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5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia competentă (raport) – Comisia pentru transport și turism 

(TRAN); comisii sesizate pentru aviz – Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO); etapă 

pregătitoare (cf. OEIL); 18.06.2020 - ședință în plen 

- Consiliul UE: formațiuni – Competitivitate; 27.04.2020, 20.05.2020 – videoconferințe ale 

miniștrilor turismului; grup de pregătire – Grupul de lucru pentru competitivitate și creștere 

economică1, în cadrul căruia activează un subgrup pentru turism 

 

1. Context 

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a afectat grav sectorul turistic, dat fiind că, în 

primul trimestru al anului 2020, în UE și la nivel mondial, turismul și-a încetat treptat 

activitatea, ca efect al restricțiilor de călătorie și al altor restricții; potrivit estimărilor 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică („OCDE”), declinul activității se 

situează între 45 %-70 %. 

Turismul are importanță deosebită pentru economia multor state membre ale UE (patru dintre 

acestea aflându-se în fruntea clasamentului destinațiilor internaționale – Franța, Spania, Italia, 

Germania). Comunicarea de față cifrează contribuția, directă și indirectă, a sectorului turistic 

la PIB-ul UE la aproape 10 %2, iar UE constituie principala destinație turistică a lumii3, cu 563 

                                                           

1 „Working Party on Competitiveness and Growth (Tourism)” (en.). 

2 Pentru contribuția acestui sector la PIB-ul diferitelor țări, a se vedea și harta interactivă a OCDE și pagina 

„Tourism GDP” a aceleiași organizații.  

3 Notăm că acest obiectiv a fost formulat în comunicarea Comisiei Europene „Europa, destinația turistică favorită 

la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european”, 30 iunie 2010, COM(2010)352. 

https://ec.europa.eu/growth/index_en
https://ec.europa.eu/transport/home_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_550_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0550&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2649(RSP)&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/compet/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/working-party-competitiveness-growth/
https://data.oecd.org/chart/5Rc2
https://data.oecd.org/industry/tourism-gdp.htm
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2010/COM_2010_352_RO_ACTE_f.pdf
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de milioane de sosiri internaționale și 30 % din veniturile la nivel mondial în 2018; turismul 

reprezentă a patra categorie de exporturi ca mărime din UE. 

Pentru anul 2020, Organizația Mondială a Turismului („OMT”)4 prevede un declin al 

turismului internațional între 60 %-80 % comparativ cu anul trecut, însemnând pierderi între 

840 miliarde euro și 1.100 miliarde euro în ceea ce privește veniturile din exporturi la nivel 

mondial. 

 

2. Prezentarea comunicării și a celor patru inițiative conexe 

►Comunicarea de față și cele patru inițiative care o însoțesc stabilesc, pe de o parte, un cadru 

coordonat în vederea ridicării măsurilor de izolare și a reluării activităților și a vieții sociale 

– pornind de la Foaia de parcurs europeană comună către ridicarea măsurilor de limitare a 

răspândirii COVID-19 (C/2020/2419), prezentată la 17 aprilie 2020, iar pe de altă parte, 

vizează relansarea sectorului turistic, avându-se în vedere și perspectiva perenității sale. 

Comunicarea însoțește și explică următoarele orientări și recomandări pentru: 

- restabilirea liberei circulații fără restricții și redeschiderea în condiții de siguranță a 

frontierelor interne ale UE: Orientări privind restabilirea libertății de circulație și eliminarea 

treptată a controalelor la frontierele interne; 

- restabilirea în condiții de siguranță a transportului și conectivității: Orientări privind 

transportul; 

- reluarea în siguranță a serviciilor de turism: Orientări privind turismul, în special sectorul 

hotelier;  

- soluționarea crizei de lichidități și restabilirea încrederii consumatorilor: Recomandare 

privind voucherele 

►Orientări privind restabilirea libertății de circulație și eliminarea treptată a 

controalelor la frontierele interne – C(2020)3250; 2020/C 169/03 

Comunicarea oferă recomandări pentru ridicarea treptată a restricțiilor la libera circulație și a 

controalelor la frontierele interne pe teritoriul UE – în mod proporțional și nediscriminatoriu 

între cetățenii UE – , propunând o abordare flexibilă în două etape5, care necesită o coordonare 

strânsă între statele membre și Comisia Europeană; obiectivul rezidă în ridicarea treptată a 

controalelor la frontieră pentru garantarea libertății de circulație fără restricții pe teritoriul UE 

și pentru restabilirea integrității spațiului Schengen.  

Schimbul de informații și bune practici între Comisiea Europeană și statele membre, inclusiv 

în cadrul „Grupului de informare privind COVID-19 – Afaceri interne”6, va continua să 

faciliteze acest proces; Comisia și-a sumat un rol de sprijin și de coordonare în pregătirea 

deciziilor de ridicare a restricțiilor. 

Pe de altă parte, statele membre sunt invitate să furnizeze date Centrului European de Prevenire 

și Control al Bolilor („ECDC”)7 pentru completarea și actualizarea în permanență a hărții 

                                                           
4 „World Tourism Organization” (UNWTO), agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite. 

5 În prima etapă vizându-se restabilirea liberei circulații, prin ridicarea parțială a restricțiilor și a controalelor la 

frontierele interne, iar în etapa următoare ridicarea generală a restricțiilor și a controalelor la frontierele interne. 

