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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de comercializare
a serviciilor turistice, criteriile ºi metodologia de acordare a licenþelor ºi brevetelor de turism
În temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Turismului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice ºi de acordare a brevetelor ºi licenþelor de turism,
ministrul turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile ºi
metodologia de acordare a licenþelor ºi brevetelor de
turism, anexã la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã prevederile Ordinului ministrului turismului
nr. 207/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea licenþelor ºi brevetelor de turism, cu modificãrile ulterioare, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

p. Ministrul turismului,
Dorin Anton,
secretar de stat
Bucureºti, 11 septembrie 1998.
Nr. 125.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice, criteriile ºi metodologia de acordare
a licenþelor ºi brevetelor de turism
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotãrârea Guvernului
nr. 513/1998 privind activitatea de comercializare a serviciilor turistice ºi de acordare a brevetelor ºi licenþelor în
turism, se aplicã persoanelor juridice ºi fizice care desfãºoarã activitate de turism în România.
CAPITOLUL II
Condiþiile de comercializare a serviciilor turistice
2.1. Informaþiile scrise, furnizate turiºtilor de cãtre agenþiile de turism, trebuie sã fie astfel formulate încât sã nu
permitã interpretãri echivoce cu privire la preþul, conþinutul
pachetului de servicii ºi la alte condiþii ce urmeazã a fi
incluse în contractul dintre agenþie ºi turist.
Contractul dintre agenþia de turism ºi turist este acordul
de voinþã dintre agenþia touroperatoare sau detailistã ºi
turist, care are ca obiect cumpãrarea unor servicii turistice
de cãtre turist ºi eliberarea documentelor de platã ºi a
documentelor de cãlãtorie de cãtre agenþia de turism.
Informaþiile privind serviciile turistice pot fi prezentate
turistului sub forma unui catalog, pliant sau a unui alt
înscris, agenþia având obligaþia sã facã dovada cã turistul
a primit un exemplar.
2.2. Agenþia de turism are obligaþia sã furnizeze turiºtilor, în scris, înaintea încheierii contractului, informaþii adecvate referitoare la:
a) localitatea de destinaþie;
b) ruta de parcurs;
c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile ºi
categoria acestora;
d) tipul unitãþilor de cazare, adresele ºi categoriile de
clasificare ale acestora;
e) serviciile de masã oferite ºi categoria de clasificare a
unitãþilor de alimentaþie;
f) durata programului, cu indicarea datei sosirii ºi a
plecãrii;
g) informaþii generale privind regimul paºapoartelor ºi al
vizelor, formalitãþile de sãnãtate necesare cãlãtoriei ºi sejurului;
h) cuantumul avansului, dacã este cazul, precum ºi termenul pentru efectuarea restului de platã;
i) numãrul minim de persoane necesar pentru realizarea
programului ºi termenul limitã pentru informarea turistului,
în caz de anulare;

