
  

 

Raportul special Sprijinul acordat de UE sectorului 
turismului: 
este nevoie de o orientare strategică nouă și de 
o abordare mai bună în materie de finanțare 

RO 2021 27 



 2 

 

Cuprins 

Puncte 

Sinteză I-VI 

Introducere 01-21 
Importanța turismului în UE 01-05 

Cadrul juridic și instituțional 06-10 

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din 
UE 11-13 

Sprijinul financiar acordat de UE pentru investiții în turism 14-18 

Provocări și tendințe viitoare 19-21 

Sfera și abordarea auditului 22-29 

Observații 30-72 
Strategia UE în domeniul turismului nu este adecvată pentru 
noile provocări cu care se confruntă acest sector 30-43 
Strategia UE în domeniul turismului elaborată de Comisie datează din 2010 31-34 

Statele membre care au făcut obiectul auditului și-au definit propriile 
strategii în domeniul turismului, abordând priorități similare celor din 
strategia UE 35-37 

În contextul impactului pandemiei de COVID-19, este necesară o strategie 
reînnoită a UE privind turismul 38-43 

Sprijinul financiar acordat prin FEDR pentru investiții publice în 
turism în perioada 2014-2020 a abordat obiectivele UE și 
obiectivele naționale în materie de turism, dar deficiențele în 
ceea ce privește selecția proiectelor au limitat eficacitatea acestui 
sprijin 44-64 
Modul în care programele operaționale aferente FEDR au fost concepute era 
în concordanță cu strategiile UE, naționale și regionale în domeniul 
turismului 44-48 

Proiectele sunt selectate utilizând proceduri diferite, însă deficiențele în 
planificarea inițială și în evaluarea nevoilor implică riscuri pentru 
eficacitatea și sustenabilitatea investițiilor cofinanțate de UE în domeniul 
turismului 49-53 



 3 

 

Nu toate proiectele finalizate au avut un impact pozitiv asupra activității 
turistice din regiune 54-56 

Orientările Comisiei acopereau eficacitatea și sustenabilitatea investițiilor în 
turism, dar mai multe aspecte nu au fost abordate 57-59 

Monitorizarea rezultatelor: utilizare limitată a indicatorului comun privind 
turismul și o acoperire neexhaustivă a tipurilor de rezultate ale proiectelor 60-64 

Comisia a pus în aplicare măsuri de atenuare a impactului 
pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din UE 65-72 

Concluzii și recomandări 73-78 

Anexe 
Anexa I – Sursele de finanțare ale UE pentru turism 

Anexa II – Programele operaționale selectate și numărul de 
proiecte incluse în eșantion pentru fiecare program operațional 

Anexa III – Proiecte examinate în cadrul acestui audit 

Anexa IV – Inventarul strategiilor naționale în domeniul 
turismului 

Acronime 

Glosar 

Răspunsurile Comisiei 

Calendar 

Echipa de audit 
  



 4 

 

Sinteză 
I UE este regiunea cea mai vizitată din lume, cu o cotă în 2019 de aproximativ 37 % 
din numărul total de turiști internaționali. Astfel, turismul este un sector economic 
esențial în UE, reprezentând 9,9 % din produsul intern brut și 11,6 % din totalul 
locurilor de muncă în 2019. Pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic și fără 
precedent asupra sectorului turismului, reducând drastic fluxurile turistice și, prin 
urmare, veniturile întreprinderilor din acest sector. Dincolo de șocul imediat, sectorul 
turismului se confruntă cu alte provocări, pe termen mai lung, legate de transformarea 
sa verde și digitală, de competitivitatea sa, de sustenabilitatea și de reziliența sa. 

II UE are un rol complementar în politica în domeniul turismului, sprijinind și 
coordonând acțiunile întreprinse de statele membre. În perioada 2014-2020 nu 
a existat un buget al UE consacrat turismului. Sprijinul financiar pentru turism putea fi 
acordat prin intermediul mai multor programe ale UE. Acest lucru este valabil și pentru 
perioada 2021-2027.  

III Având în vedere importanța industriei turismului în UE, Curtea a decis să 
efectueze un audit pentru a evalua dacă Comisia a contribuit în mod eficace la 
sprijinirea industriei turismului din UE și la completarea acțiunilor statelor membre în 
acest sector în perioada 2014-2020. Curtea a examinat dacă strategia Comisiei în acest 
domeniu a abordat în mod eficace nevoile sectorului și dacă strategia a fost actualizată 
periodic pentru a reflecta prioritățile în schimbare. S-a analizat dacă sprijinul financiar 
acordat prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru investițiile publice 
în turism concorda cu strategiile existente la nivelul UE, la nivel național și la nivel 
regional în domeniul turismului și dacă acest sprijin a fost sustenabil și s-a axat pe 
investiții care aduc o valoare adăugată dincolo de proiectul în sine. În sfârșit, Curtea 
a examinat dacă Comisia a inițiat acțiuni de atenuare a impactului pandemiei de 
COVID-19 asupra sectorului turismului.  

IV Scopul acestui audit este de a contribui la activitatea Comisiei de definire a unei 
strategii cuprinzătoare în domeniul turismului pentru 2030, cu obiective pe termen 
mediu și lung. Curtea se așteaptă ca acest audit să contribuie, de asemenea, la o mai 
bună concepere și punere în aplicare a sprijinului financiar acordat de UE pentru 
investițiile în turism în perioada 2021-2027, în vederea obținerii unor rezultate eficace 
și durabile. 

V Per ansamblu, Curtea a constatat că, în perioada 2014-2020, acțiunile Comisiei de 
sprijinire a industriei turismului din UE au fost parțial eficace: 



 5 

 

o Comisia a prezentat strategia actuală a UE în domeniul turismului în 2010. 
Începând din 2015 și până la pandemia de COVID-19, Comisia a revizuit prioritățile 
legate de turism în contextul unor strategii mai ample în materie de politici, însă 
nu a transpus aceste priorități într-un plan de acțiune concret pentru a sprijini 
punerea lor în aplicare. Ca reacție la impactul dramatic al pandemiei de COVID-19 
asupra sectorului turismului din UE, Comisia a inițiat acțiuni în vederea definirii 
unei agende pentru turism pentru 2030. Curtea consideră că acest lucru 
reprezintă un pas în direcția cea bună, dar anumite elemente nu s-au materializat 
încă. 

o În cadrul programelor operaționale aferente FEDR, prioritățile pentru investițiile 
în turism au fost stabilite în funcție de strategiile existente în domeniul turismului 
la nivelul UE, precum și la nivel național și regional. În urma analizei efectuate de 
Curte cu privire la proiectele din cadrul FEDR în domeniul turismului, s-au 
constatat rezultate mixte: unele proiecte erau sustenabile și au contribuit la 
stimularea activității turistice în regiune, în timp ce altele au avut doar un impact 
limitat. În mai multe cazuri, deficiențele în planificarea inițială a proiectelor și în 
evaluările nevoilor, precum și în etapa de selecție a proiectelor au cauzat reduceri 
ale amplorii acestora, întârzieri și depășiri de costuri în cursul implementării. 
Legislația privind FEDR pentru perioada 2014-2020 includea un singur indicator 
comun de realizare pentru investițiile finanțate prin FEDR în sectorul turismului. 
Pe lângă acesta, statele membre puteau utiliza indicatori specifici programelor. 
Niciun indicator comun de rezultat nu a fost însă utilizat în perioada 2014-2020. 
Indicatorul comun de realizare nu permite măsurarea, în toate cazurile, a gradului 
de realizare a obiectivelor preconizate ale proiectelor, chiar dacă acestea erau 
menționate în propunerea de proiect. Până la sfârșitul anului 2024, Comisia 
trebuie să efectueze o evaluare ex post a sprijinului acordat prin FEDR pentru 
perioada 2014-2020. 

o Sectorul turismului din UE a suferit un șoc fără precedent ca urmare a pandemiei 
de COVID-19. Comisia a prezentat măsuri și propuneri în vederea atenuării 
impactului acestei crize asupra industriei turismului din UE. 

VI În prezentul raport, Curtea recomandă Comisiei: 

o să elaboreze o strategie nouă pentru ecosistemul turistic în UE, care să vizeze în 
mod explicit sprijinirea investițiilor care contribuie la o formă mai durabilă de 
turism; 

o să încurajeze statele membre să aplice, pentru investițiile finanțate prin FEDR în 
sectorul turismului, proceduri de selecție care să susțină această nouă orientare 
strategică.  
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Introducere 

Importanța turismului în UE 

01 „Turismul” se referă la activitatea vizitatorilor care efectuează o călătorie către 
o destinație aflată în afara reședinței lor obișnuite, pentru o perioadă mai mică de un 
an. Aceasta poate fi în interes de afaceri sau de agrement1. Sectorul turismului acoperă 
o gamă largă de activități economice care furnizează bunuri și servicii solicitate de 
vizitatori pentru a-și susține, direct sau indirect, activitatea turistică. Acestea pot fi: 
servicii de transport care facilitează circulația persoanelor, agenții de voiaj și operatori 
de turism; servicii de cazare; servicii de restaurant și de catering; facilități culturale, 
sportive și recreative; și bunuri și servicii turistice locale2. 

02 Uniunea Europeană este regiunea cea mai vizitată din lume (a se vedea figura 1). 
În 2019, UE-27 a primit aproximativ 539 de milioane de turiști din întreaga lume, 
aproape 37 % din totalul global. În același an, veniturile din turismul internațional ale 
UE-27 s-au ridicat la 383 de miliarde de euro, reprezentând 28,9 % din veniturile din 
turism la nivel mondial. Patru state membre ale UE (Franța, Spania, Italia și Germania) 
se află, în mod individual, între primele 10 țări din lume în ceea ce privește sosirile de 
turiști internaționali și veniturile din turism3. 

                                                      
1 Eurostat, Tourism – Overview. 

2 OMT, Methodological notes to the Tourism Statistics Database. 

3 OMT, International Tourism Highlights, ediția 2020. Paginile 8 și 17. Date valabile în luna 
noiembrie 2020. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism
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Figura 1 – Numărul de turiști străini și veniturile din sectorul turismului, 
pe regiuni, în 2019 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza OMT, International Tourism Highlights, ediția 2020. 

03 În 2019, importanța directă și indirectă (efectele de propagare) a sectorului 
turismului pentru PIB-ul UE a fost estimată la 9,9 %. În plus, 11,6 % din totalul forței de 
muncă din UE lucrează în turism (echivalentul a aproximativ 23,5 milioane de locuri de 
muncă)4. Peste 99 % dintre întreprinderile din sectorul turismului din UE sunt 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)5. 

04 Importanța economică a sectorului turismului variază considerabil de la un stat 
membru la altul, de la 4 % la 6 % din PIB în Irlanda, în Polonia, în Belgia și în Lituania 
până la peste 20 % în Croația și în Grecia (a se vedea figura 2). 

                                                      
4 WTTC, Economic Impact Report 2021, Uniunea Europeană. 

5 Comisia Europeană, Annual Single Market Report 2021, SWD(2021) 351 final. 
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Figura 2 – Contribuția turismului la PIB și la ocuparea forței de muncă 
în 2019 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Economic Impact Reports 2021 ale WTTC. 

05 Proporția dintre vizitatorii naționali și cei străini variază de la un stat membru la 
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Figura 3 – Turismul național și turismul internațional, per stat membru – 
ponderile aferente în 2019 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat privind sosirile în structurile de cazare 
turistică – Arrivals at tourist accommodation establishments. 

Cadrul juridic și instituțional 

06 Politica în domeniul turismului este în primul rând o prerogativă a statelor 
membre, UE completând și sprijinind acțiunile acestora. Acțiunea UE implică, în linii 
mari, promovarea competitivității și a dezvoltării întreprinderilor din sector și 
încurajarea cooperării dintre statele membre. Tratatul UE permite, de asemenea, 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Luxemburg

Malta

Croația

Cipru

Slovenia

Grecia

Letonia

Austria

Estonia

Portugalia

Belgia

Spania

Bulgaria
Italia

Republica Cehă

Lituania

Ungaria
Țările de Jos

Slovacia

Danemarca

Franța

Irlanda

Finlanda

Suedia

Germania
Polonia

România

TURIȘTI NAȚIONALI (%) TURIȘTI STRĂINI (%)



 10 

 

stabilirea unor măsuri legislative specifice pentru a completa acțiunile statelor 
membre6. 

07 Obiectivul politicii în domeniul turismului a Comisiei este de „a menține poziția 
Europei în fruntea destinațiilor turistice, maximizând totodată contribuția acestui 
sector la creștere și la ocuparea forței de muncă și promovând cooperarea între țările 
UE, în special prin schimbul de bune practici”7. În 2020, Comisia a definit turismul ca 
fiind unul dintre cele 14 ecosisteme industriale ale politicii sale industriale8. 

