1. INCDT nu este un institut creat peste noapte, ci are o vechime de peste 48
de ani, deoarece s-a înființat în aprilie 1971, ca Centru de Studii și Proiectări
pentru Promovarea Turismului. Sub această formă de institut național
există din decembrie 1998 (H.G. 866/1998 – înființarea INCDT și H.G.
1122/2004 – organizarea și funcționarea INCDT). Din anul 2013, INCDT se
află în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în conformitate cu
art. 13 din H.G. nr. 185/2013 privind înfiinţarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
2. INCDT se autofinanţează. NU este o instituţie publică ce funcţionează în
baza Legii 500/2002 privind finanțele publice. Veniturile INCDT sunt
obţinute prin participarea la competiții interne și internaționale sau la
licitații / selecții de oferte pe SEAP în baza legii achizițiilor publice. Cu alte
cuvinte, în cazul în care câștigăm proiecte, ne luăm salariile, altfel nu. Avem
autonomie financiară, ca toate INCD-urile care sunt institute naţionale
organizate în baza O.G. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată prin Legea 324/2003 cu modificările şi completările
ulterioare.
3. În perioada 1971 - 2019, specialiştii INCDT şi-au pus amprenta pe multe din
investițiile turistice din România, ei oferind în permanenţă asistenţă de
specialitate în teritoriu. Au participat înainte de 1989 la construirea
României turistice. Studiile de piaţă elaborate de cercetătorii care și-au
desfășurat sau incă își desfășoară activitatea în cadrul institutului, au stat la
baza deciziilor luate de autorităţile locale şi centrale privind oferta şi
cererea turistică.
4. Afirmația că mediul de afaceri din turism nu știe de noi este falsă. Precizăm
că președintele Federației Asociațiilor pentru Promovarea Turismului,
doamna Corina Martin s-a întâlnit cu reprezentanții INCDT atât la târgurile
de turism, cât și la unele Colegii consultative/conferințe. În data de 24
septembrie 2012, domnia sa a moderat o secțiune a conferinței intitulată
"Turismul de sănătate-Provocări şi Oportunități", conferință internațională
organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului la București (a
se
vedea
programul
conferinței
la
http://www.mdrap.ro/userfiles/sep_23_2012anexa_cts.pdf). De menționat
faptul că în cadrul acestei secțiuni, colegul nostru Cristi Frenț a avut o
prezentare care a fost bine apreciată de cei prezenți în sală. Altora din
industria turismului le amintim că erau interesați de anumite studii pe care
să le elaboreze INCDT, dar nu dispuneau de fondurile necesare pentru a ne
contracta. După cum am arătat mai sus, INCDT se autofinanțează, deci era
obligat să comercializeze tot ceea ce elaborează, pentru a putea funcționa.

5. Referindu-ne la ultimii 14 ani, pentru a demonta cele afirmate de domnul
Petcu Toma, în tabelele din Anexa nr. 1 este prezentată Structura
veniturilor realizate de INCDT pe surse de finanțare în perioada 2006 –
2019. Analizând tabelele respective, se poate vedea că INCDT nu a stat cu
mâna întinsă la stat ca să primească bani, ci a participat la competiții,
licitații, selectii de oferte pentru a putea contracta și derula proiecte. INCDT
(după cum se vede din dinamica structurii surselor de finanțare) a căutat
tot timpul alte surse de finanțare. Dacă autoritatea din turism la nivel
național (MT sau ANT) a avut tot mai puțin nevoie de munca noastră
(preferând să lucreze cu SRL-uri sau experți din afară care ne solicitau tot
nouă să facem anumite analize, dar fără bani), cercetătorii au depus tot mai
multe proiecte pe programele europene, astfel încât ponderea lor în totalul
veniturilor realizate anual de INCDT a crescut de la 11,59% în anul 2010 la
30,29% în anul 2019 (a se vedea în tabelul de mai jos):
Proiecte derulate după sursa de finanțare
Proiecte agenți economici
Proiecte autorități publice locale/județene prin SEAP
Proiecte competiție cercetare Program Nucleu
Proiecte competiții cercetare pe programe din Planul
Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare
Proiecte cu Ministerul Turismului sau Autoritatea
Națională pentru Turism (contractate în baza Legii
achizițiilor prin SEAP)
Activitatea de avizare
Proiecte competiţii UE

