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REF: Punct de vedere referitor la condițiile pentru funcționarea afacerilor din industria 

ospitalității în contextul pandemiei de COVID-19  

 

Stimați domni,  

 

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

recunoscând provocările determinate de pandemia de COVID-19 cu care ne confruntăm la nivel 

național și global, vă transmitem un punct de vedere  din partea industriei  ospitalității privind măsurile 

necesare pentru asigurarea predictibilității în acest sector.  

La nivel național, restricțiile impuse de situația epidemiologică au condus la pierderi masive și la 

iminența unui colaps pentru o serie de afaceri din industrie. Pe lângă necesitatea imediată a unor 

fluxuri de capital, ca urmare a faptului că observăm întârzieri în operaționalizarea măsurilor de sprijin 

asumate de autorități, semnalăm nevoia majoră de predictibilitate în rândul operatorilor economici.  

În acest sens, aducem în atenția dumneavoastră următoarele propuneri:  

1. Deconectarea restaurantelor de la rata incidenței de orice fel, întrucât nu există studii concrete 

care să demonstreze vreo legătură̆ între funcționarea restaurantelor și creșterea cazurilor de 

îmbolnăvire, majoritatea îmbolnăvirilor fiind generate de mediul profesional sau familial. 

2. Găsirea unor soluții de funcționare a industriei restaurantelor în condiții de carantină și stare de 

alertă la fel ca hotelurile, magazinele alimentare, de bricolaj, supermarketuri și mall-uri.  

În completare, propunem elaborarea unui ghid strict de condiții de funcționare pe perioada 

pandemiei, ghid pe care ne obligăm să îl aducem la cunoștința actorilor din domeniul HORECA, cu 

recomandare fermă de a îl respecta, nerespectarea lui impunând măsuri drastice financiare sau 

chiar suspendarea activității.  

3. Funcționarea afacerilor din industria ospitalității, în cazul evenimentelor private, prin 

prezentarea unei dovezi care să ateste vaccinarea (ex. certificat de vaccinare) sau prezența 

anticorpilor, testare PCR cu 48h înainte sau testare rapidă la intrarea în incinte  



 

 

În continuarea punctului anterior, susținem crearea unui plan de repornire a industriei în mod 

etapizat, în funcție de progresul vaccinării (spre exemplu, în momentul în care acoperirea vaccinală 

atinge 60% într-un oraș sau regiune, se poate dispune redeschiderea restaurantelor și a activităților 

economice la 100% iar până la momentul respectiv prin raportare la alți coeficienți precum 40%-70%, 

30%-50%, 10%-30%) cu respectarea măsurilor de protecție adecvate de către toți operatorii, pentru 

asigurarea siguranței cetățenilor. În acest sens, industria are toată deschiderea de a colabora și de a 

susține programul de măsuri de siguranță, pentru care se bazează pe sprijinul autorităților pentru a fi 

implementat și respectat cu rigurozitate, în conformitate cu legislația în vigoare.  

Una dintre soluțiile complementare propuse în acest sens vizează funcționarea opțională a afacerilor 

din industria ospitalității prin prezentarea unei dovezi care să ateste vaccinarea (ex. certificat de 

vaccinare) sau prezența anticorpilor, testare PCR cu 48h înainte de participarea la o activitate (spre 

exemplu, un eveniment sau la o masă a la carte) sau testare rapidă la intrarea în incinte . O astfel de 

abordare este în concordanță cu propunerea recentă a Comisiei Europene privind certificatele verzi 

digitale, în timp ce industria ospitalității poate reprezenta un pilot al implementării unui astfel de 

sistem la nivel local și național.  

În încheiere, ne exprimăm convingerea că sectorul ospitalității poate deveni, cu un sprijin adecvat, 

unul dintre motoarele redresării și dezvoltării sustenabile în anul 2021 și nu numai.  

În spiritul unui parteneriat solid între mediul public și cel privat, rămânem la dispoziția dumneav oastră 

pentru organizarea unor consultări în perioada următoare privind repornirea  industriei, în condiții de 

maximă siguranță pentru cetățeni și comunitate, și vă asigurăm de înalta noastră considerație.   

 

Cu respect, 

 

Daniel MISCHIE 

Lider al Grupului de Lucru pentru Turism 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României  

 

 


