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PROGRAM DE GUVERNARE 2017 – 2020
Acțiuni întreprinse în 2017

1. Acordarea voucherelor de vacanță – 1.450 lei pentru bugetari, program adoptat la
30.06.2017 prin Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
Actul normativ prevede obligativitatea acordării voucherelor de vacanță angajaților din sistemul
bugetar, măsură asumată prin Programul de Guvernare 2017-2020.
2. Inventarierea și evaluarea investițiilor nefinalizate din fonduri europene și
guvernamentale asigurarea fondurilor pentru finalizarea investițiilor care reprezintă
certitudini pentru dezvoltarea turismului în zona respectivă
Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru
dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de
eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, a fost îndeplinită această măsură din programul
de guvernare.
Lista proiectelor de investiții în turism incluse în Masterplan a rezultat în urma analizei grupului
de lucru constituit la nivelul Ministerului Turismului, în care au fost cooptați experți de la
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul Culturii și reprezentanți ai structurilor asociative. Grupul de lucru
a analizat circa 1.200 de propuneri de proiecte transmise de autoritățile publice locale și a
stabilit criteriile de selecție/ eligibilitate pentru proiecte.
Atât activitățile majore cât și domeniile prioritare ale master-planului privind investițiile în
turism au fost stabilite pe baza studiului realizat de Institutul Național de Cercetare și
Dezvoltare în Turism, în care a fost cuprinsă și o inventariere a proiectelor de investiții în turism
dezvoltate în țara noastră în ultimii ani.
3. Semnarea contractelor de finanțare pentru finalizarea investițiilor în infrastructura de
turism care au fost stopate
2.170.000 lei - „Dezvoltarea infrastructurii de agrement, stațiunea Borsec” pentru finalizarea
centrului balneoclimateric multifuncțional - Consiliul Local Borsec, Harghita
7.550.000 lei - „Schi în România, staţiunea Câmpulung Moldovenesc” pentru finalizarea
tronsonului I (faza funcțională) - Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, Suceava
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15.000.000 lei - „Dezvoltarea infrastructurii de agrement, staţiunea Voineasa” – Consiliul Local
Voineasa, Vâlcea
280.000 lei - „Schi în România” – Consiliul Local Petroșani, Hunedoara
Plăți efectuate către UAT-urile cu contracte de finanțare, în anul 2017, în baza situațiilor de
plată transmise de către primării

Unitate
administrativ
Teritorială

Denumire proiect

Sumă
alocată
buget
inițial

Sumă alocată Sumpă
Sumă plătită 2017
buget OUG alocată buget
- Lei 63/2017
OUG 83/2017

Consiliul
Dezvoltarea
2.170.000
Local Borsec, infrastructurii
Jud. Harghita turistice de agrement,
stațiunea Borsec

1.953.000

1.953.000

1.953.000

Consiliul local Schi în România, 280.000
Petroșani,
Municipiul Petroşani
Jud.
Hunedoara

252.000

0

0

Consiliul
Schi în România, 7.550.000
Local
staţiunea Câmpulung
Câmpulung
Moldovenesc
Moldovenesc,
Jud. Suceava

