
Noutati pentru domeniul turismului  HORECA  
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
privind modificarea și completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.  
224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru  
întreprinderile din domeniul turismului, structuri de 
cazare, structuri de  
alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul  
pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele 
măsuri fiscale 
”e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcţiuni de 
cazare  
clasificate, structuri de alimentaţie, înregistrate în 
scopuri fiscale pe teritoriul  
României, agenţii de turism licenţiate și ghizii de 
turism atestați, care îşi desfăşoară  
activitatea pe teritoriul României şi care primesc 
ajutor de stat, conform acestei  
scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi 
înfiinţate în baza Legii societăţilor  
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau în baza Legii  
nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, cu  
modificările ulterioare, sau în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2011  
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către  
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 301/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza 
Ordonanţei de urgenţă a  



Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către  
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
182/2016; 
g) durata schemei - prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la 31  
decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare 
urmând a fi realizată până cel târziu  
la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar;” 
Mentionam , ca toti cei inscrisi ,indiferent de data inscrierii , daca sunt eligibili , 
vor primi ajutor (regula este ca in prima etapa se aloca un miliard de lei , care 
va fi platit la toti  care s-au inscris , facandu-se un calcul , cati s-au inscris, ce 
suma s-a cerut  si  se acorda procentual la toti cei inscrisi, adica numai iau 
primii 1000  cat au cerut , ci redus cu un procent sa ajunga la toti de exemplu 
15.000 ) 
”Art. 2 - (1) Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în 
cuantum de  
20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea 
activităților aferente codurilor  
CAEN enumerate la art. 3 alin (2), în anul 2020 
comparativ cu anul 2019, dar nu mai  
mult de 800.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele 
utilizate trebuie să fie brute, 
și anume înainte de deducerea impozitelor sau altor 
taxe. 
(2) Baza de calcul a ajutorului reprezintă: 
a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de  
afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă 
anului 2019 și cifra de afaceri  
obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020; 
b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în  
conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu  
modificările și completările ulterioare, diferența 
dintre volumul facturilor emise  



pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente 
anului 2019 și volumul facturilor  
emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, 
aferente anului 2020; 
c) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, în conformitate cu  
dispozițiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și  
completările ulterioare, diferența dintre încasările 
obținute din activitatea eligibilă  
aferentă anului 2019 și încasările obținute din 
activitatea eligibilă aferentă anului  
2020. 
(3) Baza de calcul a ajutorului, calculată conform alin. (2), este certificată și 
asumată  
de către un expert contabil membru al Corpului 
Experților Contabili și Contabililor  
Autorizați din România, selectat și remunerat de 
către aplicant, sau de către un  
auditor financiar sau o firmă de audit 
autorizat/autorizată în România, care sunt  
înscriși ca membri ai Camerei Auditorilor Financiari 
din România, selectat/selectată și  
remunerat/remunerată de către aplicant. 
Atentie poate unele firme au si alte activitati in afara 
codurilor   
agentii de turism    cod CAEN   7911, 7912, 7990 
structuri  de primire turistica  cu functiuni de cazare   cod CAEN 5510,5520, 
5530, 5590  
structuri de alimentatie publica  cod Caen  5610, 5621, 5629, 5630  
motiv pentru care  se iau doar incasarile pe aceste  coduri CAEN si trebuie 
certificate de  un expert contabil sau auditor autorizat  
”(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenţii de turism, care desfășoară 
activităţi  
conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri 
de primire turistice cu funcţiuni  
de cazare care desfășoară activităţi conform 
codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,  



structuri de alimentaţie, care desfăşoară activităţi 
conform codurilor CAEN 5610,  
5621, 5629, 5630, și care sunt înregistrate în scopuri 
fiscale pe teritoriul României,  
precum și ghizii de turism care desfășoară activităţi 
conform codului CAEN 7990. 
Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism 
sau în  
baza unor certificate de clasificare sau în baza unor 
autorizații de funcționare sau în  
baza unor atestate de ghid de turism, valabile. 
”c) au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții 
financiare  
încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de 
depunere, prevăzut de Legea  
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare,  
dacă au obligația să întocmeasă asemenea situații.” 
Deci trebuie sa  intocmiti si sa depuneti bilantul 
contabil pe anul 2020 
”(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr 
estimat de  
73.211 de beneficiari. 
(3) 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, cu respectarea art. 1 alin. (2). 
(4) Cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate 
la  
finanţare în ordinea depunerii, cu respectarea 
criteriilor de eligibilitate.” Mentionam ca toate 
societatile vor primi sumele aferente ,penalizate cu 
un procent , astfel incat sa poate fi platiti toti 
solicitantii inscrisi  
”Art. 6 – (1) Modalitatea de lansare a apelului de proiecte, procedura de 
înscriere,  



