
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea a 1-a 

Titlul proiectului de act normativ   
 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor 

de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi 
obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a 

programelor şi proiectelor de investiţii în turism 
 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei 
actuale         

Prin Hotărȃrea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei 
cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a 
surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de 
execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, 
precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a 
programelor şi proiectelor de investiţii în turism, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aprobă lista cuprinzând programele 
şi proiectele de investiţii în turism şi totodată se prevede bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ca sursă de 
finanţare pentru documentaţiile tehnice şi lucrările de execuţie a 
programelor şi obiectivelor de investiţii în turism. 
 
Ca urmare a reorganizării instituţionale prin Ordonanţa de urgență 
a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare, în subordinea Ministerului Economiei şi în 
coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi turism se înfiinţează Autoritatea 
Naţională pentru Turism, instituţie publică cu personalitate 
juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Economiei, prin preluarea activităţilor şi a 
structurilor specializate din domeniul turismului de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 
 
Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările 
și completările ulterioare, Ministerul Economiei s-a reorganizat 
prin schimbarea denumirii în Ministerul Economiei, Comerțului 
și Turismului şi prin preluarea activităţii şi a structurilor din 
domeniul turismului de la Departamentul pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, iar Autoritatea 
Naţională pentru Turism, instituţie publică cu personalitate 



juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi în coordonarea 
ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de 
afaceri şi turism, a trecut în coordonarea ministrului economiei, 
comerţului şi turismului.  
 
De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea unor acte normative, s-a înfiinţat Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin 
reorganizarea şi preluarea activităţilor Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Turismului, care s-a desfiinţat, şi prin preluarea 
activităţii şi a structurilor în domeniul întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. 
 
Potrivit art. 3, alin. (3) din Hotărȃrea Guvernului nr. 9/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Turism, Autoritatea Naţională pentru Turism gestionează 
resursele financiare alocate prin bugetul propriu, urmărind atât 
realizarea obiectivelor din programele anuale/multianuale, cât şi 
justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Economiei, respectiv, Ministerul Economiei, 
Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. 

2. Schimbări preconizate      Obiectivul strategic general de dezvoltare a turismului îl reprezintă 
transformarea României într-o destinaţie turistică competitivă la 
nivel internaţional, la nivelul valorificării resurselor turistice de 
care dispune România şi care să impună acest domeniu ca 
activitate economică prioritară în cadrul sistemului economic 
naţional. 
Prin elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii 
în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a 
lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în 
turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a 
programelor şi proiectelor de investiţii în turism, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a urmărit dezvoltarea destinaţiilor 
turistice, creşterea calităţii serviciilor în turismul intern şi implicit 
a potenţialului turistic românesc pe piaţa externă, promovarea 
turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice, în 
paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural. 
 
În conformitate cu prevederile Hotărȃrii Guvernului nr. 9/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Turism, una din atribuțiile principale ale Autorității Naționale 
pentru Turism, ca instituţie publică responsabilă în domeniul 
turismului, este să monitorizeze derularea investiţiilor pentru 
proiectele din domeniile sale de activitate.   
 
Totodată, în bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism a fost 
prevăzut Titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei 



publice”, cod 51.02.21 “Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în 
turism”. 
 
Având în vedere că potrivit noului cadru instituţional, Ministerul 
Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nu are 
atribuții de monitorizare a proiectelor de investiții în turism, 
această activitate fiind gestionată de către Autoritatea Națională 
pentru Turism, care prin direcția de specialitate, face propuneri de 
alocare a sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism, în limita fondurilor prevăzute anual cu 
această destinaţie, se impune modificarea textelor de lege, în 
sensul înlocuirii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
cu Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri prin Autoritatea Naţională pentru Turism. 
  
Astfel, sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii în turism se vor aloca, în limita fondurilor prevăzute 
anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul 
Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri prin bugetul instituţiei publice responsabile în domeniul 
turismului – Autoritatea Naţională pentru Turism, către bugetele 
locale, prin actul administrativ al conducătorului instituţiei, 
respectiv, prin ordin al Preşedintelui Autorității Naționale pentru 
Turism. 
 