6.795.000

3.047.000

0

Consiliul
Local
Voineasa,
Jud. Vâlcea

Dezvoltarea
15.000.000
infrastructurii
de
agrement, staţiunea
Voineasa

13.500.000

8.500.000

8.500.000

25.000.000

22.500.000

13.500.000

10.453.000

TOTAL
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4. Garantarea pachetelor de servicii turistice
Conform LEGII nr. 277 din 28 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din
04.01.2018 - Guvernul a adoptat în data de 30.08.2017 Ordonanța nr. 26 din 30 august 2017
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, ordonanță ce cuprinde o serie de măsuri în
domeniul turismului menite să contribuie, pe de o parte la protecția turiștilor iar, pe de altă
parte, la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Măsura răspunde cerințelor pieței, precum și celor ale Comisiei Europene, prin transpunerea
noilor norme în domeniu. Măsura nu are ca efect doar protecția consumatorului, ci și
încurajarea start-up-urilor din turism care erau obligate să plătească prime de asigurare extrem
de costisitoare pentru a se putea licenția prima oară.
5. Înființarea unui Centru național de învățământ și reînființarea școlilor de meserii, inclusiv
a celor postliceale pentru formarea profesională forței de muncă în domeniul turismului
Pe structura SC CIT SA, companie deținută 100% de Statul român prin Ministerul Turismului,
au fost demarate procedurile privind înființarea primului centru de formare în domeniul
turismului la standarde ridicate
Compania a fost autorizată ca formator, urmând să dezvolte împreună cu Școala Portugheză de
Turism programe de formare profesională la standarde înalte în domeniul serviciilor hoteliere,
gastronomie și alte servicii turistice.
Proiectul va demara public în anul 2018.
În perioada 20-21 noiembrie 2017 a fost semnat cu Guvernul portughez un acord de cooperare
în turism, în forma adoptată în ședința de guvern din 27 septembrie 2017, pentru transferul de
know-how între cele două state și a programelor didactice de formare.
6. Continuarea și finalizarea înființării Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD)
în stațiunile turistice şi alte localităţi de interes turistic
Măsura a fost implementată prin adoptarea OG nr.15/23.08.2017 prin care s-a modificat
OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
În cadrul actului normativ a fost definită organizația de management a destinației turistice, ca
structură public-privată, ce se înființează ca un ONG și permite autorităților publice locale ca,
împreună cu mediul privat din turism, să stabilească și să implementeze strategii de promovare
a destinație precum și de dezvoltarea serviciilor turistice în zonă.
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7. Reorganizarea Consiliului Consultativ pentru Turism măsura a fost îndeplinită prin
aprobarea Ordinului Ministrului Turismului nr.112/06.03.2017
Noua structură este concepută pe coordonatele unui parteneriat public-privat, în cadrul căreia
se discută, analizează și găsesc cele mai bune soluții, atât pe parte de infrastructură, cât și pe
cea de promovare.
8. Adoptarea normelor de aplicare a Legii 170/ 2016 privind impozitul specific unor activități
ORDIN nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi
EMITENT: MINISTERUL TURISMULUI Nr. 264 din 14 martie 2017 și MINISTERUL FINANŢELOR
PUBLICE Nr. 464 din 17 martie 2017/ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 14 aprilie
2017
9. Reorganizarea birourilor de promovare externă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 334
din 8 mai 2017 HOTĂRÂREA nr. 292 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
pentru desființarea birourilor de promovare
Definirea funcției de atașat în turism, măsură aprobată de Guvernul României pe data de
23.08.2017 prin modificarea și completarea Ordonanței nr . 58/1988, pentru o mai bună
organizare şi desfăşurare a activităţii de turism în România.
Ataşatul de turism va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii
turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a formelor de turism
autohtone.
10. Programul Primul Centru de Agrement –
Memorandumul privind implementarea și derularea programului a fost adoptat pe data de
16 februarie 2017 de către Guvernul României alături de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 110
din 20 decembrie 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI/ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 27 decembrie
2017
11. Constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism
A fost adoptată HG nr. 99 din 8 martie 2017 privind Constituirea CIT.
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12. Guvernul României susţine promovarea României ca destinaţie turistică în concordanţă cu
obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare ale ţării noastre, ale Uniunii Europene şi
ale tendinţelor mondiale în domeniu.
Prin eforturile comune depuse de Ministerul Turismului și Ministerul Afacerilor Externe,
România a recâștigat statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Mondiale a
Turismului și de vicepreședinte al Adunării Generale al OMT.
Aceste rezultate transformă țara noastră într-un jucător la nivelul organizației, conferindu-i
totodată și vizibilitate la nivel mondial ca destinație turistică.
Prin înfințarea funcției de atașat de turism (OG nr. 15/23.08.2017) a fost reorganizată întreaga
activitate de promovare derulată de Ministerului Turismului prin birourile de promovare
externă.
Atașații de turism vor avea rang diplomatic și, pe lângă activitățile de marketing extern specifice
destinației turistice România, vor răspunde și nevoilor turiștilor români aflați în dificultate în
străinătate.
Prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1010 din 18.09.2017 a fost aprobată lista manifestărilor
expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2018,
completat de Ordinul Ministrului Turismului nr. 1111 din 06.11.2017 și Ordinul Ministrului
Turismului nr. 1220 din 18.12.2017.
13. Modificarea legislaţiei din domeniul turismului prin elaborarea și adoptarea Legii
Turismului - Finalizarea proiectului Legii Turismului, prezentarea lui în primă lectură în
Guvern în ședința din data de 5 septembrie 2017 și realizarea a numai puțin de 8 sesiuni
de dezbateri publice în toate regiunile țării și în București
Proiectul Legii Turismului, trimis spre avizare externă, a fost elaborat în baza consultărilor cu
membrii Comitetului Consultativ pentru Turism și ai Comitetului Interministerial pentru
Turism, vizează reglementarea unor aspecte considerate deosebit de importante pentru
dezvoltarea acestui sector economic.
Ministerul Turismului dorește stabilirea clară a regimului juridic aferent:
- infrastructurii turistice, în sensul îmbunătățirii calității serviciilor oferite de structurile de
primire turistică și creșterea gradului de satisfacție a turiștilor care vizitează România
- plajelor, în sensul protejării calității acestora și exploatării responsabile și în condiții de
siguranță pentru turiști
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- serviciilor publice de salvamar, salvamont şi salvaspeo, astfel încât turistul să fie protejat pe
parcursul călătoriei în zonele turistice ale României
- patrimoniului turistic, în sensul stabilirii limitelor de exploatare și a modului de administrare a
resurselor turistice naționale
Un capitol important al Legii Turismului este dedicat Sistemului Informatic de Evidență a
Activității de Turism din România [SIEATR].
Implementarea acestui sistem informatic va permite atât evaluarea veniturilor reale din turism,
ca indicator esenţial ȋn economia turismului, cât și operaţionalizarea unui mecanism de
evidenţă a circulaţiei turistice, prin înregistrarea tuturor datelor privind activitatea turistică şi
turiştii, o evidenţă certă a încasărilor din acest sector economic.
SIEATR va contribui la combaterea evaziunii fiscale din domeniu și, ȋn consecinţă, va determina
creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor obţinute de operatorii economici din
domeniul turismului.
SIEATR va contribui și la creșterea măsurilor de protecție a turiștilor prin identificarea operativă
a persoanelor cu potenţial infracţional, inclusiv a persoanelor implicate în activităţi teroriste.
14. Asigurarea calității de angajat pe tot parcursul anului, pentru salariații sezonieri cu
contract de muncă de cel puțin 6 luni/an - OUG 3/2017.
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Participări în comitete
Comitetul Interministerial pentru relația României cu OCDE
Comitetul Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul UE
Comitet de coordonare a afacerilor europene (CCAE)
Comitet interministerial pe problematica Brexit
Grupul de lucru special „Strategia Energetică a României 2016 - 2030”
Comitetul Interministerial pentru Coordonarea Politicilor Maritime Integrate a UE
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social
Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în
politicile și strategiile sectoriale la nivel național
Comitetul Interministerial pentru Competitivitate
Comitetul Național al zonei Costiere

