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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 153 din 3 septembrie 2020 pentru institu‐
irea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitaluri‐
lor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative (MO 
817/2020) 
Ordonanța instituie o serie de măsuri de stimulare în vederea creșterii capitalurilor 
proprii, precum și pentru modificarea unor acte normative. Un rezumat al proiectu-
lui actului normativ a fost deja prezentat în buletinul informativ APEX Team nr 8 
2020. 
Reluăm în cele ce urmează măsurile implementate prin această ordonanță: 
Stimularea menținerii și creșterii capitalurilor proprii 
Plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, plătitorii 
de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și plătitorii impozitului specific bene-
ficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile micro-
întreprinderilor și impozitului specific unor activități, astfel: 
a) începând din anul 2021, o reducere de 2%, în cazul în care capitalul propriu 

contabil, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. 
Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii 
capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomi-
tent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capi-
talul social subscris.  
Capitalul propriu contabil este cel prezentat în situațiile financiare anuale, res-
pectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor 
juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. 

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pen-
tru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 
precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au 
următoarele valori: 

 
c) 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut in tabelul de mai jos a 

capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de ca-
pitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent 
condiția prevăzută la lit. a).  
Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând 
cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022. 

Procentul de reducere  
a impozitului 

Intervalele de creștere anuală  
a capitalului propriu ajustat 

5% până la 5% inclusiv 

6% peste 5% și până la 10% inclusiv 

7% peste 10% și până la 15% inclusiv 

8% peste 15% și până la 20% inclusiv 

9% peste 20% și până la 25% inclusiv 

10% peste 25% 
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În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru de-
terminarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea 
rezultată se aplică asupra impozitului. Creșterea capitalului propriu ajustat se determină 
potrivit formulelor prezentate în Ordonanță, cu reguli specifice menționate pentru contri-
buabilii ce au un an fiscal modificat față de anul calendaristic. 
Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente prezentate în situațiile financia-
re anuale/raportările contabile anuale:  
 capital subscris vărsat/capital de dotare;  
 patrimoniul regiei;  
 patrimoniul public;  
 patrimoniul privat;  
 patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;  
 prime de capital;  
 rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca 

urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;  
 rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre solduri-

le creditoare și debitoare. 
Se precizează faptul că reducerile nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările 
contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară (ex. instituțiile financiar-bancare). 
Ordonanța oferă clarificări, precum și reguli specifice pentru aplicarea reducerilor menți-
onate în cazul sediilor permanente dar și în cazul în care se efectuează operațiuni de re-
organizare, precum fuziuni, divizări, transferul unei părți din patrimoniu uneia sau mai 
multor societăți beneficiare).   
Modul de aplicare a reducerilor 
Impozit pe profit 
Plătitorii de impozit pe profit aplică procentul aferent reducerii la impozitul pe profit al 
anului în care sunt îndeplinite condițiile de mai sus, iar valoarea rezultată se scade din 
acesta. Impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului 
fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare 
și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achizi-
ție al aparatelor de marcat electronice fiscale.  
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aplica procentul aferent reducerii  
la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din im-
pozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât 
impozitul aferent trimestrului IV, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent 
trimestrului  IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea 
unei declarații rectificative. 
Microîntreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit în anul pentru care se apli-
că reducerea aplică procentul aferent reducerii asupra impozitului pe veniturile microîn-
treprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din 
impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe 
profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative.  
Impozitul specific unor activități 
Plătitorii de impozit specific unor activități  aplică procentul aferent reducerii  la impozi-
tul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul 
datorat pentru semestrul II.  

