
 

 
 

15 februarie 2021 

CĂTRE:  GUVERNUL ROMÂNIEI 

ÎN ATENȚIA: Domnului Florin CÎȚU – Prim-ministrul României 

REF:   Impactul suspendării acordării voucherelor de vacanță în anul 2021 

 

Stimate Domnule Prim-ministru,  

În numele Grupului de Lucru pentru Turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), 

aducem în atenția dumneavoastră un punct de vedere cu privire la impactul suspendării acordării 

voucherelor de vacanță în anul 2021 și vă propunem organizarea unei întâlniri în perioada următoare 

pentru o discuție punctuală pe acest subiect.    

Voucherele de vacanță au fost introduse în România prin OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor 

de vacanță și au avizat introducerea voucherelor de vacanță, ca măsura în favoarea angajatului, căruia îi 

cresc veniturile reale, și în favoarea angajatorului, care are posibilitatea și este stimulat să acorde 

angajaților, alături de salariu, vacanțe în țară, prin intermediul voucherelor de vacanță, cu rol de 

recuperare a capacității de muncă, de creștere a productivității muncii salariatului și de motivare a 

acestuia pentru a-și menține calitatea de salariat în respectivă întreprindere, ceea ce va genera stabilitate 

și eficiență mărite.   

Voucherele de vacanță reprezintă un instrument de politică publică care a demonstrat în cursul 

implementării acestuia impactul pozitiv asupra industriei ospitalității în România, cu efecte 

catalizatoare extraordinare asupra pieței muncii si a serviciilor din acest domeniu de activitate.  Multe țări 

din Europa urmează modelul voucherelor de vacanță din România pentru a oferi sprijin HORECA pentru a 

se recupera din criza provocată de pandemia de SARS-COV-2.  

În timp, sistemul voucherelor de vacanță a demonstrat că are efecte pozitive extraordinare atât pentru 

angajați, cât și pentru sectorul ospitalității, conform “Analizei Privind Percepțiile, Evaluările, Atitudinile, 

Comportamentul De Utilizare Și Motivațiile Specifice Privind Sistemul De Vouchere De Vacanță Din 

România” realizat de CNIPMMR în anul 2018: 

● contribuind la dezvoltarea turismului și la redescoperirea României, ca ramură a economiei cu un 

potențial de dezvoltare strategic, adoptarea de politici publice de susținere a turismului aducând 

beneficii importante si asigurând redescoperirea României ca destinație preferată de vacanță; 

● având un impact important financiar asupra bugetului consolidat, atât pe termen scurt, cât și pe 

termen lung - beneficiile financiare totale, directe  și indirecte, pentru bugetul de stat (incluzând 

în acest termen și bugetul asigurărilor sociale/sănătate) se ridică la un nivel de 45-50% din 

valoarea voucherelor emise, la nivelul anului de emitere a voucherelor. La acest efect se adaugă 

și beneficiile din anii următori acordării voucherelor, elementul cu cel mai semnificativ impact în 

acest sens fiind dezvoltarea capacităților de cazare prin investițiile realizate în domeniul 

turismului; recuperarea investiției realizate (prin emiterea voucherelor de vacanță într-un anumit 



 

 
 

an calendaristic) este amortizată într-un termen de aproximativ 2 ani (anul în care au fost emise 

si anul imediat următor); 

● având un impact semnificativ în dezvoltarea turismului pe regiuni și asupra dezvoltării economiei 

locale prin:  

○ stimularea dezvoltării turismului și a creșterii numărului de turiști care au călătorit și 

implicit de crearea de noi locuri de muncă în acest sector de activitate 

○ stimularea dezvoltării sectorului de restaurante și servicii de agrement,  datorită creșterii 

numărului de turiști și implicit crearea de noi locuri de muncă în acest sector de activitate; 

○ creșterea sumelor disponibile pentru investiții în turism și  dezvoltarea unei oferte variate 

de servicii; 

Analizele realizate atât de Academia Română (2017), cât și de către Academia de Studii Economice (2019 

și 2020)  au demonstrat rolul esențial al voucherelor de vacanță asupra HORECA în recuperarea din criza 

economică din 2008-2010. În concluzie, sectorul HORECA a evoluat pozitiv în perioada de după criză, atât 

pe total cât și pe componente, ritmul pozitiv a continuat iar mulți indicatori economico-financiari care 

aveau o evoluție negativă (cum ar fi, de exemplu, valoarea adăugată raportată la total producție în cazul 

HORECA, productivitatea muncii raportată la salarii sau profitul brut raportat la valoarea adăugată pentru 

subsectorul cazare), sau stagnau (marja brută de profit în sectorul cazare, de exemplu) s-au corectat, 

înregistrând evoluții pozitive. Mai mult, analiza Academiei de Studii Economice arată și impactul vizibil 

asupra sectorului HORECA al introducerii voucherelor de vacanță și în sectorul bugetar.   