08 Principalele părți interesate și organisme instituționale ale UE din acest sector 
sunt:  

o Comisia pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European și Grupul său 
operativ pentru turism; 

o Consiliul Uniunii Europene (în cadrul căruia subiectele legate de turism sunt, în 
general, abordate de Consiliul Competitivitate); 

o Comitetul consultativ pentru turism (TAC)9, prezidat de Comisie (DG GROW), care 
este un forum pentru consultări și coordonare, în cadrul căruia reprezentanți ai 
statelor membre și ai Comisiei fac schimb de informații și discută aspecte legate 
de politica în domeniul turismului și de furnizarea de servicii pentru turiști. 

09 În cadrul Comisiei, există numeroase servicii care se ocupă de subiecte cu 
relevanță directă pentru turism, însă cele două direcții generale principale 
responsabile de politica din acest sector și de finanțarea din partea UE pentru turism 
sunt:  

o Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW), 
serviciul Comisiei responsabil pentru politica în domeniul turismului; și 

                                                      
6 Articolul 195 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Mai mult, o parte din 

legislația cu relevanță pentru turism se sprijină pe un alt temei juridic, de exemplu pe cel 
privind protecția consumatorilor, piața internă sau politica de coeziune. 

7 Comisia Europeană, DG GROW, Overview of EU Tourism Policy. 

8 Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă Strategie industrială pentru Europa” 
[COM(2020) 102 final din 10 martie 2020]. 

9 Decizia Consiliului din 22 decembrie 1986 de stabilire a procedurii de consultare și 
cooperare în domeniul turismului (86/664/CEE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_ro
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o Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO), care gestionează FEDR 
(acest fond furnizează cea mai mare parte a finanțării UE pentru turism) împreună 
cu statele membre. 

De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-19, Direcția Generală Sănătate și 
Siguranță Alimentară (DG SANTE) a jucat un rol special în ceea ce privește pregătirea 
condițiilor necesare pentru restabilirea liberei circulații în interiorul Uniunii.  

10 Printre principalele organizații internaționale din domeniul turismului se numără 
Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (OMT), OCDE și Consiliul Mondial 
al Călătoriilor și Turismului (WTTC). Comisia europeană a turismului (ETC), o asociație 
de organizații de turism naționale, lucrează, de asemenea, la promovarea Europei ca 
destinație turistică pe piețele terțe. 

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului 
din UE 

11 Pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic și fără precedent asupra 
sectorului turismului în întreaga lume, reducând drastic fluxurile turistice și, prin 
urmare, veniturile întreprinderilor din acest sector. În primele trei trimestre ale 
anului 2020, numărul de turiști străini în UE a fost cu 67,5 % mai mic decât cel 
înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019. Scăderea a variat între 46 % și 84 %, în 
funcție de statul membru în cauză (a se vedea figura 4). Majoritatea părților interesate 
din domeniul turismului intervievate de Curte se îndoiesc că cererea turistică va reveni 
până în 2024 la nivelurile de dinainte de criză. 



 12 

 

Figura 4 – Numărul de turiști străini în UE, evoluția observată pentru 
perioada ianuarie-septembrie 2019, comparativ cu aceeași perioadă 
a anului 2020 

 
Note: nu există date disponibile pentru Franța, Irlanda și Polonia. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Barometrului turismului mondial al OMT, decembrie 2020. 

12 Scăderea numărului de vizitatori din cauza restricțiilor de călătorie în vigoare 
a dus la o scădere substanțială a contribuției sectorului turismului la economie. 
În 2020, UE a pierdut aproximativ două milioane de locuri de muncă în sectorul 
călătoriilor și turismului, iar contribuția sa la PIB a fost redusă la jumătate față de 2019 
(de la aproximativ 10 % la 5 % din PIB)10. Destinațiile turistice tradiționale, cum ar fi 

                                                      
10 WTTC, Economic Impact Report 2021, Uniunea Europeană. 
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Croația, Cipru, Grecia, Malta și Spania, au suferit cele mai mari reduceri (de peste 
60 %), la fel ca Irlanda (a se vedea figura 5). 

Figura 5 – Reducerea contribuției călătoriilor și turismului la PIB în 
fiecare stat membru, între 2019 și 2020 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Economic Impact Reports 2021 ale WTTC. 

13 Capacitatea de investiții a sectorului turismului a fost, de asemenea, profund 
afectată. În contextul pachetului Next Generation EU propus în mai 2020, Comisia 
a estimat că, în 2020 și 2021, ecosistemul turistic ar urma să sufere o scădere 
a veniturilor cu aproximativ 171 de miliarde de euro în UE, din cauza consecințelor 
pandemiei și ale restricțiilor de călătorie11. Dintre cele 14 ecosisteme de afaceri 
analizate de Comisie, turismul este industria ale cărei nevoi de bază în materie de 
investiții sunt estimate a fi cele mai mari și cu mult peste nevoile majorității celorlalte 
ecosisteme. Conform estimărilor Comisiei, nevoile de bază în materie de investiții 

                                                      
11 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Identifying Europe's recovery needs, 

accompanying the document Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions, Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation, 
SWD(2020) 98 final din 27 mai 2020. 
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pentru redresarea ecosistemului turistic se ridică la 161 de miliarde de euro (fără să se 
ia în calcul nevoile de investiții legate de tranziția verde și de cea digitală). 

Sprijinul financiar acordat de UE pentru investiții în turism 

14 În cadrul financiar multianual (CFM) nu există un buget consacrat turismului. Mai 
multe inițiative și programe ale UE pot oferi finanțare pentru investiții în turism. În 
perioada 2014-2020, au existat 12 programe care puteau fi utilizate pentru a finanța 
acțiuni în sectorul turismului, în gestiune directă sau în gestiune partajată. Pentru 
perioada 2021-2027, acest număr va crește la 14 astfel de programe, incluzându-le și 
pe cele create pentru a atenua impactul pandemiei de COVID-19. În anexa I sunt 
enumerate programele legate de turism din ambele perioade și este oferită 
o prezentare generală a tipurilor de acțiuni sprijinite de fiecare dintre aceste 
programe. Cadrul legislativ pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) din 
perioada 2021-2027 include un obiectiv specific de politică legat de turismul durabil12. 
În afară de acest obiectiv specific, turismul durabil poate fi sprijinit prin alte obiective 
de politică atât timp cât investițiile contribuie la atingerea obiectivului respectiv și 
respectă condițiile favorizante sau cerințele aplicabile. 

15 FEDR furnizează cea mai mare parte a sprijinului financiar al UE pentru investiții 
legate în mod direct de turism: aproximativ 6,4 miliarde de euro și aproximativ 
4,3 miliarde de euro au fost puși la dispoziție până în prezent prin FEDR pentru 
perioada 2007-2013 (a se vedea tabelul 1) și, respectiv, pentru perioada 2014-2020 
(a se vedea tabelul 2). 

                                                      
12 Articolul 3 alineatul (1) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) 2021/1058 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune. 
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Tabelul 1 – Alocările din bugetul FEDR pentru turism (2007-2013) 

Codul de 
intervenție Descriere 

Suma declarată 
(în milioane de 

euro) 

55 Promovarea activelor naturale 844 

56 Protecția și valorificarea patrimoniului natural 765 

57 Alte măsuri de sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciilor turistice 4 830 

 TOTAL 6 439 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza platformei de date deschise privind fondurile ESI a 
Comisiei. 

Tabelul 2 – Alocările din bugetul FEDR pentru turism (2014-2020) 

Codul de 
intervenție Descriere 

Suma declarată 
(în milioane de 

euro) 

74 Dezvoltarea și promovarea activelor turistice în 
cadrul IMM-urilor 561 

75 Dezvoltarea și promovarea serviciilor turistice 
în sau pentru IMM-uri 1 140 

91 Dezvoltarea și promovarea zonelor naturale 1 180 

92 Protejarea, dezvoltarea și promovarea 
activelor turistice 830 

93 Dezvoltarea și promovarea serviciilor turistice 
publice  546 

 TOTAL 4 257 
Sursa: platforma de date deschise privind fondurile ESI a Comisiei. 

16 Autoritățile publice din statele membre selectează proiectele care urmează să fie 
finanțate prin intermediul programelor operaționale și monitorizează punerea lor în 
aplicare. În limitele competențelor sale de reglementare, Comisia supraveghează 
punerea în aplicare a programelor operaționale pentru a se asigura că banii sunt 
cheltuiți în mod eficace. Figura 6 prezintă alocarea finanțării din FEDR pentru codurile 
de intervenție turistică în fiecare stat membru în ultimele două perioade de 
programare. 
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Figura 6 – Alocările din bugetul FEDR pentru turism, per stat membru (în 
milioane de euro) 

 
Note: în Luxemburg nu a fost alocat niciun buget pentru codurile de intervenție turistică; cheltuielile 
legate de turism aferente programelor operaționale transfrontaliere nu sunt incluse. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza platformei de date deschise privind fondurile ESI a 
Comisiei. 
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17 Mecanismul de redresare și reziliență (MRR)13 oferă statelor membre 
posibilitatea de a finanța investiții și reforme, inclusiv în sectorul turismului, ca parte 
a planurilor lor naționale de redresare și reziliență. Conform situației din 
octombrie 2021, 26 din 27 de astfel de planuri fuseseră prezentate Comisiei și 19 
fuseseră adoptate de Consiliu. Finanțarea disponibilă prin MRR trebuie angajată până 
la sfârșitul anului 2023. Comisia are obligația de a întocmi un raport de evaluare 
privind implementarea MRR până în februarie 2024, precum și un raport de evaluare 
ex post până în decembrie 2028. 

18 Așa cum se prezenta situația la momentul auditului Curții, în cazul celor 
patru state membre vizate de acesta, planul național de redresare și reziliență al 
Spaniei a fost aprobat de Comisie în iunie 2021 și adoptat ulterior de Consiliu în 
iulie 2021, planul național de redresare și reziliență al României a fost aprobat de 
Comisie în septembrie 2021, în timp ce planurile celorlalte două state membre se află 
încă în etapa de evaluare la nivelul Comisiei. Trei dintre aceste patru state membre 
(Polonia, Spania și România) au inclus în proiectele lor de planuri un sprijin specific 
pentru investiții în sectorul turismului (a se vedea tabelul 3). 

                                                      
13 Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 

12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 
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Tabelul 3 – Sprijinul pentru turism prevăzut în cadrul planurilor de 
redresare și reziliență ale statelor membre vizate de audit 

Statul membru Sprijinul pentru turism Pachetul financiar (în 
milioane de euro) 

Polonia 

Sprijinul este acordat în cadrul 
componentei „Asigurarea rezilienței 
economiei în situații de criză, 
creșterea productivității și crearea 
de locuri de muncă de înaltă 
calitate”. 

500 

Spania 

În cadrul priorității „Modernizarea și 
digitalizarea ecosistemului 
întreprinderilor noastre”, a fost 
elaborat un plan pentru 
modernizarea și competitivitatea 
sectorului turismului. 

3 400 

România 

În cadrul componentei turistice și 
culturale a celui de al patrulea pilon 
privind coeziunea socială și 
teritorială, se acordă sprijin pentru 
încurajarea transportului și 
turismului pe bicicletă, pedestru și 
cu alte forme nemotorizate, precum 
și pentru punerea în aplicare 
a strategiei de turism cultural a 
României. 

449 

Ungaria Nu există măsuri specifice legate de 
turism. - 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei planurilor de redresare și reziliență ale statelor 
membre care au făcut obiectul auditului. 

Provocări și tendințe viitoare 

19 Pe termen scurt, majoritatea experților din organizațiile internaționale pe care 
Curtea i-a intervievat consideră că vacanțele în țară și în regiune, precum și călătoriile 
scurte vor predomina cererea turistică, odată ce impactul imediat al pandemiei de 
COVID-19 va fi depășit. Și mai important însă, dezvoltarea sectorului turismului din UE 
se confruntă cu provocări majore pe termen mediu și lung legate în special de 



 19 

 

transformarea sa ecologică, de digitalizarea sa și de integrarea noilor tehnologii, 
precum și de competitivitate și reziliență14. 

20 Între timp, comportamentul turistic evoluează, de asemenea, către noi tipare, 
reflectând unele dintre provocările menționate mai sus. Cererea turistică viitoare va fi 
probabil determinată de creșterea gradului de sensibilizare cu privire la mediu, de 
utilizarea extinsă a serviciilor digitale și a noilor tehnologii, de trecerea la experiențe de 
călătorie mai personalizate, de turismul de wellness și de o mai bună interacțiune cu 
comunitățile și cultura locală, precum și de preocupările tot mai mari cu privire la 
protocoalele în materie de siguranță și sănătate (a se vedea figura 7). 

Figura 7 – Noi tendințe în turism 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei documentelor furnizate de OMT, de OCDE și de 
WTTC. 