Acțiuni bilaterale
Protocol de colaborare în domeniul turismului între Ministerul Turismului din România și
Ministerul Turismului din Republica Arabă Egipt (semnat la 29 august 2017);
Protocol de colaborare în domeniul turismului între Ministerul Turismului din România și
Ministerul Turismului din Republica India (incluzând formarea unei comisii mixte) – urmează să
se stabilească data semnării;
Memorandum de Înțelegere între Ministerul Turismului din România și Ministerul Turismului
din Statul Israel (incluzând formarea unei comisii mixte) – se negociază textul cu partea
israeliană;
Protocol de colaborare între Ministerul Turismului din România și Ministerul Turismului din
Republica Elenă (memorandum de negociere pe circuit de avizare);
Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul turismului
(memorandum de negociere aflat pe circuitul de avizare);
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Protocol între Ministerul Turismului din România și Ministerul Turismului din Republica Italia
(discuții cu partea italiană în vederea conturării textului);
Acord între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar – reluarea negocierilor și discuții pe
forma de text agreată încă din 2011, dar care nu a avut finalitate.
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RAPORT INTERN DE ACTIVITATE

DIRECȚIA CONTROL
843 unităţi de cazare

2 staţiuni turistice

512 unităţi de alimentaţie publică

*Eforie și Neptun+

certificate de Ministerul Turismului

28 pârtii de schi

391 agenții de turism

47 plaje

Cuantum amenzi contravenționale în anul 2017
Exprimate în lei

dec.-17

504,000 lei

nov.-17

544,650 lei

oct.-17

465,250 lei

sept.-17

324,450 lei

aug.-17

552,400 lei

iul.-17

1,574,800 lei

iun.-17

- lei

mai-17

10,000 lei

apr.-17

80,400 lei

mar.-17

217,800 lei

feb.-17
ian.-17

139,000 lei
- lei

Deficiențele constatate au constat în funcţionarea agenţiilor de turism fără deţinerea poliţei de
asigurare, nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractului încheiat cu turiștii şi
nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licenţa şi/sau anexa la aceasta.
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În cazul structurilor de cazare și alimentaţie publică au fost constatate, ca deficiențe,
funcţionarea fără deţinerea certificatului de clasificare, neasigurarea funcționării la categoria
și/sau tipul de structură de primire turistică menționate în certificatul de clasificare,
funcţionarea cu o altă structură a spaţiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de
clasificare, nerespectarea obligaţiei de a completa fişele de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor
şi neprezentarea operatorului economic la invitaţia lăsată.
Deficiențele constatate în funcționarea pârtiilor de schi au fost exploatarea acestora fără a fi
omologate, neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie
în locurile şi la obstacolele periculoase.
În cazul plajelor a fost constatată, ca deficienţă, desfăşurarea de activităţi turistice pe plajă fără
a deţine autorizaţie turistică.
Transmiterea unui număr de 328 notificări operatorilor economici care, urmare verificărilor
efectuate, s-a constatat nerespectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte
activitatea desfăşurată la sediul înscris în licenţa de turism și nu au solicitat încetarea definitivă
a activității la sediul respectiv.
Transmiterea răspunsurilor către petenți în cazul sesizărilor rezolvate și adrese către alte
instituții de control.
Soluționarea a 366 sesizări înregistrate la Direcția Control.
Măsuri dispuse:
Prin actualizarea procedurii operaţionale interne a avut loc introducerea rapoartelor şi a
planului de control semestrial, trimestrial, lunar şi săptămânal şi monitorizarea îndeaproape a
acestor raportări.
Stabilirea unui nou standard în ceea ce priveşte raportarea rezultatului activităţii de control întrun timp real, pe durata activităţii de control.
Adaptarea şi armonizarea acţiunilor de control conform zonelor geografice prin acoperirea
integrală şi echidistantă în ceea ce priveşte destinaţiile turistice şi considerarea factorului de
sezonalitate.
Readaptarea tuturor formularelor tipizate la noile coordonate ministeriale, respectiv
formularistica de control, documentele interne, certificatele de licenţiere şi clasificare şi
brevetele şi atestatele de ghizi.
Dispunerea reinițializării şi reeditării materialelor specifice activității de control.
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DIRECȚIA DE AUTORIZARE ȘI MONITORIZARE
Înregistrarea unui număr de 5.744 documentații depuse de către operatorii economici în
vederea obținerii autorizațiilor necesare funcționării în domeniul turismului.
Totodată au fost realizate și eliberate următoarele documente privind autorizare activității de
turism, după cum urmează:
1923 autorizații provizorii de funcționare
pentru structuri de primire turistice cu
funcțiuni de cazare și alimentație publică
1567 certificate de clasificare structuri de
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi
alimentaţie publică

