
 

 

 

Fisa de prezentare a programului OUG 224/2020 - Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 

turismului si alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-

19 

 

 Bugetul proiectului 

 Se estimeaza că după data de 1 iunie 2021 se vor deschide înscrierile la această schemă, cu un 
buget estimat de 500 mil. euro. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat 
unui număr maxim de 74.000 de beneficiari, fiind posibila alocarea in mod proportional in functie de 
bugetul disponibil. Mentionam ca nu este obligatorie cofinantarea, fiind un fond nerambursabil 100%, și 
este în discuție eliminarea criteriului de “primul venit – primul servit”. 
 

 Conditii de eligibilitate 
 

 societate infiintata cel tarziu in 2019;  
 coduri CAEN eligibile: 8230, 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630; 
 certificat / licenta in turism / clasificare / autorizatie pe domeniul de activitate in valabilitate la 

data depunerii;  
  societati care au inregistrat o scadere a cifrei de afaceri din CAEN eligibil în 2020 față de 2019; 
 nu sunt întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019, cu exceptia intreprinderilor mici si 

microintreprinderilor (conform proiectului de procedură) ; 
 au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 

și 2020) ; 
 nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat. 

 

 Baza de calcul a grantului 
 
 Valoarea ajutoarelor va fi de 20% din scăderea activității beneficiarului în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, din codul CAEN eligibil. Codul/codurile CAEN pentru care aplicantul solicită 
finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei 
Scheme. Putem interpreta că perioada ar fi 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 si 01 ianuarie – 31 
decembrie 2020. În același timp în procedură nu se specifică condiția cu privire la existența codului 
CAEN autorizat fără întreruperi până la momentul înscrierii. 
 

 pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din 
activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă 
aferentă anului 2019. 

 pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism diferența dintre 
valoarea totală a prestărilor de serviciii turistice efectuate, inclusiv marja. 



 

 

 pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din 
activitatea eligibilă aferentă anului 2020 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă 
anului 2019. 

 
Mențiune: se poate aplica cumulativ pentru mai multe CAEN-uri eligibile. 

 Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată și asumată de către un expert contabil sau 

auditor, selectat si remunerat de catre beneficiar. 

 Categorii de cheltuieli finanțate din grant: 

 cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activității 
curente/operaționale desfășurate de beneficiari; 

 datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit 
contractelor încheiate; 

 cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibilă); 
 cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de 

consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte; 
 cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru 

protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2; 
 cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mică de 1 an), 

inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente (au 
valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an); 

 cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, necesare reluării 
activității; 

 cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepția TVA deductibil și bugetele 
locale, cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și 
impozitelor 

 
 Condiții de îndeplinit după primirea acceptului de finanțare : 

 
 Durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 30 iunie 2021, plata 

sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2022, în 
limita creditului bugetar. 

 Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă au obligaţia 
menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru 6 luni, respectiv 12 luni in cazul 
granturilor mai mari de 200.000 Euro. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii 
comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6/12 luni. 

 Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale în 
cuantum de 20% din scăderea activității beneficiarului, rezultată din desfășurarea activităților 
aferente codurilor CAEN 8230, 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 
5630, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro la nivel de 
întreprindere unică. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, și anume înainte de deducerea 
impozitelor sau altor taxe. 

 