                                                      
14 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Scenarios towards co-creation of transition 

pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem, 
SWD(2021) 164 final din 21 iunie 2021. 
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21 În această privință, turismul durabil este unul dintre cele mai importante 
concepte legate de dezvoltarea turismului. Acesta presupune echilibrarea aspectelor 
de mediu, economice și socioculturale ale dezvoltării turismului, pentru a se garanta 
durabilitatea turismului pe termen lung15. Este vorba, de asemenea, despre modul în 
care ar putea fi abordat impactul turismului asupra schimbărilor climatice. În UE, 
Pactul verde european16 oferă cadrul de politici general pentru realizarea unui turism 
durabil.  

                                                      
15 OMT, Sustainable development. 

16 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pactul verde european, 
COM(2019) 640 final din 18 martie 2020. 

https://www.unwto.org/sustainable-development?_sm_au_=iVVFgjZ4f6nT7Lj5VkFHNKt0jRsMJ
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Sfera și abordarea auditului 
22 Auditul Curții a evaluat dacă acțiunile Comisiei menite să sprijine industria 
turismului din UE în perioada 2014-2020 au fost eficace. În acest scop, Curtea 
a examinat dacă: 

— strategia Comisiei în domeniul turismului a abordat în mod eficace nevoile 
sectorului turismului și a fost actualizată periodic pentru a reflecta prioritățile în 
schimbare; 

— sprijinul financiar din partea FEDR pentru investițiile publice în turism concorda cu 
strategiile existente la nivelul UE, la nivel național și la nivel regional în domeniul 
turismului și dacă acest sprijin a fost sustenabil și s-a axat pe investiții care aduc 
o valoare adăugată dincolo de proiectul în sine; 

— Comisia a întreprins acțiuni de atenuare a efectelor pandemiei de COVID-19 
asupra sectorului turismului.  

23 Pentru a răspunde la aceste întrebări, Curtea a analizat activitățile desfășurate de 
Comisie și documentația disponibilă în legătură cu strategia acesteia în domeniul 
turismului, cooperarea sa cu statele membre, precum și sprijinul și orientările oferite 
de aceasta pentru finanțarea investițiilor în turism, în special prin intermediul FEDR. 
Analiza a acoperit activitățile desfășurate de DG GROW și de DG REGIO. 

24 Curtea a examinat programul operațional din cadrul FEDR cu cea mai mare 
relevanță din punctul de vedere al cheltuielilor legate de turism din patru state 
membre (Ungaria, Polonia, România și Spania), pentru a înțelege modul în care acesta 
a fost conceput sub aspectul investițiilor în turism. Curtea a selectat aceste state 
membre pe baza cuantumului finanțării primite din partea UE pentru investiții în 
turism, a importanței sectoarelor lor turistice pentru PIB-ul lor și pe baza diversității 
geografice. 

25 A fost examinat un eșantion de 32 de proiecte de turism publice finanțate prin 
FEDR și implementate de autorități publice în aceste patru țări. S-a pus accentul pe 
aceste proiecte deoarece aveau potențialul de a stimula dezvoltarea industriei 
turismului în regiunea respectivă. Eșantionul a cuprins 17 proiecte implementate în 
perioada 2014-2020 și a fost utilizat pentru a se evalua selecția, punerea în aplicare și 
monitorizarea rezultatelor acestora. Pentru ca sustenabilitatea proiectelor să poată fi 
analizată mai în detaliu, Curtea a selectat, de asemenea, 15 proiecte finalizate din 
perioada 2007-2013 din aceleași țări. Anexa II enumeră programele operaționale 
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selectate de Curte, precum și numărul de proiecte incluse în eșantion pentru fiecare 
program operațional. Anexa III include hărți pe care sunt indicate titlul și locația 
proiectelor examinate în vederea acestui audit. 

26 Curtea a identificat măsurile-cheie propuse de Comisie ca răspuns la impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului european. În fine, Curtea 
a acoperit acțiunile Comisiei legate de conceperea sprijinului financiar acordat de UE 
turismului pentru perioada 2021-2027. 

27 Curtea a intervievat: 

o membri ai personalului Comisiei, reprezentanți ai autorităților competente (de 
exemplu, ministerele responsabile de turism), autoritățile de management ale 
programelor operaționale selectate și beneficiarii proiectelor incluse în eșantion 
din cele patru state membre; 

o experți din organizații internaționale majore din domeniul turismului: Organizația 
Mondială a Turismului a ONU (OMT), OCDE, Consiliul Mondial al Călătoriilor și 
Turismului (WTTC), Comisia europeană a turismului (ETC), Asociația Europeană a 
Agenților de Voiaj și a Operatorilor de Turism (ECTAA) și NECSTouR (Rețeaua 
regiunilor europene pentru turism competitiv și durabil). 

28 Din cauza restricțiilor legate de COVID-19 care erau în vigoare în cursul auditului, 
Curtea nu a fost în măsură să efectueze vizite la fața locului în cele patru state membre 
vizate de acesta. Prin urmare, nu au fost colectate probe directe legate de 
implementarea fizică a proiectelor selectate. Toate observațiile Curții cu privire la acest 
aspect se bazează pe documente justificative. 

29 Scopul acestui audit este de a contribui la activitatea Comisiei de definire a unei 
strategii cuprinzătoare în domeniul turismului pentru 2030, care include obiective pe 
termen mediu și lung. Curtea se așteaptă ca acest audit să contribuie, de asemenea, la 
o mai bună concepere și punere în aplicare a sprijinului financiar acordat de UE pentru 
investițiile în turism în perioada 2021-2027, în vederea obținerii unor rezultate eficace 
și durabile. 
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Observații 

Strategia UE în domeniul turismului nu este adecvată pentru 
noile provocări cu care se confruntă acest sector 

30 Comisia își stabilește orientările de politică și prioritățile de finanțare, pe baza 
obiectivelor definite de legiuitori, în strategii sau în documente similare. Pentru a fi 
eficace, o strategie ar trebui să definească priorități specifice, să identifice acțiunile de 
sprijin ale UE și calendarul acestora și să descrie resursele necesare pentru punerea ei 
în aplicare. De asemenea, strategia ar trebui să răspundă nevoilor și provocărilor în 
continuă evoluție ale sectorului și să fie actualizată în consecință. Curtea a examinat 
strategia Comisiei în domeniul turismului în vigoare în perioada 2014-2020, precum și 
strategiile de la nivel național din cele patru state membre vizate de audit. În plus, au 
fost colectate opiniile părților interesate cu privire la abordarea Comisiei în ceea ce 
privește turismul. 

Strategia UE în domeniul turismului elaborată de Comisie datează 
din 2010 
Comisia și-a actualizat de două ori prioritățile în materie de turism în 
perioada 2014-2020, dar fără să modifice și strategia 

31 În iunie 2010, Comisia a publicat o comunicare prin care stabilește cea mai 
recentă strategie a UE în domeniul turismului17. În comunicarea respectivă, Comisia 
a declarat că intenționează „să favorizeze o abordare coordonată a inițiativelor legate 
de turism și să definească un nou cadru de acțiune pentru a își întări în mod durabil 
competitivitatea și capacitatea de creștere”. Au fost identificate patru priorități 
generale pentru promovarea turismului (a se vedea figura 8) și un set de acțiuni 
specifice ale Comisiei asociate acestor priorități. Comisia nu a indicat însă niciun 
termen pentru punerea lor în aplicare. În sfârșit, strategia Comisiei nu preciza nici 
modul în care statele membre și direcțiile generale ale acesteia ar trebui să utilizeze 
fondurile UE disponibile în vederea concretizării acestor priorități. 

                                                      
17 Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul Social și Economic 

European și Comitetul Regiunilor – Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un 
nou cadru politic pentru turismul european, COM(2010) 0352 final. 
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Figura 8 – Evoluția priorităților privind turismul 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza COM(2010) 0352 final și a proceselor-verbale ale 
reuniunilor TAC. 

32 De atunci, prioritățile în materie de turism – deși nu și strategia în sine – au fost 
revizuite de două ori în urma numirii de noi comisii, după consultarea cu TAC: 

o În decembrie 2015, Comisia a anunțat un set de priorități revizuite pentru turism. 
Acest set de priorități reflecta apariția unor elemente noi, relevante pentru 
dezvoltarea sectorului turismului, care nu fuseseră abordate în comunicarea 
din 2010, cum ar fi digitalizarea și îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor 
lucrătorilor din turism. Cu toate acestea, prioritățile revizuite nu au fost însoțite 
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de acțiuni specifice, deși acestea fuseseră propuse inițial în documentul de 
dezbatere al Comisiei adresat statelor membre18. 

o În noiembrie 2019, Comisia a adaptat prioritățile UE în domeniul turismului 
pentru a fi în conformitate cu Pactul verde european, acordând o atenție 
deosebită turismului durabil și responsabil și lărgind sfera componentei digitale 
prin includerea turismului inteligent și a inovării. Din nou, aceste priorități 
adaptate nu au fost asociate nici cu acțiuni specifice, nici cu propuneri privind 
modul optim de utilizare a fondurilor UE pentru a le realiza.  

33 Strategia pusă în aplicare în mod oficial este în continuare cea definită în 
comunicarea din 2010. În plus, deși Comisia și-a revizuit prioritățile legate de turism în 
perioada 2014-2020 în contextul unor strategii mai ample în materie de politici, 
aceasta nu a stabilit un plan de acțiune pentru a sprijini punerea în aplicare a strategiei 
sale și a priorităților sale revizuite.  

Începând din 2014 a avut loc o reducere semnificativă a personalului Comisiei care 
lucrează pentru politica în domeniul turismului 

34 Lipsa de ambiție în definirea unei noi strategii în domeniul turismului se reflectă, 
de asemenea, în evoluția numărului de membri ai personalului care se ocupă în mod 
direct de această politică în cadrul Comisiei. Până în 2014, au existat două unități care 
se ocupau de chestiuni legate de turism19 (una referitoare la chestiuni de politică 
generală și alta axată pe instrumente culturale pentru turism), numărând aproximativ 
40 de angajați în total. În 2014, la înființarea DG GROW, această direcție avea în 
structura sa o unitate care se ocupa de turism, formată din personalul celor 
două unități existente anterior, care era însă responsabilă și pentru chestiunile legate 
de industria textilă și de industriile creative. Între 2014 și 2018, efectivul total de 
personal al acestei unități a fost redus la jumătate. Reorganizarea din martie 2021 a 
DG GROW nu a schimbat în mod semnificativ situația: a fost înființată o unitate 
responsabilă în prezent de industria turismului și industria textilelor, însă efectivul de 
personal care se ocupă în mod direct de chestiuni legate de turism a rămas 
asemănător (12 persoane). 

                                                      
18 Schimb de opinii cu Grupul de lucru la nivel înalt pentru competitivitate și creștere 

(COMPCRO) al Consiliului, 21.4.2015. 

19 Cele două unități făceau parte din Direcția Generală Întreprinderi și Industrie (DG ENTR). 
Aceasta a fuzionat în 2014 cu Direcția Generală Piața Internă și Servicii (DG MARKT) pentru 
a forma DG GROW. 



 26 

 

Statele membre care au făcut obiectul auditului și-au definit propriile 
strategii în domeniul turismului, abordând priorități similare celor din 
strategia UE 

35 Fiecare stat membru își stabilește propria strategie în domeniul turismului. În 
anexa IV sunt enumerate strategiile naționale existente în domeniul turismului în 
toate statele membre. Curtea se aștepta ca strategiile UE și cele naționale să fie 
compatibile și să fi fost elaborate în mod coordonat. În ceea ce privește cele 
patru state membre vizate de acest audit, Curtea a examinat dacă strategiile lor în 
domeniul turismului țin seama de strategia Comisiei (strategiile sunt prezentate în 
caseta 1). 

Caseta 1 – Aspecte esențiale din strategiile în domeniul turismului 
ale celor patru state membre vizate 

Ungaria 

Actuala strategie națională în domeniul turismului este „Strategia națională de 
dezvoltare a turismului 2030”20. Obiectivul său pe termen lung este ca turismul să 
devină un sector de frunte pentru creșterea economică a țării. Cu toate acestea, ca 
urmare a pandemiei de COVID-19, strategia este în curs de revizuire. Autoritățile 
maghiare au subliniat că sustenabilitatea, împreună cu securitatea și digitalizarea, 
va avea o importanță primordială în cadrul noii strategii. 

Polonia 

Strategia națională în domeniul turismului în vigoare este intitulată „Programul de 
dezvoltare a turismului până în 2020”21. Printre domeniile prioritare ale strategiei 
se numără: sisteme moderne de gestionare a turismului; resurse umane 
competente pentru turism; turismul competitiv; și stimularea dezvoltării regionale 
și locale și a calității vieții cetățenilor. Elaborarea unei noi strategii se află într-o 
etapă preliminară. 

România 

Există un masterplan al investițiilor în turism, alături de două strategii sectoriale 
naționale: strategia de dezvoltare a ecoturismului și strategia pentru dezvoltarea 

                                                      
20 Agenția maghiară pentru turism, Strategia națională de dezvoltare a turismului 2030, 

octombrie 2017. 