479 licențe de turism
216 adeverinţe pentru licențe de turism
7 anexe licențe de turism
126 licențe de turism radiate la cerere

39
adeverinţe
pentru
clasificarea
structurilor de primire turistice

317
negații/
notificări
completare
documentații primite în vederea obținerii
licenței de turism, comunicate prin e-mail

1020 note de clasificare întocmite în
delegaţie

1357 avize de specialitate pentru construcţii
în domeniul turismului

14 note de constatare (instruire personal
UAT)

232 negații/ notificări documentații primite
în vederea obținerii avizelor de specialitate
pentru construcţii în domeniul turismului

94 note de autorizare plaje

28 certificate omologare trasee turistice
montane

900 fișe anexă la certificatul de clasificare
341 brevete de turism

33 certificate de acreditare pentru centrele
de informare şi promovare turistică

19 adeverinţe pentru brevet de turism
386 atestate și ecusoane de ghid de turism
27 adeverinţe pentru atestat și ecuson de
ghid de turism
856
negații/
notificări
completare
documentații primite în vederea obținerii
certificatelor de clasificare, comunicate prin
e-mail
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15 adeverinţe pentru centrele de informare
şi promovare turistică
46 notificări pentru centrele de informare și
promovare turistică
375 adrese soluționate

Măsuri dispuse:
Transparentizarea totală în ceea ce priveşte eliberarea avizelor tehnice la nivel de minister
pentru construcţia de unităţi de cazare sau/ şi unităţi de alimentaţie publică.
Reducerea timpului de aşteptare în ceea ce priveşte eliberarea diferitelor tipuri de documentaţii
[de la luni la nivel de zile].
Reducerea timpului de aşteptare în ceea ce priveşte eliberarea avizelor (comprimarea timpilor
de răspuns la solicitări de la un timp mediu de răspuns de 20 de zile la o zi calendaristică, în
condiţiile în care intervalele de deschidere a axelor de finanţare europene sunt de 30 zile).
Intensificarea activităţii de monitorizare şi autorizare a vizitelor în teritoriu, prin eficientizarea şi
dispunerea echidistantă a resursei umane raportată la numărul de destinaţii turistice şi la
caracterul de sezonalitate.

