
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ   

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind 

Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea unor acte normative 

 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale         

Reprezentanţii statelor membre ale inițiativei regionale Convenţia 

Carpatică - Ucraina, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia şi Muntenegru, 

România şi Polonia - pe teritoriul cărora se află Munții Carpaţi, s-au 

reunit în aprilie 2016 la Braşov, la întâlnirea grupului de lucru privind 

turismul durabil, ocazie cu care s-a discutat înfiinţarea unui Centru de 

Coordonare a Turismului din cadrul Convenţiei Carpatice în România, 

cu sediul la Braşov. 

Convenţia-Cadru pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor 

(Convenţia Carpatică) a fost semnată în 2003 de statele pe teritoriul 

cărora se află Munții Carpaţi şi a intrat în vigoare în 4 ianuarie 2006. 

La semnarea Convenţiei, statele Părţi au avut în vedere relevanța  

ecologică a Carpaţilor, un important rezervor al biodiversităţii, zona 

naturală cea mai extinsă acoperită de păduri virgine din Europa, un 

habitat şi un refugiu esenţial pentru numeroase specii periclitate de 

plante şi animale, precum şi valoarea ecologică, culturală şi 

socioeconomică ale regiunilor montane. 

De asemenea, semnatarii au recunoscut faptul că aria desemnată pentru 

aplicarea Convenţiei constituie mediul de viaţă pentru populaţia locală 

şi au avut în vedere contribuţia populaţiei locale la dezvoltarea socială, 

culturală şi economică durabilă şi pentru păstrarea valorilor tradiţionale 

în Carpaţi. 

În acest scop, Convenţia are ca obiectiv general cooperarea pentru 

păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, în vederea îmbunătăţirii 

calităţii vieţii populaţiilor locale şi a conservării valorilor naturale şi 

culturale, în diverse domenii precum: amenajarea teritoriului, 

managementul resurselor de apă, conservarea biodiversităţii, turism, 

agricultură, silvicultură, transport, industrie şi energie.  

Convenţia Carpatică, definită drept Convenţia-cadru pentru protecţia şi 

dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, este un proiect european regional 

inspirat din Convenţia Alpina şi este susţinut de Programul Naţiunilor 

Unite pentru Mediu (UNEP), care a înfiinţat în anul 2004 un 

Secretariat ad-interim al Convenţiei la Viena, coordonat de Biroul 

Regional pentru Europa al UNEP. 

Prin Legea nr. 72/2014 pentru 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, se 

arată că în conformitate cu articolul 9 din Convenţia Carpatică, 

obiectivul Protocolului privind turismul durabil este de a întări şi de a 

facilita cooperarea dintre părţi în vederea dezvoltării turismului durabil 

în Munții Carpaţi, în beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare, vizând 

maximizarea beneficiilor pozitive ale turismului pentru biodiversitate, 

ecosisteme, dezvoltarea economică şi socială, atenuând impactul 

negativ cauzat de turism asupra mediului ecologic şi socioeconomic. 

Părţile, conform Articolului 9, alineatul 2 din Convenţie, vor exercita 

politici cu scopul de a promova cooperarea transfrontalieră pentru 

facilitarea dezvoltării turismului durabil în zonele de frontieră ale 

Carpaţilor. 

Pentru a putea îndeplini obiectivele menţionate mai sus, părţile: 

-îşi vor armoniza şi coordona eforturile pentru promovarea turismului 

durabil în Carpaţi, aducând comunităţilor locale beneficii bazate pe 

natura, peisajele şi patrimoniul cultural excepţional din Carpaţi şi 

pentru amplificarea gradului de cooperare în acest sens; 

-vor urmări politicile de promovare a cooperării transfrontaliere în 

vederea facilitării dezvoltării durabile a turismului, precum planurile 

de management coordonate sau realizate în asociere pentru ariile 

protejate transfrontaliere sau limitrofe sau alte locaţii de interes turistic. 

