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PRINCIPIILE DIRECTOARE ALE ALIANȚEI PENTRU TURISM  

 

 

1. FORMA DE ORGANIZARE 

1.1 Numele grupului este „Alianța pentru Turism” (APT). APT nu este o persoană juridică conform 
legislației din România și este construită ca o platformă formală de colaborare între membrii ei, 
organizații care au ca scop dezvoltarea sectorului turistic din România și care respectă principii 
legale și etice în afaceri. 

1.2 Asociațiile membre APT au responsabilitatea de a asigura buna funcționare și respectarea tuturor 
regulilor și principiilor alianței, la care vor adera prin semnarea unui acord de cooperare. 

 

2. SCOP 

2.1 APT militează pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului românesc pe principii de performanță, 
competitivitate, calitate și responsabilitate, crescând calitatea actului public administrativ, 
reducând birocrația prin măsuri digitalizate, managementului de destinație și serviciilor 
industriei ospitalității; 

2.2 APT are ca obiectiv general consolidarea unei imagini atractive și a unui brand național relevant 
la nivel internațional care să conducă la creșterea numărului și duratei de sejur a turiștilor străini 
care vizitează România, consolidarea performanței, atractivității și relevanței destinațiilor din 
România pentru turismul intern, și sprijinirea tuturor domeniilor specifice turismului; 

2.3 APT este o platformă care își propune să unească pozițiile organizațiilor membre și ale altor 
organizații interesate de sectorul de turism din România, pentru a oferi o bază coerentă de 
consultare cu autoritățile române pe teme care au impact asupra turismului. 

2.4 APT dorește să fie unul din cei mai importanți parteneri în dialogul cu autoritățile române pentru 
dezvoltarea de politici și proiecte în domeniul turismului ce va duce la creșterea calitativă a 
politicilor publice din turism cu un impact semnificativ asupra serviciilor și infrastructurii 
publice și private din domeniul turismului. 

2.5 APT dorește crearea unui mediu de inovare și învățare pentru partenerii din regiunile pe care le 
reprezintă, fie că este vorba de agenții de turism, HORECA, ghizi de turism, companii de 
transport, companii care ofere servicii turistice, cu scopul oferirii de servicii cu grad înalt de 
calitate. 
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3. MEMBRII 

3.1 Calitatea de membru și asocierea sunt deschise organizațiilor de turism din România care 
împărtășesc scopurile și aceleași, principiile precum și valorile etice și profesionale ale APT. 

APT a fost constituită de următorii membri fondatori: 
  
 Asociația de Ecoturism din România (AER)  
 Asociația Incoming România (AIR)  
 Asociația de Management al Destinației Turistice Delta Dunării  
 Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT)  
 Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC)  
 Asociația Restaurantelor din România (HORA) 
 Asociația Județeană de Turism Sibiu (AJTS)  
 Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (APTOR)  
 Federația Asociațiilor de Promovare Turistică (FAPT)  
 Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR)  
 Federația Națională a Ghizilor de Turism din România (FNGTR)  
 Organizația Patronală Mamaia - Constanța   
 Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR)  
 Organizația Profesioniștilor din Turism (SKAL)  
 Bucharest Tourism Board 
 Asociația Timișoara 2021 
 APDT Prahova 

 
 

3.2 Asociația este formată din membrii și membrii temporari. Devin membri alături de membrii 
fondatori orice alte asociații sau organizații cu interes în promovarea turismului din Romania, 
care acceptă principiile de funcționare ale APT și este acceptată prin decizia Comitetului 
Director. 

3.3 Membrii au acces, în orice moment, la orice raport, notă de poziție sau orice alt document 
elaborat de APT. 

3.4 Asociațiile de turism care își propun să adere la APT vor trimite o scrisoare de intenție 
Comitetului Director al APT, reflectând obiectivele lor. Dacă este aprobată de Comitetul 
Director, organizației solicitante i se va acorda calitatea de membru. 

3.5 Calitatea de membru APT nu împiedică nicio organizație să continue să discute independent cu 
autoritățile române sau să își ducă la îndeplinire obiectivele pentru care au fost constituiți. 
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3.6 Comitetul Director va gestiona problemele referitoare la calitatea de membru. Comitetul Director 
aprobă, cu unanimitate, noii membri și tot cu unanimitate poate decide retragerea calității de 
membru. 

3.7 Calitatea de membru APT se dobândește prin decizia Comitetului Director după o perioadă de 6 
luni în care acesta a fost membru temporar și a participat activ la minim un grup de lucru. După 
această perioadă Comitetul Director aprobă sau nu calitatea de membru.    

3.8 Organizațiile pot pierde calitatea de membru în urma nerespectării principiilor de bază ale APT 
prin decizia unanimă a Comitetului Director.  

 

4. ORGANISME DE COORDONARE 

 

Grup Plenar  

4.1 Grupul Plenar este format din toți membrii APT. Grupul Plenar se va întruni cel puțin anual. La 
întâlnirile Grupului Plenar, Comitetul Director va informa toți membrii APT cu privire la 
activitatea trecută și va prezenta prioritățile pentru perioada următoare.  

4.2 Prin consens Adunarea Plenară poate modifica actualul statut. 

Comitetul Director 

4.3 Rolul Comitetului Director este de a ghida activitatea APT și de a se asigura că procesul de 
dialog și consultare cu autoritățile române funcționează eficient.  