De asemenea, întrucât Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
în Turism – INCDT, a trecut din coordonarea fostului Minister al 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în coordonarea Autorității 
Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, este necesară 
înlocuirea sintagmei Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi 
Inovare. 
 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 
 

Secţiunea a 3 – a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic               Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniul ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Pe termen mediu şi lung, crearea unei oferte 
turistice diversificate şi competitive, viabile 
prin susţinerea calităţii serviciilor turistice. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 



22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impactul social                      Diversificarea ofertei şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice, crearea de locuri de 
muncă, şi crearea condiţiilor de integrare a 
turismului din România în tendinţele de 
dezvoltare a turismului la nivel european. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informaţii                      Nu au fost identificate. 
 
 

Secţiunea a 4 – a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)                                                    
                                                                                                - mii lei - 

               Indicatori Anul 
curent 

Următorii 
4 ani 

Media 
 pe 5 ani 

 2 3          4        5         6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 
b) bugetele locale: 
i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,              
   plus/minus, din care:                                         
a) buget de stat, din acesta:                                 
(i) cheltuieli de personal                                      
(ii) bunuri şi servicii                                            
 b) bugete locale:  
 (i) cheltuieli de personal                                     
(ii) bunuri şi servicii                            
 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:               
 (i) cheltuieli de personal                                     
(ii) bunuri şi servicii                                            

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:           
 a) buget de stat                         
 b) bugete locale                          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii      
cheltuielilor bugetare                                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea          
veniturilor bugetare                                             

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 



6. Calcule detaliate privind                               
fundamentarea modificărilor                              
veniturilor şi/sau cheltuielilor                              
bugetare                                                               

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

7. Alte informaţii                        Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
 

Secţiunea a 5 – a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Prin proiectul de act normativ se modifică 
Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând programele şi 
proiectele de investiţii în turism şi a surselor de 
finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor 
de execuţie a programelor şi obiectivelor de 
investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea 
criteriilor de eligibilitate a programelor şi 
proiectelor de investiţii în turism 
 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

2. Conformitatea proiectului de  act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare.                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 6 – a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de                        
consultare cu organizaţii                                     
neguvernamentale, institute de                            
cercetare şi alte organisme                                  
implicate                         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act 
normativ                                

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Consultările organizate cu                               
autorităţile administraţiei                                    
publice locale, în situaţia în                                

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 



care proiectul de act normativ                             
are ca obiect activităţi ale                                    
acestor autorităţi, în condiţiile                            
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005                     
privind procedura de consultare a                       
structurilor asociative ale                                    
autorităţilor administraţiei                                   
publice locale la elaborarea                                 
proiectelor de acte normative     
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor            
interministeriale permanente      

Prevederile actului normativ nu se referă la 
domeniile de activitate aflate în coordonarea 
consiliilor interministeriale permanente. 

5. Informaţii privind avizarea de către:               
a) Consiliul Legislativ                                        
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării              
 c) Consiliul Economic şi Social                         
d) Consiliul Concurenţei                                     
e) Curtea de Conturi              

Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
 
Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul 
Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, 
Curtea de Conturi. 

6. Alte informaţii                   După îndeplinirea procedurii de avizare 
interministerială, proiectul de act normativ va fi 
transmis Secretariatului General al Guvernului. 

 
 

Secţiunea a 7 – a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu  privire la 
necesitatea elaborării  proiectului de act 
normativ                                              

La elaborarea proiectului de act normativ a fost 
îndeplinită procedura transparenței decizionale 
conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma        
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
 
 

Secţiunea a 8 – a 
Măsuri de implementare 

 
 1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme  
sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente.                                                   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 2. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 



 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, s-a 
elaborat proiectul de Hotărȃre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de 
investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de 
execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, pe care dacă sunteţi de acord vă 
rugăm să-l aprobaţi.  
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