De aceea, părţile vor coopera în special pentru: 

-promovarea Carpaţilor ca destinaţie pentru turism durabil; 

-dezvoltarea, încurajarea şi promovarea produselor, serviciilor şi a 

pachetelor relaţionate cu turismul durabil din Carpaţi; 

-asigurarea standardelor de înaltă calitate pentru dezvoltarea turismului 

durabil în Carpaţi; 

-creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea durabilă a economiilor 

locale din Carpaţi; 

-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; 

-creşterea contribuţiei turismului la conservarea şi utilizarea durabilă a 

diversităţii biologice şi peisagistice din Carpaţi, în conformitate cu 

obiectivele Convenţiei europene a peisajului; 

-creşterea contribuţiei turismului la realizarea unei agriculturi durabile 

în Carpaţi; 

-creşterea contribuţiei turismului la gestionarea durabilă a pădurilor din 

Carpaţi; 

-planificarea dezvoltării durabile a transporturilor şi infrastructurii din 

turism în Carpaţi; 

-creşterea contribuţiei turismului la conservarea şi promovarea 

moştenirii culturale şi a tradiţiei comunităţilor locale din Carpaţi; 

-creşterea contribuţiei turismului la educaţia publică şi conştientizarea 



cu privire la aspectele legate de durabilitate; 

-promovarea cooperării transfrontaliere cu privire la dezvoltarea 

durabilă a turismului în Carpaţi; 

-gestionarea impactului turismului asupra diversităţii biologice şi 

peisagistice a Carpaţilor; 

-gestionarea impactului de mediu al turismului în Carpaţi; 

-gestionarea impactului socioeconomic şi cultural al turismului în 

Carpaţi; 

-monitorizarea eficacităţii politicilor şi strategiilor pentru dezvoltarea 

turismului durabil în Carpaţi. 

2. Schimbări preconizate                Având în vedere locaţia şi facilităţile tehnice din zona Carpatică 

precum şi faptul că o treime din suprafața țării noastre este acoperită de 

Munții Carpați (în România se desfăşoară aproximativ 40% din întreg 

lanțul carpatic), iar țara noastră are o vastă experienţă în calitate de 

membru la diverse proiecte de strategii transfrontaliere în cadrul 

Uniunii Europene, fiind și membru deplin al Organizației Mondiale a 

Turismului, se propune: 

1. Înfiinţarea Centrului Român de Coordonare a Convenției 

Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați, cu sediul 

la Braşov. Acesta va îndeplini și atribuții ale unității de 

management de proiect. 

2. Centrul se va înfiinţa în cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Turism şi va fi finanţat de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 

Afaceri. 

3. Stabilirea obiectivelor Centrului. 

4. 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. 

5. Numărul de posturi pentru Centru este de 5. 

Întrucât Centru va funcționa la nivelul Autorității Naționale pentru 

Turism, se propune suplimentarea numărului maxim de posturi pentru 

Autoritate cu 5 posturi, aferente Centrului, sens în care s-a propus 

modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 

9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Turism, cu modificările ulterioare. 

3. Alte informatii Nu au fost identificate 

 

3. 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. 

../../../sintact%203.0/cache/Legislatie/temp1245754/00153666.htm


2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Impactul social                      Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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

subiect. 

5. Alte informaţii                      Nu au fost identificate. 

 

 

 

4. 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                                                                                              

Cheltuielile de personal generate de posturile 

suplimentare sunt estimate la suma de 25.000 lei/lună. 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:                                  

 a) buget de stat                         

 b) bugete locale                          

 

25.000 lei/lună 

 

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                        Nu au fost identificate. 

 

5. 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 Hotărârea 

Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu 

modificările ulterioare. 

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                   Pune în aplicare prevederile din  Legea nr. 72/2014 

pentru 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. 

 

6. 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                                           

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     

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

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. 

 

7. 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. 

Acțiunea de informare a societatii civile se face prin 

intermediul site-ului Ministerului Economiei, 

Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. 

 

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. 

 

 

8.  Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



autorităţile administraţiei publice centrale  

şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme  sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente.                                                   

 2. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, 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, s-a elaborat proiectul de Hotărȃre a Guvernului 

pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice 

privind Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea unor acte normative, pe 

care, dacă sunteţi de acord vă rugăm să-l aprobaţi. 
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