6 „COVID-19 Information Group – Home Affairs” (en.). 

7 Instituit prin Regulamentul nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(06)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32020H0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(05)
https://www.ecdc.europa.eu/
https://www.unwto.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32004R0851
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nivelului de transmitere a COVID-19 la nivel subnațional.8 

►Orientări privind restabilirea progresivă a serviciilor de transport și a conectivității – 

C(2020) 3139; 2020/C 169/02 

Sunt oferite orientări pe baza unui cadru de principii și a unui set comun de instrumente, pentru 

a permite reluarea tuturor modurilor de transport pe teritoriul UE (aviație, transport rutier, 

feroviar, naval, transportul public urban), într-un mod coerent și ușor de înțeles, inclusiv din 

perspectiva identificării unor modalități de protejare a sănătății lucrătorilor din sectorul 

transporturilor și a pasagerilor. 

►Ghidul UE pentru reluarea progresivă a serviciilor de turism și pentru protocoalele 

sanitare din structurile de primire turistice – C(2020)3251; 2020/C 169/01 

Sunt stabilite principii pentru orientarea statelor membre în contextul reluării activităților din 

domeniul turismului și al elaborării unor protocoale legate de COVID-19 pentru structurile de 

primire turistică, în vederea reducerii la minimum a riscurilor de infecție atât pentru clienți, cât 

și pentru personalul hotelier. 

►Comunicarea tratează aspecte ale utilizării tehnologiei digitale – dobândirea accesului la 

informații privind situația frontierelor, restricții de călătorie și recomandări de călătorie, măsuri 

în materie de sănătate și siguranță publică, servicii turistice disponibile/structuri de primire 

turistice, condiții de siguranță și sanitare din locul de destinație; este evocat rolul aplicațiilor 

mobile în strategiile de urmărire a contactelor și în sprijinirea autorităților din domeniul 

sănătății publice în monitorizarea și limitarea răspândirii virusului (cu respectarea cerințelor de 

confidențialitate, a normelor în materia protecției a datelor și a caracterului voluntar al utilizării 

unor atari aplicații); este expus rolul inteligenței artificiale și al roboticii în domeniu, precum 

și al interoperabilității, în scopul avertizării utilizatorilor aplicației indiferent de locul în care 

se află în Europa9. 

►În privința relansării turismului, comunicarea abordează criza acută de lichidități, ce 

afectează întreprinderile din sectorul turismului, pierderile de venituri cifrându-se la peste 85 % 

(pentru hoteluri și restaurante, operatorii de turism și agențiile de turism, transportul feroviar 

pe distanțe lungi, croaziere și companii aeriene), ceea ce impune acțiuni imediate și o finanțare 

de urgență pentru acoperirea perioadei până la reluarea fluxurilor turistice, în scopul evitării 

întrării în faliment a respectivelor întreprinderi și păstrării locurilor de muncă10 (fiind 

amenințate circa 6 milioane de locuri de muncă în Europa). 

                                                           
8 Notăm că, în privința frontierelor externe ale UE, la 11 iunie 2020, Comisia Europeană a prezentat comunicarea 

„Referitoare la cea de a treia evaluare a aplicării restricției temporare privind călătoriile neesențiale către UE”, 

COM(2020)399, care, ținând cont de încheierea, la 15 iunie 2020, a perioadei recomandate pentru menținerea 

unor restricții de călătorie, propune eliminarea treptată și coordonată a restricțiilor de călătorie la frontierele 

externe ale UE, potrivit unui set de principii și criterii comune de identificare a țărilor terțe pentru care să fie 

eliminată restricția de călătorie privind călătoriile neesențiale către statele membre ale UE și statele asociate 

spațiului Schengen. 

9 Abordarea continuă Orientările din 17 aprilie 2020 în domeniul protecției datelor privind aplicațiile care sprijină 

combaterea pandemiei de COVID-19, 2020/C 124 I/01. 

Este preconizată publicarea unui protocol privind principiile interoperabilității, elaborat de statele membre prin 

intermediul rețelei „e-sănătate”, cu sprijinul Comisiei Europene; a se vedea și pagina celei din urmă „E-sănătatea 

și COVID-19”. 

10 Caracterizate prin caracter sezonier și temporar, în care sunt încadrați mulți tineri și femei și care sunt deseori 

concentrate în regiuni care nu dispun de surse alternative de ocupare a forței de muncă și ce implică lucrători cu 

nivel scăzut de calificare, având și un rol în economia socială. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0515(03)
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200399.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020XC0417(08)
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_ro
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Pe de o parte, pentru remedierea crizei de lichidități, în temeiul cadrului temporar privind 

ajutoarele de stat, adoptat în martie 2020 și amendat în aprilie 202011, o serie de state membre 

au acordat granturi directe de până la 800.000 euro sau împrumuturi sau garanții în condiții 

foarte avantajoase pentru sume mai mari, respectiv compensații întreprinderilor pentru daunele 

suferite din cauza pandemiei. Pe de altă parte, UE a deblocat 1 miliard de euro drept garanție 

pentru Fondul European de Investiții12, care va mobiliza o garanție pentru împrumut în valoare 

de 8 miliarde de euro pentru a ajuta 100.000 de IMM-uri din întreaga UE, inclusiv în domeniul 

turismului13. În plus, Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus, instituită potrivit 

Regulamentului 2020/460 din 30 martie 2020, oferă un grad considerabil de flexibilitate 

statelor membre de a redirecționa fondurile de coeziune pentru a furniza lichidități imediate 

IMM-urilor din sectorul turismului și pentru a le ajuta să se pregătească pentru sezonul de 

vară/iarnă din 2020. 

