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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Master Planului pentru 

dezvoltarea turismului balnear 
 

 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale         

Turismul reprezintă una din cele mai dinamice ramuri 

ale economiei naţionale, în cadrul căreia turismul 

balnear are rolul de a valorifica, în regim economic, 

resursele naturale şi cele amenajate în cadrul staţiunilor, 

în scopul protejării, menţinerii şi refacerii sănătăţii, prin 

antrenarea tuturor factorilor naturali, umani, materiali şi 

financiari, concretizaţi în condiţii concrete de odihnă, 

recreere, cură, într-un cadru natural, nespitalicesc. 

În ultimele decenii, prin importantele sale efecte sociale 

şi economice, turismul de sănătate a devenit un segment 

major al pieţei turistice internaţionale, spre care se 

centrează importante mijloace materiale şi umane, cu 

implicare tot mai profundă a ştiinţei şi tehnicii, a 

prestării unor servicii turistice şi medicale de o factură 

complexă şi de un înalt nivel calitativ, chemate să 

satisfacă cerinţele vitale ale omului modern, determinate 

de evoluţia condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate a 

populaţiei. 

Turismul de sănătate are nu numai valenţe medicale, 

profilactice, de recuperare şi readaptare funcţională, dar 

şi un potenţial economic major. 

Angajarea directã a peste 500.000 de persoane şi 

sprijinirea unui număr suplimentar de 1.2 milioane de 

locuri de muncă în domenii conexe face ca sectorul sã 

fie unul dintre cei mai mari angajatori din Uniunea 

Europeană atât în domeniul asistenţei medicale cât şi a 

turismului - în special în regiunile în care industria este 

mai puţin dezvoltatã. În fiecare an, staţiunile balneare 

europene genereaza o cifra de afaceri de peste 20 
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miliarde de Euro. 

Dintre toate segmentele de turism din România, turismul 

de sănătate este  singura formă de turism care se bazează 

pe un potenţial permanent, de mare complexitate, practic 

inepuizabil şi independent de condiţiile atmosferice. 

România se înscrie printre ţările europene cu un fond 

balnear remarcabil, ceea ce a făcut ca activitatea 

balneară să aibă o veche tradiţie şi să cunoască o 

dezvoltare amplă. Astfel este cunoscut faptul că aproape 

1/3 din apele termale şi minerale de pe continent se 

găsesc în ţara noastră. Această bogăţie rezidă din două 

elemente determinante: 

- complexitatea factorilor naturali, respectiv 

regăsirea în aceeaşi staţiune a factorilor principali de 

mediu, alături de o gamă largă de substanţe minerale de 

cură, cu efecte polifactoriale benefice; 

- existenţa în România a tuturor tipurilor de 

substanţe minerale balneare care pot fi utilizate în 

întreaga gamă a profilurilor de tratament balnear. 

Începând cu anul 2006, instituția noastră a gestionat 

primul Program de investiții în infrastructura de turism 

de sănătate în parteneriat public public, asemănator 

programelor derulate de autoritățile publice centrale din 

țările vecine, și din Europa în general (vezi Ungaria cu 

programul național de investiții în infrastructura 

turismului balnear). S-au finanțat  proiecte de investiții 

în infrastructura de turism balnear în județele Caraș-

Severin, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Vâlcea. 

De asemenea, o dată cu aderarea României la Uniunea 

Europeană, sectorul privat a început să acceseze fonduri 

europene pentru construcția și/sau modernizarea unor 

hoteluri, baze de tratament, centre de agrement în 

stațiunile de profil din țara noastră. 

Importanţa dezvoltării turismului balnear este subliniată 

în cadrul documentelor strategice pentru dezvoltarea 

turismului national precum Master-Planul pentru 

Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026, a Master 

Planului pentru dezvoltarea turismului balnear elaborat 

în anul 2010 și actualizat în anul 2015 și a Studiului 

pentru realizarea brandului turistic al României, elaborat 

în anul 2010. 

În cadrul Master Planului pentru dezvoltarea turismului 
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balnear, alături de instituţiile responsabile din domeniul 

sănătăţii, a debutat un program complex de analiză a 

factorilor naturali terapeutici din destinaţiile turistice din 

ţara noastră. Datorită acestui efort, au fost declarate prin 

hotărâre de guvern, în conformitate cu legislaţia în 

domeniu în vigoare, 27 staţiuni balneare şi 

balneoclimatice.  

De asemenea, în decursul anului 2016, la sediul 

Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu 

Mediul de Afaceri a fost constituit un grup de analiză 

format din reprezentanţi ai instituţiei gazdă, ai 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Fondurilor 

Europene, Ministerului Culturii, Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Autorităţii Naţionale 

pentru Turism şi ai patronatelor din turismul balnear. 

Scopul acestui grup de lucru este de a identifica și de a 

implementa măsurile a căror materializare poate 

conduce la deblocarea dezvoltării turismului balnear în 

ţara noastră. 

2. Schimbări 

preconizate                

Turismul, prin definire şi structură, este un sector de 

consecinţă care îşi fundamentează finalitatea pe un 

complex de servicii turistice, aflate în directa coordonare 

a sectorului sau servicii aflate în structura, coordonarea 

altor domenii ale economiei naţionale (transport, cazare, 

masă, agrement, resurse umane etc.) şi în acest context, 

realizările, respectiv neajunsurile sectoarelor economiei 

naţionale se reflectă în situaţia turismului românesc. 

