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      Nr.înreg 1578/25.10.2021 

Către: Guvernul României 
Domnului Florin-Vasile CÎŢU, Prim-Ministru interimar 
 
Ref : Reglementari contradictorii privind necesitatea certificatului verde pentru cazarea turiștilor in      
         structurile de primire turistica cu funcțiuni  de cazare 
 

Subscrisa Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (F.P.T.R.), cu sediul în Strada 
Turturelelor nr.11A, bl. C, et.5, modulul 17, sector 3, București, CIF 8222096, înregistrata în  Registrul 
Asociațiilor si Fundațiilor sub nr.43/C/2005, singura federație reprezentativă (atestată prin hotărâre de 
instanță, definitivă) având în componență angajatori care asigură venituri salariale pentru 37% din forța 
de muncă angajată în turism (aprox. 73.500 salariați) și gestionează, într-o pondere covârșitoare capital 
românesc  la nivel de ramură turism, organizație reprezentativă la nivel național pentru sectorul 
turism conform Legii 62/2011 a Dialogului social, afiliată Confederației patronale UGIR,  va solicitam sa 
analizați si sa ne comunicați punctul dumneavoastră de vedere privind aplicarea contradictorie a 
reglementarilor emise, privind necesitatea certificatului verde. 
      Având in vedere: 
- prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea CNSU nr. 91/22.10.2021 prin care „se propune ca accesul la 
toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din 
prezenta hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, 
cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau 
băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute 
prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 
cu virusul SARS-CoV-2”, 
- faptul ca prevederea sus menționata nu se regăsește in textul HG nr. 1130/2021 pentru modificarea 
anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  
             va solicitam sa ne precizați daca exista obligația legala pentru unitățile de cazare de a 
solicita dovada vaccinării sau dovada trecerii prin boala persoanelor care urmează sa se cazeze 
în respectivele structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare. 

Solicitam aceasta precizare deoarece multe structuri de primire turistica cu funcțiuni de cazare 
au început sa refuze primirea turiștilor, daca aceștia nu prezinta dovada vaccinării sau dovada trecerii 
prin boala. 
  In speranța unui răspuns imediat, va mulțumim pentru implicare. 
  

Cu considerație,   
           Comitet Director prin, 
                    Prim-Vicepreședinte  Executiv   
                                RADUCAN Dragos 
 
                    Vicepreședinte -ISTRATE Nicolae 
                                                       

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/prim-ministru-ministru-interimar-al-investitiilor-i-proiectelor-europene

