Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017)
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
a proiectelor de investiții în turism
A. Criteriile de identificare a potențialelor proiecte de investiții în turism, de interes
național sau local
1. Unitățile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care transmit propuneri
de proiecte trebuie să fie incluse în anexele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a
- zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009.
Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura de includere în lista unităților
administrativ-teritoriale cu resurse naturale și antropice mari și foarte mari.
2. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea
infrastructurii balneare trebuie să fie incluse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
1.016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară și balneoclimatică pentru
unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările și
completările ulterioare.
Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de
stațiune balneară și balneoclimatică.
3. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la dezvoltarea domeniului
schiabil trebuie să fie incluse în anexa la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare a turismului „Schi în România“, cu modificările și completările
ulterioare.
Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în anexa
acestei legi.
4. UAT-urile care transmit propuneri de proiecte care se referă la programul „Dezvoltarea
infrastructurii turistice de agrement“ pot fi:
– stațiuni turistice de interes național, respectiv local, conform Hotărârii Guvernului nr.
852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu
modificările și completările ulterioare.
Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea includerii în lista
localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local;
sau - stațiuni balneare/balneoclimatice, conform prevederilor legale de la pct. 2.
Pot fi acceptate și UAT-urile care au demarat procedura în vederea acordării statutului de
stațiune balneară și balneoclimatică;
sau - UAT-uri care fac parte din zona metropolitană a municipiului București și cei 8 poli
(Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Sibiu, Timișoara) prevăzuți în
anexa nr. 1 la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
5. UAT-urile care au demarat procedurile de includere: în lista UAT-urilor cu resurse
naturale și antropice mari și foarte mari, în vederea acordării statutului de stațiune
balneară și balneoclimatică, în vederea includerii în anexa Legii nr. 526/2003, respectiv în
vederea includerii în lista localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național,
respectiv local vor fi acceptate la finanțare în momentul în care sunt incluse în
modificările legislative ale actelor normative specifice. Demararea procedurilor de
includere reprezintă depunerea documentației complete la autoritățile publice centrale
competente.
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B. Criteriile de calificare a proiectelor de investiții prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B pct. I
și pct. II.
1. Terenul pe care se va derula proiectul trebuie să se afle în proprietatea publică sau
privată a unității administrativ-teritoriale care propune proiectul, aceasta urmând să
dețină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului.
2. Unitatea administrativ-teritorială care propune proiectul va trebui să dețină toate
documentele de urbanism, conform legislației în vigoare, pentru terenul pe care se va
derula proiectul.
3. În cazul programului de dezvoltare „Schi în România“, cu componenta principală
„Turism pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă“, unitatea administrativteritorială va prezenta:
- documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a
terenurilor destinate realizării investițiilor în turism, dacă este cazul;
- studii climatice realizate de autoritatea competentă, dacă este cazul;
- îndeplinirea criteriilor minime de omologare a pârtiilor de schi pentru agrement
prevăzute în Ordinul Ministrului Turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor
privind omologarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi
pentru agrement sau prevederilor din Regulamentul competițiilor internaționale de schi ale
Federației Internaționale de schi, după caz.
4. Toate ”Studiile de fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții
(DALI)/Studiile de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și alte avize/
acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să
fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz și orice modificare a acestora,
vor obține avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Turismului, denumit în
continuare CTE-MT.
5. Prezentarea Studiului de fezabilitate/Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenții (DALI)/Studiului de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și
alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care
să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, se face în termen de 2 ani
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea acordării finanțării.
Neprezentarea acestora duce la eliminarea proiectului din anexa nr. 1.
6. UAT-urile trebuie să depună Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor
de intervenții (DALI)/Studiul de fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții, precum și
alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care
să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, în termenele specificate la
art. 14 din prezenta hotărâre.
7. Prezentarea de către beneficiar unei analize a capacității proprii de cazare în arealul de
referință, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau
alimentație publică, precum și a unei estimări a capacității de cazare ca urmare a
realizării investiției.
8. Prezentarea unei declarații pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite
ai unităților administrativ-teritoriale solicitante de fonduri, din care să reiasă faptul că
investiția ce urmează a fi realizată nu este finanțată sau, după caz, nu a solicitat finanțare
din alte fonduri cu finanțare internă de la bugetul statului sau externă rambursabilă sau
nerambursabilă.
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9. Pot fi acceptate și proiecte depuse de către asociațiile formate din unități
administrativ-teritoriale, constituite în condițiile legii.
C. Criterii pentru prioritizarea proiectelor de investiții în turism în vederea finanțării:
1. capacitate financiară multianuală de susținere a proiectelor;
2. necesarul de fonduri pentru investiții începute și nefinalizate (stadiu financiar, respectiv
raport decontat/valoare totală obiectiv de investiții conform deviz general);
3. data semnării contractului de lucrări.
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