Urmărind redresarea turismului balnear, Autoritatea 

Naţională pentru Turism, în colaborare cu partenerii din 

reţea, vor elabora şi  demara, după caz, programe, 

planuri de acţiune şi activităţi specifice, direcţionate 

către domenii de importanţă strategică cu scopul de a 

atrage celelalte sectoare ale economiei naţionale în 

realizarea de acţiuni conjugate menite să contribuie la 

dezvoltarea turismului românesc. 

Pornind de la necesităţile de dezvoltare ale turismului de 

sănătate, pe baza se vor putea derula acţiuni care vor 

avea rolul de a conştientiza industria turismului cu 

privire la măsurile care se pot întreprinde pentru 

îmbunătăţirea circulaţiei turistice, a atractivităţii şi 
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competitivităţii României ca destinaţie turistică. 

Îmbunătățirea performanțelor turismului din ultima 

perioadă arată că România are un potenţial turistic 

foarte ridicat, însă în momentul de faţă are un nivel 

extrem de redus de valorificare, iar una din cauzele 

importante este lipsa unei coerențe în aplicarea 

măsurilor de redresare a sectorului prevăzute în Master 

Planul pentru dezvoltarea turismului balnear. 

În acest context, instituirea cadrului legal care să permită 

punerea în practică a acțiunilor prevăzute în planul de 

acțiuni al Master Planul pentru dezvoltarea turismului 

balnear este o condiţie sine qua non pentru crearea 

premiselor de dezvoltare a destinaţiilor turistice balneare 

din România, a României ca destinaţie dar şi a acestei 

forme de turism. 

Autoritatea Națională pentru Turism împreună cu 

Ministerul Economiei Comerțului și Relațiilor cu 

Mediul de Afaceri și Ministerul Sănătății sunt 

responsabili de implementarea Master Planului pentru 

dezvoltarea turismului balnear. 

3. Alte informaţii - 

 

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 

Impactul poate fi pozitiv, prin creșterea atractivității 

localităților pentru investitori, stimularea parteneriatelor 

si atragerea producătorilor locali, dezvoltarea 

infrastructurii și crearea de locuri de muncă. 

2
1 
Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2 
Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Rolul întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) este 

important  în vederea creării de locuri de muncă. 

 

3. Impactul social    

                   

Se estimează un impact pozitiv.  

Dezvoltarea activităţilor balneo climaterice în cadrul 
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destinațiilor poate genera apariţia locurilor de muncă pe 

plan local (direct în sectorul turistic sau în sectoarele 

conexe).  

Prin creșterea veniturilor și a standardelor de viață 

pentru populația locală, generațiile tinere sunt 

încurajate să rămână în cadrul comunității. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Master Planul pentru dezvoltarea turismului balnear a 

parcurs procedura de realizare a evaluării de mediu în 

conformitate cu  prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 

1076/2004 privind stabilirea procedurii  de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe și 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis  

Decizia etapei de încadrare nr. 14112/26.07.2016. 

5. Alte informaţii                      - 

 

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 

 2016 2017 2018 2019 2020  

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 

Nu e cazul. 

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                                          

Nu e cazul. 
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(ii) bunuri şi servicii                            

 c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat:                

 (i) cheltuieli de personal                                                

(ii) bunuri şi servicii                                                                                              

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                        Nu au fost identificate. 

 

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 care se modifică 

sau se abrogă ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

 

 

1
1 
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 Proiectul de act normativ nu se referă la 



 7 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

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                         

În demersul de elaborare al Master 

Planului au fost organizate întruniri cu 

actorii relevanți din domeniu. 

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     

    

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor                                        

interministeriale permanente      

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 
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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            

Proiectul de act normativ necesită avizul 

Consiliului Legislativ.  

 

 

 

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.  

Proiectul de act normativ a fost supus 

comentariilor publicului, prin publicarea pe 

site-ul Autorităţii Naţionale pentru Turism 

(www.turism.gov.ro). 

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                         

Conţinutul documentului strategic s-a aflat 

în consultare publică şi spre informare pe 

site-ul instituţiei. 
 

3. Alte informaţii                   - 

 

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. 
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Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, 

republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Master Planului pentru dezvoltarea turismului balnear, pe care dacă sunteţi de acord 

vă rugăm să-l aprobaţi.  

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERȚULUI  

ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI 

Costin Grigore BORC 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE 

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

Vasile DÎNCU 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

Vlad VOICULESCU 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR  

ŞI PĂDURILOR 

Cristiana PAȘCA PALMER 

 

 

MINISTRUL  AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

Achim IRIMESCU 

 

MINISTRUL 

TRANSPORTURILOR 

Petre Sorin BUȘE 

 

 

MINISTRUL CULTURII 

Corina Ioana ȘUTEU 

 

MINISTRUL FINANŢELOR 

PUBLICE 

Anca Dana DRAGU 

 

 

 

MINISTRUL PENTRU 

CONSULTARE PUBLICĂ SI 

DIALOG CIVIC 

Victoria-Violeta ALEXANDRU 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

file:///D:\Users\veronica.tronaru\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp2426184\00048808.htm
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AVIZAT 

 

 

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM 

 

PREȘEDINTE, 

 

Anca PAVEL - NEDEA 

 

 

  

  

 

Compartimentul Juridic 

Coordonator, 

 

Veronica Dănuța GEORGESCU 

  

 

 

 

 

Direcția Infrastructură Turistică 

Director, 

 

Octavian ARSENE 

 

 