21 Ministerul Sportului și Turismului, Programul de dezvoltare a turismului până în 2020, 
septembrie 2015. 
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turismului balnear22. Guvernul României lucrează la o strategie națională integrată 
în domeniul turismului. Principalul obiectiv al acestei strategii este ca România să 
devină o destinație turistică de înaltă calitate până în 2030, axată pe patrimoniul 
său cultural și natural unic. Din cauza provocărilor generate de pandemia de 
COVID-19, această activitate este suspendată pentru moment. 

Spania 

Actuala strategie națională în domeniul turismului constă în planul pentru turism 
al Spaniei din cadrul Orizont 202023, care a fost parțial revizuit de-a lungul timpului 
pentru a include noi elemente și pentru a actualiza diverse acțiuni și linii 
strategice. O nouă strategie națională pentru turismul durabil 2030 este în curs de 
elaborare. Ea va lua în considerare impactul pandemiei de COVID-19 și va stabili 
orientări strategice pentru politica în domeniul turismului în Spania, analizând 
provocările cu care se va confrunta sectorul turismului în următorul deceniu. 

36 Per ansamblu, analiza Curții a arătat că toate cele patru strategii naționale 
abordau priorități similare celor identificate în strategia Comisiei, cum ar fi 
sustenabilitatea și calitatea turismului, digitalizarea și competitivitatea. Niciuna nu face 
referire la prioritățile comunicării Comisiei din 2010 și nici la vreuna dintre actualizările 
acestora din 2015 și din 2019. 

37 Strategiile acestor patru state membre sunt în curs de revizuire, astfel încât să fie 
relevante pentru perioada până în 2030. Întrucât activitatea este desfășurată de 
fiecare stat membru în mod independent, există riscul ca aspectele transfrontaliere ale 
turismului să nu fie abordate în mod adecvat. Între timp, Comisia pregătește o agendă 
a UE în domeniul turismului pentru 2030 (a se vedea punctul 41). 

                                                      
22 Guvernul României: Hotărârea nr. 558 din 4 august 2017 privind Masterplanul investițiilor 

în turism, Hotărârea nr. 571 din 8 august 2019 privind aprobarea Strategiei pentru 
dezvoltarea turismului balnear și Hotărârea nr. 358 din 30 mai 2019 privind aprobarea 
Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului. 

23 Ministerul Industriei, Turismului și Comerțului, Planul de turism al Spaniei din cadrul 
Orizont 2020, noiembrie 2007. 
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În contextul impactului pandemiei de COVID-19, este necesară 
o strategie reînnoită a UE privind turismul 
Autoritățile naționale apreciază într-un mod mai pozitiv strategia Comisiei din 
perioada 2014-2020 decât reprezentanții industriei turismului 

38 Autoritățile naționale responsabile pentru politica în domeniul turismului din cele 
patru state membre vizate de prezentul audit au evaluat în general pozitiv prioritățile 
UE din domeniul turismului din perioada 2014-2020 și acțiunile de sprijin în acest sens 
ale Uniunii. Totodată, acestea au subliniat însă că, având în vedere impactul pandemiei 
de COVID-19 asupra sectorului turismului, ar fi important să se actualizeze strategia UE 
în domeniul turismului ca răspuns la circumstanțele în schimbare și să se schițeze calea 
către un sector mai rezilient în viitor. 

39 Între timp, reprezentanții industriei turismului din UE și ai organizațiilor 
internaționale de turism intervievați în cadrul acestui audit au declarat că, în ciuda 
poziției sale de lider mondial ca destinație turistică, UE nu dispune de o strategie 
comună în domeniul turismului și nici de o foaie de parcurs pentru viitorul acestui 
sector. În plus, aceștia au precizat că Comisia ar trebui să joace rolul de lider atât în 
elaborarea unei astfel de strategii, cât și în punerea sa în aplicare.  

Comisia a luat primele inițiative în vederea unei noi strategii în domeniul turismului 

40 În mai 2020, având în vedere impactul profund al pandemiei de COVID-19 asupra 
sectorului turismului, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Turism și transport în 
2020 și ulterior”24. Comunicarea includea recomandări pe termen scurt pentru 
abordarea impactului COVID-19 asupra sezonului de vară 2020 (a se vedea punctul 66). 
În ceea ce privește aspectul prospectiv, Comisia a propus organizarea unei Convenții 
europene privind turismul pentru a reflecta asupra turismului de mâine și pentru 
a demara elaborarea unei Agende europene pentru turism pentru 2050.  

41 În mai 2021, Comisia a anunțat lansarea unei acțiuni specifice: „cocrearea de 
parcursuri de tranziție verde și digitală”25. Ulterior, în iunie 2021, Comisia a publicat 

                                                      
24 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor – „Turism și transport în 2020 și ulterior”, 
COM(2020) 550 final din 29 iunie 2020. 

25 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: „Actualizarea noii Strategii industriale 2020: construirea 
unei piețe unice mai puternice pentru a sprijini redresarea Europei”, COM(2021) 350 final 
din 5 mai 2021. 
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documentul intitulat Scenarios towards co-creation of transition pathway for tourism 
for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem26, care se referă la perioada 
până în 2030. De asemenea, Comisia a inițiat o consultare publică cu scopul de 
a identifica acțiunile cele mai adecvate pentru atingerea acestui obiectiv. 

Legiuitorii UE cer o nouă strategie post-COVID-19 a UE în domeniul turismului 

42 Parlamentul European a cerut cu insistență Comisiei să își actualizeze strategia în 
domeniul turismului27. În martie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind 
„stabilirea unei strategii a UE pentru turismul durabil”28, în care a solicitat Comisiei să 
prezinte un plan de acțiune în 2021 și să elaboreze o strategie actualizată a UE care să 
o înlocuiască pe cea prezentată în comunicarea din 2010 privind turismul durabil și 
strategic. 

43 În aceeași ordine de idei, Consiliul Competitivitate, în cadrul unei reuniuni din 
mai 202129, a invitat Comisia și statele membre să elaboreze o agendă europeană 
pentru turism pentru 2030/2050. Acest lucru ar trebui să se realizeze în cooperare cu 
părțile interesate relevante și să abordeze principalele provocări strategice pentru 
a impulsiona tranziția verde și cea digitală a ecosistemului turistic și pentru a-i 
consolida competitivitatea, reziliența și sustenabilitatea. 

                                                      
26 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Scenarios towards co-creation of transition 

pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem, 
SWD(2021) 164 final din 21 iunie 2021. 

27 Rezoluția Parlamentului European din 29 octombrie 2015 referitoare la noile provocări și 
concepte pentru promovarea turismului în Europa (2014/2241(INI)) și Rezoluția 
Parlamentului European din 19 iunie 2020 referitoare la transport și turism în 2020 și 
ulterior (2020/2649(RSP)). 

28 P9_TA(2021)0109 – Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la 
elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil (2020/2038(INI)). 

29 Tourism in Europe for the next decade: sustainable, resilient, digital, global and social – 
Concluziile Consiliului (adoptate la 27 mai 2021). 
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Sprijinul financiar acordat prin FEDR pentru investiții publice în 
turism în perioada 2014-2020 a abordat obiectivele UE și 
obiectivele naționale în materie de turism, dar deficiențele în 
ceea ce privește selecția proiectelor au limitat eficacitatea 
acestui sprijin 

Modul în care programele operaționale aferente FEDR au fost concepute 
era în concordanță cu strategiile UE, naționale și regionale în domeniul 
turismului 

44 Curtea a examinat modul în care Comisia evaluase coerența acordurilor de 
parteneriat și a programelor operaționale cu strategia și cu prioritățile sale din 
domeniul turismului. Ea a examinat, de asemenea, dacă prioritățile de investiții ale 
programelor operaționale erau conforme cu strategiile naționale sau regionale în 
vigoare în domeniul turismului, care sunt definite independent, în afara programării 
UE. 

45 DG REGIO, în consultare cu alte direcții generale ale Comisiei, a condus procesul 
de evaluare a coerenței dintre obiectivele tematice și prioritățile de investiții din 
programele operaționale, pe de o parte, și conținutul acordurilor de parteneriat, de 
cealaltă parte. Această evaluare face parte din procesul care duce la adoptarea 
programelor operaționale. 

46 În urma evaluării de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor 
operaționale aferente FEDR selectate, statele membre au primit o serie de remarci în 
scrisorile oficiale de observații cu privire la programele operaționale. Observațiile 
referitoare la turism din aceste scrisori s-au axat pe coerența cu strategiile globale în 
materie de dezvoltare regională. Comisia a solicitat clarificări și informații 
suplimentare, ceea ce a declanșat corecții în programele operaționale. 

47 Cadrul de reglementare al FEDR pentru perioada 2014-2020 nu includea nicio 
prioritate de investiții specifică și nicio condiționalitate ex ante pentru investițiile în 
turism. Întrucât nu exista nicio obligație juridică în acest sens, Comisia nu a verificat în 
mod specific coerența programelor operaționale cu prioritățile strategiei UE în 
domeniul turismului sau cu strategiile naționale sau regionale existente în acest sector. 

48 Per ansamblu, analiza Curții a arătat că sprijinul financiar pentru investițiile în 
turism realizate prin programele operaționale aferente FEDR examinate în cadrul 
acestui audit a fost direcționat într-un mod care concorda cu evaluarea ex ante 
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efectuată de autoritățile de management și cu dispozițiile acordului de parteneriat 
respectiv. Pentru programele operaționale selectate, Curtea a identificat următoarele 
patru priorități generale comune: 

o dezvoltarea de infrastructuri și produse turistice; 

o stimularea competitivității întreprinderilor din domeniul turismului; 

o protejarea și promovarea siturilor naturale și culturale ca resurse turistice; 

o promovarea dezvoltării economiilor locale și a creării de locuri de muncă. 

Toate aceste priorități erau, în general, în concordanță cu obiectivele planurilor de 
dezvoltare regională existente și, după caz, cu strategiile naționale și regionale 
specifice în domeniul turismului. 

Proiectele sunt selectate utilizând proceduri diferite, însă deficiențele în 
planificarea inițială și în evaluarea nevoilor implică riscuri pentru 
eficacitatea și sustenabilitatea investițiilor cofinanțate de UE în 
domeniul turismului 

49 Curtea a examinat modul în care fuseseră selectate și puse în aplicare un eșantion 
de proiecte depuse de autoritățile publice din cele patru state membre. În special, 
Curtea a examinat dacă criteriile de selecție a proiectelor erau în conformitate cu 
prioritățile de investiții ale programului operațional respectiv și cu strategiile naționale 
și regionale în domeniul turismului, dacă procesul de selecție a proiectelor asigurase 
selecția doar a proiectelor mature și bine planificate și dacă proiectele selectate au fost 
puse în aplicare în mod eficace, dacă erau sustenabile și dacă au avut un impact care 
depășea cadrul lor individual. 

Statele membre au utilizat proceduri de selecție diferite 

50 Statele membre au utilizat proceduri diferite pentru a evalua și a selecta 
proiectele din domeniul turismului prezentate de autoritățile publice: cereri 
competitive de propuneri, cereri de exprimare a interesului, o procedură de tipul 
„primul venit – primul servit” sau liste preselectate de situri turistice care să fie 
sprijinite. Toate aceste proceduri pot fi legitime pentru acest tip de proiecte și alegerea 
procedurii care urmează să fie aplicată ține de competența statelor membre. Analiza 
Curții sugerează că procedurile de selecție au fost, în general, în conformitate cu 
normele aplicabile, cu orientările strategice și cu criteriile de selecție aprobate în 
programul operațional corespunzător. 
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Mai multe proiecte nu au beneficiat de o planificare inițială adecvată și nici de 
o evaluare adecvată a nevoilor 

51 În cazul mai multor proiecte dintre cele examinate, Curtea a constatat că 
propunerile de proiecte nu erau însoțite de o planificare inițială adecvată sau de 
evaluări adecvate ale nevoilor și nici de o analiză a cererii. Acest lucru a condus adesea 
la întârzieri, la depășiri ale costurilor și la modificări ale amplorii proiectelor în cursul 
implementării acestora (a se vedea un astfel de exemplu în caseta 2). 

Caseta 2 – Exemplu de proiect din Spania care s-a confruntat cu 
o reducere semnificativă a amplorii și cu întârzieri 

În 2017 a fost demarat un proiect pentru construirea a trei piste pentru biciclete 
cu o lungime totală de 368 km, una dintre acestea făcând parte din ruta 
EuroVelo 8, în provincia spaniolă Cadiz. Bugetul inițial a fost de 13,1 milioane de 
euro, din care 10,5 milioane de euro urmau să fie puși la dispoziție de UE. 
Proiectul a avut drept scop să contribuie la dezvoltarea turismului durabil în 
regiune. Cu toate acestea, în cursul punerii în aplicare, amploarea proiectului 
a fost redusă în mod semnificativ la o lungime-țintă de 149 km din cauza diferitor 
probleme administrative și tehnice neprevăzute în faza de planificare a proiectului. 
Până în martie 2021, erau funcționali doar doi kilometri de piste pentru biciclete. 