j) oportunitãþi de încheiere a unor asigurãri facultative
pentru asistenþã în caz de boalã, accidente etc.
2.3. Înainte de începerea cãlãtoriei, turistul va fi informat în scris de cãtre agenþia de turism despre:
a) numele, adresa ºi numãrul de telefon ale reprezentantului local al agenþiei, care poate acorda asistenþã turistului în caz de dificultate. Acolo unde nu existã asemenea
reprezentant, turistul trebuie sã fie informat despre modalitatea de contactare a agenþiei de turism;
b) modalitãþile de a lua legãtura cu copiii sau cu persoana responsabilã la locul de sejur al acestora, pentru
pãrinþii minorilor participanþi la acþiune.
2.4. Contractul încheiat între agenþia de turism ºi turist
va conþine cel puþin urmãtoarele elemente:
a) destinaþia/destinaþiile de cãlãtorie ºi, în cazul perioadelor de sejur, durata ºi datele de sosire ºi de plecare;
b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile ºi
categoriile acestora, datele ºi orele de plecare/sosire, la
ducere ºi la întoarcere;
c) în cazul cazãrii, adresa ºi categoria de clasificare ale
structurilor în care se face aceasta;
d) serviciile de masã: pensiune completã, demipensiune,
mic dejun;
e) condiþia ca un numãr minim de persoane sã participe
la acþiune ºi termenul limitã pentru informarea turistului cu
privire la anulare;
f) ruta;
g) vizite, excursii sau alte servicii care sunt incluse în
preþul total al pachetului de servicii;
h) denumirile ºi sediile agenþiilor de turism organizatoare, ale agenþiei detailiste (dacã este cazul) ºi ale societãþii de asigurãri, dacã aceasta existã;
i) tariful pachetului de servicii, cu indicarea expresã a
cazurilor când acesta poate fi modificat, a tarifelor pentru
anumite servicii (taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în
porturi ºi pe aeroporturi, taxe de turist), dacã acestea nu
sunt incluse în pachetul de servicii;
j) termenele ºi modalitatea de platã;
k) solicitãrile speciale din partea turistului, acceptate de
agenþie;
l) perioadele în care turistul poate reclama neîndeplinirea sau îndeplinirea parþialã a clauzelor contractuale;
m) condiþiile de retragere;
n) posibilitatea de transfer al contractului unei terþe persoane ºi modul de realizare a acestuia;
o) eventualele modificãri pe care agenþia le poate aduce
serviciilor cumpãrate;
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p) posibilitãþile de reziliere a contractului de cãtre agenþie sau de cãtre turist;
r) rãspunderea agenþiei de turism în cazul anulãrii
excursiei, al înlocuirii sau al neasigurãrii unor servicii cumpãrate.
2.5. Contractul încheiat cu turistul trebuie sã respecte
regulile stabilite la pct. 2.6Ñ2.9.
2.6. În cazul în care turistul nu poate participa la cãlãtorie, acesta poate transfera contractul unei terþe persoane,
care îndeplineºte condiþiile aplicabile acþiunii turistice respective.
Transferul poate fi realizat numai cu anunþarea agenþiei
de turism în timp util, înaintea începerii acþiunii, ºi cu condiþia plãþii integrale a preþului pachetului de servicii, precum
ºi a eventualelor costuri suplimentare ocazionate de acest
transfer.
2.7. În cazul în care agenþia de turism este nevoitã sã
modifice una dintre prevederile esenþiale ale contractului,
aceasta are obligaþia sã informeze turistul în timp util, astfel încât el sã poatã opta:
a) fie pentru rezilierea contractului, fãrã penalitãþi;
b) fie pentru acceptarea noilor condiþii ale contractului,
informând despre aceasta agenþia de turism în cel mai
scurt timp.
2.8. În cazul în care turistul reziliazã contractul conform
prevederilor pct. 2.7. sau dacã agenþia de turism anuleazã
acþiunea înaintea datei de plecare, acesta are dreptul:
a) sã accepte înlocuirea acþiunii cu una echivalentã, cu
una superioarã sau cu una inferioarã. Pentru acþiunea de
calitate inferioarã agenþia va rambursa turistului diferenþa de
preþ;
b) sã primeascã în termen de 7 zile toate sumele
plãtite.
În acest caz turistul are dreptul, atunci când considerã,
sã solicite agenþiei de turism ºi despãgubiri pentru neîndeplinirea contractului, cu excepþia urmãtoarelor situaþii:
a) dacã anularea se face ca urmare a numãrului mai
mic de turiºti decât minimul necesar prevãzut în contract;
b) dacã anularea se face pentru cazuri de forþã majorã.
2.9. În cazul în care, dupã începerea cãlãtoriei, o parte
importantã din serviciile prevãzute în contract nu poate fi
realizatã sau dacã agenþia de turism organizatoare constatã
cã nu le va putea asigura, aceasta este obligatã:
a) sã ofere turiºtilor alternative fãrã costuri suplimentare,
în scopul continuãrii cãlãtoriei;
b) sã restituie turiºtilor, dacã este cazul, sumele care
reprezintã diferenþa dintre contravaloarea serviciilor achitate
ºi contravaloarea serviciilor efectiv prestate ulterior.
Dacã nu pot fi efectuate aranjamentele alternative prevãzute la alin. 1 sau dacã, din motive întemeiate, turistul
nu le acceptã, agenþia de turism va oferi, fãrã costuri suplimentare, transportul retur la locul de plecare sau în alt loc
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agreat de turist, urmând ca acesta sã fie compensat pentru
serviciile neprestate.
2.10. Agenþia de turism este rãspunzãtoare faþã de turist
pentru buna executare a obligaþiilor asumate prin contract,
inclusiv în situaþia în care o altã agenþie de turism sau un
alt prestator de servicii turistice trebuia sã îndeplineascã
aceste servicii.
Se excepteazã urmãtoarele cazuri:
a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a obligaþiilor asumate prin contract, din vina turistului;
b) neîndeplinirile sunt atribuite unui terþ care nu este
parte în contract, iar cauzele nerealizãrilor nu puteau fi prevãzute sau evitate;
c) neîndeplinirile se datoreazã unor cauze de forþã
majorã sau unor împrejurãri pe care nici agenþia de turism,
nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
2.10.1. În cazurile în care se face referire la lit. b) ºi c),
agenþia de turism, parte în contract, este obligatã sã
acorde asistenþã promptã turiºtilor aflaþi în dificultate.
2.10.2. Deficienþele constatate de turist la faþa locului cu
privire la realizarea pachetului de servicii vor fi notificate
prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cât ºi agenþiei
de turism de la care a cumpãrat pachetul de servicii.
Aceastã obligaþie a turistului trebuie sã fie menþionatã
clar ºi explicit în contract.
2.11. În situaþiile în care apar nemulþumiri cu privire la
realizarea serviciilor turistice, pãrþile implicate, respectiv
agenþia de turism touroperatoare, agenþia detailistã, precum
ºi prestatorii de servicii turistice vor lua mãsurile care se
impun pentru soluþionarea acestora.
Constituirea ºi utilizarea garanþiei financiare

2.12.1. Garanþia financiarã se constituie în conformitate
cu prevederile art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998,
în scopul asigurãrii repatrierii turiºtilor ºi/sau al rambursãrii
sumelor plãtite de aceºtia, în caz de insolvabilitate sau de
faliment al agentului economic.
2.12.2. Cuantumul anual al garanþiei financiare se stabileºte prin ordin al ministrului turismului, la propunerea
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism ºi cu consultarea asociaþiilor profesionale din domeniul turismului.
Cuantumul garanþiei financiare aferente anului 1999 este
de 6 milioane lei pentru agenþiile touroperatoare ºi de
3 milioane lei pentru agenþiile detailiste.
2.12.3. Garanþia financiarã este doveditã de agentul economic prin scrisoare de garanþie eliberatã de cãtre o instituþie bancarã sau prin angajament de platã dat de cãtre o
asociaþie profesionalã care are în obiectul sãu de activitate
ºi probleme legate de garanþii financiare în domeniul
turismului.
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Scrisoarea de garanþie, respectiv angajamentul de platã,
se emite în favoarea Ministerului Turismului Ñ Oficiul de
Autorizare ºi Control în Turism, ca unic organ care poate
dispune efectuarea de plãþi în baza acestora.
Modelul scrisorii de garanþie bancarã ºi modelul angajamentului de platã din partea asociaþiei profesionale garante
sunt prezentate în anexa nr. 8, respectiv în anexa nr. 9 la
prezentele norme metodologice.
Conform art. 2 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului
nr. 513/1998, sistemul de garanþii prin scrisoare bancarã
sau prin angajament de platã va fi înlocuit cu sistemul poliþelor de asigurare pânã la data de 27 iulie 2000.
Pentru a fi recunoscute ca organisme garante în domeniul turismului, asociaþiile profesionale trebuie sã fie abilitate
în acest sens de cãtre Oficiul de Autorizare ºi Control în
Turism, scop în care ele vor prezenta o scrisoare de bonitate din partea bãncii unde îºi au deschis contul curent.
Garanþia financiarã va fi constituitã numai la instituþii
bancare cu sediul în România.
2.12.4. Agenþii economici sunt obligaþi sã depunã la
Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism, pânã la data de
30 noiembrie anterioarã anului care face obiectul garanþiei,
scrisorile de garanþie bancarã sau angajamentele de platã,
valabile pentru anul urmãtor ºi pentru valoarea stabilitã. În
caz contrar, licenþa de turism se suspendã în conformitate
cu prevederile art. 9 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului
nr. 513/1998.
Utilizarea, chiar parþialã, a garanþiei obligã agentul economic garantat la obþinerea unei noi scrisori de garanþie
sau a unui nou angajament de platã pentru completarea
sumei ce constituie cuantumul garanþiei financiare în anul
respectiv.
Pânã la efectuarea acestei completãri licenþa de turism
a agentului economic în cauzã este suspendatã din oficiu,
conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotãrârea
Guvernului nr. 513/1998.
Scrisorile de garanþie sau angajamentele de platã pentru
reconstituirea cuantumului garanþiei financiare se depun, în
original, la Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism, în termen de 5 zile de la emitere.
2.12.5. Accesul la garanþia financiarã este de competenþa exclusivã a Oficiului de Autorizare ºi Control în
Turism, pe baza documentelor prezentate de partea interesatã, care vor dovedi urmãtoarele:
a) creanþa a cãrei acoperire se cere este certã ºi exigibilã;
b) agenþia de turism reclamatã nu a onorat creanþa respectivã într-un termen de 45 de zile de la prezentarea
documentelor de platã.
Termenul limitã pentru efectuarea plãþii din garanþia
financiarã este de douã luni de la data prezentãrii documentelor justificative.

