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
În ansamblul economiei naţionale, turismul acţionează ca un element
dinamizator al sistemului economic global, el presupunând o cerere specifică de
bunuri şi servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. Pe
lângă aportul semnificativ la crearea PIB, turismul are şi o contribuţie aparte la
realizarea valorii adăugate și la creșterea calității vieţii.
Pandemia COVID-19 reprezintă un şoc major pentru economia globală, dar şi
pentru economia naţională. În acest context, industria turistică, structurile de cazare,
structurile de alimentaţie, agenţiile de turism, este printre cele mai afectate ramuri
ale economiei naţionale.
Acest lucru a fost cauzat de restricţiile impuse de Guvernul României în timpul
stării de urgenţă şi în timpul stării de alertă.
Astfel, pentru a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din
sectorul turistic, sector puternic afectat de pandemia COVID-19, Guvernul României a
aprobat în data de 30 decembrie 2020 ordonanța de urgență 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.
Pe baza actului normativ au fost completate și transmise prin intermediul
platformei SANI formularele de prenotificare către Comisia Europeană.
Având în vedere observațiile primite de la Comisia Europeană, necesitatea
înlăturării anumitor deficiențe identificate care ar duce la dificultăți în
implementarea schemei de ajutor de stat, precum și, solicitarea Federației Naționale
a Ghizilor de Turism din România și informațiile comunicate de către Oficiul Național
al Registrului Comerțului, conform cărora în registrul comerțului sunt înregistrate la
30.12.2020, un număr total de 998 de IF, II, PFA care au declarat activitatea 7990 –
Alte servicii de rezervare și asistență turistică (CAEN Rev. 2) din care 370 – ca obiect
principal de activitate și 628 – ca activitate autorizată conform art. 15 din Legea nr.
359/2004, sunt oportune și necesare o serie de modificări și completări ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020.
Ținând cont de faptul că sprijinirea întreprinderilor reprezintă o prioritate a
programului de relansare economică al Guvernului României, în condițiile în care
acest sector are o contribuție importantă la creșterea economică națională și crearea
de locuri de muncă, sens în care acestea trebuie să beneficieze din partea statului de
politici publice care vizează printre altele îmbunătățirea accesului la finanțare,
Luând în considerare faptul că este necesară implementarea unei măsuri de
sprijin până la expirarea termenului limită prevăzut în Comunicarea Comisiei
Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei
în contextul actualei epidemii de Covid-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările și
completările ulterioare, respectiv 31 decembrie 2021,
Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter
excepțional, ar putea aduce prejudicii bugetului de stat ca urmare a încetării
activității unor operatori economici,
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Întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru întreprinderile
din acest sector ar conduce la întârzierea relansării economice,
Având în vedere că notificarea actului normativ adoptat conduce la emiterea
mai rapidă a deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene, aspect necesar
pentru acordarea ajutorului de stat,
Întrucât măsurile fiscale instituite, respectiv, scutirea de la plata impozitului
specific unor activități în anul 2021, reglementată la art. 11, este reglementată
similar și la art. XXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, în acord cu normele de tehnică legislativă ce
impun evitarea paralelismelor, fiind interzisă instituirea acelorași reglementări în
două sau mai multe acte normative, este necesară înlăturarea dispozițiilor privind
măsurile fiscale,
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și
constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi
amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1330 din
31 decembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins: ”Ordonanţă de urgenţă a
Guvernului 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”
2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte cadrul legal cu privire la
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanţare din fonduri
publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul
turismului și alimentației publice, a căror activitate a fost afectată în contextul
pandemiei de COVID-19.”
3. La articolul 1, alineatul (3) literele e) și g) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
”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
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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;”
4. La articolul 1, alineatul (3), litera i), punctul 2 se modifică și va avea
următorul cuprins:
”2. în cazul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în care cel puţin unii dintre asociaţi au
răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de
mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc,
un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru
investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un
intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu
aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor
acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate în care cel puţin unii dintre
asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la
acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;”
5. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”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.
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(4) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat instituite
prin prezenta ordonanță de urgență, este cursul Băncii Naţionale a României valabil la
data demarării înscrierilor în program .”
6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(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.
7. La articolul 3, alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul
cuprins:
”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;”
8. La articolul 3, alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, litera
c) cu următorul cuprins:
”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.”
9. La articolul 4, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(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.”
10. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 5 - Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă au obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel
puţin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 luni de la data plății sumelor, în cazul în
care valoarea grantului este mai mare de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu
se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii
comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în
calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv, 24 luni.”
11. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
”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:
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a) îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în procedura de implementare a
schemei de ajutor de stat;
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;
e) eligibilitatea cheltuielilor și legătura acestora cu activitatea pentru care aplică.
(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.”
12. Articolele 10 și 11 se abrogă.
Art II. - În termen de maxim 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, prin ordin al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi
Turismului, se aprobă procedura de implementare a prezentei scheme de ajutor de
stat și se va desemna, structura de specialitate din cadrul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului, responsabilă pentru implementarea schemei de
ajutor de stat.

PRIM – MINISTRU
FLORIN – VASILE CÎȚU
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