Comunicarea evocă importanța elaborării la nivel național a unor strategii de redresare pentru 

regiunile afectate, menită să sprijine întreprinderile din turism și serviciile conexe, printr-un 

acces mai bun la finanțare, alături de măsuri de promovare a digitalizării, durabilității și 

investițiilor în competențe prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională14 și al 

Fondului social european, în scopul promovării turismului durabil și mobilității, precum și a 

diversificării economice în vederea consolidării rezilienței la șocurile externe. Este vizată și 

lansarea unui parteneriat interregional privind turismul, menit să identifice noi soluții 

inteligente pentru redresare, creând un nou lanț valoric pentru un turism inovator, responsabil 

și durabil. 

►Recomandarea 2020/648 privind voucherele oferite pasagerilor și călătorilor15 în locul 

rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport anulate în contextul pandemiei 

de COVID-19, C(2020)3125 

Recomandarea continuă instrumente emise anterior în cursul lunii martie – orientări 

interpretative referitoare la regulamentele UE privind drepturile pasagerilor16, 2020/C 89 I/01 

(18 martie) și orientări informale privind aplicarea Directivei 2015/2302 privind pachetele de 

servicii pentru călătorii (19 martie), care au vizat clarificarea normelor UE aplicabile în 

domeniu. 

                                                           
11 Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de 

COVID-19, C(2020)1863, 2020/C 91 I/01, respectiv Modificarea Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de 

stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, C(2020)2215, 2020/C 112 I/01. 

Pentru poziția Comisiei Europene, a se vedea și răspunsul din 29 mai 2020 la o întrebare adresată în Parlamentul 

European. 

12 Măsură anunțată la 13 martie 2020 prin comunicarea „Răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-

19”, COM(2020)112. 

Fondul European de Investiții este instituție financiară internațională și organism al UE înființat în 1994 ca parte 

a grupului Băncii Europene de Investiții, având ca misiune susținerea IMM-urilor. 

13 Cf. comunicatul de presă „Coronavirus: Comisia și Fondul European de Investiții (care face parte din Grupul 

BEI) deblochează 8 miliarde EUR pentru finanțarea a 100 000 de întreprinderi mici și mijlocii”, 6 aprilie 2020. 

14 A se vedea pagina tematică a Comisiei Europene. 

15 Cf. „vouchers for passengers and travellers” (en.); „bons à valoir destinés aux passagers et voyageurs” (fr.). 

16 Respectivele acte sunt: Regulamentul nr. 261/2004 privind compensarea și asistența pasagerilor pentru refuzul 

la îmbarcare în cazul zborurilor; Regulamentul nr. 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din 

transportul feroviar; Regulamentul nr. 1177/2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi 

navigabile interioare; și Regulamentul nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și 

autocarul. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32020H0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0318%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0318%2804%29
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj?locale=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:52020XC0404(01)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001590-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001590_EN.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_112_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ao10007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_569
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/tourism/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32007R1371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32010R1177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32011R0181
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Voucherele pentru pasageri și călători, având caracter voluntar, sunt calificate ca alternativă 

viabilă și atractivă la rambursarea în numerar a călătoriilor anulate; transportatorii și operatorii 

de turism ar urma să ofere pasagerilor și călătorilor o opțiune atractivă și fiabilă între 

rambursarea în numerar, în conformitate cu drepturile lor legale în temeiul legislației UE, și 

acceptarea în schimb a unui voucher. Pentru stimularea pasagerilor și călătorilor să accepte 

vouchere în locul rambursării, ele ar trebui protejate împotriva insolvenței emitentului și să 

rămână rambursabile după cel mult un an în cazul în care nu au fost utilizate, ar trebui să ofere 

flexibilitate în privința gamei de servicii pentru care pot fi utilizate și transferabilitatea lor. 

►În privința salvării locurilor de muncă, comunicarea arată importanța Fondului social 

european, menit să sprijine șomajul tehnic pentru a proteja locurile de muncă, ar și a 

Instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de 

urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 – instituit prin Regulamentul 2020/672 

din 19 mai 2020, ce va oferi o asistență financiară de până la 100 de miliarde euro pentru a 

ajuta statele membre să acopere costurile sistemelor naționale de ocupare a forței de muncă pe 

termen scurt și măsuri similare care permit întreprinderilor să protejeze locurile de muncă. 

►Comunicarea expune și importanța promovării turismului local, prin intermediul 

tehnologiei digitale și al instituirii unor sisteme de „vouchere prin patronaj”17 (în vederea 

sprijinirii hotelurilor sau a restaurantelor). 

