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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 Ieri, în data de 28 februarie 2019, a avut loc la sediul Ministerului 
Turismului o întâlnire cu cei 34 de primari ai stațiunilor balneare din țara 
noastră, în cadrul căreia președintele Comisiei Naționale de Strategie și 
Prognoza, Ion Ghizdeanu, a prezentat Programul de finanţare a 
investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, 
instituit prin OUG nr.114/2018.  Programul are în vedere sprijinirea 
financiară a autorităților publice locale şi societaţilor comerciale din 
staţiunile balneare. 
 Prin acest program se susţine dezvoltarea activităţii şi capacităţii 
unităţilor turistice în scopul creşterii eficienţei utilizării resurselor 
naturale specifice zonelor în care sunt plasate, în vederea valorificării 
potenţialului balnear prin aplicarea mijloacelor de promovare a factorilor 
naturali de cură utilizaţi, inclusiv prin reabilitarea/dezvoltarea 
infrastructurii existente în staţiunile balneare. 

 O primă componentă o reprezintă acordarea de granturi unităţilor 
administrativ teritoriale din aceste staţiuni, care se va operaţionaliza prin 
Ordin al preşedintelui CNSP, astfel încât din luna martie să se poată 
depune proiecte  

 Schema de ajutor de stat de minimis reprezintă a doua componentă 
a Programului pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, 
fiind destinată societăţilor comerciale din staţiunile balneare, care doresc  
să-şi modernizeze baza materială. 

 Se crează astfel posibilitatea ca sectorul public şi sectorul privat, să 
colaboreze şi să acţioneze împreună pentru modernizarea staţiunilor 
balneare. 

 In cadrul reuniunii preşedintele CNSP a prezentat proiectul de 
Ordin pentru finantarea UAT-urilor şi proiectul de hotărâre de Guvern 
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pentru schema de minimis, care în următoarele zile vor fi în transparenţă 
decizională. 

 Primarii din staţiunile balneare au apreciat acest Program, instituit 
pentru prima dată după Revoluţie şi au prezentat aspecte specifice şi 
concrete care ar trebui să-şi găsească rezolvarea în actele normative, 
astfel încât Programul să aibă succes maxim. 

 Preşedintele CNSP a prezentat şi Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, 
destinat tutoror administraţiilor publice locale, prin care primarii 
localităţilor balneare pot să finanţeze, de asemenea, proiecte 
investiţionale, astfel încât să poată să pună în operă, în acelaşi timp, mai 
multe proiecte. 
 
 