Anul pentru care  
datorează impozitul 

Procentul minim de creştere  
a capitalului propriu ajustat 

2022 5% 

2023 10% 

2024 15% 

2025 20% 

Reduceri ale 
impozitului pe 
profit / micro / 
specific în cazul 

capitalizării 
societăților 



Pagina 3 

Newsletter 

 © 2020 APEX Team International 

În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, 
diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozi-
tul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative.  
Plătitorii de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit aplică re-
ducerea atât pentru impozitul specific, cât și pentru impozitul pe profit. 
Modificarea termenelor de depunere a declarațiilor anuale 
Pe perioada aplicării schemei bonificațiilor (2021-2025), termenele pentru depunerea de-
clarațiilor și pentru plata impozitului sunt următoarele: 
a) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, termenul pentru depunerea decla-

rației anuale și de plată a impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este pâ-
nă la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care au anul 
fiscal modificat, până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea 
anului fiscal modificat; 

b) pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, terme-
nul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent 
acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; 

c)pentru plătitorii de impozit specific unor activități, termenul pentru depunerea decla-
rației aferente semestrului II și plata impozitului aferent acestui semestru este până la 
data de 25 iunie inclusiv a anului următor. 
Completarea reglementărilor privind bonificațiile prevăzute de OUG 33/2020 
pentru plata la termen a obligațiilor fiscale 
Reamintim că pentru trimestrele I-III s-au introdus bonificații pentru plata la termen a 
impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și a impozitului 
specifc unor activități, reglementate de OUG 33/2020 și completate prin OUG 99/2020. 
Aceste reglementări sunt completate prin clarificări tehnice legate de definitivarea impo-
zitului pe profit aferent anului fiscal 2020, dar și de reglementarea unor cazuri specifice 
contribuabililor plătitori de impozit pe profit cu anul fiscal modificat.  
Modul de aplicare al bonificației  
Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declarația anuală pri-
vind impozitul pe profit, bonificația aplicată se scade din valoarea impozitului pe profit 
aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificația depășește valoarea impozitului pe 
profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificației care se ia în calcul este la nivelul 
valorii impozitului respectiv.  
Baza de calcul la care se aplică bonificația este impozitul pe profit după scăderea  
 creditului fiscal extern 
 impozitului pe profit scutit sau redus 
 sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută 

de lege 
 reducerii conform OG 23/2017 privind plata defalcată a TVA 
 costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. 
Sunt precizate modalitățile în care contribuabilii cu anul fiscal modificat care au depus 
declarația privind impozitul pe profit fără aplicarea bonificațiilor, pot beneficia de aces-
tea, pentru diferența de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului 
pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declarații rectificative, cu 
respectarea condițiilor prevăzute în cadrul OUG 33/2020. Totodată beneficiază de bonifi-
cație și contribuabilii cu an fiscal modificat ce achită impozitul pe profit în perioada 26 
decembrie 2020 – 25 februarie 2021, în funcție de exercițiul fiscal. 
Bonificația se acordă și pentru impozitul pe profit datorat trimestrial/plata anticipa‐
tă trimestrială, care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali pre‐
cedenți. Aceste prevederi se aplică și pentru stingerile efectuate pentru impozitul pe pro-
fit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I și II ale anului 
2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente pentru contribuabilii cu anul 
fiscal modificat, cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenți. De aceste 
prevederi pot beneficia și contribuabilii care au depus declarația privind impozitul pe 
profit datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială aferentă trimestrelor I și/sau II ale 
anului 2020, respectiv pentru perioadele scadente pentru contribuabilii cu anul fiscal mo-
dificat, fără aplicarea bonificațiilor prevăzute, prin depunerea unei declarații rectificative 

Clarificări aduse 
bonificațiilor 

pentru plata la 
termen a 

impozitelor 
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și cu respectarea condițiilor prevăzute. 
Alte prevederi 
Furnizarea de informații și documente între MFP /ANAF și autoritățile publice, instituțiile 
publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și alte 
persoane juridice de drept privat, în condițiile legii, se face în formă dematerializată, prin 
mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al MFP sau ANAF, denumit Pa-
trimVen.  
Începând cu 4 septembrie 2020 se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei 
bonurilor fiscale, acestea se vor relua în termen de 90 de zile de la data încetării stării de 
alertă/urgență, după caz.  

