
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

1Exceptie: ajutorul in baza prezentei scheme se acorda microintreprinderilor si intreprinderilor mici care se aflau in dificultate la 31.12.2019, 
cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri colective de insolventa si sa nu fi primit ajutor pentru salvare/restructurare. 
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Program de 
finantare 

OUG 224/2020 - Actiunea – sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului si 
alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19                           
Administrator schema: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 

Obiectiv specific 

▪ Reducerea impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, 
structuri de alimentaţie, agenţii de turism, organizari de evenimente in contextul pandemiei de COVID-19 

▪ Asigurarea continuitatii activităţii operatorilor economici prin îmbunătăţirea accesului la lichidităţi, pentru 
a-i ajuta să îşi continue activitatea şi să păstreze locurile de muncă. 

Alocare financiară 500.000.000 Euro 

Depunere proiecte Data și ora deschiderii cererii de proiecte: estimat – iunie 2021 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Valoarea finanțării nerambursabile (ajutor de stat) acordate este de maxim 800.000 euro / 

intreprindere, in cuantum de 20% din baza de calcul, astfel: 

▪ 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;   

▪ pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu art. 311 din 
Legea nr. 227/2015, diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, 
inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;   

▪ pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, 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/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, 
fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai 
Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant. 

Solicitanți eligibili 

Microintreprinderi, intreprinderile mici si mijlocii, intreprinderile mari si entitatile asimilate 
IMM-urilor (SRL-D, PFA, II) potrivit legii din domeniile de activitate HORECA: agentii de turism 
(caen: 7911, 7912, 7990), structuri de primire turistica (caen: 5510, 5520, 5530, 5590), 
structuri de alimentatie (caen: 5610, 5621, 5629, 5630), ghizi de turism (caen: 7990), 

organizatori de evenimente (caen: 8230) organizate in conditiile prevazute de lege. 

Criterii de 
eligibilitate 

▪ Societatea nu se afla in categoaria „intreprinderilor in dificultate” la 31.12.20191 dar care s-a 
confruntat cu dificultati sau a intrat in dificultate ulterior, ca urmare a pandemiei COVID-19; 

▪ Nu se depaseste plafonul de 1.800.000 Euro - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de 
sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (M1, M2, M3, IMM Invest) cu 
modificările şi completările ulterioare;  

▪ Nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut 
obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; 

▪ Nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat; 

▪ Au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 și 2020). 

Durata maxima de 
monitorizare 

Beneficiarii prezentei schemei de ajutor de stat au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au 
obţinut finanţare: 

▪ 6 luni de la data platii sumelor, in cazul in care valoarea grantului este cel mult 200.000 eur  

▪ 12 luni de la data platii sumelor, in cazul in care valoarea grantului este > 200.000 eur 

Criterii de 
selectie/departajare 

▪ Semnarea contractului de finanţare cu beneficiarul în cadrul schemei se face până cel târziu la data de 
31 decembrie 2021, iar plata sumelor se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022. 

▪ Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea alocarii 
bugetare pentru prezenta schema, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face 
proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a 
cererilor de finanţare aprobate. 

▪ NU se aplica criteriul „primul venit-primul servit” 
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