În cazul în care creanþa face obiectul unui litigiu, utilizarea garanþiei financiare se face numai în baza hotãrârii
instanþei judecãtoreºti.
Plãþile din garanþia financiarã se fac în ordinea solicitãrilor pentru creanþe certe ºi exigibile, în limita garanþiei
depuse de agenþia de turism, având prioritate finalizarea
acþiunilor care implicã repatrierea turiºtilor.
Asociaþiile profesionale abilitate drept garanþi financiari
pentru agenþiile de turism pot constitui ºi garanþii colective,
caz în care creanþele achitate vor depãºi nivelul fondului
depus de agenþia în cauzã, potrivit hotãrârilor luate în
cadrul asociaþiilor profesionale respective ºi celor înscrise în
angajamentul de platã emis de garant.
2.12.6. Garanþia financiarã înceteazã în urmãtoarele
situaþii:
a) retragerea ei de cãtre instituþia bancarã garantã sau
de cãtre asociaþia profesionalã garantã, retragere ce devine
efectivã dupã un preaviz de 3 luni, comunicat în scris
agenþiei de turism ºi Ministerului Turismului;
b) anularea licenþei de turism de cãtre Oficiul de
Autorizare ºi Control în Turism;
c) renunþarea din proprie iniþiativã la licenþa de turism o
datã cu încetarea activitãþii agenþiei de turism ºi depunerea
licenþei la Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism.
În ultimele douã situaþii, garanþia financiarã înceteazã
numai dupã un preaviz de 3 luni, comunicat în scris garantului de cãtre Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism ºi
confirmat de cãtre instituþia bancarã sau de cãtre asociaþia
profesionalã la care este constituitã garanþia.
CAPITOLUL III
Criteriile ºi metodologia de acordare a licenþelor
ºi brevetelor de turism
3.1. Criteriile minime de acordare a licenþelor sunt prevãzute în anexa nr. 2, iar criteriile minime pentru acordarea
brevetelor de turism sunt prevãzute în anexa nr. 5, care
fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.
Metodologia de acordare a licenþelor de turism

3.2.1. În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 513/1998, licenþele de turism se elibereazã de cãtre
Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism, instituþie publicã
cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului
Turismului, care asigurã ºi evidenþa licenþelor eliberate, respectiv a celor suspendate sau anulate.
Conþinutul licenþei de turism este prevãzut în anexa
nr. 1 pentru agenþia de turism ºi în anexa nr. 1 bis pentru
filialele agenþiilor, care fac parte integrantã din prezentele
norme metodologice.
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3.2.2. În vederea obþinerii licenþei de turism agentul economic va prezenta urmãtoarele documente:
a) cerere de eliberare a licenþei de turism, întocmitã
conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice;
b) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã de înfiinþare a
agentului economic sau copie de pe autorizaþia de funcþionare, iar în situaþia în care din hotãrârea judecãtoreascã nu
rezultã obiectul de activitate, se va anexa ºi copia de pe
actul constitutiv;
c) copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul
comerþului;
d) dovada constituirii fondului de garanþie: scrisoare de
garanþie bancarã sau angajament de platã;
e) copie de pe brevetul de turism al persoanei care
conduce activitatea de turism;
f) copie de pe contractul de muncã al persoanei care
deþine brevetul de turism, înregistrat la direcþia de muncã ºi
protecþie socialã judeþeanã sau a municipiului Bucureºti Ñ
Camera de muncã;
g) copie de pe actul de deþinere a spaþiului pentru
agenþia de turism ºi pentru filialele acesteia;
h) fiºa de prezentare a agenþiei de turism ºi a eventualelor filiale ale acesteia, dacã este cazul, întocmitã conform
anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice;
i) formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor;
j) copie de pe ordinul de platã privind transferul în contul Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii prestaþiilor efectuate de acesta pentru eliberarea
licenþei.
3.2.2.1. Documentaþia astfel întocmitã se transmite
reprezentantului zonal al Oficiului de Autorizare ºi Control
în Turism, care verificã documentaþia primitã, solicitând
eventuale completãri. Termenul de soluþionare a cererii este
de 30 de zile ºi curge de la data înregistrãrii documentaþiei
complete. Eliberarea licenþei se face numai dupã verificarea
la faþa locului de cãtre Oficiul de Autorizare ºi Control în
Turism a criteriilor minime cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
3.2.2.2. Atunci când se schimbã sediul agenþiei de
turism, agentul economic în cauzã va solicita eliberarea
unei noi licenþe, întocmind în acest sens urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de eliberare a licenþei de turism;
b) copie de pe actul de deþinere a spaþiului;
c) fiºa de prezentare a agenþiei de turism, actualizatã;
d) licenþa de turism eliberatã anterior, în original;
e) copie de pe documentul privind plata în contul
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii
prestaþiei efectuate.
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Termenul ºi procedura de eliberare a noii licenþe sunt
prevãzute la pct. 3.3.1.
3.2.2.3. Pentru înscrierea filialei unei agenþii de turism
se va întocmi urmãtoarea documentaþie:
a) cerere;
b) copie de pe actul de deþinere a spaþiului pentru filiala
înscrisã;
c) fiºa de prezentare a filialei;
d) licenþa de turism a agenþiei de turism, în original;
e) copie de pe documentul privind plata în contul
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii
prestaþiei efectuate;
f) copie de pe contractul de muncã înregistrat la direcþia
de muncã ºi protecþie socialã al persoanei care deþine brevetul de turism, în cazul în care filiala are sediul în altã
localitate decât agenþia, sau copia de pe contractul de
muncã al persoanei calificate, în cazul în care filiala are
sediul în aceeaºi localitate cu agenþia.
Pentru radierea filialei unei agenþii de turism se va prezenta urmãtoarea documentaþie:
a) cerere;
b) licenþa de turism, în original;
c) copie de pe documentul privind plata în contul
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii
prestaþiei efectuate.
Termenul ºi procedura de operare a modificãrilor în
licenþã sunt similare cu cele prevãzute la pct. 3.2.2.1.
3.2.2.4. Pentru vizarea din 3 în 3 ani a licenþelor de
turism pentru agenþiile de turism ºi filialele acestora se va
întocmi, potrivit art. 7 din Hotãrârea Guvernului
nr. 513/1998, urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de avizare;
b) licenþa de turism, în original;
c) copie de pe documentul privind plata în contul
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii
prestaþiei efectuate;
d) documente care sã certifice calificarea personalului
propriu ºi instruirea periodicã a acestuia prin cursuri de
specializare ºi perfecþionare profesionalã.
Termenul ºi procedura de acordare sunt cele prevãzute
la pct. 3.2.2. pentru eliberarea licenþelor de turism.
Suspendarea licenþelor de turism

