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Cãtre: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Referitor: Propunere modificare Ordin nr 112 din 06.03.2017 privind reorganizarea Consiliului
Consultativ al Turismului (CCT)
Asociația Română de Balneologie își exprimă intenția de a fi membru al Consiliului Consultativ al
Turismului și propune/recomandă următoarele modificări:
1. Consiliul Consultativ al Turismului ar putea reprezenta embrionul viitorului Oficiu
Național pentru Turism, prevazut a fi înființat prin Ordonanța de Urgență pentru
modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în România, astfel încât s-ar putea stipula în mod expres
caracterul temporar al CCT până la data la care ONT își va începe propriu-zis activitatea;
2. Consiliul Consultativ al Turismului dezbate și analizează problemele cu care se confrunta
domeniul turismului, identificarea unor solutii pentru rezolvarea acestor probleme,
precum și, formularea unor propuneri in vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a
turismului din Romania;
3. Consiliul Consultativ al Turismului are in componență reprezentanți ai autorităților
publice centrale și locale, ai asociațiilor, fundațiilor, organizațiilor patronale și profesionale
cu atributii și activitate in domeniul turismului;
4. Se aproba statutul de membru al Consiliului Consultativ al Turismului prin ordinul
de modificare;
5. Consiliul Consultativ al Turismului iși desfașoara activitatea pe baza Regulamentului de
organizare și functionare prevazut in Anexa nr. … parte integranta din prezentul ordin, în
cadrul unor ședințe lunare
6. Fiecare entitate, persoana fizica sau juridica, care solicita obtinerea calitatii de membru
in Consiliul Consultativ al Turismului (C.C.T.) trebuie sa se regaseasca in cel putin una
din urmatoarele categorii:
a) autoritati publice centrale și locale precum si asociații ale acestor entitati cu reprezentare la nivel
national;
b) asociatii și fundatii reprezentative din domeniul turismului, constituite in temeiul Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu
modificarile i completarile ulterioare, cu activitate recunoscuta la nivel național in domeniul
turismului, inscrise in Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor;
c) organizatii (federații sau confederații) patronale sau profesionale reprezentative din domeniul
turismului, constituite in temeiul Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu
modificarile și completarile ulterioare;
d) angajatori persoane juridice care genereza in domeniul turismului peste 500 de locuri de munca
evidentiate legal;
e) investitori persoane juridice in domeniul turismului cu un patrimoniu de peste 20 milioane lei;
f) operatori hotelieri persoane juridice cu un portofoliu de peste 500 de camere de hotel;
g) instituții de arta și cultura de interes national;
h) operatori de transport naval, feroviar, rutier și aerian cu acoperire naționala și internaționala;
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7. Dovada ca o entitate sau persoana care solicita obtinerea calitatii de membru al C.C.T. se
incadreaza in cel putin una din categoriile mentionate la art. 1, se face dupa cum urmeaza:
(1) Asociatiile/fundatiile din domeniul turismului, constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociatii i fundatii, aprobata prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile și
completarile ulterioare, pentru a dobandi calitatea de membru in C.C.T. trebuie sa transmita
Ministerului Turismului - Secretariatul C.C.T., o documentatie care sa cuprinda urmatoarele
documente:
a) Act constitutiv/Statut
b) Dovada înscrierii in Registrul Asociatiilor și fundatiilor;
c) Hotararea judecatoreasca de înființare;
d) Tabel cu datele de contact ale membrilor conducerii organizatiei;
e) Dovada cu privire la îndeplinirea criteriilor de reprezentativitate;
(2) Organizatiile patronale(federatii si confederatii) constituite in temeiul Legii dialogului social nr.
62/2011, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, pentru a dobandi calitatea de
membru in C.C.T. trebuie sa transmita Ministerului Turismului - Secretariatul C.C.T., o
documentatie care sa cuprinda urmatoarele documente:
a) Actul constitutiv/Statut
b) Hotararea judecatoreasca de infiintare;
c) Dovada inscrierii in Registrul special de evidenta a organizatiilor patronale/profesionale;
d) Tabel cu datele de contact ale membrilor organelor de conducere;
e) Dovada privind reprezentativitatea la nivel de sector de activitate - TURISM, conform
prevederilor capitolului 3 din Legea nr. 62/2011.
