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Secretariatul General al Guvernului, prin Direcţia pentru Strategii Guvernamentale, în calitate de partener, anunţă
demararea proiectului "Analiza, eficientizarea şi actualizarea cadrului legal în domeniul turismului".

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Turismului, în calitate de solicitant şi este coﬁnanţat din Fondul
European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).Scopul proiectului este optimizarea pro
decizional şi eﬁcientizarea activităţii la nivelul Ministerului Turismului, prin sistematizarea şi reglementarea legislaţie
guvernează domeniul turismului, în vederea îndeplinirii funcţiilor şi realizării obiectivelor strategice din domeniile coord
conform mandatului instituţional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Identiﬁcarea, fundamentarea şi conturarea unui turism identitar al României (axat pe tradiţii, istorie şi elementele natur
potenţial turistic), culminând cu formularea unei politici publice relevante în domeniu.

- Diagnoza şi analiza comparativă a cadrului normativ în vigoare incident domeniului turismului, identiﬁcarea redundanţ
anacronismelor, simplificarea, actualizarea şi sistematizarea legislaţiei din domeniul turismului.
- Dezbaterea propunerilor de simplificare, actualizare şi sistematizare a legislaţiei care reglementează domeniul turismului.
Principalele rezultate aşteptate ale proiectului sunt:

- o cercetare cantitativă reprezentată de un studiu sociologic realizat la nivel naţional, care va constitui instrumen
fundamentare a politicii publice în domeniul turismului identitar;
- o diagnoză şi o analiză comparativă a cadrului normativ ce vizează domeniul turismului;

- un set de reglementări unice ale actelor normative din domeniul turismului, adoptat şi publicat în Monitorul Oficial;
- o politică publică în domeniul turismului identitar adoptată şi publicată în Monitorul Oficial.
Detalii tehnice:

Proiectul pe cod SIPOCA 392, este coﬁnanţat din Fondul European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Adminis
(POCA), Axa Prioritară 1. Administraţie publică şi sistem judiciar eﬁciente, Obiectivul Speciﬁc 1.1. Dezvoltarea şi introduce
sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi med
afaceri, în concordanţă cu SCAP.
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