Guvernul României - Ordonanţă nr. 107/1999 din 30 iulie 1999
Fişa
actului

Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea
de comercializare a pachetelor de servicii
turistice

În vigoare de la 30 octombrie 1999
Formă aplicabilă de la 16 iunie 2008
Consolidarea din data de 05 ianuarie 2018 are la bază
republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 16 iunie
2008 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OG
26/2017; L 277/2017;
Ultimul amendament în 07 ianuarie 2018.
Ultima actualizare a aplicaţiei: 05.01.2018 16:58:18.
Se recomandă actualizarea aplicaţiei.
CAPITOLUL I
Definiţii şi domeniul de aplicabilitate
Art. 1. - Prezenta ordonanţă are ca obiect armonizarea legislaţiei cu cea a
statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de servicii turistice
vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de locul de
realizare al acestora.
Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, prin următorii termeni se înţelege:
1. pachet de servicii turistice - combinaţia prestabilită a cel puţin două dintre
următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora
să depăşească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, şi anume:
a) transport;
b) cazare;
c) alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt
accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de
servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele
asemenea;
2. contract de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în
continuare contract - acordul de voinţă dintre agenţia de turism şi turist, care are
ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist şi eliberarea
documentelor de plată şi a documentelor de călătorie de către agenţia de
turism;

3. Agenţie de turism - unitate specializată a unui operator economic, deţinător
al unei licenţe de turism valabile, emise în condiţiile legii, care poate desfăşura
următoarele activităţi:
a) activitate de organizare: combină şi vinde sau oferă spre vânzare pachete
de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar;
agenţia de turism care desfăşoară această activitate este denumită în continuare
agenţie de turism organizatoare;
b) activitate de intermediere: vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii
turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în numele şi pe
seama unei agenţii organizatoare, în baza unui contract valabil încheiat; agenţia
de turism care desfăşoară această activitate este denumită în continuare agenţie
de turism intermediară.
4. consumator - orice persoană sau grup de persoane fizice constituite în
asociaţii care cumpără sau se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice
- contractant principal - sau orice persoană în numele căreia contractantul
principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice - alţi beneficiari sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal ori alţi beneficiari
cedează pachetul de servicii turistice - cesionarul.
5. creanţă garantată - creanţa consumatorului care rezultă din neexecutarea
obligaţiilor aferente contractelor de comercializare, ca urmare a insolvenţei
agenţiei de turism organizatoare, şi care reprezintă echivalentul sumelor plătite
efectiv de către consumatori în baza acestor contracte;
6. Fondul de garantare a pachetelor turistice, denumit în continuare Fondul schema de garantare în domeniul turismului, care are drept scop protejarea
consumatorilor care au achiziţionat pachete de servicii turistice de consecinţele
insolvenţei agenţiei de turism organizatoare;
7. creditor al Fondului - consumator, persoană fizică, care a achiziţionat
pachete de servicii turistice şi care, deşi a efectuat plăţile conform contractelor
de comercializare a pachetelor de servicii turistice, nu a beneficiat sau a
beneficiat parţial de serviciile plătite ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism
organizatoare;
8. garanţia de participare la Fond - suma constituită de către un participant la
Fond, prin virament bancar şi/sau prin scrisoare de garanţie bancară, în vederea
asigurării respectării obligaţiilor care îi revin în calitate de participant la acesta,
ale cărei cuantum şi metodă de calcul se stabilesc prin normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonanţe, aprobate prin hotărâre a Guvernului;
9. contribuţie iniţială - suma nerambursabilă datorată Fondului de către
agenţia de turism organizatoare care solicită şi obţine pentru prima oară o
licenţă, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi
funcţionarea acestuia, valabilă pentru primul an de autorizare, al cărei nivel nu
poate fi mai mic de 2.000 euro, echivalent în lei, şi care se stabileşte anual prin
ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice;
10. contribuţie trimestrială - suma nerambursabilă datorată trimestrial
Fondului de către agenţia de turism organizatoare, conform prevederilor
prezentei ordonanţe; aceasta se calculează trimestrial pentru fiecare agenţie de
turism organizatoare prin înmulţirea procentului de contribuţie anuală cu