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE, AFACERI EUROPENE ȘI FONDURI COMUNITARE
Serviciul Fonduri Comunitare pentru Turism (SFCT) din cadrul Direcției Relații Internaționale,
Afaceri Europene și Fonduri Comunitare a preluat, prin reorganizare, atribuțiile Direcției
Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, având ca obiect de activitate gestionarea
asistenței nerambursabile comunitare.
SFCT având rolul de Organism Intermediar pentru Turism – OI Turism – asigură respectarea
prevederilor Acordului Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Domeniului
major de intervenţie 5.3 – “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare,
în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică” din Axa prioritară 5 –
Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului a Programului Operațional Regional (POR) 20072013.
Monitorizare, din punct de vedere tehnic și financiar, a sustenabilității celor 398 de proiecte
finanțate în cadrul Domeniului major de intervenţie 5.3 – “Promovarea potențialului turistic și
crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație
turistică”, aferent Programului Operațional Regional, domeniu care are următoarele operaţiuni:
a) Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea şi
promovarea brandului turistic naţional;
b) Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor
specifice şi a activităţilor de marketing specifice;
c) Crearea Centrelor de Informare şi Promovare Turistică (CIPT) şi dotarea acestora.
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Identificarea de surse de finanțare și scriere de proiecte cu fonduri europene
în anul 2017 au fost scrise mai multe proiecte pe mai multe surse de finanțare, acestea aflânduse în diverse etape de evaluare:
a) Programul de Sprijin pentru Reforme Structurale (SRSS) - “Sprijin UE pentru dezvoltarea
organizațiilor de management al destinației în România“ - Valoarea proiectului este de
508.500 Euro. Acest proiect este în lista proiectelor selectate de Comisia Europeană în
vederea finanțării, conform email din 18 decembrie 2017.
b) Program Operațional Capacitate Administrativă (POCA – IP 8) - “Analiza, eficientizarea și
actualizarea cadrului legal în domeniul turismului” - protocol de colaborare cu
Secretariatul General al Guvernului. Valoarea proiectului este de 1.529.725,87 lei.
Proiectul se află în etapa de evaluare tehnică și financiară.
c) INTERREG/ Proiectul “Turismul riveran, dezvoltarea unui turism sustenabil în orașele
europene” a fost depus în 30 iunie 2017, în parteneriat cu mai multe țări din Uniunea
Europeană (Franța, Spania, Italia, Germania, Belgia). Valoarea proiectului este de
235.558 Euro. Proiectul este în evaluare, perioada de evaluare prelungindu-se până în
martie 2018.
d) INTERREG/ Proiectul “Smart Urban Natural Parks as Test Beds for Innovation with
impact on New-Age of Tourism Investment Policies” a fost depus în data de 29.06.2017,
în parteneriat cu Agenția de Dezvolatare Nord-Est, s.a. Valoarea proiectului este de
197.689 Euro. Proiectul este în evaluare, perioada de evaluare prelungindu-se până în
martie 2018.
Serviciul relații internaționale și afaceri europene (SRIAE)
Participare în cadrul reuniunilor:
a) săptămânal: Comitetul Interministerial dedicat pregătirii Președinției române a
Consiliului UE;
b) săptămânal: reuniuni și grupuri de lucru pe tematica Brexit;
c) lunar: comitetul dedicat problematicii de promovare pentru pregătirea Președinției
române a Consiliului UE;
d) lunar: Cadru Financiar Multianual 2021-2027.
Demersuri pentru includerea turismului ca domeniu prioritar pe perioada Preşedinţiei
Consiliului UE cât și stabilirea principalelor teme ce pot fi promovate atât în perioada de
pregătire, cât şi în timpul Preşedinţiei Consiliului UE.
Stabilirea calendarului comun de acţiuni de promovare pe perioada 2018-2019 – Ministerul
Turismului și Ministerul Afacerilor Europene.
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Încheierea protocolului de colaborare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în vederea
coordonării şi planificării evenimentelor, expozițiilor, spectacolelor, concertelor și a altor
activități pentru marcarea Președinției Consiliului UE.
Demersuri în vederea aderării la inițiativa EU LIGHT BRIDGE a Comisiei Europene în contextul
anului turismului EU – China.
OMT - pregătirea timp de 6 luni a candidaturii, finalizată prin obținerea poziției de membru în
CEX OMT.
CMT - În perioada 2016-2017 România a participat în cadrul Bordului Director al Comisiei
Europene de Turism.
Participarea activă în cadrul proiectelor internaționale la care Ministerul Turismului este parte
*Convenția Carpatică, SUERD - Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, CEECChina, EDEN, Ruta Împăraților Romani și Dunăreană a Vinului, RUTE CULTURALE – Acordul
Parțial Extins, OCEMN - Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră+.

DIRECȚIA MARKETING ȘI PROMOVARE TURISTICĂ
Participarea la acţiuni de promovare şi reprezentare în cadrul evenimentelor interne și
internaţionale.
Organizarea târgurilor și evenimentelor de promovare (conform Târguri Internaționale 2018),
inclusiv evenimentele derulate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe.
Generarea şi organizarea infotrip-urilor din România.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI TURISM INTERN
– proiecte naționale -

Destinaţii ecoturistice
-

documentaţii pentru obţinerea statutului de destinaţie ecoturistică pentru zona
„Cheile Nerei”

-

documentaţii pentru obţinerea statutului de destinaţie ecoturistică pentru
„Poarta Carpaţilor”

pagina 15

-

-

zona Mara - Cosău - Creasta Cocoșului – statut obţinut în anul 2014 pentru o
perioadă de trei ani – decizia membrilor comisiei care au analizat modul de
îndeplinire al recomandărilor pentru prelungirea statutului pe o perioadă de încă
18 luni

Programul „Steagul Albastru - Blue Flag”
-

„Vega Vintage Beach” din Mamaia, „Marina Regia Beach” din Năvodari şi
„Phoenicia” din Năvodari au primit distincţia „Steagul Albastru” urmare a deciziei
Juriului internaţional

Măsuri dispuse:
Recalibrarea activității Direcției Investiții și Turism Intern prin constituirea Comitetului TehnicoEconomic din cadrul ministerului pentru evaluarea și analiza proiectelor propuse în
Masterplanul de Investiții prin HG 558/ 2017.
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PRIORITĂȚI LEGISLATIVE 2018
proiecte vizate pentru implementare

