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Program de Guvernare 2020-2024 
 

 

Propuneri FPTR 

Deblocarea fondurilor aferente Măsurii 2 de la Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, în vederea finalizării 
plăților pentru toți beneficiarii admiși în cadrul 
măsurii. 

Finalizarea Măsurii - M2 – Capital de lucru 

 Reluarea măsurii M3 – Capital pentru investiții (masura anulata ) 

Schema de ajutor de stat pentru domeniile HORECA - 
finalizarea procesului de evaluare , demararea 
procesului de contractare și efectuare de plăți 

Finalizarea Măsurii M4 (HORECA 20%) – pentru operatorii 
economici din turism, alimentație publică și organizatori 
evenimente 

- Operaționalizarea de noi programe pentru IMM-uri, 
inclusiv Start-Up-uri din fondurile structurale.  
- Susținerea mediului de afaceri prin soluții și măsuri 
financiare de susținere în contextul crizei sanitare.  
 

Introducerea unei noi măsuri M5 – privind decontarea 
cheltuielilor cu materialele/echipamentele care au fost necesare 
pentru măsurile sanitare impuse prin lege de la declararea stării 
de urgență/alertă 

Înființarea unei scheme de ajutor pentru operatorii 
economici care activează în domeniul balneoclimateric 
precum și a celor afectați de actuala criză sanitară; 

Introducerea măsurilor compensatorii aferente pierderilor 
înregistrare în anul 2021 de operatorii economici din turism 

Stimularea circulației turistice interne prin acordarea de 
tichete de vacanță, începând cu anul 2022, pentru 
salariații din sectorul bugetar și acoperirea contravalorii 
tichetelor de vacanță acordate de angajatorii din 
sectorul privat, în special pentru promovarea turismului 
rural și balnear; valoarea tichetelor de vacanță va fi de 
1450 lei. 

Reintroducerea voucherelor de vacanță pentru angajatii din 
sectorul bugetar 

 Aprobarea Legii Turismului (PL-x nr. 411/2019) aflată în 
dezbatere finală în Parlament 

 Continuarea Master Planului de investiții în turism început în 
anul 2017 

 
S-a înființat Ministerul Antreprenoriatului si Turismului 
 

Stabilirea formei juridice/administrative a autorității 
administrației publice centrale responsabilă în domeniul 
turismului (Minister/ANT). 

 

Realizarea unui sistem informatic de evidență a activității 
de turism din România 

SIEATR – Sistemul Informatic de Evidență a Activității de Turism 
din România trebuie introdus de urgență pentru a putea avea o 
evidență clară a activității de turism din țară . 

Actualizarea legislației specifice plajelor Modificarea legislației plajelor turistice 

Reactualizarea legii prevenirii Actualizarea Legii Prevenirii nr.270/2017 

Crearea unui mediul fiscal prielnic dezvoltării și sprijinirii 
mediului antreprenorial în domeniul turismului. 

Fiscalizarea tips-ului începând cu 01.01.2022 și impozitarea cu 
10% din 01.01.2023 

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. 

Actualizarea cadrului legal privind sistemul de clasificare, 
atestare, licențiere și omologare în domeniul turismului, 
inclusiv în domeniul economiei colaborative, prin 
adaptarea acestuia la cerințele actuale 

Modificarea normelor metodologice de clasificare incluzând 
procedura specifică aferentă persoanelor fizice 



 

 

Data: 24.11.2021 

- Elaborarea unui plan de gestionare a crizelor în 
domeniul turismului .  
- Asigurarea atât a protecției turiștilor cât și a 
operatorilor economici din Industria de turism în situația 
unei crize 

Stabilirea unor măsuri ferme și predictibile cu sancțiuni imediate 
pentru stoparea răspândirii Covid-19 

Eliminarea neconcordanțelor legislative în cazul 
stațiunilor balneare și turistice; 

Stațiunile balneare și turistice – eliminarea neconcordanțelor 
legislative 

-    Prioritizarea turismului ca o ramură strategică pentru 
economia românească, prin revizuirea și modernizarea 
cadrului legal, instituirea OMD-urilor, programe de 
finanțare și promovare.                
   - Crearea cadrului pentru dezvoltarea sustenabilă a 
destinațiilor turistice din România în conformitate cu 
recomandările Organizației Mondiale a Turismului.  
- Suport financiar în vederea finanțării dezvoltării 
sustenabile a destinațiilor turistice din România în 
condiții de durabilitate, conectivitate, transformare în 
destinații turistice SMART și incluziune socială. 

Planificarea strategică a destinaţiei România cu realizarea unor 
planuri /programe de marketing pentru fiecare destinaţie 
turistică /formă de turism /piaţă ţintă, corespunzător resurselor 
turistice 

 Asigurarea unei reglementări privind preluarea de către 
operatorii economici deținători de structuri de primire turistice 
cu funcțiuni de cazare sau/și de sănătate, a bazelor de tratament 
aflate în perimetrul lor 

- Reducerea sezonalității, creșterea duratei medii a 
sejurului și a gradului de fidelizare a turiștilor 
- Dezvoltarea tuturor formelor de turism din România, 
identificarea de noi oportunități de dezvoltare și 
stimularea creșterii circulației turistice interne și 
internaționale; 

Obţinerea unei cote de piață importante pentru formele de 
turism principale 

Derularea de acțiuni de marketing atât în format 
tradițional cât și în mediul online, care să contribuie la 
creșterea notorietății destinației turistice România 
la nivel național și internațional 

activităţi de promovare/campanii de promovare online în cadru 
planificat de comunicare integrată 

Actualizarea cadrului legal privind dezvoltarea 
Organizațiilor de Management ale Destinațiilor (OMD) 
care să reglementeze forma de organizare și finanțare 
a acestora în scopul asigurării de bugete proprii din taxe 
specifice la nivelul destinațiilor și din programe naționale 
de finanțare, managementul participative în cadrul 
acestora și profesionalizarea managementului de 
destinație printr-un parteneriat între mediul public și cel 
privat; 

dezvoltarea unui parteneriat public-privat pentru realizarea 
OMD–urilor în concordanță cu obiectivele destinației și cu cele 
ale susținătorilor turismului. 