În ciuda acestei reduceri semnificative a amplorii, bugetul inițial a fost majorat cu 
aproximativ 30 %, ajungând la 17,3 milioane de euro, din care 13,8 milioane de 
euro urmau să fie furnizați de UE. Creșterea bugetului s-a datorat modificărilor în 
ceea ce privește proiectarea și detaliile de construcție: de exemplu, modificări 
menite să îmbunătățească robustețea pistelor în vederea reducerii la minimum 
a întreținerii lor viitoare sau amenajarea unor piste mai lungi pentru a evita 
drumurile sau cursurile de apă. Proiectul, planificat inițial să fie finalizat până la 
sfârșitul anului 2020, este în prezent prevăzut să fie finalizat până în iunie 2023. 

52 În special, întârzierile în punerea în aplicare a proiectelor au reprezentat 
o problemă frecventă în cadrul proiectelor incluse în eșantion. Dintre cele 17 proiecte 
eșantionate pentru perioada 2014-2020, 11 au înregistrat întârzieri sau se preconiza că 
vor înregistra întârzieri de cel puțin șase luni față de data finală convenită în acordul de 
grant inițial. Printre acestea se numără patru proiecte în Ungaria, unul în Polonia, două 
în România și patru în Spania. Un alt proiect din Ungaria a fost retras în cursul 
activității de audit pe teren a Curții. Principalele motive care explică aceste întârzieri 
sunt legate de: 

o probleme administrative: proceduri de licitație îndelungate sau eșuate, întârzieri 
în obținerea autorizațiilor de construcție, dificultăți în achiziționarea terenurilor, 
schimbări în administrațiile regionale/locale;  
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o probleme legate de execuția lucrărilor: aspecte tehnice sau de mediu din cauza 
cărora este necesară refacerea proiectului, suspendarea temporară a lucrărilor 
din cauza condițiilor meteorologice, măsuri restrictive legate de pandemia de 
COVID-19. 

53 O altă deficiență specifică în planificarea proiectelor care poate pune în pericol 
eficacitatea și sustenabilitatea proiectului este finanțarea unor proiecte similare în 
locații învecinate (a se vedea exemplul din caseta 3). 

Caseta 3 – Exemplu de proiect din Polonia care a beneficiat de 
finanțare din partea UE, deși era situat în vecinătatea unui proiect 
similar finanțat de UE 

În Polonia a fost cofinanțat un proiect care viza renovarea zonelor publice istorice 
din centrul unui oraș balnear. Proiectul se încadra în mod adecvat în strategia 
orașului de dezvoltare a infrastructurii și facilităților turistice, recreative și 
balneare, care includeau o serie de proiecte cofinanțate suplimentare. 

Curtea a identificat însă un alt plan de dezvoltare în vigoare într-un alt oraș 
balnear din apropiere (aflat la doar 10 km distanță) care beneficiază de resurse 
naturale similare. Acest plan includea proiecte cofinanțate de UE cu realizări 
asemănătoare. În loc să elaboreze un plan comun de dezvoltare pentru a crea 
o ofertă turistică comună și complementară, cele două orașe și-au elaborat 
propriile planuri individuale și proiecte conexe, cu riscul potențial de a limita 
eficacitatea și sustenabilitatea sprijinului prin finanțarea unor infrastructuri 
similare situate în apropiere una de cealaltă. 

Nu toate proiectele finalizate au avut un impact pozitiv asupra activității 
turistice din regiune 

54 De asemenea, Curtea a examinat un eșantion de 15 proiecte finalizate, cu un 
accent deosebit pe proiecte care fuseseră finalizate de mai mulți ani, majoritatea fiind 
finanțate în perioada 2007-2013, pentru a analiza sustenabilitatea și impactul acestora 
asupra întregii activități turistice din regiune. 

55 Analiza Curții a oferit o imagine de ansamblu eterogenă. Curtea a identificat mai 
multe proiecte care și-au atins (sau chiar au depășit) obiectivele propuse și care au 
contribuit cu succes la promovarea activităților turistice în regiunea lor (a se vedea 
exemplele din caseta 4). Toate aceste proiecte au în comun faptul că îmbunătățesc 
calitatea și cererea turistică în regiune dincolo de proiectul propriu-zis, generând astfel 
potențiale efecte de propagare în economiile locale. 
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Caseta 4 – Exemple de proiecte finalizate care au fost eficace în 
promovarea turismului în regiune 

o Un proiect a implicat dezvoltarea unui complex cultural și a altor facilități 
turistice într-un castel din nord-estul Ungariei. După finalizare, proiectul și-a 
atins obiectivele planificate, și anume creșterea numărului de vizitatori. 
Castelul a primit două recunoașteri ca destinație favorabilă familiei și a primit 
premiul „Travellers’ Choice” în 2020. Datorită creșterii cererii turistice, 
beneficiarul a semnat, de asemenea, acorduri de cooperare cu parteneri 
locali, cum ar fi furnizori de servicii de cazare și restaurante, pentru activități 
de informare și promovare. 

o Un alt proiect a constat în construirea unei secțiuni a unei piste de biciclete în 
jurul unui lac pitoresc în apropierea munților din sudul Poloniei. În trecut, 
lacul fusese vizitat într-o mică măsură de turiști din cauza lipsei infrastructurii 
turistice. Proiectul a fost finalizat cu succes și este operațional. Potrivit 
municipalității, pista este utilizată intensiv și este foarte apreciată de cicliști, 
generând fluxuri turistice suplimentare. În plus, ea este funcțională și în afara 
sezonului: de exemplu, ca pârtie de schi de fond pe timpul iernii. De 
asemenea, a câștigat o competiție recentă pentru atracții turistice regionale 
unice și este considerată una dintre cele mai frumoase piste pentru biciclete 
din Polonia. 

o Un alt proiect a inclus renovarea unei clădiri vechi existente într-un sit 
arheologic al patrimoniului mondial din Andaluzia (Spania). Proiectul a fost 
finalizat, iar clădirea renovată este utilizată ca centru pentru vizitatori și ca 
muzeu cu expoziții permanente și temporare care explică relevanța sitului 
arheologic. Pentru a se asigura sustenabilitatea operațională și financiară 
a sitului, a fost instituit un model de guvernanță și de gestionare. Odată ce 
noile facilități vor fi pe deplin operaționale după încetarea restricțiilor legate 
de COVID-19, se așteaptă o creștere semnificativă a numărului de vizitatori. 

56 Alte proiecte au avut doar un impact limitat (sau niciun impact) asupra stimulării 
turismului. Principalele motive pentru care impactul asupra turismului a fost limitat au 
fost următoarele: 

o investițiile au fost izolate deoarece nu erau conectate la alte infrastructuri 
turistice sau deoarece nu fuseseră puse în aplicare proiecte complementare; 

o lipsa unui marketing eficient și a informării turistice; 

o infrastructura care beneficiază de sprijin este utilizată în principal de comunitatea 
locală (un exemplu în acest sens este descris în caseta 5). 
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Caseta 5 – Exemplu de proiect din Polonia finalizat care a fost 
ineficient în promovarea turismului în regiune, deoarece este utilizat 
în principal de comunitatea locală 

În Polonia, un proiect a implicat construirea unui centru de recreere și de 
agrement într-un sat, aproape de un lac artificial creat recent. Centrul a fost 
construit în jurul unui stadion de fotbal existent și lucrările au inclus construcția 
unor facilități sportive și recreative în aer liber, precum și renovarea și extinderea 
unei clădiri existente, pentru a da în folosință o sală de agrement, o sală de 
lectură, un punct de informare turistică și vestiare pentru utilizatorii facilităților 
sportive. 

Proiectul este o investiție izolată, punctuală: acesta a fost inclus în planul de 
dezvoltare pentru lacul din apropiere, dar aproape niciun alt proiect prevăzut în 
plan nu a fost pus în aplicare și nu există aproape nicio infrastructură turistică în 
jurul lacului. Proiectul aduce beneficii în cea mai mare parte comunității locale și 
are doar un impact limitat în ceea ce privește sprijinirea dezvoltării turismului. 
Singura sa componentă turistică clară – un punct de informare turistică – nu 
funcționează în mod activ: nu administrează niciun site internet și nu publică nicio 
informație online. 

Orientările Comisiei acopereau eficacitatea și sustenabilitatea 
investițiilor în turism, dar mai multe aspecte nu au fost abordate 

57 Curtea a examinat dacă Comisia a emis orientări referitoare la condițiile de 
acordare a sprijinului din partea FEDR în scopul investițiilor în turism, pentru a ajuta 
statele membre să selecteze și să pună în aplicare proiecte cofinanțate în domeniul 
turismului care să fie eficace și sustenabile. 

58 În 2014, DG REGIO a emis orientări tematice specifice30 privind condițiile în care 
investițiile din FEDR în sectorul turismului ar putea fi evaluate în perioada 2014-2020. 
Aceste orientări au fost puse la dispoziția autorităților de management din statele 
membre. Orientările includ, în special: 

o exemple de investiții relevante pentru sectorul turismului legate de: diversificarea 
ofertei turistice și prelungirea sezonului turistic; dezvoltarea de produse turistice 
cu valoare adăugată ridicată sau destinate unor grupuri specifice; servicii 
inovatoare și digitalizare;  

                                                      
30 Thematic Guidance Fiche for Desk Officers on Tourism, Version 2, 19 martie 2014. 
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o exemple negative care prezintă riscuri semnificative pentru eficacitatea 
proiectelor de turism, cum ar fi proiectele punctuale sau izolate; investiții în 
turism care ar putea duce la dubluri în materie de facilități sau la un efect de 
relocare; cofinanțarea hotelurilor de cinci stele sau a organizațiilor sportive 
profesioniste; 

o necesitatea de a lua în considerare sustenabilitatea financiară a proiectelor, 
precum și efectele de propagare ale investițiilor, în special în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă sau activitatea economică în afara sezoanelor turistice. 

59 Orientările tematice ale Comisiei indică faptul că proiectele finanțate de UE în 
infrastructura turistică ar trebui încorporate în strategii de dezvoltare și/sau de 
creștere relevante și ar trebui să fie sustenabile și eficiente din punctul de vedere al 
costurilor. Cu toate acestea, orientările nu abordau în mod suficient riscul ca zonele 
învecinate cu același potențial turistic sau cu potențial turistic similar să nu dispună de 
strategii compatibile, ca proiectele selectate pentru a fi sprijinite de UE să nu se 
suprapună cu alte proiecte din apropiere finanțate de UE (ceea ce le-ar reduce, în acest 
caz, sustenabilitatea) și riscul ca proiectele să nu fie întreținute în mod corespunzător 
în anii ulteriori finalizării lor. Auditul Curții a arătat că unele dintre aceste riscuri s-au 
materializat într-un număr de cazuri (a se vedea exemplul din caseta 3). 

Monitorizarea rezultatelor: utilizare limitată a indicatorului comun 
privind turismul și o acoperire neexhaustivă a tipurilor de rezultate ale 
proiectelor 

60 Rezultatele proiectelor cofinanțate de UE ar trebui să fie monitorizate pe baza 
unor indicatori relevanți. Curtea a examinat cadrul de monitorizare pentru turism și, în 
special, indicatorii prevăzuți pentru intervențiile în turism în Regulamentul privind 
FEDR. S-au analizat, de asemenea, mecanismele de monitorizare aplicabile proiectelor 
incluse în eșantion. 

Un singur indicator comun de realizare pentru turism în perioada 2014-2020 

61 Legislația privind FEDR pentru perioada 2014-2020 includea un singur indicator 
comun de realizare pentru turism31: „Creșterea numărului preconizat de vizite la 

                                                      
31 Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice 
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006. 
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obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin” 
(unitate de măsură: vizite/an). Comisia a furnizat detalii suplimentare cu privire la 
definirea și măsurarea acestui indicator, astfel cum este descris în caseta 6. 

Caseta 6 – Indicatorul comun pentru turism (perioada 2014-2020) 

„Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și 
natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin” (unitate de măsură: vizite/an) 

Acest indicator măsoară creșterea estimată ex ante a numărului de vizite la un sit 
în anul următor finalizării proiectului. Este valabil pentru îmbunătățirile aduse 
siturilor care vizează atragerea și primirea vizitatorilor în cadrul unui turism 
durabil. Include situri cu sau fără activitate turistică anterioară (de exemplu, 
parcuri naturale sau clădiri transformate în muzeu). 

Sursa: Guidance Document on Monitoring and Evaluation, DG REGIO. Indicatorul 9 de la pagina 22. 

62 Comisia colectează informații cu privire la utilizarea indicatorului de realizare 
comun privind turismul la nivel de program operațional. Aceste informații includ 
obiectivul definit în programul operațional și valorile cumulate obținute în 
conformitate cu rapoartele anuale de implementare depuse de autoritățile de 
management. Potrivit Comisiei, 16 dintre cele 27 de state membre utilizează acest 
indicator comun pentru cel puțin unul dintre programele lor operaționale aferente 
FEDR. În plus, statele membre puteau utiliza indicatori specifici programelor. Niciun 
indicator comun de rezultat nu a fost însă utilizat în perioada 2014-2020. 

