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AJUTOARE DE STAT PENTRU INDUSTRIA HORECA 
- OUG NR. 224/2020 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
APELUL DE PROIECTE ARE CA SCOP FINAL ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII 
OPERATORILOR ECONOMICI DIN SECTORUL TURISTIC, STRUCTURI DE CAZARE, STRUCTURI DE 
ALIMENTAȚIE, AGENȚII DE TURISM ȘI ORGANIZATORII DE EVENIMENTE, GRAV AFECTAȚI DE 
IMPACTUL ECONOMIC AL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA 
LICHIDITĂȚI, PENTRU A-I AJUTA SĂ ÎȘI CONTINUE ACTIVITATEA ȘI SĂ PĂSTREZE LOCURILE DE 
MUNCĂ. 
 
SESIUNEA DE DEPUNERE VA FI DESCHISĂ ESTIMATIV IN PERIOADA IUNIE-IULIE.   

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

Prezenta schema de ajutor se adresează întreprinderilor din industria ospitalității, structurilor de 
cazare, structurilor de alimentație, agențiilor de turism si organizatorilor de evenimente, a căror 
activitate a fost afectată în contextul COVID 19. 

FINANTARE 

Ajutorul de stat se acordă sub forma unor granturi ce reprezintă 20% din reducerea cifrei de afaceri din 
anul 2020 față de cifra de afaceri din anul 2019. Pentru agențiile de turism acest procent de 20% se aplică 
la reducerea rulajului din anul 2020 față de 2019.  

ATENȚIE! Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 

Valoarea maxima a sprijinului acordat este de 800.000 euro/întreprindere unică. 

Se estimează acordarea ajutoarelor de stat unui număr estimat de 74.000 beneficiari. 

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului de angajament 
sau bugetar alocat cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face 
proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de 
finanţare aprobate. 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI 

Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat pot fi: 

A. Agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor Caen: 7911, 7912, 
7990; 

B. Structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități 
conform codurilor: 5510, 5520, 5530, 5590; 

C. Stucturi de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor Caen: 5610, 5621, 5629, 
5630; 

D. Ghizii de turism care desfăşoară activităţi conform codului CAEN 7990 și sunt organizați ca 
întreprinderi; 

E. Întreprinderi care desfăsoară activități autorizate de organizare de evenimente conform 
codului Caen: 8230. Activitățile sunt eligibile daca sunt desfășurate pe baza unor licențe de 
turism emise de autoritatea publica centrală responsabilă in domeniul turismului pentru 
agentiile de turism. 

 
Codurile Caen pentru care se solicită finanțare trebuie sa fi fost autorizate pe intreaga perioada 
aferentă bazei de calcul in cazul prezentei Scheme. Dovada se face prin un certificat constatator cu 
istoric. 

Solicitanții sprijinului trebuie să îndeplinească la data depunerii cererii de finanțare, următoarele 
condiții: 

1) Nu depăşesc plafonul de 1.800.000 Euro conform secțiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei 
Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare; 

2) Nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014; 

3) Nu se află în stare de faliment/ insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei și nu se află 
în categoria societăților „în dificultate” la data de 31 decembrie 2019, dar s-au confruntat cu 
dificultăți ulterior, din cauza epidemiei de Covid-19; 

4) Microîntreprinderile sau întrepinderile mici, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri 
colective de insolvență și să nu fi primit ajutor pentru salvarea sau ajutor pentru restructurare; 

5) Prezentarea raportului de expertiză contabilă aferent activității derulate pe condurile CAEN 
eligibile în prezenta schema, semnat electronic de către expertul contabil sau a raportului de 
audit semnat electronic de către auditorul financiar; 

6) Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană sau alt furnizor de ajutor de stat 
de recuperare a unui ajutor de stat/minimis, sau daca au facut obiectul unei astfel de decizii, 
creanța a fost recuperată integral; 

7) Au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate 
(2019 si 2020) pentru care s-a îndeplinit termenul legal de depunere; 

 
Solicitanții sprijinului trebuie să mențină activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 
6 luni de la data plății sumelor pentru valoarea grantului mai mică sau egală de 200.000 Euro, respectiv 
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12 luni de la data plății sumelor în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al 
sumei de 200.000 euro. 

BAZA DE CALCUL AL AJUTORULUI  

 
a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din 
activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă 
anului 2020;   
 
b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu 
dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente 
anului 2019 şi volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;   
 
c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) 
din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa 
dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din 
activitatea eligibilă aferentă anului 2020.   
 
Baza de calcul al ajutorului este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de 
expertiză contabilă membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 
selectat şi remunerat de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizată 
în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat şi remunerat de 
către aplicant. 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE 

Prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la data de 31 decembrie 2021 (ultima zi de semnare 
a contractului de finanțare), plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată în 30 de zile de la 
semnarea contractului dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar. 

Dacă valoarea însumată a cererilor de finanțare aprobate depășește valoarea bugetului alocat pe această 
schemă, plata către solicitant se va face proporțional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare 
beneficiar la suma totală a cererilor de finanțare aprobate. 

 


