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Nr.1588/26.11.2021 

Către, 

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului 

Domnului Constantin Cadariu, Ministru 

                  

Ref.: solicitare întâlnire cu reprezentanții Comitetului Director al Federației Patronatelor din Turismul   

         Românesc (F.P.T.R.) 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.), singura, federație patronală 

reprezentativă la nivel de ramură turism, având în componență angajatori care asigură venituri salariale 

pentru 37% din forța de muncă angajată în turism (73.752 salariați)  și gestionează,  într-o pondere 

covârșitoare capital românesc, membră a Confederației Patronale Uniunea Generala a Industriașilor din 

Romania – reprezentativă la nivel național,  folosește acest prilej pentru a va felicita cu ocazia investirii 

Dumneavoastră în funcția de Ministru al Antreprenoriatului și Turismului și a vă dori succese depline în 

implementarea proiectelor pe care vi le-ați propus prin Programul de guvernare al Coaliției pentru Reziliență, 

Dezvoltare și Prosperitate. Totodată salutăm deschiderea manifestată de  Guvernul pe care îl reprezentați 

către dialogul cu structurile patronale reprezentative la nivel de ramură și  național fapt care dă o noua valență 

dialogului social așa cum este el consfințit prin Legea 62/2011. 

Având în vedere  că din cele 22 de propuneri ale F.P.T.R., înaintate președinților celor 3 partide ale 

Coaliției de Guvernare, 18 au fost preluate în Programul de Guvernare aprobat de Parlament, vă solicitam, 

Domnule Ministru o întâlnire în care să stabilim modul de colaborare pe perioada mandatului Dumneavoastră,  

și discutarea a cel puțin a următoarelor teme: 

-Prezentarea FPTR si a legalității reprezentativității la nivel de ramura turism si nivel național. 

-Completarea unor masuri generale din Programul de Guvernare - Capitolul Turism, cu propuneri 

concrete, pentru perioada 2022-2023, care să aibă ca efect ajutorarea operatorilor economici din turism, grav 

afectați de efectele Pandemiei Covid-19 și sprijinirea capitalului romanesc. 

-Viziunea F.P.T.R. cu privire la completarea și modificarea legislației care prevede în prezent 

înființarea O.M.D.-urilor;  

-Discutarea proiectului de înființare a Consiliului Consultativ al Turismului (C.C.T.). 
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 Vă informăm că F.P.T.R. a susținut, constant, reintroducerea voucherelor de vacantă pentru 

personalul bugetar și ținând cont de urgenta emiterii actelor normative, v-a înaintat în data de 26.11.2021 

proiectul de Ordonanță de urgentă privind acordarea acestora începând cu data de 01 Ianuarie 2022. 

       De asemenea, vă informam că  F.P.T.R., în  prezent, nu face parte din  Alianța pentru Turism (A.P.T.) 

dar a colaborat cu unele organizații patronale membre și  a sprijinit proiecte comune în interesul turismului. 

In speranța că propunerea Federației Patronatelor din Turismul Romanesc va fi acceptată vă 

asiguram, Domnule Ministru, de aportul nostru necondiționat  în acțiunile pe care le veți întreprinde pentru 

sprijinul total al operatorilor economici din turism și  îndeplinirea  Programul de guvernare asumat. 

 

Cu aleasă considerație, 

  
                                                                                                                              ,     
Prim-Vicepresedinte Nicolae BUCOVALA                                                                

Prim-Vicepreședinte Executiv  Dragoș RADUCAN 

 Vicepreședinte   Nicolae ISTRATE       

 

 

 

Anexam prezentei: 
 
* Hotărârea de reprezentativitate a F.P.T.R.; 
* Extras din Registrul Special Federații – Secțiunea I,  privind situația juridica a F.P.T.R.; 
* Informații privind situația juridica a organizațiilor patronale http://dialogsocial.gov.ro/organizatii-patronale/ 
* Propunerile F.P.T.R. pentru Programul de Guvernare al  Coaliției; 
* Anexa comparativa a masurilor propuse de F.P.T.R. si preluate în Programul de Guvernare;  
* Adresa nr.363/26.11.2021 a Confederației Patronale UGIR privind legiferarea acordării voucherelor de 
vacantă pentru personalul bugetar începând cu 01 Ianuarie 2022. 
 

http://dialogsocial.gov.ro/organizatii-patronale/

