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ÎNTREBARE 
21 aprilie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, ministrul Economiei, 

antreprenoriatului şi turismului 

Obiectul întrebării: Care este Planul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului pentru relansare turismului din Județul Brașov? 

 

 

Stimate domnule ministru,  

 

Turismul este unul dintre sectoarele economice cele mai afectate de pandemia de Covid-19.  

 

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), privind cifra de afaceri 

pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele: 

a) în privinţa structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%.  

b) în privinţa structurilor de alimentaţie, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%.  

c) în privinţa agenţiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%.  

 

Domnule ministru, afirmând faptul că turismul contribuie la creșterea și dezvoltarea economiei 

naționale, pe de o parte, prin contribuția la PIB, iar pe de altă parte, prin construirea și 

consolidarea unei identități de imagine prin construcția unui brand de țară, vă adresez o serie 

de întrebări, pentru care vă rog să îmi răspundeți în scris.  

 

1. Există în acest moment un Plan național pentru relansarea turismului românesc? Și dacă 

există, care sunt măsurile punctuale ale Ministerului Economiei pentru relansarea 

turismului românesc (dincolo de ajutorul de stat acordat prin OUG 10/2021, care acoperă 

doar 20% din pierderea cifrei de afaceri)? 

 

2. În contextul în care, în ansamblul mișcării turistice din România, județul Brașov ocupă 

locul al II-lea (după județul Constanța), constituind cea mai importantă și frecventată zonă 

sub aspectul turismului cu caracter montan, care este strategia Ministerului pe care îl 

coordonați pentru relansarea turismului din județul Brașov? 
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3. Care este alocarea bugetară pe care Ministerul Economiei a solicitat-o prin Programul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru relansarea turismului și care sunt 

prioritățile de investiții? 

 

 

 

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul în scris.  

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu  

Deputat 




