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ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele mă‐
suri fiscale și modificarea unor acte normative (MO 260/2020) 
Ordonanța stabilește două bonificații fiscale, respectiv reduceri de impozite pentru 
persoane juridice și măsura taxării inverse în vamă pentru TVA aferentă importului 
unor bunuri de primă necesitate în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19. 
Reduceri pentru impozitul pe profit, impozitul specific și micro 
Plătitorii de impozit pe profit și impozit specific un beneficiază de o reducere a im-
pozitului de plată pentru trimestrul 1 2020, dacă efectuează plata până în data de 
25 aprilie 2020 inclusiv, astfel: 
 Marii contribuabili beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 5%; 
 Contribuabilii mijlocii și ceilalți contribuabili beneficiază de o reducere a impo-

zitului pe profit de 10%; 
Pentru impozitul specific vor trebui adoptate norme de aplicare pentru a se stabili 
cum se defalcă impozitul pentru trimestrul I, având în vedere faptul că prin regle-
mentarea specifică, acesta se declară și se plătește semestrial. 
Plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor beneficiază de o bonificație în 
procent de 10% pentru impozitul aferent trimestrul 1 2020, dacă este achitat până 
pe data de 25 aprilie 2020 inclusiv. 
Din punct de vedere tehnic, la completarea declarației 100 atât pentru plătitorii de 
impozit pe profit, cât și pentru microîntreprinderi, se va declara suma netă ce rezul-
tă după aplicarea reducerii. 
Pentru plătitorii de impozit pe profit, va fi necesară prezentarea distinctă a reduce-
rii de impozit pe profit la completarea declarației anuale de impozit pe profit. 
Scutiri de la plata tva în vamă 
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul 
fiscal, beneficiază de măsura taxării inverse pentru TVA, când efectuează importuri 
pentru mai multe categorii de bunuri utilizate în combaterea pandemiei COVID-19. 
Autoritatea vamală nu va solicita plata TVA pentru aceste importuri, iar TVA se va 
evidenția prin taxare inversă. 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modifica‐
rea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epide‐
miologice determinate de răspândirea corona‐virusului SARS‐CoV‐2 (MO 
231/2020)  
modificată prin: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 martie 2020 
privind modificarea și completarea OUG 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor mă‐
suri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2 și pentru stabi‐
lirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (MO 260/2020) 
Actele normative reglementează, printre altele, condițiile pentru intrarea în șomaj 
tehnic, continuarea plății unor beneficii sociale, prelungirea în mod automat a unor 
documente, precum și posibilitatea transmiterii online a actelor necesare pentru 
obținerea unor beneficii. 



Pagina 2 

Newsletter 

 © 2020 APEX Team International 

ȘOMAJ TEHNIC 
Guvernul a stabilit că pe perioada stării de urgență decretate, în cazul întreruperii sau 
reducerii temporare a activității, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-
CoV-2, contractele individuale de munca pot fi suspendate din inițiativa angajatorului, 
perioada pentru care salariații respectivi pot beneficia de o indemnizație de șomaj tehnic. 
Nivelul indemnizației brute este de 75% din salariul de bază corespunzător locului de 
muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 
nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. În anul 2020, salari-
ul mediu brut este de 5.429 lei, astfel că îndemnizația maximă brută lunara este de 4.072 
lei. Aceasta indemnizație este suportata din bugetului fondului pentru șomaj. 
În situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, 
indemnizația de șomaj poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferența 
de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. 
Indemnizația este supusa impozitării si plătii contribuțiilor sociale dar nu se acorda de-
duceri personale la calculul impozitului pe venitul din salarii, conform art. XI alin. (6) din 
ordonanță coroborat cu art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Pentru aceasta indemniza-
ție angajatorul nu datorează contribuție asiguratorie pentru muncă. 
Pentru acordarea sumelor necesare plătii indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii de-
pun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, pre-
cum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și 
datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista 
persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezen-
tantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministru-
lui muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, 
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. 
Plata indemnizațiilor din fondul de șomaj se face în cel mult 15 de zile de la data depune-
rii documentelor către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale. 
Plata indemnizației se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de 
la primirea de către angajator a sumelor. 
În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din 
care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de 
urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația de somaj ce poate fi recuperată de la bu-
getul de stat. 
Dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt sus-
pendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația de 
somaj ce poate fi recuperată de la bugetul de stat aferentă contractului individual de 
muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. 
Perioada în care salariații au contractele individuale de muncă suspendate constituie sta-
giu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției. Pentru 
stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordo-
nanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă. 
Dacă stagiul de cotizare realizat este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează 
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, 
corespunzător fracțiunii de lună. 
Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil,  care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului 
SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, beneficiază, din bugetul de stat, în baza decla-
rației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu 
brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 
6/2020. 
Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, 
astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe 
perioada stării de urgență, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile pentru plăți și 
inspecție socială, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevă-
zut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza 
documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. 