ORDIN nr. 1060 din 8 septembrie 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor 
de stat ‐ Sprijin pentru IMM‐uri în vederea depășirii crizei economice gene‐
rate de pandemia de COVID‐19 (MO 835/2020) 
Ordinul aprobă Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de pande-
mie. Practic sunt trei forme de sprijin, astfel: 
a) O sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, pentru societățile ce la data de 31 decem-

brie 2019 nu aveau salariați, însă au avut o cifră de afaceri din acest exercițiu mai 
mare de 5.000 euro; 

b) Granturi pentru capitalul de lucru pentru societăți ce în anul 2019 au avut o cifră de 
afaceri cuprinsă între 13.501 euro și 1.000.000 euro, iar valoarea grantului este de 
15% din cifra de afaceri, până la maxim 150.000 euro; 

c) Granturi pentru investiții, pentru IMM cu sume între 50.000 euro și 200.000 euro, 
iar IMM trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate, inclusiv surse de 
cofinanțare a proiectului. 

Pentru a beneficia de schema de ajutor de stat, solicitantul depune o cerere de finanțare 
în platforma electronică, iar documentele conexe acestei cereri sunt: 
 Documentele de înregistrare – act constitutiv, certificat Registrul comerțului 
 Documentația financiară aferentă anului 2019 însoțită de ultima balanță de verificare 
 Documentația tehnică, respectiv plan de afaceri în format simplificat 
 Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru ace-

leași obiective și nu există decizii anterioare de recuperare a ajutorului de stat 
 Declarație pe propria răspundere că beneficiarul nu este rezident fiscal într-o juris-

dicție neagreeată/necooperantă de pe lista UE. 
Cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea 
contractelor de finanțare trebuie să se realizeze până în data de 31 decembrie 2020. 
În perioada următoare, Autoritatea de Management a Programului Operațional Competiti-
vitate (AMPOC), va face publice ghidurile solicitantului astfel încât să se poată desfășura 
cursiv procedura. 

ORDIN nr. 1376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalității de acor‐
dare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate 
conform art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă (MO 832/2020) 
Ordinul stabilește modalitatea de acordare a sprijinului financiar destinat salariaților și 
angajatorilor pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în contextul pande-
miei. Astfel, ordinul cuprinde documentele ce se transmit de către angajatori la agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă în vederea acordării sprijinului financiar de 2.500 
lei/telesalariat, termenul pentru plata sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, 
categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate de către angajatori, precum și obligația anga-
jatorilor de prezentare a documentelor justificative aferente sumelor încasate. 
Pentru obținerea subvenției de 2.500 lei/telesalariat, angajatorii transmit prin mijloace 
electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocupa-
rea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au 
sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corecti-
tudinea și veridicitatea datelor înscrise: 

O nouă schemă de 
ajutor de stat 

pentru sprijinirea 
IMM‐urilor 
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 cerere semnată și datată de reprezentantul legal (potrivit Anexei nr. 2 din Ordin) 
 declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal (potrivit Anexei nr. 3 

din Ordin) 
 lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei (potrivit Anexei nr. 4) din 

Ordin. 
Categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate în urma acordării sprijinului financiar de 
2.500 lei/telesariat  sunt: 
 Sisteme de calcul tip laptop/notebook 
 Tablete 
 Smartphone 
 Echipamente periferice de intrare și ieșire, echipamente necesare conectării la inter-

net, cât și licențe aferente sistemelor de operare și aplicațiilor software aferente bu-
nurilor prevăzute mai sus, necesare pentru desfășurarea activității în regim de tele-
muncă. 

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sprijinului financiar se face în limita fondu-
rilor alocate cu această destinație, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 
2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, respectiv 
cele menționate de aceștia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării 
documentației complete. 
Angajatorii au obligația de a transmite, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei, 
prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă ju-
dețene sau, după caz, a municipiului București, care au efectuat plata sumelor, următoa-
rele documente justificative, scanate: 
 facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice; 
 bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor 

menționate anterior; 
 fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința te-

lesalariaților și/sau, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința 
telesalariaților, conform modelelor prevăzute de OMFP 2.634/2015 privind documen-
tele financiar-contabile și / sau situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul 
le asigură fiecărui telesalariat. 

