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                   Data:  25.02.2021     

  

FINANȚĂRI PENTRU FIRME DIN DOMENIUL HORECA  
 

PROGRAMUL: OUG Nr. 224/2020 Privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 

financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului și alimentației publice, a căror 

activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 

 

Care sunt 
beneficiarii 

eligibili? 

 

Beneficiarii eligibili ai  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 

• 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 

 

Care sunt valorile 
nerambursabile? 

      

      Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 

20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente 

codurilor,  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. 
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Ce condiții 
trebuie să 

îndeplinească 
întreprinderea? 

 

      Întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească şi următoarele 

condiţii pentru a fi eligibile: 

 

a) nu au mai primit un alt ajutor conform secţiunii 3.1 din Comunicare 

sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza 

prezentei scheme nu depăşeşte 1.800.000 euro;” 

 

b) nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de 

ajutor de stat. 

 

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.” 

 

 

 
Pentru informatii suplimentare referitoare la informatiile prezentate anterior, va rugam 

sa ne contactati la: 
0757 068 810  |   adriana@avalana.ro 

Adriana  MĂGUREANU,  
Administrator S.C. YXS AVALANA S.R.L. 
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