
   
 

 
 

 

Bruxelles, 23 septembrie 2022 

 

În atenția domnului Nicolae Istrate, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul 

Românesc 

 

Stimate domnule Istrate, 

 

 

Vă mulțumesc pentru scrisoarea înaintată la data de 1 septembrie 2022 privind ajutorul de stat 

pentru operatorii economici din turism și alimentație publică , aferent pierderilor  înregistrate 

în anul 2021 – cauzate de efectele pandemiei de Covid-19. 

 

Am studiat elementele semnalate de dumneavoastră și am făcut cercetările aferente, inclusiv în 

relație cu DG COMP / Comisia Europeană, astfel că revin către dumneavoastră cu câteva 

precizări.  

 

Pandemia COVID-19 a avut efecte economice și sociale severe asupra întregii Europe, însă în 

special asupra sectoarelor de turism, horeca și întreprinderilor mici și mijlocii. Din acest motiv, 

Comisia Europeană a adoptat la 19 martie 2020 Cadrul temporar privind ajutoarele de stat 

acordate în contextul pandemiei de COVID-19. Acest cadru a fost special creat pentru ca statele 

membre să poată să ofere sprijin direct industriei, inclusiv horeca și a celei de turism pentru 

compensarea pierderilor înregistrate pe perioada pandemiei.  

 

România a adoptat OUG 224/2020 prin care statul român a oferit sprijin financiar pentru 

acoperirea pierderilor înregistrate în anul 2020, modificată ulterior prin OUG 10/2021. În 

vederea implementării, România a semnat acordul de ajutor de stat pe care îl puteți găsi aici, 

valabil până pe data de 31 decembrie 2021. 

 

Pe parcursul anului 2021, tot mai multe state membre au realizat că, din cauza prelungirii 

pandemiei, industriile horeca și de turism au nevoie de sprijin suplimentar. Prin urmare, 

Comisia a decis prelungirea Cadrului temporar până la 30 iunie 2022. Acest lucru a permis 

unui număr semnificativ de state membre să își prelungească schemele de ajutor de stat pentru 

a oferi compensații industriei inclusiv pentru anul fiscal 2021.  

 

Pe 13 iulie 2021, România a depus amendamente la acest acord, care pot fi găsite aici. Din 

păcate, România nu a avut inițiativa de a modifica și perioada eligibilă, pentru a include și anul 

2021 cum au făcut o serie de alte state membre.  

 

Astfel, deși Comisia a oferit flexibilitate prin extinderea valabilității Cadrului temporar, 

Guvernul României a decis să nu folosească această oportunitate.  

 

Practic, România nu a cerut și nu a notificat Comisia Europeană privind o prelungire a 

termenului de acordare a ajutorului de stat și nici nu a dorit să extindă perioada de eligibilitate 

pentru acoperirea costurilor/pierderilor cauzate de efectele pandemiei COVID-19 în anul 2021.  

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en#:~:text=The%20State%20aid%20Temporary%20Framework%20was%20adopted%20on%2019th,context%20of%20the%20coronavirus%20outbreak.&text=Since%20its%20adoption%2C%20the%20Temporary%20Framework%20has%20been%20amended%20six%20times.
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en#:~:text=The%20State%20aid%20Temporary%20Framework%20was%20adopted%20on%2019th,context%20of%20the%20coronavirus%20outbreak.&text=Since%20its%20adoption%2C%20the%20Temporary%20Framework%20has%20been%20amended%20six%20times.
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235872
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/238248
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202116/293580_2266895_78_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202129/295067_2299027_49_2.pdf


   
 

 
 

 

Faptul că Guvernul României spune astăzi că nu se mai pot compensa pierderile de pe anul 

2021 din cauza expirării acordului de ajutor de stat agreat cu Comisia Europeană este factual 

corect, însă acest fapt se datorează exclusiv deciziei Guvernului României de a nu beneficia de 

prelungirea Cadrului temporar, neprelungind prin amendamente valabilitatea și eligibilitatea 

acordului de ajutor de stat.  

 

Personal, consider că Guvernul a luat o decizie politică evidentă, asumându-și consecințele 

dramatice asupra industriei românești, în special a sectorului horeca și de turism. 

 

În speranța că răspunsurile oferite vă sunt utile, vă rămân la dispoziție pentru orice detalii 

suplimentare.  

 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Dragoș Pîslaru 

 

Europarlamentar REPER, Renew Europe 

Președinte Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale (EMPL) 

Membru în Comisia de Afaceri Economice și Monetare (ECON) 


