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    A/USR/198/28.03.2022 

 
 
Către:   Constantin-Daniel CADARIU 
                      Ministrul Antreprenoriatului și Turismului 
 
 
De la:   Denisa-Elena Neagu 
            Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42 București 
 

 
Obiectul întrebării:  Lansarea și bugetul celei de-a doua ediții a Schemei HoReCa 
 
Stimate domnule ministru, 
 
În luna februarie 2022, Guvernul a creat cadrul legal pentru a se putea demara o a doua ediție a Schemei 
HoReCa (pentru ușurință o voi numi mai jos HoReCa 2) destinată restaurantelor, pensiunilor, agențiilor 
de turism și altor firme eligibile. Prin această schemă aceste firme vor fi despăgubite pentru scăderea 
cifrei de afaceri suferite în anul 2021 (față de anul de referință 2019), ca urmare a restricțiilor introduse de 
guvern pentru limitarea răspândirii coronavirusului. 
 
Însă, pentru punerea în aplicare a acestei scheme este nevoie ca bugetul necesar acesteia să fie cuprins în 
bugetul de stat pe 2022. În acest moment, schema HoReCa 2 nu este prinsă în buget. Deci este nevoie de 
o rectificare bugetară.  
 
În aceste condiții vă rog să-mi răspundeți la întrebările de mai jos:  
 

1. A fost discutat calendarul pentru lansarea celei de-a doua ediții a Schemei HoReCa?  
 

2. Care este valoarea totală a fondurilor necesare pentru HoReCa 2?  Care vor fi sursele din care se 
vor asigura aceste fonduri (bani europeni, bugetul de stat, etc.)? 
 

3. Când aveți în vedere realizarea rectificării bugetare pentru cuprinderea în buget a sumei necesare 
HoReCa 2?  
 

4. Ați declarat că este nevoie de crearea platforma pentru schema HoReCa 2. Nu se va folosi aceeași 
platformă pe care operatorii economici au utilizat-o în aplicarea la schema HoReCa 1? Crearea 
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unei platforme de la zero nu ar duce la întârzierea demarării măsurii HoReCa 2 și, în consecință, 
la plata sumelor către beneficiari?  

 
 
Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris și, de asemenea, am rugămintea să îmi trimiteți o copie a 
răspunsului la adresa de e-mail denisa.neagu@cdep.ro. 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Deputat 
Denisa-Elena Neagu 
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