe menționate 



în analiza SWOT la secțiunea “Turism şi meşteşuguri; patrimoniu cultural” și la secțiunea 

”Populație” - respectiv: 

• La nivelul GAL Ţinutul Haiducilor lipsesc traseele turistice amenajate corespunzător, 

de o manieră care să permită dezvoltarea durabilă a ecoturismului şi turismului rural; 

• La nivelul GAL Ţinutul Haiducilor lipsesc produsele turistice complexe, de tip circuit, 

care să ofere experienţe complete de vizitare. 

• Pesimism în rândul tinerilor cu privire la oportunităţile economice existente local; 

• Existenţa unor comunităţi cu rate ridicate ale migraţiei; 

• Existenţa unor comunităţi marginalizate, în care trăiesc grupuri vulnerabile; 

•  

Măsura valorifică şi unele dintre punctele tari ale teritoriului, menţionate în 

Analiza SWOT la secțiunea “Turism şi meşteşuguri; patrimoniu cultural” și la secțiunea 

”Organizare instituțională și socială”: 

• Existenţa a patru trasee virtuale tematice; 

• Existența unor centre de informare turistică în teritoriu; 

• Existența unor studii de specialitate la nivelul GAL-ului, care oferă soluții pentru 

dezvoltarea turismului în teritoriu; 

• Herghelia Beclean poate oferi caii şi expertiza necesare pentru dezvoltarea turismului 

ecvestru în Ţinutul Haiducilor. 

• Interesul major pentru programul LEADER demonstrat în cadrul consultărilor publice; 

• Notorietatea “Ţinutului Haiducilor”, generată de implementarea cu succes a 

precedentei strategii de dezvoltare locală. 

Măsura contribuie, astfel, la atingerea obiectivelor O7 şi O10,O11, 014 din 

Strategia de dezvoltare locală. 

 

Contribuția măsurii la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 

transversale și complementaritatea cu alte măsuri din SDL 

• Obiectiv de dezvoltare rurală: Obiectiv 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de 

locuri de muncă 

• Obiectivul specific/local al măsurii:  

o Creşterea atractivităţii ofertei turistice a Ţinutului Haiducilor, prin amenajarea unor 

trasee pentru plimbare pe jos, cu bicicleta, cu căruţa sau cu calul 

o Dezvoltarea unor servicii de baza pentru comunitatile din GAL Tinutul Haiducilor 

(curatenie, acces pe timp de iarna, servicii funerare, siguranța cetățenilor etc.) 

• Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Prioritatea 6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare 

economică în zonele rurale 

• Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

• Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:  

o DI 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

• Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:   

o Inovare: măsura îşi propune o abordare inovatoare a conceptului de traseu amenajat, 

care trece dincolo de simpla marcare şi amplasare de panouri informative. Ceea ce se 

doreşte e o experienţă inedită a turistului, care se poate bucura pe traseu nu doar de 

facilităţi de orientare şi observare, ci şi de o serie de facilităţi pentru autoprestarea 



de servicii turistice (gen spaţii de popas sau refugii pentru situaţii de urgenţă).Masura 

isi popune de asemenea sa dezvolte servicii pentru populatie si astfel sa creeze 

premizele cresterii stimei de sine ca prin existenta unor servicii minime comparabile 

cu orasul. 

o Mediu şi climă: măsura stimulează turiştii să renunţe la maşină, în favoarea unor 

mijoace de transport ecologic – în acest fel, se reduc emisiile de gaze cu efect de 

seră, responsabile pentru încălzirea globală. În acelaşi timp, măsura permite 

realizarea unor amenajări pe traseu menite să reducă impactul negativ al turiştilor 

asupra mediului înconjurător (de exemplu, coşuri de gunoi, îngrădiri etc.). 

• Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 

o Nu este cazul. 

• Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

o Măsura este sinergică cu măsurile 6–M6.2.a/6A “Investiţii în activităţi neagricole”,      

6–M6.2.b/6A “Tradiţii”, 7–M7.2.a/6B “Servicii sociale integrate”, 7–M7.3.a/6C 

“Infrastructură broadband” şi 16–M16.7.a/6B “Strategie de branding”, toate 

contribuind la atingerea priorităţii 6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii: 

În conformitate cu cele precizate în PNDR (p. 506), măsura creează valoare prin: 

• Identificarea unor soluții locale creative pentru problemele existente la nivel local; 

• Dezvoltarea proiectelor de utilitate publică și/sau cu impact economic, social, cultural 

și natural; 

• Dezvoltarea identității locale; 

Proiectele ce se vor finanţa în cadrul acestei măsuri generează plus-valoare pentru 

teritoriu, creând premisele pentru creşterea atractivităţii ofertelor de agroturism si 

cresterea calitatii vietii in mediul rural. Măsura permite conectarea diferitelor atracţii şi 

prestatori de turism în circuite ce pot fi parcurse cu diferite mijloace de transport 

ecologice, şi îmbogăţeşte agroturismul cu produse ale turismului de drumeţie şi ecoturism. 

În plus,  adresându-se și zonelor marginalizate, măsura creează premisele pentru 

intervenţii ulterioare din alte programe operaţionale (în speţă, POCU), menite să crească 

nivelul de calificare şi să creeze oportunităţi de ocupare în domeniul turismului pentru 

grupurile vulnerabile din zonă (ca şi ghizi locali, de exemplu). Ca atare, măsura 

“Infrastructură turistică mică si dezvoltare locala în Ținutul Haiducilor” este extrem de 

relevantă pentru Strategia de dezvoltare locală, fiind atât o măsură suport pentru toate 

proiectele depuse pe ramura Agroturism a lanţului integrat “Agricultură şi agroturism”, 

cât şi o măsură suport pentru intervenţii în favoarea grupurilor aflate în risc de sărăcie şi 

excludere socială. 

Măsura este inovativă, mai ales în contextul în care: 

• nu există o submăsură corespondentă în PNDR; 

• nu există asemenea trasee amenajate deja în teritoriu, măsura contribuind, astfel, la 

un transfer de inovare şi bune practici din alte zone, mai dezvoltate turistic decât 

Ţinutul Haiducilor; 

• nu exista servicii suficente pentru populatia rurala 

• măsura asigură conexiunea dintre intervenţiile LEADER şi cele din alte programe de 

finanţare europene.  

 

3. Trimiteri la alte acte legislative: 



• R (UE) nr. 1303/2013; R (UE) nr. 1407/2013; R (UE) nr. 215/2014; R (UE) nr. 1305/2013; 

R (UE) nr. 807/2014; R (UE) nr. 808/2014 

• Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE; Directiva Consiliului Uniunii 

Europene nr. 2000/78/CE; 

• HG nr. 31/1996,  HG nr. 263/2001, HG nr. 5/2004, ORDINUL Ministrului Turismului nr. 

491/2001, HG 77/2003. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă): 

• Beneficiari direcţi: 

• UAT Oraș Beclean 

o Comune şi asociaţiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  

o ONG-uri. 

• Beneficiari indirecţi:  

o Turiştii care vizitează teritoriul; organizaţiile turistice şi comunităţile locale care 

beneficiază de pe urma dezvoltării turismului. 

o Populatia rurala 

 

5. Tip de sprijin: 

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acţiuni eligibile pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor:  

• Marcarea traseelor turistice; 

• Amenajarea efectivă a traseului, cu respectarea mediului ambiant (amplasarea de 

echipamente de siguranţă în zonele dificile sau de risc, realizarea de trepte pentru 

facilitarea urcuşului, realizarea de îngrădiri în zonele în care nu se doreşte accesul 

turiştilor etc.) 

• Amplasarea de panouri informative pe traseele turistice; 

• Amenajarea de puncte de observaţie şi panoramă; 

• Amenajarea unor puncte de popas pe traseu, dotate corespunzător inclusiv cu mobilier 

urban pentru ca turiştii să poată lua masa (mese, bănci, coşuri de gunoi, toalete 

ecologice, cişmea cu apă potabilă etc.); 

• Mici amenajări destinate facilitării transportului ecologic – amenajarea unor standuri 

pentru biciclete în anumite puncte de pe traseu, amenajări pentru cai în anumite 

puncte de pe traseu (de ex. adăpătoare), trasee pentru biciclete, echitație; 

• Amenajarea de adăposturi şi refugii turistice dotate corespunzător pentru situaţii de 

urgenţă. 

