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PROGRAM AJUTOR DE STAT PENTRU SECTORUL HORECA 2021 
masuri 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 de COVID-19 

Baza legislativa a 
programului 

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 224 din 30 decembrie 2020 privind unele masuri 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 de COVID-19, 

• Ordonanța nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 224/2020  

Lansarea estimata • Probabil din al doilea trimestru al anului 2021 

• In termen de maxim 60 zile de la data intrării in vigoare a Ordonanței 10/2021, MEAT va 
aproba procedura de implementare. 

Bugetul schemei  • 500 milioane EUR, echivalent lei (estimat).  

• *Propunerea de buget pe 2021 prevede alocarea unei sume de 1 mld lei pentru acest 
program. 

Grant • Maxim 800.000 euro/întreprindere . 

• Grantul reprezintă 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților 
aferente codurilor CAEN eligibile în anul 2020 comparativ cu anul 2019 

• Se utilizează cifrele brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. 

•  Baza de calcul al 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, 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, diferența dintre încasările 
obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din 
activitatea eligibilă aferentă anului 2020. 

• Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau 
o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de 
către aplicant, 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 și remunerat/remunerată de către aplicant. 

Beneficiari/Coduri 
CAEN eligibile 

• Agenții de turism licențiate: 
✓ codurile CAEN: 7911, 7912, 7990 

• structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate: 
✓ codurile CAEN 5510, 5520, 5530, 5590 

•  structuri de alimentație: 
✓ codurile CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 

• ghizii de turism : cod CAEN 7990 

• Activitățile sunt eligibile daca se desfășoară in baza unor licențe de turism, certificate de 
clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile 
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Cheltuieli • obligațiile fiscale, precum și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, 
care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea 
perioadei de 12 luni, respectiv 24 de luni 

Durata schemei • pana la data de 31.12.2021 

• Plata sumelor corespunzatoare va fi realizata pan accel tarziu la data de 30.06.2022, in 
limita creditului bgetar 

Disclaimer Aceasta prezentare a fost realizata pe baza O.U.G. nr. 224/2020 si a OUG nr. 10/24.02.2021, contine doar informatii 
generale si nu ar trebui utilizata ca baza pentru luarea unor decizii sau actiuni care ar putea afecta finantele sau afacerea 
companiei dvs. in orice fel. OMEGA Consulting (o linie de servicii a OMEGA Trust) nu isi asuma nici o responsabilitate legala 
sau de alta natura pentru corectitudinea informatiilor, eventuale erori sau prejudicii care ar putea aparea ca urmare a 
analizei acestui document. Prezentarea a fost realizata in conformitate cu informatiile publice disponibile la momentul 
redactarii sale. Aceasta prezentare nu reflecta in niciun fel pozitia Guvernului Romaniei sau a oricarei alte institutii publice. 
Singurul scop al acestui document este acela de a informa clientii si partenerii OMEGA Trust sau OMEGA Consulting. 
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