Legislația care reglementează activitatea pensiunilor turistice nu a obținut
notă de trecere
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Brașov, 19.03.2013: proprietarii de pensiuni turistice au acordat doar nota 4,80 pentru legislația
care reglementează activitatea din domeniu, într-un studiu realizat de Asociația de Ecoturism din
România în cadrul căruia s-au analizat problemele pe care le au proprietarii și managerii de pensiuni
turistice și opinia lor cu privire la legislația în domeniu. Rezultatele studiului au fost lansate oficial în
cadrul unui seminar în timpul Târgului de Turism București (15.03.2013). Studiul ne arată că

legislația directă pe turism nu este o problemă pentru pensiuni, însă domeniile adiacente
precum sanitar-veterinar, PSI sau ITM reprezintă chiar o frână în dezvoltarea
sectorului de pensiuni.
Pentru susținerea unor demersuri în acest domeniu s-a creat Grupul de Advocacy pentru
Pensiuni (GAP), realizat de către Asociația de Ecoturism din România, Asociația
Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC) și Asociația Cele mai
Frumoase Sate din România (ACFSR). GAP are ca obiectiv susținerea reală a sectorului de
pensiuni printr-o abordare integrată a domeniului legislativ în care toate domeniile conexe
activității de turism să se regasesească într-un cadru unitar, care cel puțin pe domeniul
pensiunilor mici trebuie reanalizat și simplificat pentru a sprijini și încuraja acest sector
economic atât de util zonei rurale.
GAP lansează public o solicitare către Autoritatea Națională pentru Turism de a se
implica ca mediator pentru a facilita realizarea unui cadru legislativ transparent și
adaptat pensiunilor mici și mijlocii din România.
”Dezvoltarea acestui sectorul de pensiuni trebuie susținută prin crearea unui cadru legislativ
prietenos, în măsură să stimuleze dezvoltarea zonelor rurale”, declară d-na Maria Stoian, Președinte
Fondator ANTREC. ”Acest tip de afaceri reprezintă baza economiei locale și reprezintă o sursă
importantă de venit în comunitățile rurale din zonele cu satele frumoase ale României” este de părere
d-l Nicolae Marghiol, Președinte ACFSR.
„Nu suntem împotriva stabilirii unui cadru de reglementare a domeniului turismului în pensiuni, dar
nu putem accepta că acest cadru să se transforme într-o piatră de moară la gâtul proprietarilor de
pensiuni de bună credință, ce doresc să-și dezvolte o afacere legală îndeosebi în spațiul rural” a
declarat Andrei Blumer, Preşedintele Asociaţiei de Ecoturism din România.
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului Advocacy pentru protecția mediului și dezvoltare
durabilă prin turism implementat de Asociația de Ecoturism din România (AER) în parteneriat cu
Asociația de Turism Retezat și Asociația de Ecoturism Țara Dornelor și finanțat de Fundația pentru
Parteneriat și CEE Trust.
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