63 Pentru perioada 2021-2027, cadrul legislativ al FEDR include doi indicatori comuni 
referitori la turism32: „Situri culturale și turistice care beneficiază de sprijin” (ca 
indicator de realizare) și „Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care 
beneficiază de sprijin” (ca indicator de rezultat). Acest din urmă indicator este similar 
celui utilizat în perioada de programare anterioară, dar este în prezent clasificat, într-
un mod mai adecvat, ca indicator de rezultat. 

Indicatorul comun pentru perioada 2014-2020 nu permitea măsurarea tuturor 
tipurilor de rezultate ale proiectelor 

64 Indicatorul comun de realizare referitor la creșterea numărului de vizitatori nu 
permite măsurarea, în toate cazurile, a gradului de realizare a obiectivelor preconizate 

                                                      
32 Tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de 
coeziune. 



 38 

 

ale proiectelor, chiar dacă acestea erau menționate în propunerea de proiect. De 
exemplu, unele proiecte din domeniul turismului pot viza reducerea caracterului 
sezonier, creșterea cheltuielilor turistice, crearea de noi activități turistice sau 
reducerea impactului siturilor și facilităților turistice asupra mediului. Prin urmare, 
numai pe baza informațiilor obținute în urma monitorizării, rezultatele finanțării din 
FEDR a investițiilor în turism nu pot fi evaluate în mod exhaustiv. Curtea ia act de faptul 
că evaluarea ex post a sprijinului acordat prin FEDR pentru perioada 2014-2020, 
prevăzută pentru sfârșitul anului 202433, ar trebui să permită Comisiei să evalueze 
impactul finanțării sale asupra sectorului turismului din UE în perioada respectivă. În 
plus, o evaluare intermediară pentru perioada 2021-2027 este planificată să aibă loc 
de asemenea până la sfârșitul anului 202434. 

Comisia a pus în aplicare măsuri de atenuare a impactului 
pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din UE  

65 Curtea a analizat dacă Comisia a prezentat măsuri și propuneri de atenuare 
a impactului pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din UE și de 
promovare a redresării acestuia în timp util pentru vara anului 2021. 

66 În mai 2020, Comisia a propus un set de orientări și recomandări cu un impact 
specific asupra turismului35 (a se vedea, de asemenea, punctul 40). Acestea includeau 
următoarele:  

o o abordare comună pentru restabilirea liberei circulații și pentru ridicarea 
restricțiilor la frontierele interne ale UE; 

                                                      
33 Articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile structurale și 
de investiții europene. 

34 Articolul 45 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă 
și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor 
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru 
managementul frontierelor și politica de vize. 

35 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor – „Turism și transport în 2020 și ulterior”, 
COM(2020) 550 final din 29 iunie 2020. 
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o un cadru care să sprijine restabilirea treptată a serviciilor de transport, asigurând 
în același timp siguranța pasagerilor și a personalului; 

o criterii pentru restabilirea activităților de turism în condiții de siguranță și treptat 
și pentru elaborarea de protocoale sanitare pentru unitățile de cazare, cum ar fi 
hotelurile. 

67 În plus, în iunie 2020, Comisia a lansat site-ul „Re-open EU”, care oferă informații 
cu privire la restricțiile de călătorie și la cerințele sanitare în vigoare în fiecare stat 
membru.  

68 Începând din noiembrie 2020, Comisia a sprijinit deja activitatea statelor membre 
în ceea ce privește certificatele din rețeaua de e-sănătate, o rețea voluntară care 
conectează autoritățile naționale responsabile pentru e-sănătate. Primele orientări au 
fost publicate în ianuarie 2021. La sfârșitul lunii mai 2021, Comisia a propus36 
actualizarea Recomandării Consiliului37 privind o abordare coordonată a restricționării 
liberei circulații în UE, stabilind norme clare privind condițiile de ridicare a restricțiilor 
de călătorie pentru persoanele care dețin un certificat digital al UE privind COVID.  

69 În iunie 2021, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la 
acest certificat care urmează să fie implementat începând cu 1 iulie 2021 sub 
denumirea de „certificat digital al UE privind COVID”. Regulamentul se va aplica pentru 
o perioadă de 12 luni, dar durata sa de aplicare poate fi prelungită (a se vedea 
caseta 7). 

                                                      
36 Propunere de recomandare a Consiliului de modificare a Recomandării (UE) 2020/1475 a 

Consiliului din 13 octombrie 2020 privind o abordare coordonată a restricționării liberei 
circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19, COM(2021) 294 final. 

37 Recomandarea (UE) 2020/1475 a Consiliului din 13 octombrie 2020 privind o abordare 
coordonată a restricționării liberei circulații ca răspuns la pandemia de COVID-19. 

https://reopen.europa.eu/ro
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro
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Caseta 7 – Certificatul digital al UE privind COVID – câteva informații 
generale 

Sistemul de certificate digitale ale UE privind COVID acoperă trei tipuri diferite de 
certificate COVID-19: un certificat de vaccinare, un certificat de testare și 
un certificat de vindecare. Toți cetățenii UE și membrii familiilor acestora, precum 
și resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau cu reședința legală 
în statele membre și care au dreptul de a călători în alte state membre ar fi eligibili 
să primească astfel de certificate în mod gratuit. Certificatul UE include doar un set 
minim de informații necesare pentru confirmarea și verificarea situației privind 
vaccinarea, testarea sau vindecarea titularului. Un model comun de redactare38 
a fost elaborat împreună cu statele membre pentru a facilita recunoașterea 
certificatelor UE privind COVID eliberate pe suport de hârtie. Certificatul este 
eliberat de toate statele membre ale UE și poate fi utilizat în toate statele membre 
ale UE, precum și în Islanda, în Elveția, în Liechtenstein și în Norvegia. 

70 Prin adoptarea acestui regulament, statele membre au convenit să se abțină de la 
impunerea unor restricții de călătorie suplimentare titularilor unui certificat digital al 
UE privind COVID, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare și proporționale în 
raport cu protecția sănătății publice. În astfel de cazuri, statul membru trebuie să 
informeze Comisia și toate celelalte state membre în timp util și să motiveze aceste noi 
măsuri. 

71 În vara anului 2021, acest certificat a fost utilizat de cetățenii UE ca dovadă 
documentară pentru a li se acorda libera circulație și accesul, de exemplu, la 
evenimente culturale și sportive, restaurante și facilități recreative. Până la mijlocul 
lunii octombrie 2021, au fost emise aproximativ 591 de milioane39 de certificate. 

72 Aceste inițiative ale Comisiei au fost esențiale pentru restabilirea activităților de 
călătorie și turism în interiorul UE în vara anului 2021. Reprezentanții autorităților 
naționale din cele patru state membre care au făcut obiectul acestui audit, ai 
organizațiilor internaționale de turism și ai industriei turismului pe care Curtea i-a 

                                                      
38 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-

certificate_paper_guidelines_en.pdf. 

39 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu în temeiul articolului 16 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de 
vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru 
a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, COM(2021) 649 final din 
18 octombrie 2021. 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-certificate_paper_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ehealth/docs/covid-certificate_paper_guidelines_en.pdf
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consultat în cursul auditului său s-au arătat, de asemenea, în favoarea propunerilor 
Comisiei și a măsurilor pe care aceasta le-a pus în aplicare pentru a atenua impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului.  
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Concluzii și recomandări 
73 Per ansamblu, auditul Curții a constatat că acțiunile Comisiei menite să sprijine 
industria turismului din UE în perioada 2014-2020 au fost parțial eficace. 

74 Comisia a prezentat strategia actuală a UE în domeniul turismului în 2010. 
Începând din 2015 și până la pandemia de COVID-19, Comisia a revizuit prioritățile 
legate de turism ale UE în contextul unor strategii mai ample în materie de politici, însă 
nu a stabilit un plan de acțiune pentru a sprijini punerea lor în aplicare. Mai mult, 
strategia Comisiei nu preciza nici modul în care statele membre și direcțiile generale 
ale acesteia ar trebui să utilizeze fondurile UE disponibile în vederea concretizării 
acestor priorități. Comisia a inițiat acțiuni orientate spre viitor în vederea definirii unei 
agende pentru turism pentru 2030, ceea ce reprezintă un pas în direcția cea bună. 
Totuși, acest lucru nu s-a materializat încă într-o strategie și într-un plan de acțiune 
post-COVID-19 cu obiective pe termen mediu și lung, precum și cu mecanisme de 
guvernanță eficace și cu resurse adecvate (a se vedea punctele 30-43). 

Recomandarea 1 – Elaborarea unei strategii noi pentru 
ecosistemul turistic în UE, care să vizeze în mod explicit 
sprijinirea investițiilor care contribuie la o formă mai durabilă 
de turism 

Pentru a elabora o agendă eficace în domeniul turismului pentru 2030, Comisia ar 
trebui să stabilească o strategie nouă consolidată pentru ecosistemul turistic din UE. 
Această strategie, care trebuie elaborată în cooperare cu statele membre, ar trebui să 
abordeze obiectivul UE privind un turism mai ecologic și mai durabil, precum și 
răspunsul la consecințele pandemiei de COVID-19. Ea ar trebui să specifice acțiunile 
necesare și calendarul aferent și să ia în considerare modul în care finanțarea UE 
disponibilă (inclusiv prin Mecanismul de redresare și reziliență) este utilizată pentru 
investiții în turism care contribuie la atingerea acestor obiective. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2022. 

75 La conceperea și direcționarea priorităților de investiții pentru turism, programele 
operaționale din cadrul FEDR au ținut seama de strategiile existente în domeniul 
turismului la nivelul UE, la nivel național și la nivel regional (a se vedea punctele 44-48). 
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76 În urma analizei efectuate de Curte cu privire la proiectele din cadrul FEDR în 
domeniul turismului, s-au constatat rezultate mixte: unele proiecte erau sustenabile și 
au contribuit la stimularea activității turistice în regiune, în timp ce altele au avut doar 
un impact limitat. În mai multe cazuri, deficiențele în planificarea inițială a proiectelor 
și în evaluările nevoilor, precum și în etapa de selecție a proiectelor au cauzat reduceri 
ale amplorii acestora, întârzieri și depășiri de costuri în cursul implementării. 
Orientările Comisiei cu privire la modul de utilizare a finanțării din FEDR pentru turism 
erau utile, dar anumite aspecte relevante nu fuseseră abordate într-o măsură 
suficientă (a se vedea punctele 49-59). 

Recomandarea 2 – Încurajarea statelor membre să aplice 
pentru investițiile finanțate prin FEDR în sectorul turismului 
proceduri de selecție care să susțină această nouă orientare 
strategică 

Comisia ar trebui să încurajeze statele membre să adopte proceduri de selecție 
a proiectelor care să contribuie la orientarea sprijinului financiar acordat prin FEDR 
către proiecte din domeniul turismului care:  

o sunt susținute de analize adecvate ale cererii și de evaluări adecvate ale nevoilor 
pentru a se limita riscul de ineficacitate; 

o sunt coordonate cu proiecte din zone învecinate, evitând suprapunerile și 
concurența; 

o au un impact dincolo de cadrul lor individual asupra stimulării activității turistice 
în regiune;  

o sunt sustenabile și vor fi menținute în mod corespunzător în anii de după 
finalizarea lor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: în timp util pentru punerea în 
aplicare a programelor în perioada 2021-2027 și cel mai târziu până la sfârșitul 
anului 2022 în funcție de data la care strategia devine disponibilă. 

77 Legislația privind FEDR pentru perioada 2014-2020 includea un singur indicator 
comun de realizare pentru investițiile finanțate prin FEDR în sectorul turismului. În 
plus, statele membre puteau utiliza indicatori specifici programelor. Niciun indicator 
comun de rezultat nu a fost însă utilizat în perioada 2014-2020. Indicatorul comun de 
realizare nu permite măsurarea, în toate cazurile, a gradului de realizare a obiectivelor 
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preconizate ale proiectelor, chiar dacă acestea erau menționate în propunerea de 
proiect. Până la sfârșitul anului 2024, Comisia trebuie să efectueze o evaluare ex post 
a sprijinului acordat prin FEDR pentru perioada 2014-2020 (a se vedea punctele 60-64). 

78 Sectorul turismului din UE a suferit un șoc fără precedent ca urmare a pandemiei 
de COVID-19. Comisia a prezentat măsuri și propuneri în vederea atenuării impactului 
acestei crize asupra industriei turismului din UE. În special, certificatul digital al UE 
privind COVID a jucat un rol esențial în a permite reluarea călătoriilor în interiorul UE la 
timp pentru vara anului 2021 (a se vedea punctele 65-72). 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana Ivanova, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 10 noiembrie 2021. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Sursele de finanțare ale UE pentru turism 
Prezentare generală a surselor de finanțare ale UE pentru turism în perioadele 2014-2020 și 2021-2027 și a tipurilor de acțiuni sprijinite 

Perioada 2014-2020 Perioada 2021-2027 

1. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) 1. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) 

Infrastructuri de transport (aeroporturi regionale, porturi etc.); eficiența energetică 
a hotelurilor și a stațiunilor turistice; revitalizarea în scopuri recreative a terenurilor 
industriale abandonate; acorduri de finanțare a IMM-urilor din sectorul turismului; 
„platforme de investiții” consacrate turismului. 