(3) Dovada reprezentativitatii pentru dobandirea calitatii de membru in C.C.T. pentru
asociatiile/organizatiile patronale sau profesionale prevazute la art. 1, se realizeaza prin
una din următoarele variante:
a) copie a hotararii judecatorești definitive și irevocabile de dobandire a personalitatii juridice
de federație de catre organizatia patronala sau profesionala și a ultimei hotarari judecatorești
definitive și irevocabile de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de
conducere;
b) situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al federatiei patronale/ asociației
profesionale, cuprinzand lista unitatilor teritoriale (minim 2 unități teritoriale în 2 județe diferite)
c) existența a minim 2 filiale în județe diferite ale țării.
(4) In cazul tuturor celorlalte entitati prevazute in art.1, dovada poate fi facuta printr-o declaratie
notariala pe proprie raspundere, documente financiar cantabile, acte de proprietate, legi sau alte
acte normative precum si prin orice alt document prin care entitatea poate face dovada ca
indeplineste eel putin unul din criteriile prevazute de prezentul ordin, in anexa nr.1
Statutul Consiliului Consultativ al Turismului
Capitolul 1 Cadrul general
Art. 1. Consiliul Consultativ al Turismului (C.C.T.) este structura organizatorica cu rol consultativ
la nivel national, avand caracter public-privat, fara personalitate juridica, reorganizat prin Ordin al
Ministrului Antreprenoriatului și Turismului;
Art. 2. C.C.T. are în componenta acele entitati, persoane fizice si juridice desemnate prin Ordinul
Ministrului Antreprenoriatului și Turismului .
Art. 3. (1) Conducerea Consiliul Consultativ al Turismului este asigurata de catre Ministrul
Antreprenoriatului și Turismului - Președinte C.C.T., sau în situatia in care acesta nu poate prezida
sedinta din motive obiective, aceasta atributie va putea fi delegata catre Secretarul de Stat din
cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;
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(2) Adunarea Generala a membrilor C.C.T. se intruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la
propunerea Ministrului Antreprenoriatului și Turismului - Președinte C.C.T. sau a Colegiului de
Conducere al C.C.T., și dezbate probleme si principii generale, elaboreaza politici si face propuneri
in vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a turismului din Romania.
(3) Afilierea la C.C.T. se face prin depunerea unei cererii insotita de documentele necesare, oricand
in intervalul dintre Adunarile Generale, urmand ca la prima reuniune a Adunarii Generale sa se
supuna la vat validarea calitatii de membru al C.C.T.
(4) Colegiul de Conducere al C.C.T. este organismul executiv care asigura activitatea curenta și
secretariatul activitatii Consiliului. Acesta se întrunește săptămânal, în ședințe online și are in
componenta 21 de membri, dupa cum urmeaza:
- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului (prin delegatul desemnat);
- 5 Reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale sau ai asociatilor acestora cu
reprezentare la nivel national;
- 5 Reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor din domeniul turismului;
- 5 Reprezentanti ai organizatiilor patronale sau profesionale din domeniul turismului;
- 5 Reprezentanti ai mediului de afaceri din domeniul turismului;
(5) Membrii Colegiului de Conducere al C.C.T. sunt desemnați prin vot în Adunarea Generală a
C.C.T., pentru un mandat de 1 an.
(6) Colegiul de Conducere convoaca sedintele Adunarii Generale a C.C.T., elaboreaza și transmite
ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale a CCT
(7) In cadrul Colegiului de Conducere va functiona un Secretariat Permanent, care va asigura
activitatile logistice si de comunicare ale C.C.T. Acesta isi va desfasura activitatea la sediul
autoritatii publice cu responsabilitati in domeniul turismului.
(8) Elaborarea materialelor de dezbatere si analiza se va face in cadrul Comisiilor de specialitate a
caror componenta va fi stabilita in cadrul reuniunii Adunarii Generale a C.C.T.