În cazul nerespectării termenului de prezentare a documentelor justificative, angajatorii 
restituie integral suma către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 30 de zile de la 
data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative. 
Autoritățile au publicat un ghid privind completarea și transmiterea documentației care 
poate fi găsit pe platforma http://aici.gov.ro  

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea 
unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația 
limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efec‐
tivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie 
antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS‐CoV‐2 (MO 
790/2020) 
Ordonanța se adresează părinților cu copii în vârstă de până la 12 ani, sau cu copii cu di-
zabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în sistemul de învățământ. Ordonanța 
stabilește acordarea unor zile libere părinților, când este limitată prezența efectivă a copi-
ilor în unitățile de învățământ. 
Pentru fiecare zi liberă, părintele în drept are dreptul la o indemnizație în cuantum de 
75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, fără a depăși 75% din salari-
ul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, ce ar corespunde 
unei zile lucrătoare. 
Indemnizația de mai sus este în sumă brută și este supusă taxelor salariale. Indemnizația 
este suportată din fondul pentru garantarea la plată a creanțelor salariale, iar angajatorii 
trebuie să respecte procedura din ordonanță pentru decontarea indemnizațiilor. Pe scurt, 
această procedură constă în: 
 angajatorul efectuează plata indemnizației către salariat, respectiv plata impozitelor 

și contribuțiilor datorate aferente unei luni 

Procedura de 
obținere a 

subvențiilor pentru 
telesalariați a fost 

publicată 
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 în termen de cel mult 30 de zile de la efectuarea plății impozitului și contribuțiilor 
aferente indemnizației, cererea de încasare a indemnizației și documentele justificati-
ve se depun la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

 suma se decontează angajatorilor în termen de 15 zile de la depunerea documentelor. 
Procedura pe care trebuie să o urmeze părinții 
Salariatul va depune la angajator o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere a 
celuilalt părinte și de certificatele de naștere ale copilului/copiilor. Declarația celuilalt 
părinte trebuie să confirme că : 
 Nu a solicitat și el această indemnizație ; 
 Nu este în concediu pentru creșterea copiilor; 
 Nu este asistentul personal al copiilor; 
 Nu se află în concediu de odihnă/concediu fără plată; 
 Nu are raportul de muncă suspendat pe baza procedurii privind șomajul tehnic prevă-

zută în Codul muncii; 
Unitățile de învățământ ce iau decizia de a limita/suspenda cursurile au obligația ca în 
termen de 10 zile de la această decizie să transmită în format electronic la Agențiile pen-
tru ocuparea forței de muncă, listele nominale cu copii aflați în sfera limitării sau suspen-
dării cursurilor. În funcție de situația fiecărui copil, transmiterea listelor se va face de 
inspectoratele școlare, de primării sau de direcțiile generale de asistență socială și pro-
tecția copilului. 
Procedura de acordare a acestor zile libere stabilește faptul că aceasta nu este aplicabilă 
pentru angajații din sistemul național și apărare, ordine publică și securitate nețională, 
angajații din penitenciare și cei din sistemul sanitar public. Fac excepție părinții din aces-
te sectoare de activitate unde există familii monoparentale. În cazul în care ambii părinți 
își desfășoară activitate în domeniile enumerate, aceștia au dreptul la o majorare a veni-
turilor salariale cu 75% din salariul de bază, fără a depășii 75% din salariul mediu brut 
utilizat la elaborarea bugetului asigurărilor sociale, corespunzător numărului de zile libe-
re la care ar fi avut dreptul. 

LEGE nr. 208 din 23 septembrie 2020 privind modificarea și completarea 
unor acte normative (MO 869/2020) 
Legea aduce mai multe modificări unor acte normative. Remarcăm modificările aduse 
Legii 26/1990 privind registrul comerțului, astfel: 
 în absența comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului asociației fa-

miliale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea la registrul co-
merțului, de către avocat, a împuternicirii avocațiale care conține semnătura clientu-
lui, respectiv a comerciantului persoană fizică sau a reprezentantului asociației fami-
liale. Semnătura persoanei fizice trebuie dată personal în fața avocatului și va fi folo-
sită în întreaga activitate a comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantu-
lui asociației familiale. 

 dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor și, după caz, a reprezen-
tanților societăților, precum și a persoanelor împuternicite în condițiile legii să repre-
zinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste se poate face pe baza semnăturii 
conținute pe împuternicirea avocațială. 