Șomajul tehnic ‐      
o problemă de 
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Această indemnizație este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și 
de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
ALTE INDEMNIZATII 
OUG introduce și unele prevederi care să asigure acordarea, în continuare, a stimulentu-
lui de inserție și a indemnizației de sprijin prevăzute în OUG 111/2010 privind concediul 
și indemnizația pentru creșterea copiilor. Guvernul a stabilit ca aceste drepturi să nu în-
ceteze în situația în care părintele, ca urmare a instituirii măsurilor generate de starea de 
urgență, se află în situații de suspendare sau chiar de încetare a raportului de muncă sau 
de serviciu prin restructurarea/restrângerea activității angajatorului.  
Acordarea drepturilor, în aceste condiții, se realizează pe o perioadă de 90 zile, după 
această perioadă urmând să fie reanalizată situația și să se aplice prevederile legale co-
respunzătoare.  
Actul normativ adoptat de Guvern mai prevede introducerea poștei electronice ca princi-
pal mijloc de comunicare între cetățean și autoritatea administrației publice centrale sau 
locale, în vederea stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială. 
Pot fi solicitate prin poștă electronică: ajutorul social, alocația pentru susținerea familiei, 
alocația de stat pentru copii, drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guver-
nului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, alo-
cația lunară de plasament, drepturile acordate în procedura adopției, ajutorul pentru în-
călzirea locuinței, indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 pri-
vind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România. 
De asemenea, pe perioada stării de urgență pot fi depuse prin poștă electronică și  cereri-
le și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata, în condițiile legii, a drepturilor 
bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul de ga-
rantare pentru plata creanțelor salariale. 
Măsurile adoptate de Guvern vizează și beneficiile de asistență socială pentru copii și ti-
neri, care au drept condiție frecventarea cursurilor școlare. Astfel, alocația de stat pentru 
copii, alocația lunară de plasament și alocația pentru susținerea familiei se acordă fără 
întrerupere pe perioada instituirii măsurilor de urgență. De asemenea, alocația zilnică de 
hrană, de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale special, se acordă pe perioada 
valabilității certificatului de orientare școlară fără a fi condiționată de numărul de zile de 
școlarizare și de prezența școlară. 
Totodată, pentru a evita deplasarea persoanelor cu afecțiuni grave, care au concedii de 
peste 90 de zile, respectiv peste 183 de zile, a fost reglementată eliberarea și decontarea 
certificatelor de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, acorda-
te în perioada stării de urgență, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale. 
Impactul financiar estimat pentru aplicarea măsurilor de urgență stabilite de Guvern este 
de 2.036.000 mii lei. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri 
economice și fiscal bugetare (MO 230/2020) 
Ordonanța vine cu o serie de măsuri fiscale luate în contextul stării de urgență provocate 
de pandemia COVID-19. 
Menționăm câteva din măsurile cele mai importante: 
SUSPENDAREA ACCESORIILOR LA PLATA CU ÎNTÂRZIERE A OBLIGAȚIILOR 
FISCALE 
Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate până la înce-
tarea măsurilor prevăzute de starea de urgență, nu se calculează și nu se datorează do‐
bânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Acestea nu sunt 
obligații fiscale restante.  
Această facilitate va fi menținută pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență. 
Atenție, termenele de depunere a declarațiilor fiscale nu a fost prorogat, acestea se depun 
la termenele normale stabilite de lege. Facilitățile introduse se referă doar la dobanzile si 
penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale neachitate la termen. 
SUSPENDAREA SAU STOPAREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ 
Se suspendă sau se stopează măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugeta-
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re, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare 
stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.  
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile repre-
zentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile 
de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.  
Măsura se menține pentru încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență. 
PROROGAREA TERMENELOR DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE 
Se prorogă termenul de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv 
impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în 
care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale. 
RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA 31 decembrie 2018 
Se prorogă termenul pentru depunerea intenției de restructurare a obligațiilor fiscale res-
tante la 31 decembrie 2018, până la data de 31 iulie 2020 și prorogarea termenului de de-
punere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020. 
OPȚIUNI DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE PROFIT PENTRU CEI CE APLICĂ 
PLĂȚILE ANTICIPATE 
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu 
plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru 
anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. 
Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.  
Pentru contribuabilii care au anul fiscal diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plă-
țile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în 
anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal 
modificat care începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020. 
AMÂNARE TERMEN DEPUNERE DECLARATIE BENEFICIAR REAL 
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real prevăzut de Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se 
prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență 
se suspendă depunerea acestei declarații. 
AMÂNAREA PLĂȚII CHIRIILOR ȘI UTILITĂȚILOR  
Pe durata stării de urgență, IMM-urile care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în 
baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării 
de urgență decretate și profesiile care îndeplinesc servicii de interes public (notari pu-
blici, avocati, executori judecatoresti) si care dețin certificatul de situație de urgență emis 
de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la pla-
tă pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de 
internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu 
social și de sedii secundare.  
Membrii acestor profesii au obligatia da a adopta măsurile necesare în vederea asigurării 
continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară ca-
re se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de 
legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. 
De aceleasi masuri beneficiază si cabinetele medicilor de familie și cabinetele stomatolo-
gice în care își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane, precum si 
federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate spor-
tivă, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice. 
PROTECȚII CONTRACTUALE 
În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute anterior încheiate de IMM, care de‐
țin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediu-
lui de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, 
dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace 
electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea 
în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. 
Credite pentru IMM‐uri, cu garanție de stat și subvenționări ale dobânzilor 
Sunt aduse modificari la Ordonanta nr.110/2017 privind Programul de susținere a între-
prinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA pe care le prezentăm în continuare. 
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Ministerul de Finanțe garantează pînă la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM-
urilor (exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente).  
Valoarea maximă a creditelor pentru finanțarea capitalului de lucru nu va putea depăși 
media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 
5.000.000 lei.  
În cazul creditelor de investiții, valoarea maximă a finanțării va fi de 10.000.000 lei. În 
total, valoarea maximă cumulată pe beneficiar va fi de zece milioane de lei.  
Microîntreprinderile și întreprinderile mici pot beneficia de garanții de stat pentru credi-
te aferente finanțării capitalului de lucru, (exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele 
bancare aferente creditului garantat), în limita a 90% din valoarea creditului. Valoarea 
maximă a finanțărilor va fi de 500.000 de lei pentru microîntreprinderi și de 1.000.000 
lei pentru întreprinderile mici. 
Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa dobânzile aferente creditelor/liniilor de cre-
dit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții în procent de 
100%. 
Perioada de subvenționare a dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de 
credit contractate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate dura 
până la 31 martie 2021. 

ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situații 
de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul 
pandemiei SARS‐CoV‐2 (MO 248/2020) 
Ordinul instituie dreptul solicitanților, operatori economici, a căror activitate a fost afec-
tată în contextul pandemiei, de a solicita Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri, eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență pe perioada stării de urgență. 
Solicitantul este definit ca fiind operatorul economic ale cărui drepturi au fost stabilite 
prin OUG 29/2020 și OUG 30/2020 sau prin orice alte acte normative ce reglementează 
măsurile acordate în contextul stării de urgență. 
Vor putea fi emise două tipuri de Certificate de Situație de Urgență (CSU), iar operatorul 
economic va putea opta doar pentru unul dintre cele două: 
TIP 1 ‐ ALBASTRU  
Se va acorda operatorilor economici pe baza declarației pe propria răspundere a reprezen-
tantului legal (Anexa 3 la Ordin) din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activi-
tății, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în pe-
rioada stării de urgență (forma certificatului este prevăzută în Anexa 1 la Ordin). 
TIP 2 ‐ GALBEN 
Se va acorda operatorilor economici pe baza declarației pe propria răspundere a reprezen-
tantului legal (Anexa 3 la Ordin) din care rezultă diminuarea încasărilor în luna martie 
2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor în perioada ianuarie-
februarie 2020 (forma certificatului este prevăzută în Anexa 2 la Ordin). 
Se va putea solicita doar unul dintre cele două tipuri de certificat. 
Certificatele de Situație de Urgență (CSU) se utilizează de operatorii economici în relația 
cu instituțiile publice pentru a obține facilități/măsuri de sprijin sau în relațiile comercia-
le. În vederea eliberării Certificatelor, solicitantul va depune o cerere, exclusiv în format 
electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificate-
lor se va face automat, după validarea de către sistem a cererii. 
Informațiile și documentele ce se vor încărca pe platformă sunt:  
 datele de identificare 
 declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal.  
Aceasta trebuie să ateste că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii 
sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare pentru tipul de certificat soli-
citat. De asemenea, ea trebuie să specifice că s-a întrerupt total sau parțial activitatea ori 
se înregistrează o diminuare a încasărilor în luna martie 2020, în procent de minimum 
25%.  
În cazul în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, va putea semna olo-
graf, urmând ca toate documentele încărcate pe platformă, inclusiv declarația, să fie sem-
nate electronic de împuternicitul care deține semnătura electronică și care a fost desem-
nat în acest sens. 

