Hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea
Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism
- şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea
investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a
proiectelor de investiţii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653,
din 08 august 2017 se modifică și se completează după cum urmează:
1. La Articolul 1 litera d) se abrogă.
2. La Articolul 2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) dezvoltarea turistică echilibrată și integrată a Deltei Dunării și a litoralului Mării Negre;”
3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 3 - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. a) se are în vedere
finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: parc
balnear, traseu de cură, centru balnear, bază kinetoterapie, instalație de punere în valoare a
mofetelor, aquaparc/parc acvatic, baie tradițională, plajă, amenajare în scop turistic a
lacurilor naturale cu proprietăți terapeutice, creare/reabilitare facilități de utilizare a
izvoarelor minerale.”
4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 4 – În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. b) se are în vedere
finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere:
toate tipurile de pârtii de schi, instalație de transport pe cablu, instalație de iluminat
nocturn, instalație de zăpadă artificială, utilaj de bătut zăpada, clădire administrativă,
parcare și utilități aferente proiectului, pârtie/pistă săniuș, sistematizare verticală,
platforme de odihnă, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport,
trambulină, patinoar, parcuri tematice de iarnă.”
5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 5 - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. c) se are în vedere
finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere:
parcuri tematice, aquaparc, instalație sanie/tobogan/carusel pentru petrecerea timpului

liber alternativă de vară, infrastructură pentru alte activități recreaționale, bandă transport,
centru/zonă de agrement, patinoar, zonă de picnic/campare, camping, sat de vacanță, port
de agrement/marină turistică/miniport turistic, amenajare în scop turistic a lacurilor pentru
agrement.”
6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 6 - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. d) se are în vedere
finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere: post
de prim ajutor/foișor salvamar, Delfinariu, port de agrement/marină turistică/miniport
turistic, cheu de acostare/ponton acostare, zonă de campare și pentru pescuit în Delta
Dunării și litoralul Mării Negre, infrastructură ușoară de vizitare și observare în zonele
protejate”.
7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 7 - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. e) se are în vedere
finanțarea de investiții pentru: construire/reabilitare/modernizare/extindere: port de
agrement/marină turistică/miniport turistic, centru/zonă de agrement, amenajare în scop
turistic a lacurilor/plajelor de agrement.”
8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 8 - În scopul îndeplinirii activităților majore prevăzute la art. 2 lit. f) se are în vedere
finanțarea următoarelor investiții pentru construire/reabilitare/modernizare/extindere:
refugiu montan/centru/bază/punct salvamont, infrastructură de acces.”
9. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 11 – (1) Sumele de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în turism, se alocă,
în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinație, prin transferuri de la bugetul
Ministerului Turismului, către bugetele locale, pentru susținerea financiară a unităților
administrativ-teritoriale, în completarea surselor proprii ale acestora, și se defalcă prin ordin
al ministrului turismului.
(2) Unitățile administrativ - teritoriale pot solicita decontarea sumelor cheltuite pentru
întocmirea proiectului tehnic de execuție la data încheierii procesului – verbal de recepție
parțială a lucrărilor sau la data realizării recepției la terminarea lucrării, după caz, dar nu
mai mult de 3% din valoarea investiției de bază.”
10. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 12 – (1) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI "Transferuri
între unităţi ale administraţiei publice", cod 51.02.21 "Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism", către unităţile
administrativ-teritoriale ale căror proiecte sunt prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B care au fost
selectate pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în Anexa nr. 2, se face conform
prevederilor din contractele de finanţare.
(2) Unitățile administrativ-teritoriale au obligația respectării tuturor prevederilor legale în
vigoare la utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiții și au obligația
înregistrării separate în contabilitatea proprie a operațiunilor legate de primirea și utilizarea
fondurilor alocate de la Ministerul Turismului. Unitățile administrativ-teritoriale sunt
responsabile de atribuirea și derularea contractelor de achiziții publice încheiate între
acestea și executanți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”
(3) Ministerul Turismului monitorizează anual derularea contractelor de finanțare prin
structurile sale de specialitate sau în colaborare cu alte instituții publice sau instituții de

drept privat, pe baza unor protocoale în condițiile legii.
(4) Transferul de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, titlul VI "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", cod 51.02.21 "Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism", către unităţile
administrativ-teritoriale ale căror proiecte sunt prevăzute în Anexa nr. 1 lit. A se face conform
prevederilor din contractele de finanţare, precum și cu obligativitatea prezentării
următoarelor documente:
a) autorizația de construire valabilă;
b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului
cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;
c) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, în vigoare, inclusiv actele adiționale
încheiate, după caz;
d) garanția de bună execuție a contractului aflată în termenul de valabilitate.”
11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 13 - Nivelul fondurilor alocate în contractele de finanţare este următorul:
a) pentru investiţiile de importanţă naţională contribuţia Ministerului Turismului este de 100%
din capitolulul IV Cheltuieli pentru investiția de bază;
b) pentru investiţiile realizate în staţiunile turistice de interes naţional sau stațiunile
balneare şi balneoclimatice, atestate în condiţiile legii, contribuţia Ministerului Turismului
este de 90% din capitolul IV Cheltuieli pentru investiția de bază;
c) pentru investiţiile realizate în staţiunile turistice de interes local, atestate în condiţiile
legii, cu excepția celor care au statut de stațiuni balneare sau balneoclimatice care se
finanțeazã conform lit. b), contribuţia Ministerului Turismului este de 85% din capitolul IV
Cheltuieli pentru investiția de bază;
d) pentru investiţiile în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, altele decât cele de la lit.
b) şi c), contribuţia Ministerului Turismului este de 70% din capitolul IV Cheltuieli pentru
investiția de bază.
12. După articolul 13 se introduce un nou articol, art. 131 cu următorul cuprins:
”Art. 131 - Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanțării și
acestea sunt următoarele:
a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
b) cheltuieli pentru expertizele tehnice şi/sau audit energetic;
c) cheltuieli pentru asistenţa tehnică sau consultanţă;
d) cheltuieli specifice taxelor pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii;
e) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale;
f) cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, penalități, costuri credite;
g) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar;
h) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform
prevederilor Capitolul 2 din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/2008 și Secțiunea a 2-a, Capitolul I din
Anexa nr. 6 la H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare, după caz;
i) cheltuieli cu construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea pârtiilor de schi cu
lungimea mai mică de 800 m indiferent de gradul de dificultate;
j) cheltuieli diverse şi neprevăzute.”
13. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 14 - (1) Unitățile administrativ-teritoriale care solicită finanțarea propunerilor de
proiecte prevăzute în anexa nr. 1 lit. B au obligația să depună la Ministerul Turismului, în
vederea avizării documentației, 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 termen de 2 ani de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Neprezentarea 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 legislaţia în vigoare, care să
fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, în termenul prevăzut la alin.
(1), determină eliminarea propunerii de proiect din anexa nr. 1.
(3) Pentru investițiile propuse de unitățile administrativ-teritoriale ulterior anului 2017, în
vederea actualizării anuale conform art. 9 alin. (2), data-limită de transmitere a propunerilor
de proiecte, însoțite de 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 legislaţia în vigoare, care să
fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, va fi de 1 august a fiecărui an.”
14. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 se modifică și se înlocuiește cu Anexa
la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.
Art. II - Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea
investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a
proiectelor de investiții în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653
din 8 august 2017, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotarăre se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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