Astfel cum sunt definite în planurile naționale de redresare și reziliență. 

2. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune  2. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 
coeziune 

FEDR: produse TIC și de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDTI) legate de 
turism; servicii turistice inovatoare; protejarea, promovarea și dezvoltarea activelor 
turistice naturale și culturale și a serviciilor conexe; infrastructuri de turism cultural și 
durabil, la scară mică; formare profesională și perfecționarea competențelor. 
Fondul de coeziune: în funcție de nevoile fiecărui stat membru eligibil, astfel cum sunt 
definite în programele lor operaționale. 

FEDR: investiții pentru consolidarea durabilității din punctul de vedere al 
mediului și din punct de vedere socioeconomic, precum și a rezilienței 
turismului pe termen lung, transformând sectorul prin învățarea din soluții 
inovatoare;  
Fondul de coeziune: investiții legate de turism în domeniul mediului și în 
rețelele transeuropene de transport, în special în regiunile cu o economie 
intens dependentă de turism 

3. Fondul social european (FSE) 3. Fondul social european Plus (FSE+) 

Formarea lucrătorilor pentru a ajuta întreprinderile să facă față restructurării sau lipsei 
de lucrători calificați; formarea persoanelor aflate în dificultate și a celor din grupuri 
dezavantajate pentru a dobândi competențe și locuri de muncă mai bune; sprijinirea 

Acțiuni de sprijinire a măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul 
tinerilor; sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale prin stimularea investițiilor 
în locuri de muncă și în oportunități de calificare 
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Perioada 2014-2020 Perioada 2021-2027 

învățării reciproce, crearea de rețele și diseminarea și promovarea bunelor practici și 
a metodologiilor în domeniul inovării sociale 

4. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 4. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Formare profesională și dobândirea de competențe, activități demonstrative și acțiuni 
de informare; servicii de consiliere pentru a ajuta fermierii, proprietarii de păduri, alți 
administratori de terenuri și IMM-urile din zonele rurale să își îmbunătățească 
performanța economică; sprijin pentru demararea de afaceri și investiții în activități 
neagricole în zonele rurale; elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare 
a municipalităților și a satelor în zonele rurale; investiții de uz public în infrastructura 
de recreere, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică; studii și 
investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și 
natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, precum și 
acțiuni de conștientizare a aspectelor de mediu; crearea de clustere și de rețele. 

Investiții legate de turism incluse în planurile strategice naționale din cadrul 
politicii agricole comune 

5. Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEPAM) 5. Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 
(FEPAM) 

Studii; proiecte, inclusiv proiectele-pilot și proiectele de cooperare; conferințe, 
seminare, ateliere; informarea publicului și împărtășirea de bune practici, campanii de 
sensibilizare și activități de comunicare și diseminare conexe; formarea profesională, 
învățarea pe tot parcursul vieții și achiziția de noi competențe profesionale care le 
permit profesioniștilor din sectorul pescuitului sau partenerilor de viață ai acestora să 
se implice în activități turistice sau să desfășoare activități complementare în domeniul 
turismului 

Proiecte legate de turism, cum ar fi ecoturismul, turismul pescăresc, 
gastronomia locală (restaurante de pește și fructe de mare), cazarea, traseele 
turistice, scufundările, precum și sprijinirea parteneriatelor locale în turismul 
de coastă 

6. Programul LIFE 6. Programul LIFE 

Granturi pentru „proiecte tradiționale”: proiecte-pilot, proiecte demonstrative, 
proiecte privind cele mai bune practici și proiecte de informare, sensibilizare și 
diseminare 

Proiecte durabile din punctul de vedere al mediului și legate de turism, în 
special cele care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin eficiență 
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Perioada 2014-2020 Perioada 2021-2027 

Mecanismul de finanțare a capitalului natural – împrumuturi și/sau garanții bancare 
pentru infrastructuri verzi și alte tipuri de investiții inițiale prevăzute în proiecte-pilot 
generatoare de venituri sau de economii de costuri, de exemplu plăți pentru servicii 
ecosistemice, întreprinderi favorabile diversității și adaptării 

energetică sau prin energie din surse regenerabile; proiecte care „îmbină” 
măsuri de adaptare la schimbările climatice cu turismul 

Instrumentul de finanțare privată pentru eficiență energetică – împrumuturi și/sau 
garanții bancare pentru mici investiții în eficiența energetică 

7. Orizont 2020 7. Orizont Europa 

Acțiuni Marie Skłodowska-Curie – burse individuale; rețele pentru formare inovatoare; 
acțiuni de schimb de personal în domeniul cercetării și inovării 

Dezvoltarea de noi abordări, concepte și practici pentru un turism cultural 
durabil, accesibil și favorabil incluziunii (activități de cercetare în cadrul 
clusterului 2) 

Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale – acțiuni inovatoare – 
produse, instrumente, aplicații și servicii TIC inovatoare pentru sectoarele culturale și 
creative; acțiuni de coordonare și de sprijin – activități care nu au legătură cu 
cercetarea, cum ar fi diseminarea rezultatelor și promovarea utilizării inovării bazate 
pe TIC datorită unei rețele durabile de „multiplicatori” 

Reflexie – acțiuni de cercetare și inovare, acțiuni de inovare, acțiuni de coordonare și 
de sprijin privind transmiterea patrimoniului cultural european, conservarea peisajelor 
culturale costiere și maritime europene, bunuri culturale digitale și muzee virtuale, 
modelarea 3D a patrimoniului cultural și modele inovatoare pentru reutilizarea 
patrimoniului cultural 

Instrumentul pentru IMM-uri – evaluarea fezabilității tehnice și comerciale a unui 
concept inovator și elaborarea unui plan de afaceri; sprijin pentru fazele de dezvoltare 
și de demonstrare; facilitarea accesului la finanțarea de risc 

8. Programul „Europa creativă” 8. Programul „Europa creativă” 

Activități transnaționale în interiorul și în afara UE, menite să dezvolte, să creeze, să 
producă, să difuzeze și să conserve bunuri și servicii care încorporează expresii 
culturale, artistice sau alte expresii creative 

Programul „Capitale europene ale culturii”; proiecte sau platforme de 
cooperare, inclusiv evenimente culturale sub formă de festivaluri muzicale sau 
de artă a spectacolului; festivaluri de film și piețe; marca orașelor prin cultură; 
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Perioada 2014-2020 Perioada 2021-2027 

dezvoltarea aspectelor creative ale turismului cultural durabil și a sectoarelor 
de design și modă, precum și promovarea și reprezentarea acestor sectoare în 
afara UE 

9. Erasmus+ 9. Erasmus+ 

Oportunități de învățare pentru persoane prin proiecte de mobilitate pentru studenți 
și personal din învățământul superior; sistem de garantare a împrumuturilor pentru a-i 
ajuta pe studenții la masterat să își finanțeze studiile în străinătate; proiecte de 
mobilitate pentru cursanții și personalul din învățământul profesional și tehnic Proiecte care vizează mobilitatea, dezvoltarea competențelor și a capacității de 

inserție profesională a tinerilor în sectorul turismului, competențele digitale în 
domeniul patrimoniului cultural, ospitalitatea și inovarea în cercetare în 
domeniul turismului 

Cooperarea dintre instituțiile de învățământ, întreprinderi, autorități locale și 
regionale și ONG-uri, în principal prin intermediul programelor de masterat comune 

Parteneriate strategice/alianțe ale cunoașterii/alianțe ale competențelor sectoriale; 
evenimente sportive europene non-profit care încurajează participarea la activități 
sportive și fizice 

10. Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) 10. Fondul pentru o tranziție justă 

Acces – tranzacții sau investiții pentru dezvoltarea de activități legitime ale IMM-urilor 

IMM-uri din sectorul turismului: investiții în capital fix sau în active 
necorporale. Sprijinirea diversificării activității economice, crearea de noi 
oportunități de afaceri și sprijinirea cetățenilor în procesul de adaptare la 
o piață a forței de muncă în schimbare 

Turism – dezvoltarea și/sau promovarea de produse turistice tematice transnaționale 
durabile; dezvoltarea și/sau promovarea de produse de nișă care exploatează 
sinergiile dintre turism și industriile creative la nivel european; parteneriate 
transnaționale publice și private care dezvoltă produse turistice ce vizează anumite 
grupe de vârstă pentru a crește fluxurile turistice între țările europene în extrasezon; 
programe de consolidare a capacităților pentru „turismul accesibil” 

Program de schimb pentru tinerii antreprenori 
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Perioada 2014-2020 Perioada 2021-2027 

11. Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare 
socială (EaSI) 11. Programul Europa digitală 

Progres – activități analitice utile pentru elaborarea politicilor, inovarea socială și 
experimentarea politicilor sociale Crearea de spații de date: Spațiul european comun de date pentru patrimoniul 

cultural – sprijin pentru transformarea digitală a sectorului patrimoniului 
cultural european; crearea de spații de date: mobilitate – sprijin pentru 
interoperabilitate; Rețeaua de centre europene de inovare digitală – sprijin 
pentru IMM-urile din domeniul turismului în transformarea digitală 

EURES – sprijinirea mobilității lucrătorilor și a întreprinderilor care recrutează în altă 
țară europeană prin programe de mobilitate specifice 

Sprijin financiar pentru înființarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici/sociale 

12. Sprijin din REACT-EU prin intermediul FEDR și al FSE 12. Programul privind piața unică 

În funcție de domeniul de aplicare al sprijinului în fiecare țară sau regiune din UE. 
Printre exemple se numără capitalul circulant și investițiile productive în IMM-uri, 
investițiile în tranziția verde și digitală sau formarea lucrătorilor. 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor din sectorul turismului, în 
special a IMM-urilor, și sprijinirea accesului acestora pe piețe 

 13. InvestEU 

 
Investiții pentru consolidarea competitivității, a durabilității și a lanțurilor 
valorice ale turismului; măsuri sustenabile, inovatoare și digitale, care ar putea 
contribui la reducerea amprentei climatice și de mediu a sectorului 

 14. Sprijin din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) 

 

Cadrul pentru turism inclusiv – investiții în hoteluri și operatori turistici; cadrul 
integrat pentru patrimoniul cultural – proiecte situate în apropierea sau în 
interiorul unui sit de patrimoniu cultural, îmbunătățirea marketingului, 
administrarea și funcționarea sustenabile, conectivitate și accesibilitate, 
calitatea și disponibilitatea facilităților, a infrastructurii municipale, precum și 
proiecte care realizează legături în amonte; consiliere destinată întreprinderilor 
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Perioada 2014-2020 Perioada 2021-2027 

mici – sprijin pentru IMM-urile din domeniul turismului prin intermediul rețelei 
BERD de consilieri și consultanți 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Ghidului Comisiei privind finanțarea UE pentru sectorul turismului pentru perioada 2014-2020 și a Ghidului Comisiei privind 
finanțarea UE pentru sectorul turismului pentru perioada 2021-2027. 
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Anexa II – Programele operaționale selectate și numărul de 
proiecte incluse în eșantion pentru fiecare program operațional 

Statul 
membru 

Programul operațional din cadrul FEDR  
CFM 2014-2020 

Numărul de proiecte selectate 
incluse în eșantion 

Ungaria Dezvoltare economică și inovare 5 

Polonia Voievodatul Mica Polonie 4 

Spania Andaluzia 4 

România Programul Operațional Regional integrat  4 

 

Statul 
membru 

Programul operațional din cadrul FEDR  
CFM 2007-2013 

Numărul de proiecte selectate 
incluse în eșantion 

Ungaria Nordul Ungariei 3 

Polonia Economia inovatoare 4 

Spania Andaluzia 4 

România Programul Operațional Regional 4 
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Anexa III – Proiecte examinate în cadrul acestui audit 

 
 

POLONIA Perioadă de programare: 2007-2013 2014-2020

Relansarea căilor 
navigabile din Gdańsk

Construirea unui centru 
de recreere și agrement 
de-a lungul râului 
Paleczka în Zembzyce

Traseul cistercian din sud-
vest prin patru voievodate 
(Silezia, Silezia Inferioară, 
Opol și Mica Polonie)

Revitalizarea canalului Elblag
(secțiunile: Jezioro Drużno – Miłomłyn, 
Miłomłyn – Zalewo, 
Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki)

Centrul european pentru 
cultură industrială și 
turism, orașul Zabrze

Valea râului Raba pentru 
recreere și turism

STAȚIUNEA KRYNICA – dezvoltarea 
infrastructurii balneare prin 
renovarea parcului Mieczyslaw
Dukiet din Krynica-Zdrój