Certificatele de 
Situație de Urgență 
pot fi de două tipuri 
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Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului vor depune supli-
mentar și documentele privind autorizarea activității. 
Certificatele de Situație de Urgență (CSU) sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar  
verificarea lor se va putea efectua direct pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după se-
rie și număr.  
Platforma va începe să funcționeze în termen de cinci zile de la data publicării acestui 
Ordin în Monitorul Oficial (25 martie 2020). 
În cadrul acțiunilor de inspecție și control, organele abilitate vor verifica inclusiv docu-
mentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere a reprezentantului 
legal a solicitanților. 

LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților 
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților 
de învățământ (MO 209/2020) 
modificată prin: ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 30 din 18 martie 2020 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiolo‐
gice determinate de răspândirea corona‐virusului SARS‐CoV‐2 (MO 
231/2020)  
clarificată de: HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea preve‐
derilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru 
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de în‐
vățământ (MO 230/2020) 
Prin această hotărâre se stabilește că se pot acorda zile libere unuia dintre părinți pentru 
supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a uni-
tăților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situ-
ații extreme decretate de către autoritățile competente. 
Zilele libere acordate unuia dintre părinți, sunt zilele lucrătoare până la încetarea stării 
de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 
Condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite de părinți: 
 au copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 

ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ 
 locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 
Prin modificările aduse Legii 19/2020 de OUG 30/2020, termenul de părinte, în înțelesul 
acestei reglementări, a fost extins, cuprinzând astfel următoarele categorii de persoane: 
 părintele firesc, în sensul legii civile 
 adoptatorul 
 persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției 
 persoana care are în plasament copilul sau în tutelă 
 persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protec-

ția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare 

 părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o uni-
tate de învățământ. 

Prin modificările aduse de OUG 30/2020, de zile libere beneficiază și părintele sau repre-
zentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat și/sau care are în îngrijire, su-
praveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad 
de handicap grav cu asistent personal, care a optat pentru acordarea indemnizației în 
condițiile Legii nr. 448/2006. 
Dispozițiile legale referitoare la acordarea de zile libere plătite nu se aplică în cazul în 
care una dintre persoanele mai sus-menționate se află în: 
 concediul legal pentru creșterea copiilor 
 este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere 
 se află în concediu de odihnă sau fără plată 
 nu realizează venituri supuse impozitului pe venit 
 sau are raporturile de muncă suspendate unilateral de angajator  în temeiul art.52 

alin.1 lit. c).din Codul muncii. 

