
ORDIN nr. 798 din 18 aprilie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele
metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice
cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism
în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul turismului emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice
cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din
14 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse majoritar naturale din gospodăria
proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la producători/pescari autorizaţi de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de
primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune şi vor însoţi turiştii
care participă la activităţile tradiţionale, gospodăreşti sau meşteşugăreşti."
2. Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, piscicultură,
pescaturism, recoltat de stuf, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se
desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Pe
teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării activităţile tradiţionale includ, fără a se limita la, excursii cu barca pe lacurile
şi canalele din Delta Dunării, pescuitul tradiţional (montarea sculelor de pescuit şi recoltarea peştelui) sau pescuitul
sportiv. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă
caracter de repetabilitate."
3. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente
care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa turiştilor, pe un teren cu o suprafaţă 1 minimă compactă calculată prin
înmulţirea numărului camerelor din incinta acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de
până la 5 camere inclusiv, suprafaţa terenului nu poate fi mai mică de 500 mp2. Suprafeţele destinate activităţilor
agricole sau meşteşugăreşti pot fi desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu
condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi localităţi. Suprafaţa aferentă
pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de
minimum 1.000 mp. Prin excepţie, suprafaţa aferentă pensiunilor agroturistice situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei
Delta Dunării este de minimum 200 mp, iar activităţile tradiţionale se pot desfăşura cu barca pe întreg teritoriul
rezervaţiei.
_______
1Suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.
2Idem 1."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul turismului,
Bogdan Gheorghe Trif
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