Capitolul 2
Atributiile Consiliului Consultativ al Turismului
Art. 5. (1) Atributiile Consiliului Consultativ al Turismului sunt:
a) Propune programe care sa asigure creșterea competitivitatii ofertei de turism in Romania;
b) Propune, coordoneaza și monitorizează programe de cercetare științifică a factorilor naturali sau
antropici utilizați în cadrul serviciilor turistice
c) lnitiaza actiuni care conduc la creșterea și diversificarea produselor turistice;
d) Analizeaza problemele curente ale activitatilor din turism și propune solutii pentru rezolvarea
acestora acesteia;
e) Recomanda modificari ale cadrului legislativ din domeniul turismului în vederea imbunatățirii
activitatii turistice și creșterea numarului de turiști;
f) Sprijina dezvoltarea activitatilor de promovare a serviciilor și asistenței de specialitate pentru
operatorii economici din turism;
g) Monitorizeaza progresele, rezultatele și impactul implementarii masurilor, instrumentelor și
mecanismelor de sustinere și promovare a turismului cu finantare de la bugetul de stat, cuprinse
in Programul anual de marketing și promovare turistica, in Programul de dezvoltare a
produselor turistice, precum și in Master Planul pentru dezvoltarea turismului national și a
Planului de Acțiune pentru dezvoltarea turismului balnear
h) Analizeaza și face propuneri cu privire la targurile și expozițiile internationale de turism la care
Ministerul Turismului participa cu stand oficial;
i) Mediatizeaza actiunile, programele și masurile care vizeaza dezvoltarea turismului romanesc;
j) Urmarește implementarea masurilor recomandate prin planul de actiune din cadrul Master
Planului pentru dezvoltarea turismului national și a Planului de Acțiune pentru dezvoltarea
turismului balnear
3

Regulamentul de organizare $i functionare al Consiliului Consultativ al Turismului
Art. 1. Conducerea Consiliului Consultativ al Turismului este asigurata de catre Ministrul
Antreprenoriatului și Turismului - Presedinte C.C.T., Adunarea Generala(AG) si Colegiul de
Conducere(CC).
Art. 2. Componenta Colegiului de Conducere al C.C.T. este stabilita prin vot al membrilor
Adunarii Generale a C.C.T., la prima sedinta a acesteia.
Art. 3. Nominalizarea reprezentantilor în Adunarea Generala a C.C.T. se realizeaza prin
desemnarea în scris a membrilor titulari și a membrilor supleanti de catre conducatorii entitatilor
membre în C.C.T., respectiv ai celor care au statutul de invitati la Ședintele Consiliului.
Art. 4. In functie de tematica înscrisa pe ordinea de zi, la Ședintele Adunarii Generale si ale
Colegiului de Conducere al C.C.T. pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai ministerelor
și ai institutiilor publice sau private care au atributii sau responsabilitati in ceea ce priveste
subiectele de pe ordinea de zi.
Art. 5. Reuniunile Colegiului de Conducere al C.C.T. se convoaca online, săptămânal sau ori de
cate ori este nevoie de catre Secretar, iar cele ale Adunarii Generale se convoaca lunar, de catre
Colegiul de Conducere, in ambele cazuri, prin Secretariatul Consiliului.
Art. 6. Secretariatul Consiliului Consultativ al Turismului, denumit in continuare Secretariat este
asigurat de catre Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și are
urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectului ordinii de zi a reuniunilor AG/CC ale Consiliului Consultativ al
Turismului și prezentarea acestuia spre aprobare, Președintelui;
b) transmite ordinea de zi a reuniunii și a materialelor aferente, membrilor AG/CC ai Consiliului
Consultativ al Turismului și dupa caz, invitatiilor;
c) stabileste locul de desfașurare a reuniunii și a logisticii necesare, cu consultarea membrilor
AG/CC ai Consiliului Consultativ al Turismului;
d) intocmeste și actualizeaza registrul de evidenta a componentei Consiliului Consultativ al
Turismului;
e) Întocmeste procesul verbal al reuniunii AG/CC al Consiliului Consultativ al Turismului;
f) transmite catre toti membrii Consiliului Consultativ al Turismului procesul verbal al AG/CC;
g) informeaza membrii AG/CC al Consiliului Consultativ al Turismului despre stadiul realizarii
propunerilor membrilor acestuia.