Părinții pot 
beneficia de zile 

libere pentru 
supravegherea 

copiilor, în situația 
întreruperii școlilor 
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Pentru angajații din anumite sectoare de activitate, zilele libere se vor acorda doar cu 
acordul angajatorului și după epuizarea opțiunilor legale pentru desfășurarea activității 
(programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemun-
ca). Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoțită de: 
 declarația pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care trebuie să rezulte că nu a 

depus o astfel de cerere, că nu se încadrează în una din situațiile:  
ο se află în concediu pentru creșterea copiilor 
ο este asistentul personal al copilului 
ο este în concediu de odihnă sau concediu fără plată 
 copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. 
Cuantumul indemnizației pentru fiecare zi liberă este de 75% din salariul de bază, dar nu 
mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la funda-
mentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (care este în prezent de 5.429 lei).  
Indemnizația se plătește de angajator și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de 
asigurări sociale în condițiile prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 
Angajatorul va depune o Cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, 
respectiv a municipiului București, pentru a solicita decontarea sumelor achitate pentru 
indemnizații, în termen de 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozite-
lor aferente indemnizației, anexând:  
 lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată; 
 copii ale statelor de plată; 
 declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului din care să 

rezulte că persoanele care au primit indemnizație îndeplinesc condițiile din Legea 
19/2020 

 dovada plății contribuției și a impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemniza-
ția. 

Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului și va conține date-
le de identificare ale angajatorului (inclusiv adresa de e-mail), contul bancar, numele re-
prezentantului legal, suma totală solicitată și numărul angajaților pentru care s-a solicitat 
decontarea indemnizației.  
Agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor comunica angajatorului numărul de înre-
gistrare în termen de 24 ore de la primirea documentelor. 
Decontarea indemnizațiilor pentru zilele libere acordate părinților pe perioada stării de 
urgență se va face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de 
zile calendaristice conform HG 217/2020, de la înregistrarea cererii reprezentantului le-
gal al angajatorului. 
Angajatorii vor putea solicita Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale de-
contarea sumelor nete acordate părinților, nu și a impozitelor și contribuțiilor sociale 
Categoriile de persoane care nu pot beneficia de zile libere conform Legii 19/2020 au 
dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul 
indemnizației reglementate de această lege, în anumite condiții. Numărul de zile libere și 
numărul de zile pentru care se acordă majorarea potrivit prezentei legi se stabilesc de 
către Guvern, prin hotărâre. 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31 din 26 martie 2020 pentru completarea Or‐
donanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contri‐
buții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (MO 255/2020) 
Ordonanța plafonează procentul taxei clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la pro-
centul de 27,65%. procent efectiv realizat în anul 2019.  

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 26 martie 2020 privind modalitatea de 
emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul si‐
tuației epidemiologice determinate de răspândirea COVID‐19 (MO 260/2020) 
Ordonanța stabilește câteva măsuri cu privire la voucherele de vacanță în contextul epide-
miei COVID-19. Astfel, voucherele de vacanță aferente anului 2020 se emit doar pe suport 
electronic. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 
2019 - decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021. 
 

Taxa clawback  
a fost plafonată 
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LEGE nr. 24 din 20 martie 2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (MO 229/2020) 
Legea crește valoarea maximă a unui tichet de masă la suma de 20 de lei. Anterior acest 
plafon era 15,18 lei. Noul plafon intră în vigoare de la 1 aprilie 2020. 

ORDIN nr. 705 din 11 martie 2020 pentru aprobarea modelului și conținutu‐
lui formularului (390 VIES) "Declarație recapitulativă privind livrările/
achizițiile/prestările intracomunitare" 
Ordinul aprobă noul model și conținutul formularului (390 VIES) "Declarație recapitulati-
vă privind livrările/achizițiile/ prestările intracomunitare", model ce se folosește înce-
pând cu declarația lunii februarie 2020.  
Modificarea declarației a fost necesară ca urmare a implementării remediilor rapide 
(„quick fixes”) în Codul Fiscal. Astfel, una din noile cerințe vizează obligația declarării 
codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile stabilite în alte state 
membre, cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate din România în ca-
drul regimului de stocuri la dispoziția clientului, precum și orice modificare ulterioară a 
informațiilor furnizate. 

ORDIN nr. 706 din 11 martie 2020 privind modificarea Ordinului președinte‐
lui ANAF 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formulare‐
lor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accize‐
le" (MO 217/2020) 
Ordinul aduce modificări Ordinului ANAF 3386/2016, fiind adoptat un nou formular D120 
„Decont privind accizele”. Formularul se utilizează începând cu declararea obligațiilor 
anuale aferente anului fiscal 2019. 
Declarația D101 privind impozitul pe profit nu este modificată. 