3.2.2.5. Licenþa de turism se suspendã de cãtre Oficiul
de Autorizare ºi Control în Turism în cazul în care se
constatã nerespectarea unuia dintre criteriile prevãzute la
art. 9 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998.
Suspendarea se face pentru o perioadã de pânã la un an.
Licenþa de turism este suspendatã din oficiu pe
perioada în care agentul economic nu mai are constituitã
integral garanþia financiarã, conform art. 9 alin. (2) din
Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998. Agenþiile de turism
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care au licenþa de turism suspendatã pânã în momentul
depunerii integrale a garanþiei financiare se vor ocupa
numai de finalizarea acþiunilor turistice care au fost vândute
turiºtilor. În caz contrar, li se aplicã sancþiunile prevãzute la
art. 6 alin. 1 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, cu
modificãrile ulterioare.
În cazul în care, cu ocazia verificãrilor efectuate în
vederea avizãrii licenþei de turism, se constatã cã nu mai
sunt îndeplinite condiþiile care au stat la baza acordãrii
acesteia, licenþa se suspendã pânã la remedierea deficienþelor.
3.2.2.6. Retragerea licenþelor de turism de cãtre Oficiul
de Autorizare ºi Control în Turism se face în situaþiile prevãzute la art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 513/1998.
Metodologia de acordare a brevetelor de turism

3.3.1. Conducerea operativã a agenþiilor de turism, a
filialelor acestora din alte localitãþi, a hotelurilor, motelurilor,
campingurilor (cu o capacitate de peste 100 de locuri de
cazare), a satelor de vacanþã, cabanelor ºi a unitãþilor de
alimentaþie pentru turism de categoria I ºi ”LuxÒ, cu o
capacitate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigurã
cu persoane care deþin brevet de turism.
3.3.2. În funcþie de nivelul ºi de complexitatea pregãtirii
profesionale ºi de îndeplinirea criteriilor minime stabilite în
anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, se elibereazã brevete de turism pentru urmãtoarele funcþii:
a) manager în activitatea de turism;
b) director de agenþie de turism touroperatoare;
c) director de agenþie de turism detailistã;
d) director de hotel;
e) director de restaurant;
f) cabanier.
Posesorul brevetului de turism poate ocupa ºi alte
funcþii decât cele înscrise pe acesta, astfel:
a) managerul în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcþiile prevãzute la alin. 1, inclusiv funcþia de
director de sat de vacanþã;
b) directorul de agenþie de turism touroperatoare poate
ocupa fie funcþia înscrisã în brevet, fie funcþia de director
de agenþie de turism detailistã;
c) directorul de hotel poate asigura fie funcþia înscrisã
în brevet, fie conducerea operativã a activitãþilor unei alte
unitãþi de cazare, respectiv motel, camping sau sat de
vacanþã.
Conþinutul brevetului de turism este prezentat în anexa
nr. 6 la prezentele norme metodologice.
3.3.3. În vederea obþinerii brevetului de turism, persoana
în cauzã trebuie sã prezinte urmãtoarea documentaþie:
a) cerere de eliberare a brevetului de turism, prevãzutã
în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;
b) dovada privind deþinerea dreptului de muncã în
România, în cazul cetãþenilor strãini;