2010
22,72%
36,84%
25,49%

2019
13,77%
37,27%
18,67%

3,37%

-

11,59%
100%

30,29%
100%

6. Se observă din anexele ataşate acestei adrese că dacă în anul 2006
contractele cu autoritatea din turism la nivel național reprezentau 14,78%
din total venituri, în următorii ani au fluctuat de la 3,37% în anul 2010 la
55,33% în anul 2009, 2,77% în anul 2017, iar în anii 2018-2019 nu au mai
existat contracte încheiate cu Ministerul Turismului, deși studiile elaborate
de INCDT pentru Ministerul Turismului au reprezentat și reprezintă
fundamentarea deciziilor luate la nivel național, acesta fiind rolul important
al INCDT.
7. Valoarea contractelor încheiate în urma participării la competiția
Programelor Nucleu, atât de discutată în ultimele luni în mass-media, au
reprezentat 33% din totalul veniturilor (procent mediu al perioadei
analizate). Valoarea mai mare a procentului din anul 2015 se explică prin
scăderea cifrei de afaceri, datorită inexistenței competițiilor interne și

externe. În anul respectiv s-au pregătit și elaborat propuneri pentru 15
proiecte, finalizate în anul următor prin câștigarea finanțării pentru 7
proiecte externe (programele europene) și 2 proiecte PNCDI (programele
naționale). Ponderea sumelor repartizate către INCDT pe competiția
Nucleu din valoarea totală a programului a fost de doar 0,138% în anul
2019 și de 0,137% în anul 2020.
Aceasta este, de fapt, realitatea despre sursele de finanțare a INCDT și despre
salarizarea angajaților săi. Nu este vorba deloc de "statul la stat", deoarece
toate proiectele sunt câștigate la competiții interne şi europene, sau prin
comercializări în baza Legii achizițiilor publice (prin portalul SEAP).
Prezentăm, în cele ce urmează faptul că INCDT este "o instituţie de referinţă la
nivel naţional şi european şi, de asemenea, un partener important atât pentru
administraţia centrală şi locală cu responsabilitate în domeniul turismului, cât şi
pentru industria turismului":
8. Din estimările noastre, INCDT şi-a pus amprenta pe 57% din infrastructura
turistică creată înainte de 1989, infrastructură care după acel an fie a fost
privatizată şi a continuat să se dezvolte în continuare, fie a fost lăsată în
paragină, din păcate. A fost alături de autoritățile locale și județene,
elaborând strategii de dezvoltare, studii de piață, de oportunitate,
sprijinindu-i să acceseze fonduri naționale sau europene. În Anexa nr. 2 este
prezentată lista cu autoritățile locale/județene consiliile/ consiliile județene
pentru care institutul a elaborat diverse studii.
9. În prezent INCDT este un partener strategic pentru peste 150 de
administraţii locale şi judeţene în accesarea de fonduri europene pentru
diferite proiecte de dezvoltare turistică. De la începutul anului și până în
prezent au fost efectuate mai multe deplasări în țară, astfel că sunt 14
posibile studii de contractat cu administrații locale sau consilii județene.
10.În perioada 2003-2010 INCDT a avut o contribuție importantă la procesul
de implementare a sistemului Contului Satelit al Turismului (CST) în
România, sistem prin care se măsoară contribuția (aportul) turismului la
formarea PIB-ului. Bazele acestui proces au fost puse de INCDT prin
realizarea unui studiu de fezabilitate și a unor compilări experimentale ale
CST alături de Institutul Național de Statistică (INS) și cu sprijinul Autorității
Naționale pentru Turism. Începând cu anul 2013, CST este implementat
anual de INS, România alăturându-se astfel majorității țărilor din Uniunea
Europeană care au dezvoltat un CST în mod periodic, sub forma unor