valoarea garantată calculată pentru trimestrul precedent; nivelul contribuţiei
anuale, exprimată procentual, se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului
turismului şi al ministrului finanţelor publice;
11. contribuţia de gestiune - suma datorată Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM,
care se plăteşte din sumele disponibile în cadrul Fondului; contribuţia de gestiune
se determină trimestrial prin înmulţirea comisionului de gestiune cu valoarea
totală garantată raportată trimestrial de agenţia de turism organizatoare; nivelul
comisionului de gestiune se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului
turismului şi al ministrului finanţelor publice;
12. participant la Fond - orice agenţie de turism organizatoare astfel cum este
definită la art. 2 pct. 3 lit. a);
13. despăgubire - suma plătită din resursele Fondului fiecărui consumator care
a achiziţionat pachete de servicii turistice de la o agenţie de turism organizatoare
sau intermediară, reprezentând echivalentul sumelor plătite pentru serviciile
neefectuate ca urmare a intrării în insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare
ulterior achiziţionării pachetului/pachetelor turistice, dacă nu au fost rambursate
dintr-o altă sursă de garantare; nivelul plafonului de despăgubire se stabileşte
prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe;
14. valoarea garantată - valoarea totală a sumelor încasate de către o agenţie
de turism organizatoare direct de la consumatorii care au achiziţionat pachete de
servicii turistice sau printr-o agenţie de turism intermediară cu titlu de
contravaloare a pachetelor turistice comercializate pe teritoriul României;
15. contribuţie rambursabilă - garanţia de participare care se restituie după
încetarea activităţii de către agenţia de turism organizatoare, odată cu pierderea
calităţii de participant la Fond, cu excepţia situaţiei în care titularul licenţei de
organizare nu a respectat condiţiile de acordare a licenţei de organizare şi/sau
obligaţiile asumate în calitate de participant la Fond.
Art. 3. - În sensul prezentelor prevederi, turistul este persoana definită ca
beneficiar la art. 2 pct. 4 sau care a cumpărat pachetul de servicii turistice ori
componente ale acestuia de la agenţia de turism.
Art. 4. - Facturarea separată a diferitelor prestaţii ale aceluiaşi pachet de
servicii nu exonerează agenţia de turism organizatoare sau intermediară de
obligaţiile ce decurg din prezenta ordonanţă.
Art. 5. - Dacă o agenţie de turism acţionează în calitate de intermediar pentru
o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, aceasta este
considerată organizator de călătorii turistice în raporturile cu turistul.
CAPITOLUL II
Informarea turistului
Art. 6. - Orice informaţii privind pachetul de servicii turistice, preţul acestuia
şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau
de intermediar consumatorului, trebuie să conţină indicaţii corecte şi clare, care
să nu permită interpretări echivoce ale acestora.

Art. 7. - Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în scris, în
vederea încheierii contractului, informaţii referitoare la:
a) localitatea de destinaţie;
b) ruta de parcurs;
c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria
acestuia/acestora;
d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora;
e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de
alimentaţie;
f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării;
g) informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al
asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur;
h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea
restului de plată;
i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi
termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei
turistice;
j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de
boală, accidente şi altele asemenea;
k) durata pentru care operează oferta turistică.
Art. 8. - Informaţiile conţinute în materialele publicitare turistice angajează
organizatorul sau intermediarul de călătorii turistice, în afara cazului în care:
a) eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate în mod clar
turistului înaintea încheierii contractului;
b) modificările au fost efectuate, cu acordul părţilor contractante, ulterior
încheierii contractului.
Art. 9. - Organizatorul şi/sau intermediarul trebuie să comunice turistului, în
scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului,
informaţiile de ordin general privind regimul paşapoartelor şi al vizelor şi
formalităţile de sănătate necesare pentru călătorie şi şedere.
Art. 10. - Organizatorul şi/sau intermediarul trebuie să furnizeze în scris
turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării,
următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce
urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în
contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon şi de fax ale reprezentanţei
locale a organizatorului şi/sau a intermediarului ori, în lipsa acesteia, cele ale
autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste
reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un
număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită
contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului;
c) pentru călătoriile şi şederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea
unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului;
d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere
taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere

taxele

de

repatriere
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caz

de

accidentare

sau

de

boală.