c) curriculum vitae;
d) copie de pe actul de identitate;
e) copii legalizate de pe actele de studii ºi de calificare,
de pe alte documente care atestã absolvirea unor cursuri
de specializare ºi perfecþionare profesionalã în domeniu;
f) documentele care atestã perioada lucratã în turism:
Ñ copie de pe cartea de muncã, avizatã de Camera de
muncã;
Ñ atestatul de ghid, în cazul ghizilor;
Ñ copie de pe contractul de societate, pentru persoanele care au desfãºurat activitatea în calitate de asociaþi ai
societãþii comerciale;
Ñ copie de pe certificatul de clasificare sau copie de
pe licenþa de turism;
g) atestat de limbã strãinã de circulaþie internaþionalã, cu
excepþia cabanierilor ºi a directorilor agenþiilor de turism
detailiste;
h) atestat de limbã românã pentru cetãþenii strãini;
i) certificat de cazier judiciar;
j) caracterizare de la ultimul loc de muncã asupra activitãþii desfãºurate în domeniul turismului;
k) copie de pe documentul privind plata în contul
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii
prestaþiei efectuate.
3.3.4. Documentaþia întocmitã potrivit pct. 3.3.3. se
transmite reprezentantului zonal al Oficiului de Autorizare ºi
Control în Turism, care va verifica ºi va solicita eventualele completãri.
În situaþia în care solicitantul nu îndeplineºte condiþiile
pentru eliberarea brevetului de turism, persoanei în cauzã i
se comunicã în scris motivul.
Termenul de eliberare sau de transmitere a comunicãrii
privind neeliberarea brevetului de turism este de 30 de zile
de la data primirii ºi înregistrãrii documentaþiei complete.
3.3.5. Brevetele de turism se elibereazã pe o perioadã
nelimitatã.
Brevetele de turism eliberate pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentelor norme metodologice pot fi preschimbate în brevete de turism pe perioadã nelimitatã, în mãsura
în care titularii acestora îndeplinesc criteriile minime prevãzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.
În vederea preschimbãrii brevetelor de turism, titularii
acestora vor transmite reprezentanþilor zonali ai Oficiului de
Autorizare ºi Control în Turism urmãtoarea documentaþie:
a) cererea de preschimbare a brevetului de turism;
b) documentele de atestare a perioadei lucrate în
turism, conform pct. 3.3.3. lit. f);
c) brevetul de turism, în original;
d) copie de pe documentul privind plata în contul
Oficiului de Autorizare ºi Control în Turism a contravalorii
prestaþiei efectuate;
e) acte care sã ateste situaþia actualizatã a pregãtirii
profesionale;
f) curriculum vitae.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

ROMÂNIA
MINISTERUL TURISMULUI
OFICIUL DE AUTORIZARE
ªI CONTROL ÎN TURISM
LICENÞÃ DE TURISM

valabilã pânã la data de ...................*)
TIPUL...................................................................................................................................................
TITULARUL ...........................................................................................................................................,
(denumirea agentului economic)

înregistrat la registrul comerþului sub nr. .................. din ............................................, are condiþii
materiale ºi capacitate profesionalã de a desfãºura activitãþi turistice specifice agenþiilor de turism
de tip .............................................................. prin Agenþia de turism .....................................................,
cu sediul în ..................................................................... .
Prezenta licenþã de turism a fost eliberatã conform prevederilor .............................................. .
Nr. .......................
Bucureºti, ............ 199... .

(semnãtura)
L.S.

*) Perioada de valabilitate se prelungeºte conform vizelor.

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Semnãtura ºi L.S.

Semnãtura ºi L.S.

Semnãtura ºi L.S.

Semnãtura ºi L.S.

ANEXA Nr. 1 bis
la normele metodologice

ROMÂNIA
MINISTERUL TURISMULUI
OFICIUL DE AUTORIZARE
ªI CONTROL ÎN TURISM
ANEXA LICENÞEI DE TURISM

valabilã pânã la data de ...................*)
TIPUL...................................................................................................................................................
TITULARUL ...........................................................................................................................................,
(denumirea agentului economic)

înregistrat la registrul comerþului sub nr. ..................... din ........................................, are condiþii
materiale ºi capacitate profesionalã de a desfãºura activitãþi turistice specifice agenþiilor de turism
de tip .................................................................... prin filiala ........................................................, cu
sediul în ....................................................................., a Agenþiei de turism .........................................,
cu sediul în ............................................... .
Prezenta licenþã de turism a fost elaboratã conform prevederilor ............................................. .

(semnãtura)
L.S.

Nr. .......................
Bucureºti, ............ 199... .
*) Perioada de valabilitate se prelungeºte conform vizelor.

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Vizat
Se prelungeºte
valabilitatea pânã la
data de ..................

Semnãtura ºi L.S.

Semnãtura ºi L.S.

Semnãtura ºi L.S.

Semnãtura ºi L.S.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
CRITERIILE MINIME

pentru eliberarea licenþei de turism
Nr.
crt.
0

1.

2.
3.

Criteriile

Agenþie
de turism
touroperatoare

Agenþie
de turism
detailista

Filialã
touroperatoare5)

Filialã
detailistã

1

2

3

4

5

Agentul economic trebuie sã aibã
prevãzut în obiectul de activitate
servicii turistice

x

x

Agentul economic trebuie sã fie
înregistrat la registrul comerþului

x

x

Starea ºi aspectul clãdirii în care
funcþioneazã agenþia:
Ð foarte bunã;
Ð bunã

4.

Amplasarea agenþiei în clãdire,
la parter, mezanin sau la etajul I,
uºor accesibile1)

5.

Suprafaþa comercialã a agenþiei:
Ð peste 16 m2
Ð peste 6 m2

6.

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

Suprafaþa comercialã sã fie folositã
în exclusivitate pentru turism2)

x

x

x

x

Grup sanitar propriu pentru
personal sau cu acces facil

x

x

x

x

Persoana care conduce activitatea agenþiei de turism trebuie
sã fie posesoare a brevetului
de turism3),4)

x

x

x

x

Asigurarea cu personal calificat
ºi cu ghizi, posesori ai atestatului
de ghid de turism corespunzãtor
serviciilor turistice comercializate

x

x

x

x

10.

Constituirea garanþiei financiare

x

x

11.

Utilizarea de autocare clasificate

x

x

x

x

12.

Asigurarea serviciilor de cazare
ºi masã numai în structuri de
primire turistice clasificate

x

x

x

x

Asigurarea cu personal
cunoscãtor de limbi strãine de
circulaþie internaþionalã

50%

Ñ

50%

Ñ

Existenþa în agenþie a unei
cãrþi de impresii, numerotatã
ºi parafatã, expusã la loc vizibil
pentru turiºti

x

x

x

x

Existenþa firmei care sã cuprindã
denumirea agenþiei de turism ºi
numãrul licenþei

x

x

x

x

Utilizarea biletelor de turism
specifice agenþiei, realizate
conform recomandãrilor A.N.A.T.
(Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor
de Turism)

x

x

x

x

Mobilier adecvat activitãþii
desfãºurate

x

x

x

x

7.
8.