1. Elaborarea și adoptarea Strategiei Naționale în domeniul turismului pentru perioada
2018-2025 împreună cu experți din cadrul secretariatului General al Guvernului și Banca
Mondială
În acest context, după mai multe consultări cu mediul de afaceri și reprezentanți ai
organizațiilor internaționale care activează în turism, conducerea Ministerului Turismului a
decis inițierea demersurilor pentru elaborarea și adoptarea unei strategii naționale în turism
pentru următorii 7 ani. Având în vedere complexitatea demersului legislativ, a fost constituită o
echipă formată din experți proprii, experți din cadrul Secretariatului General al Guvernului și
din cadrul Băncii Mondiale care vor elabora respectiva strategie până la finalul lunii iunie
2018.
2. Restructurarea și modificarea legislației secundare în domeniul turismului
după adoptarea Legii Turismului, aflată în avizare, vor fi inițiate demersurile necesare elaborării
și adoptării unui set de hotărâri de guvern:
a) metodologia de atestare a staţiunilor turistice;
b) metodologia de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi, documentaţiile tehnice privind
construcţiile din domeniul turismului;
c) instituirea reţelei naţionale de trasee turistice de orice tip, precum şi, după caz,
metodologiile şi normele procedurale privind amenajarea, omologarea, clasificarea
acestora, regimul juridic, competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale,
judeţene şi locale în domeniu, sursele de finanţare privind constituirea sau
administrarea traseelor;
d) metodologia de autorizare, exploatare, utilizare şi controlul activităţilor pe plajele
situate pe litoralul Mării Negre şi pe plajele apelor interioare, naturale sau amenajate,
precum şi, criteriile minime privind exploatarea şi utilizarea plajelor în scop turistic;
e) metodologia privind clasificarea structurilor de primire turistică;
f) metodologia de acordare a licenţelor pentru agenţiile de turism;
g) metodologia
privind
amenajarea,
omologarea,
întreţinerea,
exploatarea
domeniilor/pârtiilor pentru practicarea sporturilor de iarnă pentru agrement precum şi
normele de siguranţă pentru acestea;
h) metodologia de avizare sau autorizare a activităţilor de agrement turistic;
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i) standardul grafic, metodologia de realizare, proiectare şi amplasare a sistemelor de
indicatoare turistice;
j) metodologia de autorizare şi atestare a personalului de specialitate din turism;
k) metodologia privind, atestarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora;
l) metodologia privind limitele şi condiţiile de exploatare în scop turistic a resurselor
turistice naturale;
m) metodologia de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire permanentă şi de
avizare a curiculei şi programelor de învăţământ specializat la toate nivelele, precum şi a
programelor de formare profesională pentru profesii/ocupaţii specifice domeniului
turismului, pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale;
n) metodologia de acreditare a centrelor de informare şi promovare turistică;
o) metodologia de colectare, stocare şi interpretare a datelor statistice curente de la toate
entităţile cu activităţi în domeniul turismului;
p) metodologia cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire
turistice cu funcţiuni de cazare;
q) metodologia cu privire la accesul, consultarea şi utilizarea SIEATR;
r) metodologia privind persoanele fizice şi juridice care furnizează servicii şi produse
turistice, organizaţiile nonguvernamentale precum şi instituţiile şi autorităţile publice
care au acces la SIEATR;
s) metodologia privind entităţile publice, persoanele fizice şi juridice care furnizează
servicii şi produse turistice, precum şi organizaţiile nonguvernamentale care au obligaţia
prevăzută la art. 38;
t) procedura de înfiinţare, funcţionare, acreditare şi reacreditare a organizaţiilor de
management al destinaţiei.
3. Implementarea programului Primul Centru de Agrement
prin adoptarea OUG nr. 110/20.12.2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și
mijlocii – IMM INVEST România a fost creat cadrul legal necesar operaționalizării programului
ce prevede garantarea în procent de 80% a creditelor contractate de operatorii economici în
vederea construirii/dezvoltării unor centre de agrement dar nu mai mult de 1.250.000 lei
În cursul anului 2018, Ministerul Turismului împreună cu FNGCIMM vor implementa programul
în vederea creșterii capacității infrastructurii de agrement din România.
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4. Continuarea și finalizarea înființării Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD)
în stațiunile turistice și alte localități de interes turistic
Prin adoptarea OG nr. 15/23.08.2017, prin care s-a modificat OG nr. 58/1998 privind
organizarea și desfășurarea activității de turism în România, a fost definită organizația de
management al destinației turistice, ca structură public-privată, ce se înființează ca un ONG și
permite autorităților publice locale ca, împreună cu mediul privat din turism, să stabilească și să
implementeze strategii de promovare a destinației precum și dezvoltarea serviciilor turistice în
zonă.
În vederea operaționalizării conceptului la nivel național și sprijinirea autorităților publice
locale, Ministerul Turismului a elaborat proiectul “Sprijin UE pentru dezvoltarea organizațiilor
de management al destinației în România“.
Proiectul a fost depus la Comisia Europeană în 16 octombrie 2017 în cadrul Programului de
Sprijin pentru Reforme Structurale (SRSS).
Proiectul are ca obiectiv identificarea experienței similare a unor țări membre UE care au
implementat un sistem de management al destinației în vederea elaborării unei planificări
strategice în ceea ce privește aspectele organizatorice, tehnice și logistice ale dezvoltării și
promovării destinațiilor turistice și pregătirea resursei umane din domeniul turismului cu specific
pe funcționarea OMD-urilor. Acest proiect este în lista proiectelor selectate de Comisia
Europeană în vederea finanțării, conform email din 18 decembrie 2017.