►Partea finală a comunicării expune direcții pentru viitorul durabil al turismului: un 

transport mai durabil la prețuri accesibile, ameliorarea conectivității, stimularea gestionării 

inteligente a fluxurilor turistice, diversificarea ofertei turistice și extinderea oportunităților 

legate de extrasezonul turistic, dezvoltarea competențelor pentru profesioniștii din domeniul 

turismului și valorificarea patrimoniului natural și cultural; promovarea tranziției digitale; 

asistarea IMM-urilor. 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor Uniunii Europene  

3.1. Parlamentul European 

►10 martie 2020 – dezbatere în plen privind situația actuală a epidemiei de coronavirus și 

asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății. 

►17 aprilie 2020 – Rezoluția referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea 

pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale (2020/2616(RSP)) a arătat că sectoarele 

transporturilor și turismului au fost grav afectate și a solicitat adoptarea de măsuri pentru 

garantarea sănătății, siguranței și a condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul 

transportului și supraviețuirea societăților de transport în urma crizei; a sugerat instituirea la 

nivelul UE a unui mecanism de prevenire și gestionare pentru sectorul turismului în vederea 

protejării lucrătorilor, ajutării întreprinderilor și asigurării siguranței pasagerilor. 

►28 mai 2020 – membrii comisiei TRAN au dezbătut pachetul pentru transport și turism 

prezentat la 13 mai 2020 de Comisia Europeană, insistând asupra unor acțiuni mai concrete și 

a sprijinului financiar. În privința repornirii turismului, a fost subliniată importanța redobândirii 

încrederii pentru călătorii sigure, prin măsuri concrete suplimentare. Referitor la dificultățile 

financiare, a fost ridicată problematica pierderii masive a locurilor de muncă, a riscului 

                                                           
17 Cf. „patronage voucher systems” (en.); „systèmes de bons d’achat” (fr.); o definiție ar fi „bon care poate fi 

cumpărat de consumatori de la micii furnizori din sectorul turismului care și-au suspendat activitatea din cauza 

crizei provocate de pandemia de COVID-19 (cum ar fi restaurantele, pensiunile, hotelurile de mici dimensiuni) și 

care poate fi folosit ulterior pentru achiziționarea de servicii, odată ce acești furnizori își reiau activitatea” (a se 

vedea comunicatul de presă „Pachetul „turism și transporturi””, 13 mai 2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1589957881511&uri=CELEX:32020R0672
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-03-10-ITM-004_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2616(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200520IPR79520/summer-holidays-meps-demand-more-clarity-for-tourism-in-covid-19-crisis
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/QANDA_20_870
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falimentelor în respectivul sector și a fost remarcată absența susținerii concrete, în particular a 

celei financiare pe termen scurt, dar și importanța unei linii bugetare specifice pe termen lung. 

A fost abordată chestiunea siguranței, context în care a fost subliniată importanța cooperării 

între statele membre în ridicarea restricțiilor privind călătorile și deschiderea frontierelor, ce 

trebuie să aibă loc potrivit unor criterii stabilite și unor protocoale sanitare solide; Comisia 

încurajează statele membre să introducă regimuri de certificare pentru călătorii sigure, o acțiune 

la nivelul UE nefiind însă considerată fezabilă pentru vara în curs. În privința drepturilor 

pasagerilor, membri ai TRAN au susținut că normele privind rambursarea sunt uneori 

nesocotite în anumite state membre, iar Comisia a asigurat că va urmări îndeaproape 

problematica, dar și că pasagerii păstrează dreptul de a cere rambursarea în numerar. Discutarea 

aspectelor bugetare și a planurilor de redresare pe termen lung pentru sectorului turismului 

urmează a avea loc distinct. 

►4 iunie 2020 – Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a dezbătut și 

adoptat o propunere de rezoluție privind situația din spațiul Schengen ulterior crizei Covid-19 

– ce urmează a fi supusă dezbaterilor în plen la 17 iunie 2020 – prin care se subliniază revenirea 

rapidă și coordonată la funcționarea deplină a spațiului Schengen, în vederea păstrării libertății 

de circulație și garantării relansării. A fost sugerată o abordare regională, mai proporțională, a 

controalelor la frontierele naționale. Prin propunerea de rezoluție a fost reafirmată susținerea 

intrării Bulgariei, României și Croației în spațiul Schengen. 

 

3.2. Consiliul Uniunii Europene18 

►27 aprilie 2020 – videoconferință a miniștrilor turismului menită să discute răspunsul la 

criza provocată de COVID-19 în acest sector, confruntat cu o scădere rapidă și abruptă a 

cererii și cu o creștere semnificativă a șomajului, ce pune în pericol multe întreprinderi mici și 

mijlocii; cu acea ocazie a avut loc un schimb de informații și bune practici cu privire la măsurile 

de ajutor luate la nivel național până la acel moment, și au fost discutate 

posibile acțiuni viitoare la nivel național și la nivelul UE în vederea redresării rapide a 

sectorului turismului19. 

