
TURISM 

Investitii fizice (centre de informare, cazare, servire, facilitati) 

Investitii de alta natura decat cele fizice (dezvoltarea si oferirea de servicii turistice, 

activitati sportive, culturale si de ocupare a timpului liber, traditie) 

Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activitati promotionale, crearea de 

reţele de comunicare/de contacte, conferinte, targuri) 

Formare profesională 

Finatare pentru: turismul legat de padure, vanatoare si pescuit, pensiuni 

agroturistice,parcuri de vanatoare, tabere tematice, centre de echitatie etc. 

Conditii  care trebuiesc respectate: 

 

• Terenul pe care se construieste pensiunea trebuie sa aiba minim 1 000 mp 

• Terenul trebuie sa fie situat intr-o zonă rurala (comuna) si sa se afle in 

proprietatea beneficiarului 

• Pentru firmele nou-infiinţate, sediul trebuie sa fie in mediul rural 

• Firmele cu activitate sa nu aiba o balanţă contabila negativa in ultimul an de 

activitate 

• Nivelul de confort si serviciile vor fi de minim 3 margarete 

• Beneficiarul trebuie sa se angajeze sa acopere contributia proprie din valoarea 

proiectului, si sa precizeze sursa de finantare (surse proprii, surse atrase) 

 

Beneficiari eligibili: persoane fizice autorizate, asociatii familiale autorizate, intreprinderi 

cu domeniul de activitate in agricultura. 

 
RESTAURAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL, 
PRECUM SI CREAREA / MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE  

 

Finantari pentru: obiectivele cu potential turistic care fac parte din patrimoniul UNESCO, 

patrimoniul cultural national, patrimoniul cultural local din mediul urban.  



• Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural mondial (Bisericile cu 

picturi murale din nordul Moldovei, Manastirea Hurezi, Satele cu biserici 

fortificate din Transilvania, Cetatile dacice fortificate, Centrul istoric Sighisoara, 

Ansamblul de biserici de lemn din Maramures, Rezervatia Biosferei Delta 

Dunarii) si modernizarea infrastructurii conexe; 

• Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural national si 

modernizarea infrastructurii conexe, cu potential turistic important (restaurarea 

cladirilor cu elemente arhitectonice traditionale, reteaua de strazi, centre 

culturale, muzee, parcari, drumuri, etc.) in vederea introducerii lor in circuite 

turistice. 

• Restaurarea, protectia si conservarea patrimoniului cultural din mediul urban. 

 

Activitati eligibile 
Restaurarea, consolidarea, protectia şi conservarea cladirilor de patrimoniu; 

Restaurarea, protectia si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale 

exterioare; 

Refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele 

reabilitate, in interiorul zonei de protectie a acestora; 

Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de 

siguranta precum ai a celui decorativ; 

Restaurarea şi remodelarea plasticii fatadelor; 

Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului reabilitat; 

Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de 

climatizare, siguranta la foc, antiefractie); 

Instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea necesarului de apa si pentru 

evacuarea apelor pluviale si menajere; 

Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil 

Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de 

patrimoniu (acolo unde este cazul); 

Constructia utilitatilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare); 

Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele reabilitate. 



Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic reabilitat, in 

limita a 1000 metri. 

 

Beneficiari eligibili 
Autoritati ale administratiei publice locale si centrale; microintreprinderi si IMM-uri din 

domeniul turismului; Persoane juridice (care nu sunt agenţi economici); ONG-uri 

 

CREAREA/DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA ANUMITOR STRUCTURI DE CAZARE 
 
 

Se vor finanta proiecte de valorificare durabila a resurselor naturale cu potential turistic 

si proiecte de reabilitare, modernizare si extindere structurilor de cazare si a 

infrastructurii de agrement, precum si a utilitatilor aferente implementate in mediul 

urban; in cazul statiunilor balneare si balneo-climaterice, proiectele pot fi localizate atat 

in mediul urban, cat si in mediul rural. 