4.4 Comitetul Director este format din 7 membrii: 5 reprezentați ai următoarelor organizații - FIHR, 
OPTBR, HORA, FAPT și ANAT la care se adaugă doi membrii aleși de grupul plenar din rândul 
membrilor pentru un mandat de 6 luni. Fiecare membru din Comitetul Director va avea un 
suplinitor, care va asigura continuitatea funcționării comitetului în cazul indisponibilității 
membrului principal. Membrul suplinitor are dreptul să participe la orice ședință a comitetului, 
cu drept de vot doar în absența membrului principal.   

4.5 Deciziile din cadrul Comitetul Director vor fi luate cu minim 5 voturi. În toate cazurile în care 
prezentul document nu oferă suficientă claritate sau în circumstanțe speciale, Comitetul Director 
va lua deciziile care se impun. 

4.6 Comitetul Director are competența de a lua orice decizie pentru aplicarea hotărârilor sale, precum 
și să dispună orice acțiuni și activități în concordanță cu scopul și obiectivele pentru care APT a 
fost înființată. 
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Președintele 

4.7 În fiecare an, începând cu 1 ianuarie, pe o durată de 6 luni, coordonarea APT va fi alocată prin 
rotație unuia dintre membrii Consiliului Director. Organizația coordonatoare va numi un 
președinte care să faciliteze activitatea APT, să convoace și să prezideze întâlnirile plenare și 
cele ale Comitetului Director și să reprezinte public APT. 

Purtătorul de cuvânt 

4.8 Purtătorul de cuvânt este persoana care va comunica public deciziile și inițiativele APT alături 
de Președinte. 

Secretariatul  

4.9 Secretariatul APT va fi asigurat de organizația de coordonare din care face parte președintele, 
care poate fi doar reprezentantul uneia din cele 5 organizații permanente din Consiliul Director.. 

4.10 Rolul Secretariatului este să asigure respectarea principiilor din acest document și aplicarea 
deciziilor Comitetului Director. Secretariatul va sesiza Comitetul Director în orice situație în 
care o regulă sau decizie APT este încălcată.  

4.11 Organizația de coordonare va aloca toate resursele necesare pentru buna funcționare a APT. 

 

5. MODUS OPERANDI 

 

5.1 Pentru a-și îndeplini obiectivele, APT va crea maxim 10 grupuri de lucru (ad-hoc sau 
permanente), în cadrul cărora membrii  își pot expune punctele de vedere și să se consulte 
referitor la probleme specifice industriei turismului sau celor conexe.   

5.2 Pe baza priorităților APT, Comitetul Director va decide cu privire la înființarea de grupuri de 
lucru și la dizolvarea acestora când nu le mai consideră necesare.  

5.3 Fiecare organizație trebuie să-și informeze membrii cu privire la acțiunile APT. 

5.4 Fiecare reprezentant care face parte din organismele de coordonare va folosi mecanismul 
de coordonare „Troika”, principiu care presupune participarea alături de actualul 
membru și a foștilor și viitorilor membri. 

5.5 Toate deciziile organismelor de coordonare trebuie aduse la cunoștința tuturor membrilor 
de îndată ce acestea au fost validate de un vot.  

5.6 Toate acțiunile întreprinse de organele de coordonare vor fi aduse la cunoștința tuturor 
membrilor, în cel mai scurt timp, printr-un comunicat scris. 
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6. GRUPURI DE LUCRU 
 

6.1 Grupurile de lucru APT vor fi aprobate de Comitetul Director și vor sprijini îndeplinirea 
obiectivelor și priorităților APT. Grupurile de lucru vor fi constituite pentru îndeplinirea 
priorităților sau adresarea unor teme specifice. La constituirea unui grup de lucru, Comitetul 
Director va numi un coordonator și supleant al acestuia. Coordonatorii trebuie să aibă 
competență și experiență în domeniul turismului. 

6.2 Coordonatorul va fi responsabil pentru coordonarea activității grupului de lucru și gestiona 
documentele de poziție care vor fi supuse aprobării finale a Comitetului Director. 

6.3 Organizațiile membre din APT vor contribui cu resurse umane, cunoștințe și competențe și vor 
aloca timp grupurilor de lucru înființate de către Comitetul Director. 

 

6.4 Grupurile de lucru se vor întruni și vor redacta documente de poziție/scrisori pe temele 
prioritățile APT.  

6.5 Rolul grupurilor de lucru este să ofere sprijin de specialitate în definirea punctelor de vedere 
APT în domeniilor cu impact asupra sectorului de turism. 

 

7. CHELTUIELI 
 

7.1 Secretariatul va acoperi costurile administrative zilnice ale APT (organizarea întâlnirilor 
Comitetului Director). 

7.2 Costurile care vor apărea din funcționarea APT vor fi împărțite în mod egal de către membrii 
permanenți ai Comitetul Director. 

 

8. CONFORMAREA CU LEGISLAȚIA CONCURENȚEI 
 

8.1 APT funcționează cu respectarea normelor în domeniul concurenței, atât la nivel național, cât și 
european. Membrii vor evita comportamente anticoncurențiale în cadrul APT. 

8.2 Sunt strict interzise în cadrul APT orice acțiuni și discuții privind fixarea prețurilor, împărțirea 
pieței sau a clienților, trucarea licitațiilor și limitarea producției și/sau vânzărilor. 

8.3 Orice acțiuni de încălcare a normelor din domeniul concurenței în cadrul APT vor duce la 
excluderea imediată a organizației din cadrul APT.  

 