5. Evaluarea și finanțarea proiectelor de investiţii în turism aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 558/ 2017 privind aprobarea Masterplanului investițiilor în turism
La nivelul Ministerului Turismului au fost elaborate toate procedurile interne necesare evaluării
proiectelor cuprinse în Masterplan și au fost operaționalizate structurile de analiză și evaluare a
acestora. În cursul anului 2018 vor fi evaluate și finanțate toate proiectele care au deja
documentația tehnico-economică finalizată
De asemenea, în data de 09 ianuarie 2018 a avut loc o întâlnire oficială la sediul Ministerului
Turismului cu Marialisa Motta, director în cadrul Băncii Mondiale în domeniul finanțe,
competitivitate și inovație pentru Europa și Asia Centrală, în vederea identificării unor
potențiale surse alternative de finanțare și implementare a proiectelor cuprinse în Masterplan.
Conform Anexei nr. 1 la HG nr. 120/2010 cu modificările și completările ulterioare, din totalul
de 133 Unități Administrativ Teritoriale (UAT):
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40 Unități Administrativ Teritoriale au
proiecte finalizate,
4 Unități Administrativ Teritoriale (Consiliul
Local Borsec, Jud. Harghita, Consiliul Local
Câmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava,
Consiliul Local Petroșani, Jud. Hunedoara,
Consiliul Local Voineasa, Jud. Vâlcea) au
avut proiectele în derulare și în anul 2017,
8 Unități Administrativ Teritoriale (Consiliul
Local Băile Herculane, Jud. Caraș Severin,
Consiliul Local Borșa, Jud. Maramureș,
Consiliul Local Cavnic, Jud. Maramureș,
Consiliul Local Govora, Jud. Vâlcea, Consiliul
Local Lupeni, Jud. Hunedoara, Consiliul
Local Predeal, Jud. Brașov, Consiliul
Județean Cluj, Consiliul Județean Constanța)
au proiectele cu contracte de lucrări
expirate,
6 Unități Administrativ Teritoriale (Consiliul
Local Merei, Jud. Buzău, Consiliul Local

Mânzălești, Jud. Buzău, Consiliul Local
Tuzla, Jud. Constanța, Consiliul Local
Saschiz, Jud. Mureș, Consiliul Local Sucevița,
Jud. Suceava, Consiliul Județean Mehedinți)
care au primit finanțare pentru realizarea
unor etape din documentațiile tehnico
economice aferente proiectelor,
75 Unități Administrativ Teritoriale au avut
proiectele
neîncepute
datorită
neprezentării acestora cu documentele
justificative în vederea acordării finanțării
(conform art. 4 din HG nr. 120/2010
”(1)Transferurile de fonduri de la bugetul
Ministerului Turismului, capitolul 87.01
«Alte acțiuni economice», titlul «Transferuri
între unități ale administrației publice»,
către unitățile administrativ-teritoriale
prevăzute în anexă se vor face pe baza
solicitărilor acestora însoțite de contractul
de achiziție publică încheiat între beneficiar
și executant în conformitate cu prevederile
legale în vigoare”).

6. Garantarea pachetelor de servicii turistice
În Monitorul Oficial nr. 8 din data de 4 ianuarie 2018 a fost publicată Legea pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice prin care a fost
înființat Fondul de garantare a pachetelor turistice.
În cursul lunilor ianuarie și februarie 2018, Ministerul Turismului împreună cu Ministerul
Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice privind funcționarea fondului și
mecanismelor de despăgubire a turiștilor afectați de falimentul agențiilor de turism.

7. Operaționalizarea Centrului naţional de pregătire profesională în turism
Pe structura SC CIT SA, companie deținută 100% de Statul român prin Ministerului Turismului, a
fost înființat centrul de formare în domeniul turismului
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Deși compania avea alt obiect de activitate, aceasta a fost autorizată ca formator, urmând să
dezvolte împreună cu Școala Portugheză de Turism programe de formare profesională la
standarde înalte în domeniul serviciilor hoteliere, gastronomie și alte servicii turistice.
În cursul lunii februarie 2018 o delegație din cadrul Turismo de Portugal va vizita centrul de
formare profesională în vederea evaluării bazei materiale și adaptării programelor de pregătire
profesională cu cererea existentă pe piața autohtonă.
Prin Memorandumul semnat în 20 noiembrie 2017 de Ministerul Turismului cu Ministerul
Economiei portughez, s-a agreat transferul de know-how între autoritățile portugheze și cele
române în domeniul formării profesionale.

8. Înființarea Corpului atașaților de turism și redeschiderea birourilor de promovare externă
funcția de atașat în turism a fost înființată prin modificarea și completarea Ordonanței nr.
58/1998. Atașatul de turism (în număr de 17) va asigura reprezentarea României în străinătate,
în domeniul politicii turismului și promovării produselor și serviciilor turistice, precum și a
formelor de turism autohtone
Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe vor fi stabilite locațiile birourilor de promovare
externă și va fi organizat concursul de ocupare a posturilor de atașat de turism. Corpul
atașaților de turism va fi operațional începând cu luna iulie 2018.

