
                                                                                                   5 mai 2017 

  

 

DOMNULUI MINISTRU MIRCEA TITUS DOBRE 

MINISTERUL TURISMULUI  

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Re: Pregătirea mediului de business pentru punerea în practică a prevederilor OUG 8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanță  

 

Stimate Domnule Ministru, 

În numele Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), vă mulțumim pentru deschiderea pe care ați avut-o 

de a organiza întalniri de consultare cu membrii Coaliției pentru Dezvoltarea României pe toate subiectele pe 

care noi le-am adus în atenţia dumneavoatră.  

Revenim către dumneavoastră cu o solicitare de informaţii punctuale pe subiectul voucherelor de vacanţă de 

care mulţi actori economici care operează în sectorul turism au nevoie în momentul de faţă. Astfel, ne dorim 

să ştim: 

 care sunt intențiile Guvernului privind tichetele de vacanță pentru angajații bugetari? Termenul de 1 

iulie 2017 va fi într-adevar implementar? 

 care este calendarul pentru intrarea in vigoare? Mentionam că emitenții de vouchere trebuie să fie 

pregătiți cu echipamentul și stocul de hârtie necesar. Întrebarea este susținută și de industria 

turismului că are, în egală măsură, nevoie de un răspuns la această întrebare pentru a fi pregătiți cu 

pachete turistice. 

 

În aşteptarea unui răspuns, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie. 

 

Cu deosebit respect,  

Dragos Anastasiu 

Leader, Grupul de Lucru pentru Turism 

Coalitia pentru Dezvoltarea României 

 

* 

*   * 

Ȋnfiinţată acum patru ani, CDR reprezintă o inițiativă privată și neafiliată politic, care reunește cele mai importante asociații 

de afaceri din România, precum Consiliul Investitorilor Străini, Fundația Romanian Business Leaders, Asociația Oamenilor 

de Afaceri din România, camere de comerț precum Camera de Comerț Americană în România, Camera de Comerț 

Româno-Germană, Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Franceză în România, Camera de Comerț Britanico – 

Română, Camera de Comerț si Industrie Olanda - România și, cu rol de observator, ambasadele statelor din Uniunea 

Europeană, cât și cele ale unor state non-UE, precum Elveția, Canada, SUA și Japonia. CDR pune la dispoziția Guvernului 

României o platformă de dialog și consultare pe teme aflate pe agenda guvernamentală, cu impact semnificativ asupra 

mediului de afaceri din România. 


