
Parlamentul României
Camera Deputaților

Întrebare

A/USR/281/20.04.2022

Către: Constantin-Daniel CADARIU
Ministrul Antreprenoriatului și Turismului

De la: Denisa-Elena Neagu
Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42, București

Obiectul întrebării: Strategia României de participare la târgurile internaţionale de turism cu stand de
ţară

Stimate domnule ministru,

Prezența jalnică a României la un târg de turism desfășurat la New York a pus atât Ministerul pe care-l
conduceți, cât și turismul românesc într-o poziție nefavorabilă. M-a întristat să văd că în plină eră digitală
- când avem la îndemână tablete, monitoare inteligente și realitate virtuală - standul României a fost
decorat cu fotografii tipărite pe hârtie de copiator format A4.

Imediat după ce fotografii ale standului au apărut în spațiul public s-a declanșat o dezbatere despre modul
în care țara noastră se prezintă la aceste evenimente și modalitatea de promovare a turismului românesc în
străinătate. Ieri, 19 aprilie 2022, ați anunțat că suspendați participarea la târgurile internaţionale de turism,
cu stand de ţară, până când aceasta va fi „regândită şi asumată de Consiliul de Brand Turistic Naţional şi
de Consiliul Consultativ al Turismului”, iar acţiunile de promovare a României în străinătate se vor relua
numai după aprobările celor două consilii.

În acest context, aș dori câteva lămuriri, drept pentru care vă transmit următoarele întrebări:

(1) Care au fost costurile pentru participarea României la Târgul de Turism Travel and Adventure
Show 2022 de la New York - vă rog să ne detaliați costurile aferente taxei de participare, costurile
pentru materiale promoționale, costuri de deplasare etc.?

(2) Care sunt oficialii care au participat la acest târg din partea Ministerului Antreprenoriatului și
Turismului și care sunt costurile legate de deplasarea acestora (bilete de avion, cazare, diurnă
etc.)?

(3) Care a fost procedura de selecție a firmelor din domeniul turismului pentru participarea la Târgul
de Turism Travel and Adventure Show 2022 de la New York? Care este lista firmelor care s-au
înscris pentru participare și care este lista firmelor selectate pentru a participa?
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(4) Care este procedura standard prin care Ministerul anunță și selectează firmele potențial interesate
de participarea la târgurile internaționale de turism? Vă rugăm să ne transmiteți toate detaliile
despre procedură de la momentul lansării unui eventual apel de depunere a candidaturii până la
selectarea participanților.

(5) Odată selectată o firmă pentru participarea la un târg internațional de turism se semnează vreun
contract între Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și firma participantă? Vă rugăm să ne
transmiteți contractul cadru.

(6) Care este procedura prin care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se asigură de buna
participare la astfel de târguri internaționale dedicate turismului?

(7) În cazul Târgului de Turism Travel and Adventure Show 2022 de la New York ați declarat că este
cel mai mare târg de turism al industriei americane de turism. Însă, din informațiile găsite de
mine, majoritatea expozanților de la acest târg sunt fie din Statele Unite ale Americii, fie din țările
Americii Centrale și de Sud, destinații ușor accesibile americanilor. De asemenea, am găsit
informații care susțin că cel mai mare târg din Statele Unite ale Americii este IMEX America, cu
peste 2200 de expozanți din peste 200 de țări. Vă rog să-mi spuneți pe ce considerente Târgul de
Turism Travel and Adventure Show 2022 de la New York este considerat de România cel mai
mare târg al industriei americane?

(8) Care este rolul fiecăruia dintre cele două consilii - Consiliul de Brand Turistic Naţional şi
Consiliul Consultativ al Turismului?

(9) Cum sunt selectați membrii fiecărui consiliu menționat la întrebarea 8 și care sunt remunerațiile
pe care aceștia le primesc?

(10) Care este termenul până la care Consiliul de Brand Turistic Naţional şi Consiliul Consultativ
al Turismului trebuie să regândească şi să-și asume strategia de participare a României la târgurile
de turism, cu stand de ţară?

(11) Care sunt șansele ca România să participe la WTM London, cel mai mare târg de turism B2B
din lume, în perioada 7-9 noiembrie 2022? La ce dată încep negocierile cu organizatorii pentru
spațiul expozițional și care este calendarul pentru selecția firmelor românești participante și
realizarea conceptului de stand?

(12) De ce România nu a avut până acum stand la IMEX America, considerat a fi cel mai mare
târg din Statele Unite ale Americii cu peste 2200 de expozanți din peste 200 de țări?

(13) La ce târguri internaționale de turism ați participat în ultimii zece ani și în ce calitate? Care
este standul care v-a impresionat în mod deosebit și de ce?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a
răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. Vă mulțumesc!

Cu deosebită considerație,

Deputat
Denisa-Elena Neagu

20/04/2022

mailto:denisa.neagu@cdep.ro