Voucherele de vacanță prezintă avantaje indiscutabile: 

 Voucherele de vacanță nu pot fi folosite decât pentru achiziția de servicii turistice, servind 

astfel pe deplin scopul pentru care sunt acordate. 

 Voucherele de vacanță sunt utilizate într-un circuit complet fiscalizat, care garantează 

colectarea de taxe și impozite la bugetul public. 

 Voucherele de vacanță nu pot fi economisite sau folosite în afara teritoriului național, 

valoarea lor fiind injectată direct și integral în economia locală, ceea ce generează consum, 

activitate economică, locuri de muncă și deci venituri bugetare suplimentare.  

  

Studiul realizat de către Academia de Studii Economice relevă impactul pozitiv al voucherelor de vacanță 

din punct de vedere economic, social și bugetar – respectiv, 1 leu cheltuit prin vouchere de 

vacanță generează direct un plus de 0,0022 lei în HORECA și de 0,036 lei lei pentru agențiile de turism și 

touroperatorii din România, în timp ce 64.359 lei cheltuiți prin vouchere de vacanță/an contribuie la 

crearea unui nou loc de muncă doar în sectorul serviciilor. Nu în ultimul rând, 1 leu cheltuit prin vouchere 

de vacanță antrenează 0,51 lei la Produsul Intern Brut.  Aceste statistici confirmă faptul că voucherele de 

vacanță reprezintă o invesiție și nu o cheltuială. 

Potrivit informațiilor oferite de către Ministerul Finanțelor Publice, urmare a solicitării efectuate de 

Grupului de Lucru pentru Turism al CDR în data de 25 ianuarie 2021 pentru punerea la dispoziție a acestor 

date, situația voucherelor de vacanță emise, returnate și decontate în anul 2020 este următoarea: 

 



 

 
 

ANUL 2020 
VOUCHERE DE VACANȚĂ PE SUPORT HÂRTIE 

CANTITATE  VALOARE  

993.788  52.872.100  Emise și achiziționate de angajatori  

285.729  15.686.000  Returnate de angajatori ca neutilizate de 

beneficiari în unitățile afiliate  

9.304.291  482.041.481  Decontate unitățile afiliate  

 

ANUL 2020 VOUCHERE DE VACANȚĂ PE SUPORT 

ELECTRONIC CANTITATE  VALOARE  

29.789.450  1.450.246.105,74  Emise și achiziționate de angajatori  

2.607.594  34.063.032,34  Returnate de angajatori ca neutilizate de 

beneficiari în unitățile afiliate  

-  497.711.114,88  Decontate unitățile afiliate  

Ținând cont de cifrele de mai sus și de cele reprezentând voucherele emise în 2019 aflate înca pe piață, 

dar a căror valoare este foarte mică, cuantumul total al voucherelor de vacanță rămase efectiv în piață ca 

urmare a prelungirii valabilității lor până la data de 31 decembrie 2021 este foarte scăzut (aprox. 30% din 

valoarea emisă). De asemenea, trebuie avut în vedere că achiziția de servicii turistice prin intermediul 

voucherelor de vacanță reprezintă un procent foarte important raportat la totalul vânzărilor:  

 Industria hotelieră: aproximativ 15 % vânzări prin vouchere de vacanță în anul 2019 și cca. 

25% din piața anului 2020 

 Industria balneo: aproximativ 30 % vânzări prin vouchere de vacanță 

 Industria agențiilor de turism specializate pe turism intern: aproximativ 25-30 % vânzări prin 

vouchere de vacanță. 1 

Luând în considerare cele expuse mai sus, considerăm că suspendarea acordării voucherelor de vacanță 

în anul 2021 pentru personalul din sectorul bugetar va avea un impact negativ semnificativ atât asupra 

angajaților, cât și asupra industriei ospitalității, industrie care este în prezent cea mai afectată, 

înregistrând un declin brusc care a dus astăzi la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% pe primele 

șase luni de zile din anul 2020, față de aceeași perioadă a anului trecut , și a determinat suspendarea 

activității în cazul a peste 40% dintre operatori.  

Cu respect, 

 

Daniel MISCHIE 

Lider al Grupului de Lucru pentru Turism 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

                                                             
1 Disclaimer – aceste cifre sunt bazate pe estimări ale reprezentanților din sectoarele de activitate enunțate  