CAPITOLUL III
Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice
Art. 11. - (1) Agenţia de turism organizatoare sau intermediară este obligată
să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete
de servicii turistice care nu fac parte din oferta agenţiei de turism.
(2) Contractul ia naştere în momentul în care turistul primeşte confirmarea
scrisă a rezervării, ce se transmite de organizatorul sau intermediarul călătoriei
turistice, care acţionează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile
calendaristice de la data semnării bonului de comandă.
(3) În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul
confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în
termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă,
turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la
rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedică încheierea
cu întârziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice,
indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părţile sunt de acord.
Art. 12. - (1) Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:
a) destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de
plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport şi categoria acestuia/ acestora;
c) tipul şi categoria structurilor de primire;
d) serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun);
e) programul turistic solicitat;
f) numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice,
numărul de copii, vârsta şi actele de identificare a acestora;
g) alte solicitări speciale.
(2) Contractul cuprinde cel puţin următoarele clauze:
a) destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice şi, în cazul perioadelor de sejur,
durata şi datele de sosire şi de plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoriile
de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele şi locurile de plecare/sosire, la
ducere şi la întoarcere;
c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include şi cazarea, adresa şi
categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu
reglementările ţărilor de primire;
d) serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;
e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de
persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice
comandate;
f) ruta;

g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în preţul total convenit
al pachetului de servicii turistice;
h) denumirea şi sediul/adresa agenţiei/agenţiilor de turism organizatoare şi,
după caz, ale agenţiei de turism intermediare şi ale societăţii de asigurări;
i) preţul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi
modificat, şi tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare,
îmbarcare/debarcare în porturi şi pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu
sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice;
j) termenele şi modalitatea de plată;
k) solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenţiei de turism
organizatoare sau celei intermediare în momentul efectuării comenzii şi acceptate
de cele două părţi;
l) termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamaţie pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie
turistică;
m) condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului;
n) obligaţiile agenţiei/agenţiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii
sau al neasigurării unor servicii;
o) posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terţe persoane şi
modul de realizare a acestuia;
p) eventualele modificări pe care agenţia de turism le poate aduce serviciilor
cumpărate;
r) răspunderea agenţiei şi despăgubirea turistului în cazul nerespectării
clauzelor contractuale.
(3) În toate cazurile agenţia de turism are obligaţia să înmâneze turistului un
exemplar din contract.
(4) Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt
înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine
informaţiile prevăzute la alin. (2).
Art. 13. - (1) În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria
turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care
îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat.
(2) Cesionarea poate fi realizată numai cu anunţarea agenţiei de turism
semnatare a contractului.
(3) Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt
responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri
suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
Art. 14. - (1) Preţurile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu excepţia
cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea
majorării, cât şi a reducerii, precum şi modul de calcul al acestora, şi numai dacă
modificarea are loc ca urmare a variaţiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare
în porturi şi aeroporturi şi a taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice
contractat.

(2) Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul
celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
(3) În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%,
indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nicio
obligaţie faţă de agenţia de turism, aceasta din urmă având obligaţia de a
rambursa imediat turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de
acesta, inclusiv comisionul.
Art. 15. - În cazul în care agenţia de turism este nevoită să modifice una
dintre prevederile esenţiale ale contractului, aceasta are obligaţia să informeze
turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta este obligat să
comunice agenţiei de turism, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării,
hotărârea sa de a opta fie pentru:
a) rezilierea contractului fără plată de penalităţi;
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
Art. 16. - În cazul în care turistul reziliază contractul conform prevederilor art.
15 sau agenţia de turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare,
turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate
echivalentă sau superioară, propus de agenţia de turism;
b) să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agenţia de
turism, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
Art. 17. - Turistul poate să rezilieze în orice moment, în totalitate sau în
parte, contractul. În cazul în care turistul reziliază contractul pentru un motiv
care îi este imputabil, el va despăgubi agenţia de turism pentru prejudiciul creat
acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul
călătoriei turistice.
Art. 18. - În cazurile menţionate la art. 15 şi 16 turistul are dreptul să solicite
agenţiei de turism şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor
contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane
menţionat în contract, iar agenţia de turism a informat turistul în scris, în
termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile
calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră, prin acesta înţelegându-se
circumstanţe anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui care le
invocă, şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi
depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările;
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
Art. 19. - În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte
importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de
turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării
călătoriei turistice, fără majorarea preţului;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile achitate
şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau
acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare
transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi,
după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
Art. 20. - (1) Agenţia de turism organizatoare este răspunzătoare pentru
buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care
contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de către o altă
agenţie de turism intermediară sau de către alţi prestatori de servicii mandataţi
în acest sens.
(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează următoarele cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin
contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră,
precum cele definite la art. 18 lit. b) sau unui eveniment pe care nici agenţia de
turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl
puteau prevedea sau evita;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură
cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat
neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) agenţia de turism organizatoare sau
intermediară este obligată să acorde prompt asistenţă consumatorului aflat în
dificultate. În cazul în care contractul privind comercializarea pachetului de
servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenţii de turism
intermediare, obligaţia de acordare a asistenţei este în sarcina ambelor agenţii.
(4) Agenţia de turism intermediară este răspunzătoare pentru respectarea
contractelor încheiate cu agenţia de turism organizatoare, pentru plata către
agenţia de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin
intermediul său, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin contractul încheiat
cu agenţia de turism organizatoare cu privire la turiştii ce încheie contracte de
comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.
(5) Consumatorii care încheie contracte de comercializare a pachetelor
turistice prin intermediul unei agenţii de turism intermediare beneficiază de
garanţia la Fond pentru insolvenţa agenţiei de turism organizatoare.
(6) Agenţia de turism organizatoare informează periodic agenţia de turism
intermediară şi consumatorii care achiziţionează pachete de servicii turistice
asupra plafonului individual de garantare deţinut la Fond.
Art. 21. - (1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către
agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract,
responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de
două ori preţul pachetului de servicii turistice înscris în contract.
(2) Agenţia de turism organizatoare şi/sau intermediară nu poate exclude sau
nu poate limita responsabilitatea ei pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de
rănirea turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijenţei ei.
Art. 22. - (1) Deficienţele constatate de către turist la faţa locului, cu privire
la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât

prestatorului de servicii, cât şi agenţiei de turism de la care turistul a cumpărat
pachetul de servicii turistice.
(2) Această obligaţie a turistului trebuie menţionată clar şi explicit în contract.
Art. 23. - În cazul unor reclamaţii ale turistului cu privire la realizarea
serviciilor turistice contractate, agenţia de turism organizatoare, agenţia de
turism intermediară, precum şi prestatorii de servicii vor acţiona imediat pentru
soluţionarea reclamaţiilor şi vor face proba eforturilor depuse de ei în acest
scop.
Art. 24. (1) Agenţiile de turism organizatoare care îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul naţional şi care comercializează către consumatori
persoane fizice pachete de servicii turistice au obligaţia de a raporta valoarea
garantată şi de a plăti contribuţia aferentă către Fond.
(2) Fondul se constituie ca schemă obligatorie de garantare a obligaţiilor de
rambursare a tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în
măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a
faptului că împotriva agenţiei de turism organizatoare s-a deschis procedura de
insolvenţă, definită conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care în contractul
privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de
pasageri, iar turiştii se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul
nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale
asumate în relaţia cu consumatorii, cheltuielile de repatriere a turiştilor sunt
suportate în procedură de urgenţă din resursele Fondului. În costurile de
repatriere se poate include şi contravaloarea serviciilor la sol care nu au fost
plătite de către agenţia de turism organizatoare.
(4) Fondul prevăzut la alin. (1) se constituie ca schemă publică de garantare,
administrată de către FNGCIMM, în numele statului român, prin Ministerul
Turismului.
(5) Garanţia este efectivă şi acoperă costurile previzibile în mod rezonabil,
inclusiv costurile estimate ale repatrierii.
(6) Garanţia se referă la valorile plăţilor efectuate de către sau pe seama
turiştilor în legătură cu pachetele de servicii turistice, ţinând cont de perioada
scursă între avansurile plătite şi plăţile finale şi finalizarea derulării pachetelor de
servicii turistice.
(7) Resursele financiare ale Fondului se înregistrează şi se urmăresc distinct în
evidenţele contabile ale FNGCIMM.
(8) FNGCIMM despăgubeşte consumatorii creditori ai Fondului, iar după plata
despăgubirii se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regres
împotriva agenţiei de turism organizatoare responsabile pentru repararea
prejudiciului, în privinţa despăgubirii plătite, a cheltuielilor legate de
instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi pentru
accesoriile
cheltuielilor
efectuate.