Comunicatul de presă elaborat de președinția croată a Consiliului UE cu ocazia respectivei 

reuniuni a evocat ideea deschiderii unor coridoare turistice între statele membre, cu consultarea 

specialiștilor epidemiologi cu ocazia stabilirii criteriilor și definirii măsurilor ce se impun 

pentru siguranța turiștilor. S-a făcut trimitere la o Declarație privind o poziție comună a 

miniștrilor turismului, prezentată de nouă state membre (printre care și România) (►a se 

vedea imediat mai jos), prin care s-a solicitat un sprijin puternic pentru turism prin Planul de 

                                                           
18 Notăm că poziția Consiliului UE în materie, anterior izbucnirii crizei Covid-19, a fost exprimată, de pildă, în 

concluziile, adoptate la 27 mai 2019, „Competitivitatea sectorului turismului ca motor al creșterii economice 

durabile, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în UE în următorul deceniu”; în perspectivă strategică, 

Comisia Europeană era invitată să prezinte o viziune pentru 2030, cu scopul de a menține poziția UE de lider 

mondial în sectorul turismului. 

Mai recent, în cursul lunii martie a.c., Consiliul inițiase lucrări asupra unui proiect de concluzii privind turismul 

durabil și responsabil în Europa, prima destinație la nivel mondial – lucrări sistate între timp. 

19 Referitor la aceeași reuniune, a se vedea și comunicatul de presă al Ministerului pentru Turism și Protecția 

Consumatorilor (Malta) – „Malta puts forward six proposals at the EU Tourism Ministers’ Conference and joins 

six Member States in calling for mechanisms to spearhead tourism growth after COVID19”; comunicatul de presă 

al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie (Germania), „Video conference of EU tourism 

ministers: crisis management in times of coronavirus”. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2020/06-04/DraftresolutiononthesituationintheSchengenarea_Covid-19outbreak_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2640(RSP)
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2020/04/27/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=259
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9707-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6365-2020-INIT/en/pdf
https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/April/27/pr200762en.aspx
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200427-video-conference-of-eu-tourism-ministers-crisis-management-in-times-of-coronavirus.html
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redresare al UE20 și care a subliniat importanța stabilirii unor norme omogene pentru 

mobilitatea aerieană, maritimă și terestră. Mulți participanți au arătat că turismul contribuie nu 

doar la PIB21, ci afectează direct sau indirect numeroase alte sectoare economice, și au indicat 

un sprijin larg pentru măsuri de susținere a sectorului și în favoarea unei coordonări sporite la 

nivelul UE – în particular în direcția unei soluții armonizate pentru restituirea pachetelor 

turistice, inclusiv vouchere, în cadrul Directivei 2015/2302 privind pachetele de servicii de 

călătorie. În privința cadrului juridic pentru operatorii de turism, Comisia a fost invitată să 

promoveze prioritar o abordare comună a UE care să ofere flexibilitate temporară și lichiditate 

și să asigure un echilibru just al intereselor operatorilor și consumatorilor. A fost făcută referire 

la orientările Organizației Mondiale a Turismului („OMT”) privind gestionarea crizei în turism 

în contextul Covid-19. 

►27 aprilie 2020 – Declarația privind o poziție comună a miniștrilor turismului, prezentată 

de miniștrii de resort din nouă state membre (Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Malta, Italia, 

Portugalia, România și Spania), arată că turismul constituie, în respectivele țări, un „sector 

strategic”, motiv pentru care solicită un sprijin puternic pentru acesta prin Planul de redresare 

al UE; sunt vizate norme omogene pentru mobilitate; este propus un plan european de redresare 

pentru sectorul turismului, care să integreze măsuri coordonate și diferențiate, pe termen scurt 

și mediu, pentru susținerea economică a sectorului. Primul set de măsuri ar urma să fie orientat 

spre sprijinirea celor mai afectate ramuri, în particular pentru păstrarea și supraviețuirea 

întreprinderilor și locurilor de muncă, prevenind transformarea crizei lichidității într-o criză a 

solvabilității. Se susține urgența sprijinului acordat de UE prin programul SURE și prin fondul 

de garantare paneuropean instituit de Banca Europeană de Investiții, dar și prin programul 

european de redresare. În al doilea rând, este vizată sprijinirea celor mai afectate regiuni, 

redresare ce ar trebui să fie conformă cu principiul caracterului durabil: durabilitatea 

economică și socială, promovarea inovării și a digitalizării în privința destinațiilor turistice; 

durabilitatea mediului, prin promovarea utilizării eficiente a resurselor și a economiei circulare, 

a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră; protejării biodiversității, în particular în oceane, 

în acord cu Pactul ecologic european. Este preconizată acordarea de ajutoare directe acelor 

destinații turistice care sunt parte a unei strategii referitoare la diversificarea produselor 

turistice (zone montane, zone rurale etc.). Un sector cheie este transportul aerian, căruia trebuie 

să i se faciliteze accesul la lichidități.  