verificare, contractare, plata și monitorizare, precum 
și cheltuielile eligibile se  
detaliază în procedura de implementare a schemei 
de ajutor de stat. 
(2) În vederea acordării ajutorului de stat, reprezentanții furnizorului au obligația să  
verifice următoarele: 
a) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în procedura de implementare a  
schemei de ajutor de stat; codul CAEN corespunde  
b) existența raportului de expertiza contabilă, semnat electronic de expertul contabil  
sau a raportului de audit, semnat electronic de 
auditorul financiar; 
c) corespondența dintre baza de calcul anuală obținută din activitatea eligibilă  
aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria 
răspundere de către aplicant în  
formularul de înscriere, cu valorile calculate, 
certificate și asumate de către expertul  
contabil sau de către auditorul financiar; 
d) că nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate  
de organul fiscal central definit potrivit art 1, pct 31 
din Legea 207/2015 privind  
Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. În acest sens,  
furnizorul ajutorului de stat va extrage, din oficiu, 
certificatele de atestare fiscală, în  
mod automat, prin aplicația informatică PATRIMVEN. 
În cazul în care se înregistrează  
astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să 
le achite din ajutorul acordat în  
cadrul programului; deci nu mai este nevoie  sa 
scoatem certificatele de la ANAF, de la primarii 
deoarece se obtin automat  de catre program ,dar 
noi sa avem grija ca la data depunerii  cererii sa 
verificam sa nu avem datorii la ANAF sau 
la  primarii(taxe locale) 
e) eligibilitatea cheltuielilor și legătura acestora cu activitatea pentru care aplică. 
Adica  toate cheltuielile sa fie pe aceste coduri CAEN , iar in cazul in care avel si alte 



activitati conexe acestea vor fi eliminate din cererea de subventii , de aceea se cere 
o expertiza contabila  
(3) Dacă se constată de către furnizor, că la înscriere aplicantul a făcut declarații  
incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, 
furnizorul dispune recuperarea  
ajutorului de stat, pentru motivul nerespectării 
condițiilor de acordare, în  
conformitate cu dispozițiile art. 39 din Ordonanța de 
urgenţă a Guvernului nr.  
77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 
ajutorului de stat, precum şi  
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei 
nr. 21/1996, cu modificările și  
completările ulterioare. 
(4) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor, va  
încheia un protocol de colaborare cu Ministerul 
Finanțelor și Agenția Națională de  
Administrare Fiscală, având ca obiect verificarea 
valorii cifrei de afaceri realizată din  
activitatea de turism, activitatea structurilor de 
cazare, structurilor de alimentaţie şi  
agenţiilor de turism la contribuabilii selectați în 
funcție de riscul fiscal rezultat din  
analiza de risc.” 
Nota  In cazul in care nu aveti expert contabil puteti 
apela  la expert contabil Radulescu Vasile  tel 
0721299591 
 
Inca o data revin  
a)pentru intreprinderile sociale din mediul 
rural  unde se acorda intre 40-200.000 de euro 
nerambursabili fara cofinantare , din care  sa poate 
plati timp de 18 luni  salarii, sa se achizitioneze 
echipamente/utilaje, materie prima , consumabile 
,utilitati  pentru asi infiinta propriul SRL  



activitati prioritare procesare lapte, carne ,legume, 
panificatie ., carmangerie, fructe de padure ,sucuri , 
bauturi nealcoolice ,bere , dar si alte activitati 
service auto, spalatorie, vulcanizare, confectii 
metalice,turism , confectionare materiale  de 
constructii, constructii , camine de batrani , etc etc  
nu exista criterii de studii, criterii de varsta, ci doar 
implementare in mediul rural 
 

b) la fel pentru studenti ,masteranzi  si cei din 
postliceale  pot obtine intre 40.000-100.000 de euro 
nerambursabili, sa isi infiinteze fie in mediul rural ,fie 
in mediul urban o societate  SRL , din domenii de 
activitate prevazute in ghid.  
In ambele cazuri a si b , solicitantii vor urma un curs 
de antreprenoriat social de 5 zile intr-unul din 
orasele resedinta  de judet, cazare, masa si transport 
gratuit  si dupa absolvirea cursului  pot intocmi 
proiectul   spre aprobare  
Cine doreste sa imi comunice  
tel ,email de contact si tipul cursului ce il doreste sa 
urmeze  
tel 0744384321 

col(R)ing Balici Mihai  
Bucuresti  
 