• Amenajarea de zone de tip centru civic, piațetă culturală/turistică. 

• Amenajarea de puncte de atracție pe traseu. 

• Amenajarea unor infrastructuri funerare (capele mortuare). 

• Dotarea cu echipamente pentru curatenie, curatat zapada, siguranța cetățenilor etc.  

 

Acţiuni neeligibile: Amenajări care nu ţin cont de principiul prevenţiei în raport cu 

impactul asupra mediului; amenajări pentru mijloace de transport ne-ecologice (ATV, 

motobike etc.); amenajări în zone cu regim de protecţie sau în ecosisteme fragile. 

 



7. Condiții de eligibilitate: 

• Solicitantul: 

o trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

o trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiilor pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată; 

o trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

o trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

realizării investiţiilor. 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană, 

sau nationala aprobată; 

 

• Costuri eligibile: 

o Costuri legate de amenajarea traseelor: 

▪ Lucrări de amenajare a terenului; 

▪ Achiziţii şi montaj de echipamente, dotări şi mobilier urban; 

▪ Achiziţii de materiale necesare pentru amenajarea traseelor (ex. vopsea pentru 

marcaje) 

▪ Achiziție de mijloace de transport electrice dar și tradiționale pentru transport 

turiști ( calești etc.), mijloace de transport specifice pentru intervenții și întreținere 

trasee, mijloace de transport specifice privind prevenirea, intervenția în cazul 

producerii diverselor situații de urgență în vederea asigurării siguranței cetățenilor. 

▪ Realizarea de construcţii necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului şi dotarea 

acestora pentru situaţii de urgenţă etc. 

▪ Achiziția de echipamente în vederea asigurării siguranței cetățenilor. 

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor 

unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.  

 

8. Criterii de selecție 

• Selecția proiectelor pentru această măsură va fi organizată pe baza următoarelor 

principii: 

o  Se vor organiza sesiuni de depunere a proiectelor cu perioadă limitată în timp în 

funcție de gradul de absorție a fondurilor alocate ; 

o Definirea unui prag minim de punctaj pentru ca proiectele să fie eligibile; 

o Acordarea de prioritate în evaluare/selecție proiectelor cu punctajul cel mai ridicat. 

• Prioritate la finanţare vor avea, în baza criteriilor de selecţie ce vor fi stabilite prin 

Ghidul solicitantului: 

o Solicitanţii care propun amenajarea unor trasee turistice virtuale definite  în cadrul 

proiectului Turist în Țara Haiducilor; 

o Solicitanţii care  depun proiecte în care o parte din activităţi sunt realizate în regim 

de voluntariat, prin implicarea membrilor comunităţii; 

o Solicitanții care depun proiecte care includ infrastructură turistică mica în localități 

din zone marginalizate din GAL Ținutul Haiducilor. 

o Solicitanții care depun proiecte  în comune cu potential turistic ridicat. 

o Solicitanții care depun proiecte care vizează întreținerea spațiilor publice. 

o Solicitanții care propun investiții privind prevenirea, intervenția în cazul producerii 

diverselor situații de urgență în vederea asigurării siguranței cetățenilor. 

 



9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

• Suma alocată pe măsură : 466.869,19 euro din fonduri de tranziție FEADR ; 

• Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este de 93.373,84 euro ; 

• Număr de proiecte estimate a se finanţa: minim  10 – maxim  20; 

• Contribuţia publică nerambursabilă se majorează de la 812.618,23 euro prin alocarea 

sumei de 466.869,19 euro din fonduri de tranziție (FEADR) la 1.279.487,42 euro.   

Rata sprijinului este de  până la 100%; 

 

10. Indicatori de monitorizare 

• Indicator: Număr de trasee amenajate: minim 1. 

• Indicator:  Populație netă care beneficiază de infrastructuri turistice îmbunătăţite, 

infrastructuri/servicii locale îmbunătățite - minim 500 de turişti și 12.000 locuitori ai 

GAL ; 

• Indicatorul specific LEADER – crearea de locuri de muncă: Nu se aplică în cazul acestei 

măsuri. 

 


