
 

 

București, 25 ianuarie 2021 

Către:   MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI 

În atenția: Doamnei Daniela NICOLESCU – Secretar de Stat 

  Doamnei Valentina SAYGO – Secretar de Stat  
 

Spre știința:  Domnului Claudiu NĂSUI – Ministrul Economiei 

 

  

Subiect:   Reponirea industriei ospitalității și susținerea turismului din România  

 

  

Stimate doamne Secretari de Stat, 

Stimate domnule Ministru, 

În numele Grupului de Lucru pentru Turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României 

(CDR), vă mulțumim pentru acceptarea invitației noastre la dialog și deschiderea spre o 

colaborare solidă și constructivă pentru sprijinirea afacerilor din industria ospitalității, în 

contextul impactului puternic al pandemiei asupra acestui sector.  

Urmare a întâlnirii noastre din data de 20 ianuarie 2021, dorim să reiterăm principalele aspecte 

și propuneri discutate cu privire la măsurile necesare pentru repornirea și susținerea activității  

operatorilor economici și asigurarea predictibilității în vederea funcționării fără sincope a 

sectorului, precum și la oportunitățile de dezvoltare a turismului din România. 

 Operaționalizarea cu celeritate a ajutorului în cuantum de 20% din cifra de afaceri pentru 

operatorii din turism (aprobat prin OUG 224/30.12.2020) pentru a putea accelera 

implementarea efectivă a prevederilor acestei măsuri de sprijin și implementarea unui 

mecanism de finanțare anticipată începând din martie 2021 din partea sectorului bancar; 

 Deblocarea sumelor promise pentru domeniul ospitalității prin măsurile 2 și 3 (granturile 

din OUG 130/2020) prin accelerarea procesului de verificare și aprobare a dosarelor; 

 Crearea unui grup de lucru interministerial pentru repornirea industriei în condiții de 

siguranță pentru cetățeni și predictibilitate pentru operatorii economici;  

 Suport în vederea obținerii unor compensații pentru anul 2021 care să ajute la revenirea 

industriei și să fie acordate în timp util;  

 Susținerea turismului de incoming prin reglementarea acestuia drept export de servicii și 

ajustarea regimului fiscal (ex. TVA 0 pentru turismul de incoming); reducerea TVA pe 

întreg lanțul de distribuție (inclusiv pentru regimul marjei agenției de turism) ; 



 

 

 Implementarea unui cadru legal clar și funcțional pentru OMD-uri pentru dezvoltarea 

acestora în sistem de parteneriat public-privat; 

 Menținerea schemei de acordare a voucherelor de vacanță și implementarea unor 

facilități pentru a crește atractivitatea acestui program pentru mediul privat, alături de 

asigurarea unui plan multianual pentru continuitatea acestui program; 

 Debirocratizarea legislației și a procedurilor care stau la baza activităților din turism și 

inserarea unor cerințe de studii de impact pentru noi reglementări în viitor.  

Considerăm că prioritatea zero în perioada următoare vizează operaționalizarea sprijinului 

prevăzut prin OUG 224/2020, dată fiind nevoia majoră de lichiditate în rândul operatorilor 

economici care suferă masiv din cauza restricțiilor impuse. Mai mult decât atât, semnalăm și 

necesitatea de a remedia întârzierile aferente implementării celorlalte măsuri de sprijin, precum 

plățile Kurzarbeit, șomajului tehnic și concediilor medicale și restituirea TVA către operatorii 

economici. Pe termen scurt, nevoia cea mai mare a sectorului este infuzia de capital promisă de 

Guvernul României, ale cărei întârzieri accentuează provocările cu care se confruntă operatorii 

din industrie.  

CDR a semnalat în mod consecvent necesitatea implicării Guvernului, în parteneriat cu mediul de 

afaceri, în definirea și implementarea unui plan de sprijin dedicat turismului pentru a asigura 

subzistența și relansarea acestui sector, în spiritul revenirii progresive către dinamica precedentă 

pandemiei, precum și pentru salvarea operatorilor și locurilor de muncă din industrie. Î n esență, 

ne dorim ca Ministerul Economiei să devină principalul ambasador al industriei ospitalității în 

Guvernul României și un partener de încredere pentru îndeplinirea obiectivelor majore pe 

termen scurt, mediu și lung, în beneficiul turismului românesc.  

Cu încredere că veți da curs apelului nostru în spiritul dialogului activ și a deschiderii spre 

colaborare asumate de Guvernul României în raport cu mediul de afaceri, vă asigurăm că, la 

rândul nostru, vom răspunde cu toată disponibilitatea și implicarea necesare pentru susținerea 

și dezvoltarea sustenabilă a turismului în România. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Daniel MISCHIE 

Lider al Grupului de Lucru pentru Turism  

Coaliția pentru Dezvoltarea României 


