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COMUNICAT DE PRESĂ 

Deschidere totală a domnului Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, 
privind relansarea turismului si dezvoltarea capitalului românesc în turism 

 

În urma solicitării FPTR, din data de 26.11.2021, Ministrul Antreprenoriatului și Turismului a stabilit o întâlnire 
de lucru pentru data de 08.12.2021, dând dovadă de implicare și dorința de consolidare a parteneriatului public-privat, 
în vederea armonizării abordărilor legislative prin operaționalizarea unor grupuri de lucru tematice formate din 
specialiști ai FPTR și ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. 

După prezentarea Federației Patronatelor din Turismul Românesc, singura federație patronală reprezentativă 
la nivel de ramură turism și a Organizației de Management al Destinației (OMD) – Mangalia, prima OMD înființată în 
România, a fost înaintat ministrului un draft de protocol de colaborare cu cele  23 de propuneri FPTR, dintre care 18 
au fost preluate în Programul de Guvernare 2021-2024.  

Domnul Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, a promis că începând de a doua 
zi toate aceste propuneri prezentate urmează să fie analizate de specialiștii din minister și introduse în legislație, 
urmând să fie bugetate pentru anul viitor. 

În cadrul întâlnirii, membrii delegației FPTR și-au exprimat disponibilitatea pentru dezvoltarea acestei ramuri 
economice și implementarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024, care cu siguranță vor 
contribui în mod semnificativ la relansarea turismului, la creșterea investițiilor în domeniu și implicit a dezvoltării 
capitalului românesc :  

 Finalizarea măsurilor existente privind despăgubirea operatorilor economici din turism grav afectați de 
pandemia Covid-19 . 

 Acordarea măsurii M4 – HORECA 20 %  și pentru anul 2022 

 Introducerea unei noi măsuri (Măsura 5) privind decontarea cheltuielilor cu materialele/echipamentele care 
au fost necesare pentru măsurile sanitare impuse prin lege de la declararea stării de urgență/alertă și au fost 
înregistrate în evidența contabilă în perioada 2020 – 2021 de către operatorii economici din turism, 
alimentație publică și organizatori de evenimente . 

 Finalizarea emiterii OUG privind prelungirea valabilității voucherelor de vacanță 

 Aprobarea Legii Turismului (PL-x nr. 411/2019) 

 Elaborarea unei legislații privind fiscalizarea tips-ului   

 Modificarea Codului Fiscal privind impozitarea contravalorii cazării și a meselor angajaților asigurate de 
angajator 

 Modificarea legislației drepturilor de autor - plata remunerației doar pentru turistul/clientul cazat / 
consumator. 

 Completarea legislației privind OMD-urile 
 
De asemenea, în data de 09.12.2021, în cadrul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Antreprenoriatului și 

Turismului, a fost dezbătută Ordonanța de Urgență privind acordarea voucherelor de vacanță pentru salariații din 
sectorul bugetar. 

Federația Patronatelor din Turismul Românesc a fost mandatată de Confederația Patronală UGIR să o 
reprezinte în calitate sa de membru, și a susținut prelungirea termenelor de valabilitate a voucherelor de vacanță 
emise în anii 2019-2020 doar până la data de 30.06.2022, precum și folosirea voucherelor de vacanță ca și până acum, 
doar în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, corectând astfel eroarea aparută în formularea 
documentului discutat, care ar lăsa posibilitatea unor interpretari. 

Actul normativ a primit aviz favorabil din partea confederațiilor patronale și sindicale prezente la discuții. 
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