
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE    

pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției 

Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea 

unor acte normative 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Legea nr. 

72/2014 privind ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la 

Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la 

Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la 

Kiev la 22 mai 2003, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1 – (1) În vederea punerii în aplicare a Protocolului privind turismul durabil, 

adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 

2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, 

adoptată la Kiev la 22 mai 2003, se înființează la nivelul Autorității Naționale 

pentru Turism Centrul Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind 

Turismul Durabil în Munții Carpați, denumit în continuare Centrul.   

(2) Centrul funcționează la Brașov îndeplinind și atribuții ale unității de 

management de proiect. 

(3) Autoritatea Națională pentru Turism prin Centru, în colaborare cu autoritățile 

publice centrale responsabile cu implementarea Protocolului privind turismul 

durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 

27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a 

Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, urmărește atingerea următoarelor 

obiective: 

a) implementarea unor condiții propice pentru produse și servicii turistice 

durabile, inclusiv dezvoltarea unei scheme de marketing pentru 

promovarea Carpaților ca o destinație unică de turism durabil; 



b) dezvoltarea managementului turismului inovativ, care să integreze pe 

deplin nevoile populației și a economiilor locale și alte sectoare suport, și 

respectând conservarea patrimoniului natural și cultural; 

c) înființarea unui proces continuu de sensibilizare, consolidarea 

capacităților, educație și formare în dezvoltarea turismului durabil și de 

management la toate nivelurile; 

d) promovarea Carpaţilor ca destinaţie pentru turism durabil; 

e) dezvoltarea, încurajarea şi promovarea produselor, serviciilor şi a 

pachetelor relaţionate cu turismul durabil din Carpaţi; 

f) asigurarea standardelor de înaltă calitate pentru dezvoltarea turismului 

durabil în Carpaţi; 

g) creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea durabilă a economiilor 

locale din Carpaţi; 

h) gestionarea traficului de turişti şi a destinaţiilor turistice din Carpaţi în 

sprijinul mediului şi al dezvoltării durabile a economiei locale din zonele 

mai puţin dezvoltate; 

i) creşterea contribuţiei turismului la conservarea şi utilizarea durabilă a 

diversităţii biologice şi peisagistice din Carpaţi, în conformitate cu 

obiectivele Convenţiei europene a peisajului; 

j) creşterea contribuţiei turismului la realizarea unei agriculturi durabile în 

Carpaţi; 

k) creşterea contribuţiei turismului la gestionarea durabilă a pădurilor din 

Carpaţi; 

l) planificarea dezvoltării durabile a transporturilor şi infrastructurii din 

turism în Carpaţi; 

m) creşterea contribuţiei turismului la conservarea şi promovarea moştenirii 

culturale şi a tradiţiei comunităţilor locale din Carpaţi; 

n) creşterea contribuţiei turismului la educaţia publică şi conştientizarea cu 

privire la aspectele legate de durabilitate; 

o) promovarea cooperării transfrontaliere cu privire la dezvoltarea durabilă 

a turismului în Carpaţi; 



p) gestionarea impactului turismului asupra diversităţii biologice şi 

peisagistice a Carpaţilor; 

q) gestionarea impactului de mediu al turismului în Carpaţi; 

r) gestionarea impactului socioeconomic şi cultural al turismului în 

Carpaţi; 

s)  monitorizarea eficacităţii politicilor şi strategiilor pentru dezvoltarea 

turismului durabil în Carpaţi. 

 

(4) Cheltuielile necesare pentru funcționarea Centrului, precum și pentru 

realizarea activităţilor desfăşurate de către Centru, se suportă integral de la bugetul 

de stat, din resursele financiare alocate Autorității Naționale pentru Turism, în 

bugetul propriu, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri. 

 

Art. 2 – (1) Atribuțiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Centru 

se stabilesc prin ordin comun al ministrului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri, ministrului Afacerilor Externe, ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor și președintelui Autorității Naționale pentru Turism, în termen de cel 

mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, termen de la care 

Centrul va deveni operațional. 

(2) Numărul de posturi pentru Centru este de 5.  

(3) Salarizarea personalului Centrului se stabileşte conform legislaţiei în vigoare 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 
 

Art. 3 - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 18 ianuarie 2013, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 147, exclusiv demnitarii 

şi posturile aferente cabinetului preşedintelui." 

 

PRIM – MINISTRU, 

Dacian Julien CIOLOŞ 
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