Construirea unei piste pentru 
biciclete în jurul lacului 
Czorsztyńskie, tronsonul 
Mizerna – Czorsztyn Nadzamcze

UNGARIA Perioadă de programare: 2007-2013 2014-2020

Dezvoltarea unei locații 
culturale și de evenimente
la lacul Balaton, care să 
funcționeze pe tot parcursul 
anului și să consolideze 
oferta culturală existentă

Dezvoltarea complexă 
a turismului acvatic de 
la Balaton

Dezvoltarea parcului 
de sănătate Zsóry

Dezvoltarea turistică 
a castelului Diósgyőr

Dezvoltarea complexă 
a turismului cultural și 
ecologic, Diósgyőr-Lillafüred

Dezvoltarea centrului de 
tratament balnear Zsóry, 
Mezőkövesd

Dezvoltarea rețelelor de 
turism active în Tokaj-Hegyalja
– prima etapă de dezvoltare 
a rutei cicliste Tokaj kör

„Să pornim într-o 
aventură cu bicicleta!”, 
malul râului Zagyva
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ROMÂNIA Perioadă de programare: 2007-2013 2014-2020

Dezvoltarea 
infrastructurii stațiunii 
Băile Felix – Lotusul 
turismului românesc

Dezvoltarea turismului de 
agrement prin crearea 
Complexului Wellness
Termal „Nymphaea” Oradea

Parcul regional de 
agrement turistic și 
sportiv Cornișa, Botoșani

Modernizarea străzilor de acces și 
a locurilor de recreare în stațiunea 
balneo-climaterică Vatra Dornei

Amenajarea malului Mării 
Negre în zona de litoral 
a orașului Năvodari –
dezvoltarea infrastructurii de 
turism de utilitate publică

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de utilitate 
publică pentru 
valorificarea atracțiilor 
turistice în orașul Eforie

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii 
conexe de utilitate publică în scopul creșterii 
competitivității destinațiilor turistice în 
stațiunea Eforie Sud

Craiova Water Park –
Complex de agrement 
acvatic în Parcul Tineretului 
din municipiul Craiova

SPANIA Perioadă de programare: 2007-2013 2014-2020

Recondiționarea 
stadionului (gazonul 
sintetic și piste de atletism) 
Penarroya, Pueblonuevo

Reabilitare – centrul de 
informare de la Dolmen
Antequera

Dezvoltarea/renovarea 
docurilor, portul Malaga

Centrul de dezvoltare 
a turismului, MotrilCampusul de excelență 

pentru turism, Cadiz

Pistă pentru biciclete 
și semnalizare, în afara 
orașului Cadiz

Turismul ornitologic –
provincia Cadiz Circuite pedestre și piste 

pentru biciclete – zone 
naturale – provincia Cadiz
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Anexa IV – Inventarul strategiilor naționale în domeniul 
turismului 

Nr. Statul membru Strategii naționale în domeniul turismului Calendar 

1 Austria Planul T – Planul general pentru turism 2019-nu este 
specificat1 

2 Belgia Nu există o strategie națională. Turismul este gestionat 
la nivel regional (Flandra, Valonia și Bruxelles) nu este specificat 

3 Bulgaria Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă 
a turismului în Republica Bulgaria până în 2030 2018-2030 

4 Croația Strategia de dezvoltare a turismului 2020 2013-2020 

5 Cipru Strategia națională în domeniul turismului pentru 2030 2020-2030 

6 Republica Cehă Politica națională în domeniul turismului 2014-2020 2014-2020 

7 Danemarca Strategia națională în domeniul turismului 2016-2025 

8 Estonia Planul național de dezvoltare a turismului pentru 
perioada 2014-2020 2014-2020 

9 Finlanda Strategia în domeniul turismului 2019-2028 2019-2028 

10 Franța 

Consiliul interministerial pentru turism, înființat 
în 2017, a stabilit o foaie de parcurs pentru 
dezvoltarea turismului în jurul a șase domenii 
prioritare. Nu există un document oficial de strategie. 

nu este specificat 

11 Germania 
Principiile unei strategii naționale în domeniul 
turismului au fost adoptate în 2019. La 23 iunie 2021 
a fost adoptat un plan de acțiune. 

nu este specificat 

12 Grecia Cadrul strategic național de referință pentru sectorul 
turismului 2014-2020 

13 Ungaria Strategia națională de dezvoltare a turismului 2030 2016-2030 

14 Irlanda People, Place and Policy: Growing Tourism to 2025 2015-2025 

15 Italia Planul strategic național pentru turism 2017-2022 2017-2022 

16 Lituania Programul de dezvoltare a turismului pentru 
perioada 2014-2020 2014-2020 

17 Letonia Orientări privind dezvoltarea turismului pentru 
perioada 2014-2020 2014-2020 

18 Luxemburg Cadrul strategic pentru dezvoltarea sectorului 
turismului 2018-2022 2018-2022 

19 Malta Politica națională în domeniul turismului 2015-2020 2015-2020 

20 Țările de Jos Perspective Destination Netherlands 2030 2019-2030 

21 Polonia Programul de dezvoltare a turismului până în 2020 2015-2020 

22 Portugalia Strategia în domeniul turismului pentru 2027 2017-2027 
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Nr. Statul membru Strategii naționale în domeniul turismului Calendar 

23 România 

Masterplanul investițiilor în turism și două strategii 
sectoriale: Strategia națională de dezvoltare 
a ecoturismului și Strategia pentru dezvoltarea 
turismului balnear. O strategie națională în domeniul 
turismului este în curs de elaborare. 

nu este specificat 

24 Slovacia Strategia de dezvoltare a turismului până în 2020 2013-2020 

25 Slovenia Strategia pentru creșterea durabilă a turismului 
sloven 2017-2021 2017-2021 

26 Spania Plan del Turismo Español Horizonte 2020 2008-2020 

27 Suedia O strategie națională în domeniul turismului este în 
curs de elaborare. nu este specificat 

1 Adoptat în 2019. Data nu este specificată în document. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza OECD Tourism Trends and Policies 2020 și pe baza 
cercetărilor proprii. 
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Acronime 
CFM: cadru financiar multianual 

CTE: Comisia europeană a turismului (European Travel Commission) 

Curtea: Curtea de Conturi Europeană 

DG GROW: Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri 

DG REGIO: Direcția Generală Politică Regională și Urbană 

ECTAA: Asociația Europeană a Agenților de Voiaj și a Operatorilor de Turism (European 
Travel Agents’ and Tour Operators’ Association) 

FEDR: Fondul european de dezvoltare regională 

Fonduri ESI: fondurile structurale și de investiții europene 

IMM-uri: întreprinderi mici și mijlocii 

MRR: Mecanismul de redresare și reziliență 

NECSTouR: Rețeaua regiunilor europene pentru turism competitiv și durabil 

OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

OMT: Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite 

PIB: produs intern brut 

TAC: Comitetul consultativ pentru turism (Tourism Advisory Committee) 

TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

WTTC: Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (World Travel & Tourism Council)  
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Glosar 
Acord de parteneriat: acord încheiat între Comisie și un stat membru, în contextul 
unui program de cheltuieli al UE, în care sunt stabilite, printre altele, planurile 
strategice, prioritățile de investiții, condițiile schimburilor comerciale sau dispozițiile 
care reglementează furnizarea ajutorului pentru dezvoltare. 

Autoritate de management: autoritate (publică sau privată) națională, regională sau 
locală desemnată de statul membru să gestioneze un program finanțat de UE. 

Cadru financiar multianual (CFM): planul de cheltuieli al UE care stabilește prioritățile 
(pe baza obiectivelor de politică) și plafoanele, în cadrul a șase rubrici principale, în 
general pentru o perioadă de șapte ani. Constituie structura în care sunt stabilite 
bugetele anuale ale UE și fixează plafoane pentru fiecare categorie de cheltuieli. 
Actualul CFM acoperă perioada 2021-2027. 

Cod de intervenție: categoriile largi de intervenții incluse în legislația privind FEDR și 
utilizate de autoritățile de management ale programelor operaționale pentru 
identificarea conținutului acțiunilor care urmează să fie finanțate în vederea atingerii 
obiectivelor lor tematice. 

Ecosistem turistic: un lanț valoric globalizat și interconectat, care cuprinde furnizorii de 
informații și servicii offline și online (birouri de turism, platforme digitale, furnizori de 
tehnologie de voiaj), agenții de voiaj și operatori de turism, furnizori de servicii de 
cazare, organizații de gestionare a destinațiilor, atracții turistice și activități de 
transport de pasageri. 

Fondul de coeziune: un fond al UE prin care se urmărește reducerea decalajelor 
economice și sociale din cadrul Uniunii prin finanțarea de investiții în statele membre 
al căror venit național brut pe cap de locuitor se situează sub 90 % din media UE. 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): un fond al UE care consolidează 
coeziunea economică și socială în UE prin finanțarea de investiții menite să reducă 
dezechilibrele dintre regiuni. 

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR): mecanismul de sprijin financiar al UE 
destinat să atenueze impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și să 
stimuleze, pe termen mediu, redresarea, promovând totodată transformarea verde și 
digitală. Mecanismul de redresare și reziliență este pus în aplicare prin intermediul 
planurilor naționale de redresare și reziliență. 
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Obiectiv tematic: rezultatul global preconizat al unei priorități de investiții, defalcat pe 
obiective specifice în scopul punerii în aplicare. 

Program operațional: cadrul de bază pentru implementarea proiectelor de coeziune 
finanțate de UE într-o perioadă dată, reflectând prioritățile și obiectivele stabilite în 
acordurile de parteneriat încheiate între Comisie și fiecare stat membru. 

Sectorul turismului: sectorul turismului acoperă o gamă largă de activități economice: 
servicii de transport care facilitează circulația persoanelor, a agențiilor de voiaj și 
a operatorilor de turism; servicii de cazare; servicii de restaurant și de catering; 
facilități culturale, sportive și recreative; bunuri și servicii turistice locale. 
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Răspunsurile Comisiei 
 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=60287 

 

 

 

Calendar 
 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=60287 

 

  

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=60287
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=60287
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Echipa de audit 
Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale 
cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
considerare riscurile la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau 
de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit II – cameră specializată 
pe domeniile de cheltuieli aferente investițiilor pentru coeziune, creștere și incluziune 
– condusă de doamna Iliana Ivanova, membră a Curții de Conturi Europene. Auditul 
a fost condus de domnul Pietro Russo, membru al Curții de Conturi Europene, asistat 
de Chiara Cipriani, șefă de cabinet, și de Benjamin Jakob, atașat în cadrul cabinetului; 
Pietro Puricella, manager principal, Luis de la Fuente Layos, coordonator, și Luc T’Joen, 
Janka Nagy-Babos, Katarzyna Solarek, Andras Augustin Feher și Francisco Carretero, 
auditori. 

 

Rândul din spate, de la stânga la dreapta: Luc T’Joen, Chiara Cipriani, 
Francisco Carretero și Benjamin Jakob. 

Rândul din față, de la stânga la dreapta: Pietro Puricella, Pietro Russo 
Luis de la Fuente Layos și Katarzyna Solarek. 
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ismul este un sector economic esențial în UE. Pandemia de COVID-19 a avut un 
impact dramatic și fără precedent asupra sectorului turismului, reducând drastic 
fluxurile turistice și, prin urmare, veniturile întreprinderilor din acest sector. Dincolo de 
șocul imediat, sectorul turismului se confruntă cu alte provocări, pe termen mai lung, 
legate de transformarea sa verde și digitală, de competitivitatea sa, de sustenabilitatea 
și de reziliența sa.  

Comisia a definit strategia actuală a UE în domeniul turismului în 2010. Începând din 
2015 și până la pandemia de COVID-19, Comisia a revizuit prioritățile legate de turism în 
contextul unor strategii mai ample în materie de politici, însă nu a transpus aceste 
priorități într-un plan de acțiune concret pentru a sprijini punerea lor în aplicare. Ca 
reacție la impactul dramatic al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului din 
UE, Comisia a inițiat acțiuni în vederea definirii unei agende pentru turism pentru 2030. 
În urma analizei efectuate de Curte cu privire la proiectele din cadrul FEDR în domeniul 
turismului, s-au observat rezultate mixte: unele proiecte erau sustenabile și au 
contribuit la stimularea activității turistice în regiune, în timp ce altele au avut doar un 
impact limitat. În mai multe cazuri, deficiențele în planificarea inițială a proiectelor și în 
evaluările nevoilor, precum și în etapa de selecție a proiectelor au cauzat reduceri ale 
amplorii acestora, întârzieri și depășiri de costuri în cursul implementării. Comisia a 
prezentat măsuri de atenuare a impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19 
asupra industriei turismului din UE. 

Curtea recomandă Comisiei să prezinte o strategie nouă a UE în domeniul turismului. 
Aceasta ar trebui, de asemenea, să încurajeze statele membre să aplice proceduri de 
selecție pentru investițiile finanțate prin FEDR în sectorul turismului care să susțină noua 
orientare strategică. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 
alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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