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AeRO 
I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT (ÎN COMPLETAREA RAPORTULUI DIN 31.03.2020) 

Având in vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația 

Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării 

de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 

martie 2020, precum si Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență 

care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, emisă de 

Ministerul Afacerilor Interne,  TUSNAD S.A. a decis suspendarea activității sale turistice si 

închiderea unităților sale hoteliere, începând din data de 18.03.2020 si până la încetarea 

stării de urgenta si reluarea activității normale. 

Astfel, începând cu data de 18.03.2020 activitatea societății este suspendata si tot 

personalul a intrat in concediu de odihna pana la 31.03.2020. S-au demarat procedurile 

pentru trecerea în șomaj tehnic începând cu data de 01.04.2020 pentru un număr de 82 de 

salariați din totalul de 90 de salariați. 

S-au făcut solicitări privind amânarea la plată a impozitelor și taxelor si s-au trimis notificări 

privind apariția și existența cazului de forță majoră către partenerii contractuali (servicii de 

mentenanță, utilități, alți prestatori de servicii, inclusiv organizațiile privind drepturile de 

autor -  ORDA, CREDIDAM și UPFR) în vederea stabilirii unei soluții pentru reducerea tuturor 

obligațiilor contractuale având în vedere ca activitatea este suspendata.  



Pentru clienții care au solicitat anularea rezervărilor si a evenimentelor contractate, 

societatea a negociat de principiu reprogramarea acestora dupa reluarea activitatii societatii 

în condiții normale. 

Imediat după închiderea hotelurilor, societatea a procedat la igienizarea și dezinfectarea 

tuturor spațiilor și apoi unitățile respective au intrat în conservare. 

Estimam ca societatea va înregistra o pierdere de aprox. 931.000 lei la data de 31.03.2020 și 

de aproximativ 1,9 mil. lei la data de 30.06.2020. 

Demersurile societății vor fi îndreptate spre reducerea la maximum a cheltuielilor generale 

de conservare si asigurare a integrității patrimoniale si financiare a societății. 
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