9.

13.

14.

15.

16.

17.
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18.

1

Mijloace de telecomunicaþii:
Ð telefon ºi fax

2

3

4

x

x

x

9
5

x

1) Pot fi acceptate ºi alte amplasamente, dacã sunt situate în clãdiri cu destinaþie publicã.
Agenþiile de turism touroperatoare care nu au activitate de vânzare directã turiºtilor pot funcþiona ºi la alte niveluri
ale clãdirilor.
2) Pot fi acceptate, în mãsura în care spaþiul permite, ºi alte activitãþi, cum sunt: schimb valutar, xerox, vânzãri de
suveniruri, ilustrate, cãrþi de turism, ghiduri, hãrþi.
3) În situaþia în care înceteazã contractul de muncã încheiat între persoana brevetatã ºi agentul economic,
înlocuirea acesteia se va face în termen de 60 de zile.
4) În cazul filialelor situate în aceeaºi localitate cu agenþia de turism, persoana care conduce filiala trebuie sã fie
calificatã.
Persoana calificatã trebuie sã posede un document care sã certifice absolvirea uneia dintre urmãtoarele forme de
învãþãmânt:
Ð facultatea de turism;
Ð ºcoala postlicealã de turism;
Ð liceu sau clasã cu profil de turism;
Ð curs de calificare în meseria de agent de turism, organizat de Institutul Naþional de Formare ºi Management
pentru Turism*), agenþi economici din turism, unitãþi de învãþãmânt superior, de alte persoane juridice, dacã au prevãzut în
statut aceastã activitate ºi dacã sunt autorizate conform legii, sau de unitãþi de învãþãmânt turistic din þãri care recunosc,
pe bazã de reciprocitate, cetãþenilor români cursul de calificare.
5) Filiale touroperatoare pot înfiinþa doar agenþii economici care deþin agenþii de turism touroperatoare.
*) Potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 738/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445
din 23 noiembrie 1998, Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru Turism a devenit Centrul Naþional de
Învãþãmânt Turistic.

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

...........................................................
(Denumirea agentului economic)

CERERE DE ELIBERARE A LICENÞEI DE TURISM

Domnule Director,
.............................................................................................................................................................,
(denumirea agentului economic)

cu sediul în localitatea ....................., str. ..................... nr. .........., sectorul/judeþul.....................,
reprezentat prin......................................, în calitate de........................................................................,
(administrator, preºedinte, director)

vã rog sã aprobaþi eliberarea licenþei de turism de tip ......................................... pentru agenþia
noastrã......................., situatã în localitatea................................, str. ........................... nr. ..................,
sectorul/judeþul......................., precum ºi pentru filialele de urmãtoarele tipuri ºi cu urmãtoarele
sedii:
.............................................................................................................................................................
Declar cã sunt îndeplinite în totalitate criteriile minime pentru eliberarea licenþei de turism,
stabilite de Ministerul Turismului Ñ Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism Ñ, care vor fi
respectate pe toatã perioada desfãºurãrii activitãþii de turism.
Anexãm urmãtoarele documente*):
Ñ ................................................................
Ñ ................................................................
Ñ ................................................................

(semnãtura)
L.S.

Data .................................
*) Se vor enumera, dupã caz, documentele prevãzute la cap. III din prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 4
FIªA DE PREZENTARE

a agenþiei/filialei de turism...............................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumirea agentului economic.................................................................................................
Sediul agentului economic ........................................................................................................
Numãrul certificatului de înmatriculare în registrul comerþului ...............................................
Capitalul social ...........................................................................................................................
Sediul agenþiei ...........................................................................................................................
Activitatea desfãºuratã de agenþie ..........................................................................................
Numãrul personalului: total..............., din care, calificat*) .....................................................
Numãrul personalului cunoscãtor de limbi strãine de circulaþie internaþionalã .....................
Starea clãdirii (foarte bunã, bunã) ...........................................................................................
Amplasarea în clãdire a spaþiului agenþiei ..............................................................................
Starea spaþiului comercial .........................................................................................................
Suprafaþa spaþiului comercial (m2) ...........................................................................................
Echipamente din dotare ............................................................................................................
Telefon........................................................................................................................................
Telefon/fax ..................................................................................................................................

Semnãtura autorizatã
...................................
*) Se vor anexa, în copie, actele de calificare.

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
CRITERIILE MINIME

pentru eliberarea brevetului de turism

Nr.
crt.
0

Criteriile
1

1. Cetãþenie
Sã îndeplineascã una dintre condiþiile:
Ñ sã fie cetãþean al României sau al
Ñ Republicii Moldova;
Cetãþenii strãini trebuie:
Ñ sã domicilieze în România;
Ñ sã deþinã drept de muncã în România
2. Pregãtire profesionalã
2.1. Sã fie posesor al unui atestat1) de
limbã strãinã de circulaþie internaþionalã
2.2.1. Sã fie absolvent cu examen de
licenþã al unei facultãþi acreditate cu
profil de turism 2) ºi sã facã dovada
unei activitãþi în turism3) de minimum
É ani
2.2.2. Sã fie absolvent cu examen de
licenþã al unei facultãþi acreditate ºi sã
facã dovada unei activitãþi în turism3)
de minimum ÉÉ ani în una dintre
funcþiile:

Manager Director de
în
agenþie
turism touroperatoare

Director de
agenþie
detailistã

Director
de
hotel

Director
de
restaurant

Cabanier

2

3

4

5

6

7

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Ñ

x

Ñ

Ñ

2

1

1

1

1

Ñ
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1

Ñ funcþie de conducere în societãþi
comerciale din domeniul turismului,
Ñ cu excepþia sectorului administrativ
Ñ funcþii de specialitate în Ministerul
Turismului sau în asociaþii profesioÑ nale din turism
Ñ ºef de complex hotelier sau conduÑ cãtor unic
Ñ administrator sau director de hotel
Ñ ºef de unitate de alimentaþie
Ñ publicã
Ñ funcþii de specialitate în societãþi de
turism, cu excepþia sectorului admiÑ nistrativ
Ñ economist în societãþi de turism
Ñ patron (girant) în turism**)
Ñ lucrãtor comercial în unitãþi de
Ñ cazare (recepþioner)
Ñ director sau ºef de agenþie de
Ñ turism
Ñ agent de turism, ghid de turism
Ñ atestat
Ñ cabanier
Ñ lucrãtor gestionar în alimentaþia
Ñ publicã
Ñ ºef salã
2.2.3. Sã fie absolvent al unei ºcoli
postliceale în domeniul turismului cu
durata de 1Ð2 ani sau al unui liceu cu
profil de turism ºi:
a) sã facã dovada unei activitãþi în
turism de minimum É ani în una
dintre funcþiile:
Ñ funcþii de conducere în societãþi
comerciale din domeniul turismului,
Ñ cu excepþia sectorului administrativ
Ñ funcþii de specialitate în Ministerul
Turismului sau în asociaþii profesioÑ nale din turism
Ñ ºef de complex hotelier sau conduÑ cãtor unic
Ñ administrator sau director de hotel
Ñ ºef de unitate de alimentaþie
Ñ publicã
Ñ tehnolog în alimentaþie publicã
Ñ patron (girant) în turism**)
Ñ lucrãtor comercial în unitãþi de
Ñ cazare (recepþioner)
Ñ director sau ºef de agenþie de
Ñ turism
Ñ agent de turism, ghid de turism
Ñ atestat
Ñ cabanier
Ñ lucrãtor gestionar în alimentaþia
Ñ publicã
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2

3

4

5

6

7

4

3

2

3

3

Ñ

4

3

2

3

3

Ñ

N
N

5*)
4*)

4*)
3*)

3
4

3
4

1
1

N

5*)

4*)

4

2

1

N
N
N

6*)
4
4

5*)
2
2

5
4
5

3
4
4

1
1
1

N

8*)

6*)

5

3

Ñ

N

2

1

8*)

8*)

Ñ

N
N

4
N

2
N

7*)
N

7*)
4*)

Ñ
Ñ

N
N

N
N

N
N

4
N

4
8*)

Ñ
Ñ

N

4

3

4

4

1

N

4

3

4

4

1

N
N

N
N

N
N

4
5

4
5

1
1

N
N
N

N
N
5

N
N
3

5
6
5

3
4
3

1
1
Ñ

N

N

N

7

5

1

N

3

2

N

N

N

N
N

5
N

3
N

N
N

N
5

N
Ñ

N

N

N

7

5

1
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1

b) sã fie absolvent al unui curs de formare managerialã în industria hotelierã ºi turisticã, specific funcþiei,
efectuat dupã data de 1 ianuarie
b) 1990***)
2.2.4. Sã fie absolvent de liceu ºi:
a) sã facã dovada unei activitãþi în
turism de minimumÉ ani în una
a) dintre funcþiile:
Ñ funcþii de conducere în societãþi
comerciale din domeniul turismului,
Ñ cu excepþia sectorului administrativ
Ñ funcþii de specialitate în Ministerul
Turismului sau în asociaþii profesioÑ nale din turism
Ñ ºef de complex
Ñ administrator de hotel
Ñ ºef de unitate de alimentaþie
Ñ publicã
Ñ tehnolog în alimentaþie publicã
Ñ lucrãtor comercial în unitãþi de
Ñ cazare (recepþioner)
Ñ director sau ºef de agenþie de
Ñ turism
Ñ agent de turism, ghid de turism
Ñ atestat
Ñ patron (girant) de turism**)
Ñ cabanier
Ñ lucrãtor gestionar în alimentaþia
Ñ publicã
b) sã fie absolvent al unui curs de formare managerialã în industria hotelierã ºi turisticã, specific funcþiei,
efectuat dupã data de 1 ianuarie
b) 1990***)
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***) Funcþiile de director de agenþie de turism touroperatoare sau detailistã, director de hotel, director de
restaurant pot fi ocupate numai dupã absolvirea unui curs de formare managerialã specific funcþiei, cu o duratã de cel
puþin 6 luni, efectuat dupã data de 1 ianuarie 1990, organizat de Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru
Turism, de alte instituþii de învãþãmânt acreditate, precum ºi de alte persoane juridice autorizate conform legii, pe baza
planurilor ºi a programelor de pregãtire, elaborate de organizator ºi aprobate de Ministerul Turismului, sau de alte unitãþi
de învãþãmânt din domeniul hotelier ori al turismului din þãri care recunosc, pe bazã de reciprocitate, cetãþenilor români
acest curs.
***) Vechimea în activitatea specificã categoriei de brevet solicitat va fi doveditã cu act de proprietate sau cu
contract de locaþie a gestiunii sau de închiriere ºi cu certificat de clasificare ori cu licenþã de turism.
***) Organizat de Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru Turism, de alte instituþii de învãþãmânt
acreditate conform legii, precum ºi de alte persoane juridice autorizate conform legii, pe baza planurilor ºi a programelor
de pregãtire, elaborate de organizator ºi aprobate de Ministerul Turismului, sau de alte unitãþi de învãþãmânt din domeniul
hotelier ori al turismului din þãri care recunosc, pe bazã de reciprocitate, cetãþenilor români acest curs.
1) Atestatul trebuie sã fie eliberat de Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru Turism sau de o
catedrã de limbi strãine din cadrul institutelor de învãþãmânt superior acreditate de Ministerul Educaþiei Naþionale; el poate
fi eliberat pentru limbile francezã, germanã, englezã, rusã ºi spaniolã.
Se excepteazã:
Ñ absolvenþii unor forme de învãþãmânt cu predare într-o limbã de circulaþie internaþionalã;
Ñ absolvenþii facultãþilor de specialitate într-o limbã strãinã de circulaþie internaþionalã ºi cei ai facultãþilor de
relaþii internaþionale ºi turism;
Ñ cei care fac dovada cã au lucrat la firme de turism în strãinãtate cel puþin un an;
Ñ absolvenþii unor cursuri postuniversitare de limbi strãine.
Cetãþenii strãini trebuie sã depunã atestat de limba românã, eliberat de o catedrã de specialitate.
2) Inclusiv absolvenþi ai facultãþilor cu profil de agroturism sau ai instituþiilor de învãþãmânt din þãri care recunosc
licenþa cetãþenilor români, pe bazã de reciprocitate.
3) Criteriul privind activitatea în turism se reduce cu 50% în situaþia în care solicitantul face dovada absolvirii unui
curs de formare managerialã specific funcþiei, cu o duratã de cel puþin 6 luni, efectuat dupã data de 1 ianuarie 1990,
organizat de Institutul Naþional de Formare ºi Management pentru Turism, de alte instituþii de învãþãmânt acreditate,
precum ºi de alte persoane juridice autorizate conform legii, pe baza planurilor ºi a programelor de pregãtire, elaborate de
organizator ºi aprobate de Ministerul Turismului, sau de alte unitãþi de învãþãmânt din domeniul hotelier ori al turismului din
þãri care recunosc cetãþenilor români, pe bazã de reciprocitate, acest curs.
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ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