CAPITOLUL III1
Fondul de garantare a pachetelor turistice
Art. 241. (1) Fondul constituit ca schemă de garantare în domeniul
turismului, fără personalitate juridică, are ca scop protejarea consumatorilor care
achiziţionează pachete de servicii turistice de consecinţele insolvenţei unui
participant la Fond.
(2) Fondul garantează plata de despăgubiri echivalente cu plăţile efectuate de
consumatori, în limita unui plafon maxim de despăgubire, în cazul nefurnizării de
către participanţii la Fond a serviciilor prevăzute în contractele de achiziţie a
pachetelor de servicii turistice ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism
organizatoare, în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii. În
cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea
cuantumului sumelor cuvenite consumatorilor se pot atrage sume suplimentare
care să alimenteze Fondul.
(3) Resursele financiare ale Fondului pot fi utilizate pentru:
a) plata despăgubirilor cuvenite consumatorilor conform prevederilor alin. (2);
b) plata sumelor necesare repatrierii turiştilor;
c) plata contribuţiei de gestiune datorate FNGCIMM;
d) achitarea dobânzilor şi comisioanelor datorate în contul sumelor atrase
pentru alimentarea Fondului;
e) plata oricăror altor sume stabilite în sarcina acestuia, conform legii.
Art. 242. - (1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele
surse:
a) contribuţii de la agenţiile de turism organizatoare prevăzute la art. 2 pct. 3
lit. a);
b) dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de
către participanţii la Fond, calculate la nivelul celor prevăzute pentru neplata
obligaţiilor bugetare;
c) sume din fructificarea disponibilităţilor;
d) sume din recuperarea creanţelor Fondului;
e) împrumuturi de la instituţii de credit sau împrumuturi obligatare, prin
emisiune de titluri de valoare ale Fondului;
f) sume din alte surse, stabilite potrivit legii.
(2) Disponibilităţile Fondului astfel constituite pot fi plasate în instrumente
purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare,
în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în
plasamente stabilite de legislaţia în vigoare.
(3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora
în condiţii de siguranţă, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a
lichidităţii în linia politicilor de risc şi prudenţialitate aprobate de administratorul
desemnat al FNGCIMM, conform prevederilor legale.
Art. 243. (1) Pentru obţinerea unei licenţe de turism valabile pentru
activitatea de organizare, agenţia de turism organizatoare prevăzută la art. 2 pct.
3 lit. a) are obligaţia de a participa la Fond.

(2) Pentru a garanta respectarea obligaţiilor care îi revin în relaţia cu Fondul,
orice participant la acesta are obligaţia constituirii unei garanţii de participare la
Fond.
(3) Garanţia de participare se restituie după încetarea activităţii de către
agenţia de turism organizatoare, odată cu pierderea calităţii de participant la
Fond, cu excepţia situaţiei în care titularul licenţei de organizare nu a respectat
condiţiile de acordare a licenţei de organizare şi/sau obligaţiile asumate în
calitate de participant la Fond.
(4) Agenţia de turism organizatoare care solicită pentru prima dată acordarea
licenţei de funcţionare ca agenţie de turism organizatoare are obligaţia de a
achita o contribuţie iniţială în vederea participării la Fond.
(5) Contribuţiile trimestriale datorate Fondului de către participanţii la acesta
se calculează pe baza valorii garantate rezultate din evidenţele contabile ale
acestora, aplicându-se cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 2 pct.
10 asupra sumelor aferente angajamentelor directe, asumate de agenţiile de
turism organizatoare în legătură cu comercializarea pachetelor de servicii turistice
pe teritoriul României în mod direct sau prin agenţii de turism intermediare.
Art. 244. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 2 pct. 10 datorată Fondului de
către participanţii la acesta se virează trimestrial în contul Fondului, în moneda
naţională - leu -, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de
raportare.
(2) Contribuţiile prevăzute la art. 2 pct. 10 şi 11, datorate şi virate în contul
Fondului de către participanţii la acesta, nu se restituie.
(3) Participanţii la Fond au obligaţia să întocmească şi să transmită trimestrial
Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului, raportările
privind valoarea garantabilă, modul de constituire şi de virare a contribuţiei
datorate.
(4) Odată cu transmiterea raportărilor, participanţii la Fond anexează o
declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al
acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau
de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise
sunt reale, corecte şi complete.
Art. 245. (1) Actul întocmit de Fond prin care se stabileşte şi se
individualizează obligaţia de plată a unui participant la Fond constituie titlu de
creanţă. Titlul de creanţă cuprinde suma restantă totală datorată drept
contribuţie la Fond de către agenţia de turism organizatoare şi termenul maxim
de 10 zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se
individualizează obligaţia de plată, în care acesta poate plăti obligaţia de
bunăvoie.
(2) Dacă la data scadenţei stabilită potrivit alin. (1) datoria restantă prevăzută
în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia
Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, conform
dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările ulterioare.