 

• Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic (canioane, chei, 

pesteri, lacuri glaciare, etc).  

• Valorificarea potentialului turistic montan prin constructia infrastructurii necesare: 

reabilitarea si amenajarea cailor de acces catre principalele obiective turistice 

naturale, refugii alpine, marcarea traseelor turistice, panouri informative, 

platforme de campare, posturi,salvamont,etc.  

• Dezvoltarea turismului balnear - imbunatatirea, modernizarea si dotarea bazelor 

de tratament, inclusiv a salinelor terapeutice, dezvoltarea retelelor de captare si 

transport a izvoarelor minerale si saline etc.  

• Reabilitarea, modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a 

utilitatilor aferente. (Sunt eligibile spre finantare urmatoarele tipuri de structuri de 

cazare: hoteluri, moteluri si campinguri, pensiuni, cabane si hoteluri pentru 

tineret, structuri de cazare pe vapoare / pontoane).  

• Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor 

aferente  



(ex. piscine, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, turism feroviar pe linie ferata 

ingusta, in zonele de deal si de munte etc.). 

 

Activitati eligibile 

• Dezvoltarea reţelelor de captare şi /sau transport a izvoarelor minerale si saline cu 

potential terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, 

factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor); 

• Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din 

staţiunile balneare şi balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice; 

• Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activităţi turistice (formaţiuni 

geologice, pesteri, saline, mine, vulcani noroiosi, lacuri) prin: 

- Instalaţii de iluminat, incalzire, ventilatie; 

- Asigurarea accesului in conditii de securitate pentru turist; 

- Amenajare grupuri sanitare;etc. 

• Amenajare puncte (foisoare) de observare / filmare / fotografiere; 

• Refacerea si amenajarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale, cu 

excepţia drumurilor finantate sub Axa prioritara 1 si a drumurilor comunale; 

• Construcţia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic reabilitat, 

in limita a 1000 metri; 

• Amenajarea si dotarea platformelor de campare, inclusiv utilităţile specifice 

(grupuri sanitare, apa curenta, iluminat etc.); 

• Amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer; 

• Amenajarea si construirea de refugii montane pentru asigurarea siguranţei si a 

primului ajutor in caz de accidente; 

• Marcarea traseelor montane; 

• Amplasarea de panouri informative; 

• Amenajarea de noi posturi SALVAMONT; 

• Refacerea şi amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor de cură pe 

teren, a spaţiilor de recreere si popas, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale; 

• Refacerea parcurilor balneare, parcuri – gradina; 

• Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (interior si 



faţada, grupuri sanitare, camere / spatii pentru persoane cu handicap locomotor), 

izolare fonica, extindere spatii de cazare, modernizare sistem de utilitati, amenajare 

parcare / garaje, iluminat exterior ; 

• Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice 

pentru alimentare cu energie electrică, spalatorie), ascensor. 

• Amenajare piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie; 

• Terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitatie; 

• Transport feroviar de interes turistic pe cale ferată cu ecartament  ingust, în zone de 

deal si de munte, 

• Amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de 

agrement; 

• Amenajarea de piste pentru cicloturism; 

• Amenajarea de noi partii de schi (inclusiv construirea de instalaţii de transport pe cablu 

pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, 

instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu 

echipamente pentru intretinerea partiilor de schi); 

• Amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte 

sporturi de iarna: echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzatoare; 

• Amenajari specifice sporturilor nautice; 

• Amenajari pentru practicarea pescuitului sportiv. 

 

Beneficiari eligibili 
Autoritati ale administratiei publice locale si centrale; microintreprinderi si IMM-uri din 

domeniul turismului; ONG-uri.

 

 

 

 

NOTA: Materialul  este prezentat  in scop informativ  si considerat ca fiind util. Spre documentarea Dvs.  foarte 

precisa la fiecare domeniu, urmariti  actualizarile permanente. 


