
G U V E R N U L   R O M Â N I E I 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea implementării Sistemului Informatic Integrat de Evidență a Turiștilor și 
a Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire 

turistice cu funcțiuni de cazare  

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 32 din Ordonanța 

Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotarâre.  
 
Art. 1  (1) Se aprobă implementarea Sistemului Informatic Integrat de Evidență a Turiștilor, 
denumit în continuare SIET, ca instrument electronic al sistemului informațional pentru turism, 
având rol de stocare a bazei de date naționale privind evidența structurilor de primire turistice cu 
funcțiuni de cazare, de evaluare a activității turistice și de furnizare a informațiilor statistice 
privind circulația turistică în acestea. 
(2) Se aprobă Normele cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de 
primire turistice cu funcțiuni de cazare, prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
(3) Pentru furnizarea informațiilor statistice privind circulația turistică prevăzute la alin. (1), SIET 
stochează datele cu caracter personal colectate și introduse de operatorii economici, conform 
modelului fișei de anunțare a sosirii și plecării turiștilor prezentat în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2  (1) Operatorii economici proprietari și/sau administratori ai structurilor de primire 
turistice cu functiuni de cazare au obligația să respecte ș i să aplice integral prevederile 
prezentei hotărâri. 
(2) Gestionarea și auditarea generală a SIET se realizează de către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, în baza unui protocol de colaborare încheiat cu Autoritatea Națională pentru Turism în 
calitate de autoritate publică centrală responsabilă în domeniul turismului. 
(3) Utilizatorii SIET au drept de acces la informațiile colectate în cadrul sistemului electronic, 
după cum urmează: 
a) Autoritatea Națională pentru Turism are acces la datele caracteristice structurilor de primire 
turistice cu funcțiuni de cazare reprezentate de: tipul, denumirea, categoria de clasificare și 
capacitatea de cazarea a acestora, datele de identificare ale operatorilor economici precum și la 
datele statistice furnizate de SIET pe care le va pune la dispoziție Institutului Național de 
Statistică  în scopul realizării cercetărilor statistice;  



b) Operatorii economici au acces la datele introduse de aceștia pentru fiecare structură de primire 
turistică cu funcțiuni de cazare pe care le au în administrare; 
c) Ministerul Administrației și Intrnelor, prin structurile Poliției Române, are acces în baza unui 
protocol de colaborare încheiat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, la datele cu caracter 
personal ale persoanelor înregistrate, în scopul realizării activității de prevenire, cercetare și 
combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice. 
(4) Normele generale de utilizare și Procedura de înscriere a structurilor de primire turistice, de 
înregistrare a turiștilor și de raportare a acestora în Sistemul Informatic Integrat de Evidenţă a 
Turiştilor, se aprobă prin ordin comun emis de autoriatea publică centrală responsabilă în 
domeniul turismului și Ministerul Afacerilor Interne, cu avizul prealabil al Serviciului de 
Telecomunicații Speciale și al Institutului Național de Statistică.   
Art. 3 - (1) Constituie contravenții următoarele fapte: 
a) nerespectarea prevederilor art.1 alin. (1), (2), (3) din Anexa nr. 1;  
b) nerespectarea prevederilor art.2 alin. (1), (2), (4), (6), (7) din Anexa nr. 1; 
c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din Anexa nr. 1; 
d) nerespectarea prevederilor art.3 alin. (1) din Anexa nr. l; 
e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), (2), (3) din Anexa nr. 1; 
f) nerespectarea prevederilor art. 5 din Anexa nr. 1; 
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1; 
h) nerespectarea Normelor generale de utilizare si a Procedurii de înscriere a structurilor de 
primire turistice, de înregistrare a turiștilor și de raportare a acestora în Sistemul Informatic 
Integrat de Evidenţă a Turiştilor. 
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă, după cum urmează: 
a) de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), d) - g); 
b) de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), h). 
Art. 4  (1) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Naționale pentru Turism, precum și de polițiștii din cadrul Poliției Române, după caz. 
(2) În cazul repetării uneia din contravențiile sus menționate în decursul a 6 luni de la aplicarea 
ultimei sancțiuni, reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Turism, pe lângă 
sancțiunea amenzii contravenționale, retrag certificatul de clasificare al structurii de primire 
turistice respective. 
Art. 5  (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute la art. 3 alin. (2). 
(2) Prevederile art. 3 - 4 și ale art. 5 alin. (1) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvenului 
nr. 2/2001 privind regirnul juridic al contravențiilor, aprobată  cu modificări și completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 6 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 237/2001  
pentru  aprobarea  Normelor  cu privire  la  accesul,  evidența  și  protecția  turiștilor  în structuri 
de primire turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 
septembrie 2008. 
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