ROMÂNIA
MINISTERUL TURISMULUI
OFICIUL DE AUTORIZARE
ªI CONTROL ÎN TURISM

BREVET DE TURISM

În baza ................................................................. se elibereazã prezentul brevet de turism
dlui/dnei ....................................................., nãscut(ã) în anul .............., luna ........................................,
ziua ............., în localitatea ................................, judeþul ................................, prin care i se atestã
capacitatea de a îndeplini funcþia de ....................................................... .

(semnãtura)
L.S.
Nr. ...............
Bucureºti, ......................199... .

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

CERERE

de eliberare a brevetului de turism
Domnule Director,

Subsemnatul(a) .................................................., nãscut(ã) în localitatea ...............................,
judeþul ......................................, la data de ............................., domiciliat(ã) în ..................................
......................................................................................................................................................................,
(se va completa adresa completã)

vã rog sã binevoiþi a dispune eliberarea brevetului de turism pentru funcþia de ...............................
...................................................................................... .
Declar cã îndeplinesc în totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de Ministerul Turismului Ñ Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism Ñ, pe care le voi
respecta pe toatã perioada desfãºurãrii activitãþii de turism.
Anexez urmãtoarele documente*):
Ñ .....................................................................
Ñ .....................................................................
Ñ .....................................................................
Ñ .....................................................................
Ñ .....................................................................
(semnãtura)
Data ................................

*) Se vor enumera toate documentele prevãzute la cap. III din prezentele norme metodologice.
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ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
BANCA

...............................

Cãtre
MINISTERUL TURISMULUI
OFICIUL DE AUTORIZARE ªI CONTROL ÎN TURISM

S C R I S O A R E A D E G A R A N Þ I E B A N C A R Ã Nr. ..............

Din ordinul ºi pentru contul ....................................................................................................... ,
(denumirea agentului economic)

prin prezenta garantãm irevocabil plata oricãrei sume pânã la concurenþa sumei totale
de ................................................. lei, la prima ºi simpla cerere scrisã a Ministerului Turismului Ñ
Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism.
Prezenta garanþie este constituitã pentru Agenþia de Turism .....................................................,
situatã în ................................................., ºi este valabilã pentru anul .............. .
Încetarea garanþiei financiare, inclusiv în situaþia în care aceasta nu este reînnoitã pentru
anul urmãtor, devine efectivã numai dupã un preaviz de 3 luni, comunicat în scris de noi
Ministerului Turismului Ñ Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism ºi confirmat de cãtre acesta.

.............................................
(semnãtura)
L.S.

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice
ASOCIAÞIA PROFESIONALÃ

.......................................

Cãtre
MINISTERUL TURISMULUI
OFICIUL DE AUTORIZARE ªI CONTROL ÎN TURISM

A N G A J A M E N T D E P L A T Ã Nr. ..........

Asociaþia profesionalã ......................................................... confirmã prin prezenta cã agentul
economic ........................................................................................., cu sediul în ...................................,
a depus în contul nostru nr. ..................................., deschis la Banca .........................................,
suma de ................................................, în vederea constituirii garanþiei financiare pentru Agenþia
de turism ........................................................................, cu sediul în .................................., potrivit
prevederilor normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. ..................... .
Garantãm irevocabil plata din contul sus-menþionat a oricãrei sume, pânã la concurenþa
sumei totale de ....................................... lei, la prima ºi simpla cerere a Ministerului Turismului Ñ
Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism.
Prezentul angajament de platã este valabil pentru anul ........... .
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Încetarea prezentului angajament de platã, inclusiv în situaþia în care acesta nu este reînnoit
pentru anul urmãtor, devine efectivã numai dupã un preaviz de 3 luni, comunicat în scris de noi
Ministerului Turismului Ñ Oficiul de Autorizare ºi Control în Turism ºi confirmat de cãtre acesta.
.........................................................
(semnãtura)
L.S.
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ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
LA PUBLICAÞIILE MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI
PREÞURILE

publicaþiilor legislative
Ñ Trimestrul IV/1998 Ñ
Valoarea abonamentului
anual, aferentã
trimestrului IV/1998,
care include ºi T.V.A.

Valoarea
abonamentului
pe trimestrul IV/1998,
care include ºi T.V.A.

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã

138.750*

184.676*

2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis

44.400*

44.400*

3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã

142.912*

142.912*

4. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

266.400*

266.400*

5. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

49.950*

49.950*

6. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

208.125*

208.125*

7. Colecþia Legislaþia României

37.500*

49.950*

8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
ºi alte acte normative

80.000*

106.500*

60.000*

ÑÑÑ

10. Decizii ale Curþii Constituþionale

48.000*

ÑÑÑ

11. Legislaþia României, ediþii trilingve

50.000*

ÑÑÑ

Denumirea publicaþiei

9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I

* Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicaþiile Monitorului Oficial al României
sunt purtãtoare de T.V.A., în cotã de 11%.
În aceste condiþii, rugãm toþi abonaþii sã se prezinte la agentul de difuzare care îi
deserveºte, pentru a achita diferenþele de preþ pânã la atingerea valorilor menþionate mai sus.

Vã mulþumim.
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