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 Obiectul întrebării scrise: Situația centrelor de informare și promovare turistică. 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Potențialul turistic al României este recunoscut de tot mai mulți investitori din întreaga 

lume, motiv pentru care, în ultima perioada, au existat numeroase încercări de promovare a 

turismului românesc, mai mult sau mai puțin eficiente, în unele zone axate, în principal, pe turiști 

străini. 

Existența unor birouri de turism ale României în străinătate a avut un rol extrem de 

important în promovarea turismului românesc, iar prin coroborarea acestora cu cele interne s-a 

încercat o creștere a eficienței și o revitalizare a turismului românesc, astfel încât am putut 

observa o trecere de la promovare masivă în exterior, la una în interior.  

Așadar, pentru a reuși conectarea centrelor externe cu regiuni turistice din România, dar 

și pentru a-i ajuta și îndruma atât pe turiștii străini, cât și pe cei români, în ultimul deceniu, au 

fost construite Centre de Informare Turistică în diferite zone ale țării.  
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Costurile pentru construcția acestor centre au fost achitate, în mare parte, din bani veniți 

de la Uniunea Europeană, astfel încât CIT au putut fi construite inclusiv în zone, în care nu prea 

există potențial turistic.  

Conform paginii web a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 

secțiunea „Turism”, la data de 06 decembrie 2019, pe teritoriul României, erau acreditate 85 de 

Centre de Informare Turistică.  

Recent, mai mulți cetățeni ne-au semnalat faptul că asemenea centre se află și în zone 

rurale, unde, chiar dacă există potențial turistic, neexistâd personal calificat în acest sens, cea mai 

mare perioadă a anului acestea sunt închise, neexistâd instrucțiuni pentru a ajunge la ele și nici 

materiale informative privind promovara centrelor respective.  

În acest sens, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați, în scris, următoarele: 

1) Câte persoane sunt angajate la Centrele de Informare Turistică la nivel național? 

2) Există indicatori de performanță atât pentru CIT, cât și pentru angajații lor? 

3) Cine stabilește programul Centrelor de Informare Turistică? 

 

                