ORDIN nr. 1615 din 19 februarie 2020 privind indicele prețurilor de consum 
utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit 
anual (MO 169/2020) 
Pentru anul fiscal 2020, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților 
anticipate în contul impozitului pe profit anual este 103,1%. 

ORDIN nr. 816 din 24 martie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistra‐
re a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului cen‐
tral al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului 
"Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie" (MO 255/2020) 
Ordinul aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și 
funcționare a Registrului central al fiduciilor. De asemenea, se aprobă modelul și conținu-
tul formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie". 
Procedura se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, dețin calitatea de fiduciar și au obligația, sub sancțiunea 
nulității absolute, de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul 
fiscal competent. 
Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înre-
gistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții contribuabilii care dețin calitatea de 
fiduciar. Pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o 
lună de la data încheierii contractului de fiducie, "Declarația de înregistrare a contracte-
lor de fiducie", însoțită de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a 
copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și 
prin semnătura acestuia. 
Declarația, însoțită de copia contractului de fiducie, se depune direct la registratura orga-
nului fiscal central competent, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță. 
Modificarea sau încetarea contractului de fiducie se înregistrează de fiduciar la organul 
fiscal central competent, în termen de o lună de la data producerii, prin depunerea decla-
rației, având bifată în formular căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoțită de 
documentele justificative. 

Indicele prețurilor 
de consum pentru 
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Înregistrarea în Registrul central al fiduciilor se efectuează de către compartimentul de 
specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii declarației. 
Declarația de înregistrare și registrul contractelor de fiducie cuprind acum și referirile cu 
privire la beneficiarul real și la constituitorul contractelor de fiducie (cel care transferă 
diverse drepturi prin operațiunea de fiducie). 
Actuala procedură fost corelată cu Legea nr.129/2019, care a introdus obligativitatea de a 
transmite către organul fiscal central informații referitoare la beneficiarul real al fiducii-
lor. Această obligativitate a fost instituită cu scopul de a se ajunge la un grad cât mai ridi-
cat de transparență în ceea ce privește persoanele din spatele unor tranzacții, pentru a 
preveni spălarea de bani sau finanțarea terorismului. 

ORDIN nr. 614 din 3 martie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui 
ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei re‐
prezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea enti‐
tăților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a uni‐
tăților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, 
precum și a modelului și conținutului unor formulare (MO 181/2020) 
Ordinul modifică din nou formularul D230 pentru redirecționarea unui procent din impo-
zit, acesta fusese modificat în ianuarie 2020 prin Ordinul ANAG 147/2020. Cei care au 
ales deja să direcționeze parte din impozitul anual datorat, prin intermediul vechilor for-
mulare, nu trebuie să refacă documentele.  
Potrivit noului formular 230, o parte din impozitul pe venit, respectiv 3,5%, se va duce 
către bursele private în anumite condiții și numai pentru anumite perioade ale anului 
2019. Termenul de depunere rămâne tot 25 mai 2020.  
În momentul de față, declarația 230 permite ca 3,5% din impozitul pe venit să poată fi 
redirecționat către bursele private numai pentru veniturile aferente perioadei 1 aprilie - 
31 decembrie 2019, în timp ce, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2019 se păstrează 
regulile de anul trecut, așa încât procentul de 3,5 % va merge numai către ONG-urile care 
sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, iar pentru susținerea burselor pri-
vate se va păstra procentul de 2%. 
Această regulă este valabilă pentru persoanele care au obținut venituri din salarii, pensii, 
precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportive. 
Formularul 230 cuprinde acum atât forma din 2019 folosită pentru perioada 1 ianuarie-31 
martie 2019, cât și forma stabilită în ianuarie prin Ordinul 147/2020, folosită pentru peri-
oada 1 aprilie-31 decembrie 2019. 
Restul categoriilor de contribuabili care pot depune această declarație (persoanele fizice 
care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, din drepturi de 
proprietate intelectuală, precum și din cedarea folosinței bunurilor), pot să redirecționeze 
cei 3,5% din impozitul anual datorat pentru întreaga perioadă, 1 ianuarie - 31 decembrie 
2019, către o entitate non-profit sau către susținerea de burse private. 
Se păstrează posibilitatea de a redirecționa o parte din impozit timp de doi ani către ace-
eași entitate, urmând ca cererea să fie reînnoită după expirarea acestei perioade. 