►20 mai 2020 – videoconferință a miniștrilor turismului, ocazie cu care au fost dezbătute 

orientările și recomandările prezentate de Comisia Europeană la 13 mai a.c. Schimbul de opinii 

a fost structurat în jurul a două întrebări, pe de o parte, în legătură cu măsuri ce pot luate la 

nivelul UE pentru a asigura mijloace financiare adecvate și alte forme de sprijin pentru sectorul 

turismului, iar pe de altă parte, în legătură cu modalități de coordonare eficientă și în timp util 

în punerea în aplicare a abordării propuse de Comisie. Participanții au convenit o serie de 

principii ce ar trebui să guverneze redresarea, precum coordonarea strânsă la nivelul UE, 

abordarea graduală, în etape, decizii bazate pe date epidemiologice solide, nediscriminarea. În 

spiritul transparenței depline și comunicării clare – calificate drept condiții necesare pentru 

restabilirea încrederii în călătorii și turism, Comisia Europeană a fost încurajată să creeze 

un site internet interactiv în vederea informării publicului în timp real asupra condițiilor și 

măsurilor instituite în fiecare stat membru în ceea ce privește turiștii. Mai mulți participanți au 

arătat importanța sprijinirii financiare, rapide și specifice la nivelul UE, a sectorului turismului, 

inclusiv prin planul de redresare al UE, ce urma a fi prezentat de Comisia Europeană la 27 mai 

                                                           
20 Anunțat la 27 mai 2020 prin comunicarea COM(2020)456. 

21 În Croația, turismul a generat aproape 17 % din PIB, în timp ce procentul în alte state membre variază între 

2,6 % în Slovacia și 20,6 % în Grecia. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj?locale=ro
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/04/Group-of-Tourism-Ministers-Joint-Statement-27-April-2020-FINAL_I.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2020/05/20/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_456_RO_ACTE_f.pdf
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2020. Mai mulți miniștri au solicitat Comisiei Europene să ofere statelor membre flexibilitate 

suplimentară pentru a aborda problemele de lichiditate ale companiilor aeriene, în privința 

pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate ca urmare a pandemiei. 

►4 iunie 2020 – videoconferință a miniștrilor transporturilor, a treia de acest fel, menită să 

discute relansarea durabilă și digitală a sectorului transporturilor ulterior pandemiei de Covid-

19. Au fost dezbătute inițiative și investiții, precum și instrumente pe termen scurt, mediu și 

lung pentru atingerea acestei relansări. A fost reafirmată importanța unei abordări coordonate, 

atât în privința măsurilor de oprire a răspândirii virusului și a strategiei de ieșire din criză, cât 

și a garantării relansării. A fost afirmată importanța sprijinului financiar pentru sectorul 

transporturilor. A fost solicitată o strategie de relansare coordonată și echilibrată, care să îmbine 

protecția imperativă a sănătății publice cu relansarea operațională și economică, strategie ce 

trebuie concretizată în săptămânile următoare. 

 

4. Evoluții în state membre 

4.1. Belgia 

Un ordin al ministrului economiei din 19 martie 2020, modificat printr-un ordin din 3 aprilie 

2020, a reglementat măsuri de rambursare a pachetelor turistice anulate, introducând bonuri de 

valoare, cu valabilitate de cel puțin un an, care să acopere suma plătită de turist, cu mențiunea 

că turistul nu le poate refuza, putându-le utiliza însă după cum dorește, la acel operator sau la 

un altul. 

4.2. Franța 

►Ordonanța nr. 2020˗315 din 25 martie 2020 (referitoare la condițiile financiare ale 

rezoluțiunii anumitor contracte de călătorii în cazul unor circumstanțe excepționale și 

inevitabile sau de forță majoră) a prevăzut posibilitatea întreprinderilor din turism (cu excepția 

celor aeriene) să indemnizeze clienții sub forma unor titluri (active) utilizabile în termen de 18 

luni de la data inițială a pachetului turistic. 

►28 aprilie 2020 – unitatea de monitorizare și control (cellule de veille et de contrôle) ce 

activează în cadrul Comisiei pentru afaceri economice a Senatului a adresat guvernului un plan 

privind turismul, ce include 30 de propuneri pentru relansarea sectorului amintit în cursul acest 

veri. 

►În cadrul Comisiei pentru afaceri economice a Adunării Naționale a Franței activează șase 

grupuri de lucru, printre care un grup de lucru privind turismul. La 27 mai 2020, comisia 

amintită a depus un raport de informare ce a sintetizat activitățile acestor grupuri de lucru în 

privința impactului, gestionării și consecințelor epidemiei de Covid-19. Grupul de lucru privind 

turismul22 a formulat mai multe recomandări privind susținerea sectorului; cu titlu general, 

grupul a cerut guvernului să informeze cât mai clar posibil profesioniștii și publicul asupra 

calendarului redeschiderii și să pună în aplicare măsuri de relansare, adaptate caracterului 

sezonier al sectorului. 

►14 mai 2020 – prim-ministrul francez a anunțat lansarea unui plan interministerial de 

susținere pentru sectorul turistic, elaborat de către un Comitet interministerial al turismului, 

cuprinzând mai multe direcții: menținerea activității parțiale, acordarea de ajutoare financiare, 

scutirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii de la plata contribuțiilor 

sociale, acordarea de împrumuturi subvenționate, anularea unor chirii și redevențe pentru 

                                                           
22 Ulterior fiecărei reuniuni, respectivul grup de lucru a redactat o notă de sinteză. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2020/06/04/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/03/19/2020040676/moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2020/04/03/2020020690/moniteur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833
https://www.senat.fr/presse/cp20200514.html
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_eco/Covid-19/AFFECO_2020_0080__Courrier_LEMOYNE_JB_Cellule_de_veille_tourisme-1.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_eco/Covid-19/AFFECO_2020_0080__Courrier_LEMOYNE_JB_Cellule_de_veille_tourisme-1.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b3015_rapport-information
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/DP_5e-CI_TOURISME-20200514.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/groupes-de-suivi-de-la-crise-sanitaire/groupe-de-travail-sur-le-tourisme/(block)/70743
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ocuparea domeniului public, posibila reducere a unor contribuții turistice, crearea unui ghișeu 

unic digital, amânarea ratelor la credite, creșterea baremului pentru bonuri de masă, instituirea 

unui plan de investiții în cuantum de 3 miliarde euro. 

