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CHESTIONAR PRIVIND STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ PRIVIND  

DESCENTRALIZAREA ÎN TURISM 

 

1.Sunteți de acord cu prevederile Programului de guvernare 2013-2016 privind creşterea 

autonomiei colectivităţilor locale prin declanşarea reală a procesului de descentralizare, cu 

respectarea principiului subsidiarităţii? 

 

DA/NU 

 

2.Care considerați că vor fi avantajele descentralizarii ? 

 

a. creşterea calităţii serviciilor publice,  

b. a capacității de reacție a administrației publice locale la nevoile cetățeanului, ca urmare a 

scurtării lanțului decizional, 

c. simplificarea relației dintre cetățean și sistemul administrativ 

d. implicarea mai activă a tuturor factorilor locali în dezvoltarea durabilă a comunităților 

locale, e. posibilitatea elaborării de către autorităţile administraţiei publice locale a 

strategiilor  specific judeţene/locale  

f. atragerea de fonduri europene nerambursabile de către autorităţile administraţiei publice 

locale,pentru reabilitarea infrastructurii unităţilor preluate în cadrul procesului de 

descentralizare, 

 g. stimularea competitivității si a performanței între autoritățile 

administrației publice locale cu privire la efectele care rezultă ca urmare a exercitării noilor 

competențe, 

h. creșterea răspunderii față de comunitatea locală, a modului în care autoritățile 

administrației publice locale utilizează fondurile publice,  

3.Sunteti de accord cu propunerea Departamentului privind  transferul următoarelor 

atributii ale Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) către autorităţile administraţiei 

publice locale: 

 Clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare; 

 Clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică; 
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 Autorizarea turistică a plajelor; 

 Autorizarea turistică a agrementului nautic; 

 Omologarea pârtiilor de schi; 

 Omologarea traseelor turistice montane; 

 Acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică. 

 Emiterea brevetului de turism 

 Administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic 

 Emiterea avizului de specialitate pentru: a) documentaţii de urbanism şi amenajare 

a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism 

aferente; b) documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi 

funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică; c) documentaţii privind 

funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse 

lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică 

funcţia turistică a acestora; d) documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi 

modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil 

turistic. 

DA/ NU 

 

4.Care au fost masurile adoptate de edilii dvs pentru respectarea prioritatilor  din 

documente strategice in domeniul turismului: 

· Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, 

· Strategia Națională de Dezvoltare Regională, 

· Masterplanul pentru dezvoltarea turismului național 2007‐2026, 

· Masterplanul pentru dezvoltarea turismului balnear 2009, 

· Strategia națională pentru dezvoltarea ecoturismului în România 2009, SUERD, 

· Orientări strategice pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate, 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.Ce  programe  si resurse  locale specific zonei  in domeniul  turismului vor fi adoptate  

APL  pentru atingerea urmatoarelor obiective  strategice  prevăzute de Programul de 

Guvernare 2013- 

2016: 

aPreluarea modelului de organizare din țări cu experiență în turism, referitoare la 

Sistemul de Turism Local pe zone omogene din punct de vedere natural si antropic, pentru 

a valorifica, într-un sistem integrat, resursele locale culturale, agricole, meşteşugăreşti etc.; 

b.Consolidarea experiențelor şi tradițiilor din turismul românesc (turismul montan, de 

litoral, de tineret, circuitele culturale, turismul rural etc.) prin racordarea lor la tendințele 

și practicile europene și mondiale; 

c.Dezvoltarea și promovarea produselor turistice cu valoare adăugată (turismul eco, de 

sănătate, de conferințe şi congrese, cultural etc.); 



d.Introducerea standardelor de calitate în activitatea turistică, care devin principalul 

instrument de control al autorităților administrației publice centraleîn domeniul 

turismului; 

eDescentralizarea activității de autorizare și avizări; 

f.Promovarea și valorificarea avantajului competitiv al unor produse și servicii românești 

(medicale, agricole, IT, industrii creative etc.). 

g. Stimulare a turismului romanesc, prin  :scutirea de impozit pe profit pe o perioada de 3 

ani pentru investiții noi, scutirea de impozit pe profit pentru investii în turism balnear pe o 

perioada de 5 ani, scutirea de impozit pe profitul reinvestit, oferirea de facilitați fiscale 

operatorilor din turism care obțin eticheta ecologică pentru pensiuni, transformarea 

litoralului romanesc în zona cu statut special. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.Primaria din Campina are capacitatea administrative de a aplica Principiile strategiei de 

descentralizare în domeniul turismului: 

a. Principiul transparenței decizionale; 

b. Principiul descentralizării – transferarea unor competente ale administrației publice 

centrale către administrația publică locală; 

c. Principiul cooperării între instituțiile implicate în implementarea politicilor din domeniul 

turismului; 

d. Principiul autonomiei locale – competentă în gestionarea și soluționarea problemelor 

apărute la nivel local și asumarea răspunderii pentru intervenție; 

e. Principiul responsabilității administrației publice județene în ceea ce privește turismul; 

f. Principiul echității, care implică asigurarea accesului tuturor operatorilor economici la 

informațiile necesare autorizării; 

g. Principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii. Aceste două principii sunt 

interdependente şi presupun exercitarea competenţelor de către autoritatea administraţiei 

publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care dispune 

de capacitate administrativă necesară, fără a se depăşi ceea ce este necesar pentru atingerea 

finalităţii urmărite; 

8. Principiul legalităţii presupune respectarea, în activitatea administraţiei publice locale, a 

Constituţiei, legilor şi celorlalte acte normative sau individuale cu forţă juridică superioară; 

9. Principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, transparent, bazat 

pe criterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei 

publice locale sau regionale, după caz, sau să limiteze autonomia locală financiară. 

Cum? 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

10. Ati evaluat capacitatea administrativ-organizatorica  si resursele financiare, material, 

umane necesare  implemementarii  planului  de actiune de descentralizare a activitatii 

turistice la nivel local? 

 



DA/NU 