CIRCULARĂ nr. 8 din 20 martie 2020 privind nivelul ratei dobânzii de refe‐
rință a Băncii Naționale a României (MO 236/2020) 
Începând cu data de 23 martie 2020, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale 
a României este de 2% pe an. 

ORDIN nr. 1665 din 26 februarie 2020 privind stabilirea mijloacelor electro‐
nice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de co‐
municare a acestora (MO 200/2020) 
Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a 
actelor de executare emise de organele de executare silită, ANAF pune la dispoziția insti-
tuțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care 
utilizatorii încarcă și descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, 
sub forma unui fișier.pdf cu.xml atașat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor 
electronice de transmitere la distanță, conform legii. 
Formalizarea asistenței reciproce, a acțiunilor comune și pentru interconectarea procese-

A fost publicată       
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lor operaționale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat 
prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin 
intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță se efectuează prin încheie-
rea unui protocol de colaborare între ANAF, Asociația Română a Băncilor și instituțiile de 
credit. 
Instituțiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită încheie Convenția-
cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace elec-
tronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită, conform modelului prevă-
zut în anexa nr. 2 la Ordin. Începând cu data semnării convenției-cadru, instituția de cre-
dit împreună cu ANAF realizează reconcilierea informațiilor existente în bazele de date 
proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităților 
bănești înființate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea 
ce privește actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii. 
În situația în care instituția de credit căreia i-a fost transmisă ordonanțare de plată nu a 
virat, la termenul stabilit, suma cuprinsă în aceasta, organul fiscal competent analizează 
cauzele care au condus la nevirarea sumei și luarea măsurilor conform prevederilor lega-
le în vigoare, în baza Referatului privind nevirarea de către instituția de credit a sumei 
cuprinse în ordonanțarea de plată, prevăzut în anexa nr. 4. 
Data comunicării către instituția de credit a actului de executare este prima zi bancară 
următoare zilei încărcării acestuia în sistemul informatic, iar ora comunicării este ora de 
începere a zilei bancare. Aceste informații se stabilesc, pentru fiecare instituție de credit, 
prin protocolul sau convenția-cadru prevăzute de anexele la Ordin. 
Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează de 
către Ministerul Finanțelor Publice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certifi-
cat calificat. 
Prevederile prezentului ordin se aplică pentru popririle înființate de către organele fisca-
le competente începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
Popririle înființate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin (27 martie 2020) 
rămân supuse regulilor stabilite la momentul înființării lor, cum ar fi: viramentele efectu-
ate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale/bugetare ce au stat 
la baza acestora ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri. 
Dispozițiile prezentului ordin intră în vigoare la 27 martie 2020 (în termen de 15 zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial). 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii martie 2020 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la inchiderea lunii martie 2020 
pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănesti, creante, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor 
exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt: 
1 EUR = 4,8254 RON; 1 CHF =  4,5607 RON; 1 GBP = 5,4230 RON; 1 USD =  4,3983 RON.  

Măsurile de 
executare silită se 
pot comunica prin 

mijloace electronice 

APEX Team recrutează Assistant Manager ‐ Front Desk 
vorbitor de limba engleză și franceză 

 
Trimiteți C.V. la: recrutare@apex‐team.ro 

Aplicația dumneavoastră va fi tratată cu discreție. 

 Alăturați‐vă echipei!  



Pagina 11 

Newsletter 

 © 2020 APEX Team International 

AGENDA LUNARĂ  
Zilnic nu uitați 
 Să completați registrul de casă (să imprimați registrul întocmit în format electronic); 
 Să completați jurnalul de vânzări și cumpărări; 
 Să completați în registrul electronic de evidență a salariaților informațiile referitoare la începerea/încetarea 

unui contract de muncă, daca este cazul. 
La final de lună nu uitați 
 Să completați Registrul Jurnal; 
 Să evaluați elementele monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, da-

torii) la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancară a lunii; 
 Să înregistrați la Administrația Financiară contractele de prestări de servicii încheiate cu nerezidenții în 

