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Către:   Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 

  Domnul ministru Constantin-Daniel Cadariu 

De la: Deputat PSD, Alina-Elena Tănăsescu, membru în Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și                                         vicepreședinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, 

corupției și pentru petiții 

INTERPELARE 

Detalierea strategiei de promovare a ministerului Antreprenoriatului și Turismului 

pentru 2022 în vederea creșterii vizibilității obiectivelor turistice istorice și naturale 

pentru atragerea mai multor turiști străini în România 

Stimate domnule ministru, 

 Dacă nu știți deja, vreau să vă informez că aproximativ 75% din turiștii care își petrec 

vacanțele în România sunt români, iar procentul a crescut odată cu izbucnirea pandemiei în 

lipsa străinilor. 

 

 În urma consultării mai multor rapoarte și statistici cu privire la situația turismului am 

constatat că deși România numără sute de obiective turistice atât istorice, cât şi naturale, nici 

cele mai cunoscute monumente din ţara noastră nu au reuşit să strângă un număr de turişti 

similar cu cel înregistrat de un singur castel din Austria sau Marea Britanie. 

 Cele mai importante obiective turistice din România, mai exact Castelele Peleş, Bran şi 

Corvinilor nu reuşesc să atragă un număr de turişti similar cu cel înregistrat de către Palatul 

Schönbrunn din Austria. În cel mai dificil an al turismului european, Schonbrunn a înregistrat 

un număr de 640.000 de turişti, faţă de 580.000 de persoane care au vizitat cele trei castele din 

România. 

 România a primit în 2020 doar 453.000 de turişti străini, înregistrând cea mai mare 

scădere a turismului de incoming din Europa. 

 România are un potenţial extraordinar de a deveni o cunoscută destinaţie turistică, având 

o varietate de obiective naturale şi istorice, cât şi zone naturale precum staţiunile montane, 

balneare, cât şi cele de pe litoral şi Delta Dunării. Toate aceste obiective ar putea face din 

România o cunoscută destinaţie la nivel european dacă ar exista o infrastructură adecvată, dar 

şi o strategie de promovare pe măsură.  

Vă rog să îmi detaliați cum ați pregătit sau cum urmează să pregătiți strategia de 

promovare a României pentru a crește la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional, 

nivelul de vizibilitate al obiectivelor turistice din țara noastră? 

 Domnule ministru, România are nevoie urgentă de o strategie coerentă, pe termen mediu 

și lung, care să genereze o promovare turistică adecvată pentru fiecare zonă din țară, astfel încât 
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până în 2024 să ajungă măcar la 10 milioane de turiști străini, de la 2,671 

milioane în 2019, în scădere față de 2018. 

În acest sens vă propun ca înainte de a realiza și promova în spațiul public orice fel de 

strategie în domeniul turismului, să organizați sesiuni de consultări și dezbateri în fiecare zonă 

a țării și în fiecare județ pentru a vă pune în acord cu nevoile și solicitările antreprenorilor, 

firmelor și persoanelor care activează în HORECA. 

Harta turistică a României trebuie să fie cap de afiș la toate evenimentele convenționale 

și non-convenționale din domeniul turismului la nivel european și internațional, iar 

antreprenorii români din această ramură economică să fie sprijiniți și stimulați să ofere condiții 

cât mai bune de cazare și mâncare, dar și activități conexe, care să conducă la creșterea afluxului 

de turiști străini în țara noastră.  

Solicit răspuns în scris.  

Deputat Alin-Elena Tănăsescu, grupul parlamentar PSD 