4.3. Germania 

►În contextul crizei, guvernul federal a adoptat un programe de sprijin transsectorial, 

aplicabile și întreprinderilor din sectorul turismului. În cursul lunii aprilie, Comisia Europeană 

a aprobat două scheme germane de ajutor de stat menite susținerii economiei în contextul crizei 

covid: „Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020” (granturi mici) și „Bundesregelung Darlehen 

2020” (împrumuturi). Ulterior, Guvernul federal a instituit un program de asistență imediată 

(Soforthilfe), în volum de 50 miliarde euro, în vederea susținerii întreprinderilor mici, 

profesioniștilor independenți (freelancer) și lucrărilor nesalariați, program ce va oferi granturi 

unice pentru acoperirea costurilor de funcționare pentru trei ani. Respectivul program federal 

completează alte programe deja adoptate de landuri, iar cele din urmă vor fi competente să 

trateze cererile de finanțare pentru programul federal. A fost redusă cota TVA pentru 

restaurante la 7 % pentru un termen de un an. În privința rambursării pachetelor turistice, 

guvernul federal a anunțat că preconiza o soluție fezabilă, în acord cu toate părțile interesate și 

care să țină cont de interesele consumatorilor.23 

►Ministerul Federal pentru Afaceri Economice a creat un portal de informare (Corona-

Navigator.de) destinat în particular sectorului turismului, ce oferă noutăți, informații și 

recomandări. 

►10 iunie 2020 – guvernul federal a prezentat Bundestagului un proiect de lege pentru 

reducerea consecințelor pandemiei de Covid-19 pentru contractele privind pachetele turistice. 

Operatorii ar urma să dispună de posibilitatea de a emite vouchere, în locul rambursării 

imediate a pachetelor turistice plătite deja, ca instrument pentru evitarea insolvenței 

respectivilor operatori. Voucherele ar urma să fie garante de stat și vor putea fi răscumpărate 

de operatori. 

 

4.4. Irlanda 

►8 mai 2020 – Guvernul a precizat posibilitatea agențiilor de turism de a utiliza vouchere 

garantate de stat (pentru ipoteza insolvenței agențiilor), în paralel cu posibilitatea rambursării 

în numerar, titluri ce pot fi emise la un termen, spre a fi răscumpărate sau spre a plăti alte 

servicii turistice.  

►15 mai 2020 – Guvernul a anunțat un ajutor sub formă de granturi directe pentru repornirea 

întreprinderilor mici („Restart Grant for small businesses”) între 2.000 și 10.000 euro, pentru 

întreprinderi cu o cifră de afaceri mai mică de 5 milioane de euro și cu până la 50 de angajați, 

întreprinderi ce au suferit o reducere a volumului de activitate de cel puțin 25%. 

4.5. Italia 

►8 aprilie 2020 – Decretul-lege nr. 23/2020 (măsuri urgente în materia accesului la credit 

etc.) a precizat, printre altele, măsuri temporare pentru susținerea lichidității întreprinderilor, 

                                                           
23 Pentru informații, a se vedea comunicatul de presă „State aid: Commission approves amendments to previously 

approved German schemes to further support economy in coronavirus outbreak”, 11 aprilie 2002; comunicatul de 

presă al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie, „Video conference of EU tourism ministers: 

crisis management in times of coronavirus”, 27 aprilie 2020; comunicatul de presă al Ministerului Federal de 

Finanțe, „Combating the coronavirus: Germany adopts the largest assistance package in its history”, 25 mai 2020. 

https://corona-navigator.de/
https://corona-navigator.de/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/198/1919851.pdf
https://www.gov.ie/en/press-release/77acc6-government-agrees-to-provide-a-state-guarantee-for-refund-credit-not/
https://dbei.gov.ie/Djei/en/News-And-Events/Department-News/2020/May/15052020b.html
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_651
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200427-video-conference-of-eu-tourism-ministers-crisis-management-in-times-of-coronavirus.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200427-video-conference-of-eu-tourism-ministers-crisis-management-in-times-of-coronavirus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/2020-03-25-combating-the-corona-virus.html
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măsuri urgente în vederea garantării continuității și evitării falimentului întreprinderilor 

afectate de criza covid, a instituit fonduri de garantare. 

►19 mai 2020 – Decretul-lege nr. 34/2020 („Decretul relansării”) privind măsuri urgente în 

materie sanitară, susținerea locurilor de muncă și economiei, precum și al politicilor sociale din 

perspectiva urgenței epidemiologice Covid-19 – stabilește și măsuri pentru sprijinirea 

sectorului turismului, precum un credit fiscal pentru familii (tax credit vacanze) pentru plata 

unor servicii turistice, de până la 500 euro, scutiri de impozitul local, crearea unui fond pentru 

susținerea sectorului turistic, în valoare de 50 milioane euro pentru 2020, a unui fond de 

promovare turistică în Italia, în valoare de 20 milioane euro pentru anul în curs, reducerea taxei 

hoteliere (imposta di soggiorno). 