cursul lunii, conform art. 8 alin. 8 din Codul Fiscal; 
 Să efectuați inventarierea stocurilor în cazul în care folosiți inventarul intermitent; 
 Să întocmiți ultimele facturi aferente lunii. 
Pentru îndeplinirea reglementărilor în domeniul TVA 
 Menționați pe documentele emise către partenerii din UE codul de înregistrare în scopuri de TVA;  
 Verificați validitatea codului de TVA înscris pe facturile primite; 
 Verificați suma TVA înscrisă pe facturile primite; 
 Verificați mențiunile referitoare la TVA (taxare inversă, operațiune neimpozabilă, etc.) înscrise pe factură; 
 Înscrieți pe facturile primite suma TVA în cazul taxării inverse;  
 Completați Registrul pentru bunurile mobile corporale primite; 
 Completați Registrul non-transferurilor; 
 Completați Registrul bunurilor de capital; 
 Menționați în contractele comerciale contractate și decontate în valută cursul de schimb care va fi utilizat 

(BNR, cursul băncii comerciale sau cursul Băncii Centrale Europene). 
ANAF ‐ calendarul obligațiilor fiscale 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2020.htm 

INDICATORI SOCIALI 

Contribuții 2020  
pentru activități dependente 

Angajator și beneficiar  
(pentru activități considerate dependente) 

(cota %) 

Angajat și presta‐
tor de activități 

dependente 
(cota %) 

Contribuția pentru asigurări sociale 
(pensie) 

• Nu se datorează pentru condiții normale de muncă 
• 4% pentru condiții deosebite de muncă (*) 
• 8 % pentru condiții speciale de muncă (*) 

25% (**) 

Contribuția la fondul de asigurări sociale 
de sănătate (calculată la   venitul brut) 

Nu se datorează 10% (***) 

Contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25% (*)   

Impozitul pe venit   10% (****) 
Fondul pentru neangajarea de persoane 
cu handicap (pentru angajatorii care au 
peste 50 salariați) 

4 x salarii minime pe economie  
la fiecare 100 de salariați 

  

Valoarea unui tichet de masă impozabil 
în sensul impozitului pe venit 

max. 15,18 lei 
max. 20 lei începând cu 1 aprilie 2020  

  

Salariul minim pe economie (brut) 
de la 1 ianuarie 2020 

• 2.230 lei 
• 2.350 lei (pentru vechime peste 1 an și funcții ce ne-

cesită studii superioare) 
• 3.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor 

  

Diurnă (în țară) 
Pentru angajații instituțiilor publice 
Pentru angajații din sectorul privat 

  
• 20 lei 
• 50 lei 

  

Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile de construcții definite de 
lege, se aplică facilitățile de mai jos: 
(*) nu se datorează CAS de către angajator 
(**) cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%  
(***) nu se datorează CASS de către angajat  
(****) nu se datorează impozit pe venit pentru veniturile brute realizate lunar de până la 30.000 lei.  



Echipa APEX Team este formată din consultanți experimentați, disponibili 
să vă asiste și să vă ofere o gamă diversificată de servicii contabile și de 
salarizare.  

Echipa noastră este formată din experți contabili specializați în asistența 
funcției financiare și contabile a întreprinderilor și un grup de consultanți 
specializați în asistența serviciului de salarizare al clienților noștri. 

Oferim clienților noștri o gamă variată de servicii contabile, de salarizare, 
fiscalitate, servicii adaptate nevoilor companiei dumneavoastră: 

Ținere de contabilitate  
Salarizare și servicii conexe 
Asistență contabilă  
Organizarea funcției contabile  
Consultanță fiscală și contabilă « on line » 
Consultanță și asistență în întocmirea dosarului prețurilor de transfer   
Asistență în implementarea ERP 
Training 
Întocmire dosare prețuri de transfer 

Str. Heleșteului 15-17,  
Sector 1 
București - 011986  
Romania 

Telefon: + 40 (0) 31 809 2739  

              + 40 (0) 74 520 2739 

Fax:       + 40 (0) 31 805 7739 

E-mail: office@apex-team.ro 

Misiunea noastră:  

să aducem valoare afacerii clienților 

www.apex-team.ro 

 

Informațiile de mai sus sunt un rezumat al informațiilor recent publicate și nu au scopul de a oferi sfaturi 
într-o anumită privință. APEX Team International își declină orice responsabilitate față de orice persoană 

cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informațiilor conținute în aceste publicații. 
 © 2020 APEX Team International 

#stămacasă 


