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pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire
turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

Publicat în: Baza de date "EUROLEX"
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Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în:
O. Nr. 798/18.04.2018 Publicat în M.Of. Nr. 394/08.05.2018
Articolele care au suferit modificări sunt marcate cu albastru în Cuprins.
Pentru a le vizualiza, selectaţi articolul şi daţi click pe butonul Istoric.

    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările
ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea
certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

    Art. 1 - Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi
182 bis din 15 martie 2011.
    Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism,
Răzvan Filipescu

    Anexă

NORME METODOLOGICE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE A
STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE

PUBLICĂ, A LICENŢELOR ŞI BREVETELOR DE TURISM
_____________
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