statistici oficiale. Mai mult, în prezent INCDT lucrează la un studiu privind
dezvoltarea experimentală a unei extensii la nivel regional al CST în
România – proiect 238, contract TE119/2018, câștigat la competiția din
2016 pe Programul PNCDI 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare
– dezvoltare, Subprogramul 1.1 Resurse umane – Proiecte de cercetare
pentru stimularea tinerelor echipe independente.
11.INCDT este autorul proiectului care a stat la baza Legii 526/2003 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în
România" şi a contribuit la realizarea a 7 pârtii noi dezvoltate în România
(Poarta Raiului în Munţii Şureanu, Rânca în Munţii Parâng, Zlatna în Munţii
Trascău, Avrig şi Perişani în Munţii Făgăraş, Tarcău în Munţii Tarcău, Vatra
Dornei).
12.INCDT a elaborat strategia de ecoturism, care stă acum la baza
fundamentării declarării destinaţiilor ecoturistice din România. INCDT a
contribuit la stabilirea primelor două destinaţii de ecoturism din România,
precum şi la finalizarea procesului de certificare şi de acordare a statutului
de destinaţie ecoturistică pentru Ţara Haţegului şi pentru Parcul Natural
Vânători Neamţ.
13.INCDT şi-a pus amprenta pe amenajarea salinelor de la Cacica, Praid şi
Slănic Moldova, dar şi a peşterilor Ponicova, complexul Ponoare, Polovragi,
Muierilor, platoul carstic Meledic, Comarnic, Topolniţa.
14.În baza studiilor elaborate de INCDT a fost delimitat Situl Natura 2000 Munţii Făgăraş, dar şi aria protejată Rezervaţia naturală Muzeul
Trovanţilor de la Costeşti (judeţul Vâlcea).
15. Am elaborat studiile pentru bazele de tratament de la Praid, Vizantea
Mănăstirească, Băile Tuşnad, Schela Cladovei.
16.Am realizat studii de fezabilitate pentru porturile turistice Ostrov,
Capidava, Topalu și Cernavodă de pe Dunăre și Tuzla la Marea Neagră.
17.În cadrul INCDT au fost realizate studii de fundamentare pentru atestarea
unor localităţi urbane şi rurale ca staţiuni turistice în România.
18.Am realizat studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pentru centrele de
informare turistică de la Călimănești și Căciulata, dar și pentru traseele
turistice montane și de cicloturism de la Horezu și Borsec.
19.În anul 2019 am realizat Strategia integrată de dezvoltare a turismului
durabil în județul Constanța.
20.În perioada 2011 – 2013 a fost realizat, într-un consorțiu cu mai mulți
parteneri, Planul Urbanistic Zonal Litoral.

