
 

 

Fișă informații  

OUG privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 

turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost 

afectată în contextul pandemiei COVID 19 

 

Scopul schemei de ajutor de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din 

domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost 

afectată în contextul pandemiei COVID 19, prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din 

pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea acestora a fost afectată de primul val al 

pandemiei de COVID-19. 

Beneficiari eligibili:  

• Agențiile de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN: 

o 7911 – Activități ale agențiilor turistice 

o 7912 – Activități ale tur-operatorilor 

o 7990 – Alte servicii de rezervare şi asistență turistică 

• Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform 

codurilor CAEN: 

o 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare 

o 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată 

o 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

o 5590 – Alte servicii de cazare 

• Structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN: 

o 5610 – Restaurante 

o 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 

o 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a. 

o 5630 – Baruri şi alte activități de servire a băuturilor 

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor: 

Întreprinderi care: 

• Nu au mai primit un alt ajutor de stat conf. Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, sau daca au primit, ajutorul primit 

însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;  

• Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat. 

• Nu sunt în dificultate și/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar s-au confruntat cu 

dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19. 

* Exceptie - ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, care se aflau deja în 

dificultate la 31 decembrie 2019, în sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de 

ajutoare, cu condiția să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență în temeiul legislației naționale 



 

și să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare. Pentru a putea beneficia de ajutor este 

necesar ca, la momentul acordării ajutorului în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici 

care au primit ajutor de salvare trebuie să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar operatorii 

economici care au primit ajutor pentru restructurare, trebuie să nu mai facă obiectul unui plan de 

restructurare. 

• Beneficiarii nu fac obiectul unui unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor 

de stat/Consiliul Concurenței 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 și creanța integral recuperată, cu 

penalități aferente. 

Buget, valoare ajutor de stat  

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei. 

Valoarea maximă a ajutorului de stat/întreprindere este de 800.000 euro.  

Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi, în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 

20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea 

activităților aferente codurilor CAEN de mai sus, suferită în anul 2020 comparativ cu anul 2019.   

Obligații 

Beneficiarii schemei de ajutor de stat au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare 

pentru cel puțin 6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie 

restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. 

Modalitate de depunere online, pe sistemul informatic ce va fi dedicat acestui program. Programul este 

gestionat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. 

Documente necesare aplicării 

• declarație pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite 

• declarație pe propria răspundere cu privire la faptul ca firma nu era în dificultate la 31 decembrie 

2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 

decembrie 2019, și care au obligația îndeplinirii condițiilor prevazute la art. 3 alin. 4 și 5 din OUG.  

• situații financiare anuale 

• balanțe de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților 

• raportări contabile semestriale 

• declarație pe propria răspundere că nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe 

bugetare adminsitrate de organul fiscal central  

• declarației pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 

4885 final din data de 14.07.2020.  

Alte informații utile 

Plățile către întreprinderi se vor face în ordinea încărcării cererilor în aplicație.   

Durata schemei de ajutor de stat este de la data adoptării sale până la 30.06.2021, plata sumelor 

corespunzătoare urmând a fi realizată în 30 de zile, dar nu mai târziu la data de 31.12.2021. 

Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre 

care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism. 
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