9. Revitalizarea companiilor de stat din portofoliul Ministerului Turismului
- pentru societăţile la care Statul Român prin Ministerul Turismului deţine calitatea de acţionar
majoritar au fost depuse demersurile necesare care au condus în anul 2017 la reducerea
pierderilor cu 30-50% faţă de anul 2016;
- s-au diminuat cu aproximativ 50% creanţele pe care societăţile din portofoliu le aveau de
recuperat, existând şi situaţii unde s-a reuşit recuperarea în proporţie de 100% (MAMAIA SA);
- s-a clarificat situaţia juridică a calităţii de acţionar a Statului Român, prin Ministerul
Turismului, prin actualizarea datelor şi înregistrărilor la ONRC şi Depozitarul Central pentru
toate societăţile aflate în portofoliul ministerului;
- s-au identificat cote de participaţie deţinute de Statul Român ce nu erau reflectate la ONRC şi
Depozitarul Central, sens în care s-au efectuat demersurile necesare reîntregirii şi evidenţierii
corecte a acestora (THR MAREA NEAGRĂ, IMOTRUST SA).
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Pentru anul 2018 se are în vedere reducerea pierderilor cu încă 50% față de 2017 și
dezvoltarea obiectului de activitate al societăților aflate în portofoliu în vederea aducerii
acestora pe profit.
SOCIETĂȚI ÎN FUNCȚIUNE

3. MAMAIA SA - 96,56%

1. GERMISARA SA - 100%

4. LITORAL SA - 82,27%

2. CENTRUL
NAȚIONAL
DE
ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC (CNIT SA) 100%

5. NEPTUN OLIMP - 52,21%
6. LIDO SA - 42,86%

SOCIETĂȚI ÎN INSOLVENȚĂ /FALIMENT
1. CIUCAȘ SA - 99,98%
2. CARMEN SILVA 2000 SA - 99,15%
3. PREDEAL SA - 89,99%
Odată cu înfiinţarea Ministerului Turismului, în baza HG 24/2017, au fost preluate de la
Ministerul Economiei (printr-un Protocol semnat cu DPAPS), un număr de 16 societăţi
comerciale unde statul român este acţionar, astfel:
- 9 societăţi, la care statul român deţine calitatea de acţionar majoritar (6 în funcţiune, 3 în
insolvenţă sau faliment)
- 6 societăţi, la care statul român deţine calitatea de acţionar minoritar (5 în funcţiune , 1 în
faliment)
- 1 societate radiată la ONRC
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Târguri Internaţionale 2018
Nr.
Crt.

Denumire târg

Oraș

Țară

Perioada

Suprafaţă [mp]

Viena

Austria

11 - 14.01.2018

120

Oslo

Norvegia

12 - 14.01.2018

21

Stuttgart

Germania

13 - 21.01.2018

100

1

FERIEN MESSEN

2

REISELIVSMESSEN

3

CMT

4

FITUR

Madrid

Spania

17 - 21.01.2018

122

5

MATKA

Helsinki

Finlanda

18 - 21.01.2018

20 - 30

6

TTF OTM

Mumbai

India

18 - 20.01.2018

27

7

LES THERMALIES

Paris

Franța

18 - 21.01.2018

20

8

FESPO

Zurich

Elveția

25 - 28.01.2018

120

9

THE HOLIDAY WORLD SHOW

Dublin

Irlanda

26 - 28.01.2018

18

10 SALON DES VACANCES

Bruxelles

Belgia

01 - 04.02.2018

40

11 IMTM

Tel Aviv

Israel

06 - 07.02.2018

100

12 TOUREST

Tallinn

Estonia

9-11.02.2018

20

13 BIT MILANO

Milano

Italia

11 - 13.02.2018

100

Bucureşti

România

22-25.02.2018

95

Herning

Danemarca

23 - 25.02.2018

27

Budapesta

Ungaria

01 - 04.03.2018

120

Berlin

Germania

07 - 11.03.2018

394

18 MITT

Moscova

Rusia

13 - 15.03.2018

72

19 TOURISM.LEISURE. HOTELS

Chisinau

Republica
Moldova

29.03 - 01.04.2018

60

20 COTTM/BEIJING

Beijing

China

16 - 18.04.2018

18

21 Arabian Travel Market

Dubai

22 - 25.04.2018

20

22 Expovacaciones

Bilbao

Spania

5-7.05.2018

100

23 IMEX

Frankfurt

Germania

15 - 17.05.2018

100

24 WTM

Londra

Marea Britanie

Nestabilit

300

25 TTR

Bucureşti

România

Nestabilit

100

26 Tour &Travel Warsaw

Varșovia

Polonia

Nestabilit

60

27 IBTM

Barcelona

Spania

Nestabilit

63

28 INWETEX/ Sankt Petersburg

Sankt
Petersburg

Rusia

Nestabilit

18

14 TTR
15 FERIE FOR ALLE/DANISH TRAVEL SHOW
16 UTAZAS
17 ITB

Emiratele
Arabe Unite