4.6. Malta 

La sfârșitul lunii mai a.c., autoritățile au anunțat proceduri pentru redeschiderea infrastructurii 

turistice a respectivei țări. 

4.7. Portugalia 

►25 martie 2020 – un ordin al secretarului de stat pentru turism a stabilit o linie de sprjin 

financiar, în valoare de 60 milioane euro, pentru plățile microîntreprinderilor din turism, a căror 

activitate fusese afectată în mod semnificativ de efectele economice ale crizei covid-19. 

►23 aprilie 2020 – Decretul-lege nr. 17/2020 (de instituire a unor măsuri excepționale și 

temporare în legătură cu sectorul turismului, în contextul pandemiei Covid-19) a precizat 

norme în privința voucherelor emise de întreprinderile de turism, cu valabilitate până la 31 

decembrie 2021. 

 

5. Alte poziții și lucrări relevante 

►30 aprilie 2020 – Organizația mondială a Turismului (OMT) a prezentat orientări pentru 

gestionarea COVID-19 în sectorul hotelier. 

►9 iunie 2020 – Restoring free movement in the Union, studiu al Fundației „Robert Schuman”, 

European issues n°562; a se vedea și versiunea în limba franceză – Restaurer la libre 

circulation dans l’Union 

Studiul descrie starea de lucruri generată de măsurile restrictive pentru libera circulație a 

persoanelor, introduse de statele membre ca efect al pandemiei. Se arată că modalitățile de 

redeschidere a frontierelor interne ale UE, preconizată pentru 15 iunie, nu au fost stabilite încă 

în mod precis de statele membre.  

 

6. Evoluții din România 

►Situația sectorului turismului și măsurile adoptate de autorități pentru susținerea acestui 

sector au făcut obiectul mai multor întrebări și interpelări adresate Ministerului Economiei, 

Energiei și Mediului de Afaceri în Camera Deputaților, precum: 10149A (Soluții pentru 

sectorul turistic, 14 aprilie); 10282A (Măsuri pentru susținerea operatorilor și angajaților din 

turism, 6 mai); 10304A (Situația turismului ca urmare a restricțiilor din cauza pandemiei de 

coronavirus, 6 mai); 10361A (Referitor la segmentul HoReCa, 12 mai); 10408A (Măsurile pe 

care Executivul le are în vedere pentru salvarea sectorului HORECA, grav afectat de măsurile 

anti-pandemie, 14 mai); 10472A (Scheme de ajutor pentru relansarea activității din turism și 

stimularea asocierilor intercomunitare, 19 mai); 10537A (Precizări referitoare la planul de 

măsuri cu privire la redeschiderea turismului în România (25 mai). 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DL_20200520.pdf
https://www.mta.com.mt/en/news-details/254
https://dre.pt/application/conteudo/130600838
https://dre.pt/application/conteudo/132332504
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331937/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.2-eng.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-562-en.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-562-fr.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=59934&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60068&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60090&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60147&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60194&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60258&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=60323&idl=1
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În răspunsul la cea dintâi interpelare, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a 

menționat OUG nr. 35/26 martie 2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității 

voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

COVID-19 – care dispune (la art. 2) prelungirea, până la 31 mai 2021, a valabilității 

voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019-decembrie 2019. În temeiul OUG nr. 

48/9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, contribuabilii obligați la plata 

impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor 

activități24, pentru anul 2020, nu datorează impozitul menționat pentru perioada de întrerupere, 

totală sau parțială, a activității pe timpul stării de urgență decretate (art. art. IX). 

 

7. Alte resurse utile în internet 

- OCDE – pagina dedicată turismului 

- „International Tourism and Covid-19”, pagina Organizației Mondiale a Turismului 

- Les effets de la crise du COVID-19 sur le secteur du tourisme (l’Observatoire de 

l’Economie du Tourisme – Franța), notă, aprilie 2020 

- The impact of coronavirus on Schengen borders, notă a serviciului de cercetare al 

Parlamentului European, 27 aprilie 2020 

- Acceptability of app-based contact tracing for COVID-19: Cross-country survey 

evidence, Samuel Altmann și alții (Universitatea Oxford), studiu, mai 2020 

- National COVID-19 contact tracing apps, notă a serviciului de cercetare al 

Parlamentului European, 15 mai 2020 

- Impact assessment of the Covid-19 outbreak on international tourism, prezentare a 

Organizației Mondiale a Turismului 

- StopCovid : l'application qui alerte les contacts d'un malade du Covid-19, Direction de 

l'information légale et administrative (Premier ministre) – Franța, 2 iunie 2020 

 

Constantin Mihai Banu 

5 iunie 2020 

actualizare 15 iunie 2020 

 

                                                           
24 i.e. hoteluri, facilități și servicii de cazare, restaurante și activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 

baruri. 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=164663
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=165018
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=165018
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=139701
http://www.oecd.org/cfe/tourism/
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/Note-de-tendance-01-Observatoire-economie-tourisme-avril-2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.05.20091587v1
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652711/IPOL_BRI(2020)652711_EN.pdf
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069?xtor=EPR-100