Art. 7. Ordinea de zi a reuniunii AG/CC al C.C.T. va include tematici aferente atributiilor fiecarui
orgnism in parte, rezultate din legislatia în vigoare sau tematici de interes în domeniul turismului,
propuse de membrii C.C.T. sau de catre Directiile de specialitate din cadrul Ministerului
Antreprenoriatului și Turismului;
Art. 8. Tematicile incluse pe ordinea de zi vor fi analizate de Colegiul de Conducere al C.C.T. si de
Comisiile de Specialitate constituite pe domenii si specializari. Aceste Comisii vor prezenta
punctul de vedere referitor la subiectele abordate, precum și propunerea pentru dezbatere in
plenul Adunarii Generale/Colegiului de Conducere al Consiliului Consultativ al Turismului.
Art. 9 Convocarea reuniunii AG/CC al C.C.T. se transmits de catre Secretariat prin e-mail, cu
minimum 3 zile, respectiv minim 5 zile calendaristice înainte de data stabilita, iar materialele
aferente punctelor de pe ordinea de zi și lista invitatilor se transmit fiecarui membru în termenul
stabilit pentru convocare;
Art. 10. În situatia în care un membru titular nu poate participa la reuniune din motive obiective,
acesta va fi inlocuit de catre membrul supleant desemnat de catre conducerea entității membre;
Art. 11. Reuniunea Adunarii Generale a Consiliului Consultativ al Turismului se poate desfașura
numai în conditiile participarii majoritatii simple a membrilor inregistrati in registrul de evidenta
al componentei C.C.T. pana la data convocarii respective. Adunările Generale se pot organiza și
online.
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Art. 12. Reuniunile Colegiului de Conducere al C.C.T. se pot desfasura numai in conditiile
prezentei a cel putin 2/3 din membrii Colegiului. Aceste reuniuni se desfășoară de regulă online.
Art. 13. În functie de tematica aflata pe ordinea de zi, membrii AG/CC al C.C.T. pot decide
convocarea unor specialisti din cadrul Ministerului Turismului sau a uneia dintre Comisiile de
specialitate pentru analizarea anumitor subiecte de interes, cu caracter specific unui anumit
domeniu de activitate;
Art. 14. Pentru desfa urarea operativa a activitatii, se constituie și functioneaza in cadrul C.C.T.
urmatoarele comisii:
a) Comisia de marketing si comunicare;
b) Comisia de dezvoltare, proiecte si infrastructura in turism;
c) Comisia pentru cercetare științifică a resurselor naturale;
d) Comisia de strategie, programe si produse turistice ;
e) Comisia de invatamant si formare profesionala;
f) Comisia de reglementare si legislatie;
g) Comisia de evaluare si autorizare;
h) Comisia de relatie functionala cu mediul de afaceri.
Art. 15. Colegiul de Conducere valideaza componenta acestor comisii, care vor fi alcatuite din cate
3 până la 5 membrii, dintre care unul este desemnat raportor.
Art. 16. Comisiile au atributii privind elaborarea materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii,
analiza problematicii specifice domeniilor de activitate și de a formula propuneri cu privire la
tematica dezbatuta, pe care le transmit catre Colegiul de Conducere al C.C.T
Art. 17. Coordonarea activitatii comisiilor pe domenii de activitate ale C.C.T. este asigurata de cate
un reprezentant desemnat de membrii comisiei, devenind interlocutorul Colegiului de Conducere
pentru domeniul respectiv.
Art. 18. La finalul fiecarei reuniuni a AG/CC al C.C.T., Secretariatul are obligatia intocmirii unui
proces verbal care sa cuprinda date referitoare la membrii participanti, la problemele dezbatute
precum si la deciziile adoptate, proces verbal care va fi semnat de catre fiecare dintre membrii
participanti la reuniune, urmand a fi comunicat in maxim 5 zile catre toti membrii C.C.T.
Art. 19. Deciziile Adunarii Generale si ale Colegiului de Conducere se iau cu majoritatea simpla a
membrilor prezenti, cu exceptia celor referitoare la Statut, unde este necesara o majoritate de 2/3
din numarul membrilor prezenti.
Art. 20. Distribuirea oricarei comunicari, mesaj sau declaratie de presa, ca urmare a unei reuniuni a
C.C.T. se va face numai prin intermediul Secretariatului dar numai dupa aprobarea Colegiului de
Conducere al C.C.T.
Constantin Munteanu – Președinte al asociației, telefon: 0723138339, email: office@bioclima.ro

,

Cu deosebită considerație
Dr. Biol. Constantin Munteanu
Presedinte al Asociaţiei Române de Balneologie
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