
 

 
 

București, 27 octombrie 2020  

 

Către:   Guvernul României 

În atenția: Domnului Ludovic Orban – Prim-ministrul României  

 

Subiect:  Măsuri de sprijin pentru industria ospitalității  

 

 

Stimate Domnule Prim-ministru,  

 

În numele grupului de lucru dedicat domeniului turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României 

(CDR), vă înaintăm această scrisoare pentru a reitera dificultățile cu care se confruntă industria turismului 

și ospitalității ca urmare a impactului  pandemiei  COVID-19 asupra economiei în ansamblu și în mod 

special asupra acestui domeniu de activitate. 

Deși în această perioadă Guvernul României a dat dovadă de deschidere în consultările cu reprezentanții 

industriei, context în care au fost prezentate propunerile operatorilor pentru relansarea acestei ramuri a 

economiei, dinamica actuală la nivelul sectorului relevă faptul că provocările nu au fost ameliorate într-

o manieră care să permită o funcționare sustenabilă a acestui sector în condițiile actuale de criză, precum 

și pe termen mediu și lung.  

Statisticile indică o scădere cu până la 65% a cifrei de afaceri realizată în 2020 față de situația din anul 

2019 echivalentul unei pierderi de peste 3 miliarde de euro (față de veniturile de cca. 5,3 miliarde euro 

realizate în 2019), la care se adaugă industriile complementare serviciului turistic (în aval și amonte).  

În acest context, semnalăm realitățile care au făcut din domeniul turismului unul dintre cele mai afectate 

de pandemie:    

 Restricțiile generale impuse de autorități în cursul anului ca urmare a evoluției pandemiei au 

făcut aproape imposibilă operarea în sectorul nostru.  

 Majoritatea măsurilor de sprijin acordate de autorități a vizat cadrul general al economiei (e.g.  

plata șomajului tehnic în procent de 41,5%, kurzarbeit, amânarea calendarului de plată a taxelor, 

scheme de creditare IMM Invest, granturi pentru IMM măsura 1 și 3) și nu măsuri dedicate celor 

mai afectate sectoare economice. 

 Măsurile pentru sectorul turism au fost prea puține și cu impact redus (e.g. granturi pentru IMM-

măsura 2 unde estimăm că maximum 2.000 de companii din turism vor accesa finanțarea 

nerambursabilă) și anularea impozitului specific pentru 9 luni din anul 2020, adică o sumă de 

cca 30 milioane euro la nivel național.  

 În percepția publică (generată de o comunicare discutabilă)  sectorul ospitalității este considerat  

„vinovat” într-o mare măsură de creșterea numărului de infecții cu noul coronavirus. 

 Prudența manifestată de persoanele fizice și de companii deopotrivă a redus semnificativ 

numărul deplasărilor în scop personal și de afaceri.  

Conform estimărilor industriei  aceste aspecte deja reflectate în scăderea dramatică a rezultatelor 

financiare vor duce la concedieri de personal și implicit la creșterea ratei șomajului, la închideri parțiale 



 

 
 

sau chiar totale de unități din turism, la insolvență sau chiar faliment, indiferent că vorbim de hoteluri, 

restaurante, agenții de turism, unități de agrement sau ghizi de turism.  

Dat fiind acest context, apreciem că implicarea Guvernului în definirea și implementarea unui plan de 

sprijin dedicat turismului este imperativă pentru a asigura subzistența și relansarea sustenabilă a acestui 

sector precum și pentru salvarea operatorilor și locurilor de muncă din industria ospitalității. 

În acest sens, vă rugăm să regăsiți mai jos, spre considerare, o serie de propuneri punctuale cu privire la 

măsurile de sprijin necesare:  

1. O schemă de ajutor de stat sub forma susținerii a 20% din diferența cifrei de afaceri înregistrate 

de operatorii din turism în 2020 vs 2019;  

2. Restituirea urgentă a datoriilor statului către toți operatorii din turism:  

a. TVA de recuperat si CASS restante încă de la începutul anului  

b. Șomaj tehnic și sumele restante din cele 3 luni asumate  

3. Prelungirea aplicabilității modelului de muncă flexibilă (,,Kurzarbeit”) pentru cel puțin încă 6 luni 

și extinderea sa până la 80% din totalul orelor de muncă;  

4. Asigurarea de fonduri de la bugetul central pentru finanțarea autorităților locale în aplicarea 

OUG 69/2020 privind reducerea taxelor pe proprietățile din turism cu 50% în 2021 și 2022;  

5. Anularea impozitului specific în turism și pentru anul 2021;  

6. Extinderea măsurii de acordare de vouchere de vacanță și în perioada 2021-2022;  

7. Asigurarea predictibilității operării în turism prin adoptarea unui set de măsuri în comun acord 

cu reprezentanții industriei prin care să se permită funcționarea fără sincope a sectorului.  

Cu încrederea 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 salvarea și susținerea turismului 

românesc. 

 

Cu deosebită considerație, 

 


