
I. DEPUNERE:

TERMEN MODUL DEPUNERII CRITERII DE SELECȚIE

Lansarea estimativă:
Ianuarie-Februarie 2021

Online Detalii la capitolul VI.

Autoritatea de Management Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de

Competitivitate, prin Ministerul Economiei – reţeaua AIPPIMM.

Pagină de web
http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-

poc/

Legislație aplicabilă

Proiect OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin

financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului,

structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism,

a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei COVID

19, aflată în consultare publică până la data de 03 ianuarie 2021.

II. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI:

ÎNCADRAREA

SOLICITANTULUI
ANGAJAŢI

CIFRA DE

AFACERI

TOTAL

ACTIVE

Microîntreprinderi 0-9 0 – 2 mil. € 0 – 2 mil. €

Întreprinderi mici 10-49 < 10 mil. € < 10 mil. €

Întreprinderi mijlocii 50-249 < 50 mil. € < 43 mil. €

Solicitantul este societate comercială care se încadrează în categoria IMM-urilor: SRL, SA, Societate

cooperativă, SRL-D.

III.CONDIȚII DE FINANȚARE:

Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si

agentii de turim, a caror activitate a fost afectata in contextul
pandemiei COVID 19



VALOAREA FINANȚĂRII
20% din pierderea cifrei de afaceri suferita in

2020 comparativ cu 2019

INTENSITATEA FINANȚĂRII 100%

Granturile se acordă după regimul de sumă forfetară, potrivit Regulamentelor Comisiei Europene

cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut din mecanismul financiar de

acordare al granturilor.

IV. CONDIȚII SPECIFICE:

PROFIT Să înregistreze profit sau după caz beneficii, în unul din ultimele două

exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru

obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse conform legii.

VECHIME Solicitantul a desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a

cel puțin doua exercitii financiare contabile înainte de data depunerii

cererii de finanțare

ALOCARE FINANCIARĂ
500.000.000 euro

Număr estimativ de

beneficiari

Prin prezenta schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui

numar estimativ de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri

de cazare, 52.583 structuri de alimentatie si 5.460 agentii de turism.

Locația de implementare Urban sau rural. Toată țara, inclusiv București – Ilfov.

ATENȚIE! Granturile din ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ

următoarele condiții:

a) sunt agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912,

7990, structuri de primire turistica cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati

conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentatie, care desfasoara activitati

conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul

Romaniei;



b) să nu fi fost în dificultate în baza situațiilor financiare pe anul 2019.

V. DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE:

HoReCa, agenții de turism a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19

sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe

perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile se poate consulta la secțiunea VIII.

VI. CHELTUIELI ELIGIBILE:

Beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza granturile, sub formă de sumă

forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțare din bugetul de stat, pe bază de

contract de acordare al ajutorului de stat încheiat în format electronic, pentru susținerea unor

cheltuieli de tipul:

a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri

necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță

de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit

contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente cu excepția serviciilor

de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru

protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe

necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare

activității curente în mod direct pentru reluarea activității economice;

Cheltuielile de personal sunt cheltuieli neeligibile.

ATENȚIE! Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul

validării metodologiei de stabilire a sumei forfetare.



Beneficiarii vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea

grantului în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine

recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului

de stat.

VII. CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTULUI:

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea

depunerii cererii cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va

derula prin parcurgerea următoarelor etape:

a) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) va încheia convenții de colaborare

cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute

de ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii

schemei de capital de lucru. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare

sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de granturi;

b) MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE (Agențiile pt. IMM) va evalua cererile de finanțare depuse

potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului și a contractului de finanțare încheiat;

c) MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare ale ajutorului de stat cu

beneficiarii selectați care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se

derulează mecanismele de acordare a prefinanțărilor, cererii de plată sau cererilor de rambursare;

d) Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la banca în

termen de 180 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia.

Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă

ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul

AMPOC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar

acordat sub formă de grant pentru capital de lucru; sumele ramase neutilizate se restituie bugetului

din care au fost acordate;

e) Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi

transmit prin aplicaţia electronică ordinele de plată către MEEMA, împreună cu raportul de progres al

beneficiarilor, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă;

f) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activitatii timp de 6 luni, pe baza



raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor

prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult

de 3 ani;