21.Printre studiile elaborate pentru autoritatea din turism la nivel național (MT
sau ANT), studii care au fundamentat sau pot fundamenta decizii luate la
nivel național menţionăm: Strategia turismului balnear, Studiu de
fezabilitate pentru rețeaua națională de campinguri, Platforme de
campare în Delta Dunării, Pădurea Letea, Studiul privind dezvoltarea
durabilă în Munţii Carpaţi, Studiul de cercetare privind dezvoltarea
investiţiilor publice în infrastructura turistică specifică din România
pentru perioada 2007-2016 (ultimul, în anul 2017) și multe altele care se
pot vedea în Anexa nr. 2.
22.Deoarece lista studiilor elaborate de INCDT este mult mai mare, în Anexa
nr. 2 sunt prezentate toate Poiectele elaborate de INCDT în perioada
ultimelor 14 ani.
23.Începând cu anul 2009 am depus împreună cu partenerii externi și interni
peste 25 proiecte, dintre care am câștigat și am derulat 14 proiecte
europene în perioada 2009 – 2019, pe diferite programe (detalierea privind
partenerii, rezultatele de cercetare obținute și regiunile/zonele din
România vizate sunt prezentate în Anexa nr. 3 – Proiectele europene
derulate de INCDT):
- Programul de cooperare transfrontalieră Sud-Estul Europei: 4
proiecte (DATOURWAY, SAGITTARIUS, IRON CURTAIN TRAIL,
TRANSDANUBE);
- Programul CALYPSO pentru turismul social: 1 proiect (HEALTOUR);
- Programul de Cooperarea Interregională INTERREG IVC: 1 proiect
(CHARTS);
- Programul de Cooperarea Interregională EUROPE: 2 proiecte
(IMPACT și GREEN PILGRIMAGE);
- Programul de Cooperarea Transnațională DANUBE: 4 proiecte
(DANURB, NETWORLD, TRANSDANUBE.PEARLS, SMF - CULTURAL
AND SPAS);
- Programul COSME: 1 proiect (EUROSEN)
- Programul ERASMUS+: 1 proiect (TOURBAN)
24.Participarea INCDT la proiectele de cooperare europeană a contribuit și
contribuie la promovarea imaginii României peste hotare, atât prin turism,
cât şi prin calitatea studiilor de cercetare elaborate în cadrul acestora. De
asemenea, a asigurat o mai bună vizibilitate a institutului în țară și în
Europa.
25.INCDT nu are datorii către bugetul statului. În perioada noiembrie 2014 –
noiembrie 2019 s-a derulat o eșalonare la plată a datoriilor acumulate către
bugetul de stat, care a fost încheiată, datoriile fiind achitate în totalitate.
Eforturile salariaților în această perioadă au însemnat: salarii amânate la

plată, chiar și creditarea institutului prin contribuții personale ale
salariațiilor pentru 2 rate de eșalonare.
26.INCDT nu are datorii la bănci, deoarece nu a apelat niciodată la credite.
Fiind un număr de maxim 28 persoane în ultimii 10 ani, am gestionat
finanțele acestui institut ca într-o familie. De fapt, noi suntem și ne simțim
ca o familie aici, muncind cu drag și sprijinindu-ne unii pe alții să depășim
momentele grele, așa cum este cel creat în prezent de postul Digi24.
27.Dar INCDT are plăți restante către salariați, deoarece proiectele externe,
marea parte a lor, nu acordă avans, decontarea cheltuielilor se realizează la
9-12 luni, iar în anul 2017 s-au derulat simultan 7 proiecte. Salariații INCDT
au fost cei care au cofinanțat proiectele externe. Datoria către salariați se
va stinge când se vor încasa plățile finale aferente proiectelor externe,
condiția fiind ca institutul să dispună de fonduri pentru asigurarea
cheltuielilor curente.
28.Efortul salariaților a fost impus și de faptul că nerespectarea graficului de
eșalonare ar fi condus la imposibilitatea INCDT-ului de a participa la
competiții sau licitații prin pierderea eligibilității financiare; s-ar fi închis
astfel această sursă de finanțare, care nu poate fi contestată de nimeni, așa
cum unii contestă finanțarea prin Programul Nucleu (de unde nouă ni se
repartizează doar 0,137%) sau Planul sectorial de cercetare – dezvoltare al
turismului, plan care nu a fost însă publicat și pus în aplicare.
Sperăm că materialul prezentat în această adresă vă va demonstra că INCDT nu
este un institut învechit, care stă pe banii statului, ci este proactiv de mult timp,
care se luptă să supraviețuiască și să apere arhiva istorică a institutului, rezistând
în fața tuturor celor care vor să terfelească imaginea lui.
În prezent cercetătorii institutului scriu mai multe proiecte pentru competiții
interne și europene. Sperăm că acest reportaj cu inexactități și neadevăruri
despre INCDT nu ne va afecta activitatea de depunere și câștigare a proiectelor.
Colectivul INCDT