(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuţie nu pot fi urmărite silit decât
pentru îndeplinirea obligaţiilor pentru care au fost constituite.
(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi
penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile
pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt
virate în contul Fondului.
Art. 246. Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata
despăgubirilor rezultate din contractele de comercializare a pachetelor turistice,
încheiate cu agenţiile de turism organizatoare, cu privire la care ulterior încheierii
acestor contracte a intervenit procedura insolvenţei, precum şi pentru repatrierea
turiştilor în cazul în care se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul
nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale
asumate.
Art. 247. - În cazul lichidării Fondului, garanţiile de participare şi contribuţiile
depuse se restituie pro-rata agenţiei de turism organizatoare participante la
Fond.
Art. 248. - Informaţiile privind plasamentele efectuate de Fond sunt făcute
publice, în baza unui raport semestrial publicat pe pagina sa de internet, iar
Fondul asigură şi garantează accesul liber la consultarea acestor informaţii
tuturor celor interesaţi.
Art. 249. - Modalitatea de calcul al contribuţiilor datorate Fondului, precum şi
mecanismul de garantare şi raportare, plată şi recuperare a despăgubirilor plătite
din Fond se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.
CAPITOLUL IV
Acţiuni în justiţie
Art. 25. - (1) Acţiunile cărora le poate da naştere un contract de
comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenţa prezentei
ordonanţe, din cauză de deces, de rănire sau altă atingere a integrităţii fizice ori
psihice a turistului, se prescriu după 2 ani.
(2) În cazul rănirii sau al altei atingeri aduse integrităţii fizice ori psihice, care
a cauzat moartea după data la care contractul prevedea că ia sfârşit prestaţia ce
a dat naştere la diferend, termenul de prescripţie de 2 ani prevăzut la alin. (1)
începe să curgă de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data
executării prestaţiei prevăzute în contract.
(3) Acţiunile cărora le-a dat naştere un contract de comercializare a pachetului
de servicii turistice care cade sub incidenţa prezentei ordonanţe, altele decât cele
prevăzute la alin. (1) şi (2), se prescriu în termen de un an.
(4) Termenul de prescripţie curge de la data la care contractul prevede că ia
sfârşit
prestaţia
ce
a
dat
naştere
diferendului.
CAPITOLUL V
Supravegherea activităţii de organizare sau de intermediere de călătorii

turistice
Art. 26. - (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face
de către compartimentul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului
şi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) În situaţia în care autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt sesizate în
acelaşi timp cu privire la nerespectarea prevederilor art. 24, precum şi a
prevederilor referitoare la respectarea condiţiilor de acordare a licenţelor,
controlul va fi desfăşurat doar de către compartimentul cu atribuţii de control din
cadrul Ministerului Turismului.
(3) Agenţiile de turism au obligaţia de a transmite Ministerului Turismului o
declaraţie ce va cuprinde informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.
Art. 27. - Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor
prejudiciate prevăzute la art. 2 pct. 4 şi din oficiu.
Art. 28. - Organizatorul şi/sau intermediarul de călătorii turistice are obligaţia
de a prezenta în original organelor de control contractele încheiate cu turiştii.
Art. 29. - Organele de control încheie, după caz, procese-verbale în care se
consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute şi se înscriu
articolele din ordonanţă încălcate şi vor aplica sancţiunea prevăzută de lege.
CAPITOLUL VI
Sancţiuni
Art. 30. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 31. - Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită
în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune,
încălcarea de către agenţiile de turism a prevederilor art. 6, 7, 9-12, 14, 15, art.
16 lit. c), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 23, 24 şi art. 26 alin. (3).
(2) În cazul neplăţii la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform
prevederilor art. 244, de către agenţia de turism organizatoare, Ministerul
Turismului aplică sancţiunea suspendării temporare a licenţei de turism până la
plata la zi a sumelor datorate Fondului.
Art. 32. - (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 31 se constată şi se
sancţionează de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor şi Ministerului Turismului cu amendă de la 4.000 lei la 50.000 lei.
(2) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale, Ministerul
Turismului poate aplica sancţiunea contravenţională complementară de retragere
a licenţei emise pentru desfăşurarea activităţii.
(3) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 31 se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000 lei la 100.000 lei şi/sau
cu retragerea licenţei emise pentru desfăşurarea activităţii.
(4) Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare,
cu
excepţia
celor
de
la
art.
27-29.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 33. - (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 de zile de la
publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă orice dispoziţii contrare.
***

Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei Consiliului 90/314/CEE
din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 158 din 23 iunie
1990.