ORDIN nr. 593 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de de‐
contare a sumelor pentru plata indemnizației pentru fiecare zi liberă acorda‐
tă în condițiile art. 1 din OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere 
pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau sus‐
pendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în 
unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS‐CoV‐2, a documentelor justifi‐
cative, precum și a modelului acestora (MO 836/2020) 
Ordinul reglementează documentația pe care o depune angajatorul pentru decontarea in-
demnizațiilor plătite părinților pentru zilele libere acordate în vederea supravegherii co-
piilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice. Astfel, ordinul regle-
mentează: 
 Modelul cererii de depus; 

Specimen de 
semnătură 

prezentat de avocat 
‐ o nouă 

simplificare în 
relația cu Registrul 

Comerțului 
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 Lista cu persoanele ce beneficiază de indemnizație; 
 Declarația pe propria răspundere a angajatorului; 

Lista cu copii și încadrarea copiilor, pentru care s-a solicitat indemnizația. 
Pe lângă aceste documente tipizate, angajatorii ce solicită decontarea indemnizației tre-
buie să anexeze și următoarele documente: 
 Copii de pe ștatele de plată 
 Copii de pe pontajele cu timpul lucrat 
 Dovada plății impozitului și a contribuțiilor sociale. 

ORDIN nr. 1375 din 9 septembrie 2020 pentru aprobarea modelelor cererii și 
declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din OUG 
147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supra‐
vegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice 
care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 
unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coro‐
navirusului SARS‐CoV‐2 (MO 832/2020) 
Ordinul reglementează modelul cererii pe care trebuie să o întocmească și să o depună la 
angajator, părintele îndreptățit să solicite zile libere acordate în vederea supravegherii 
copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice.  

ORDIN nr. 1426 din 21 septembrie 2020 privind modificarea Ordinului minis‐
trului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG 30/2020 pentru modifi‐
carea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, cu modificările și 
completările aduse prin OUG 32/2020 pentru modificarea și completarea 
OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pre‐
cum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în con‐
textul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS‐CoV‐2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socia‐
lă (MO 865/2020) 
Ordinul se adresează acelor angajatori ce înregistrează în continuare domenii de activita-
te închise de autorități sau se adresează acelor angajatori a căror activitate va fi închisă 
de autoritățile publice în domeniul sanitar ca urmare a unor măsuri de combatere a epi-
demiei de coronavirus.  
Prin art. XI-XII din OUG nr. 30/2020 s-a instituit acordarea șomajului tehnic suportat din 
bugetul asigurărilor fondului de șomaj sub forma unei indemnizații reprezentând 75% din 
salariul brut de încadrare, dar nu mai mult de 75% din salariul brut utilizat la fundamen-
tarea legii bugetului asigurărilor sociale.  
Ordinul modifică formularele utilizate de angajatorul interesat în decontarea indemniza-
ției. Se modifică următoarele formulare tipizate: 
a) Cererea de plată a indemnizației adresată ANOFM; 
b) Declarația pe propria răspundere dată de administrator/reprezentantul legal; 
c) Lista persoanelor cărora li s-a suspendat contractul de muncă în baza art. 52 alin. (1) 

lit. c) din Codul muncii șomaj tehnic. 

HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020 pentru aprobarea procedurii de decon‐
tare și de plată a sumelor acordate în baza OUG 132/2020 privind măsuri de 
sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemio‐
logice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, precum și 
pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO 794/2020) 
Hotărârea reglementează normele de aplicare pentru facilitățile prevăzute prin OUG 
132/2020 prin care se pot subvenționa reducerile timpului de muncă cauzate de condițiile 
generate de pandemie. Reamintim că se pot acoperi efectele cauzate de reducerea timpu-
lui de muncă cu până la 50% dacă angajatorul înregistrează o reducere a cifrei de afaceri 
de cel puțin 10% din luna anterioară față de luna precedentă sau reducerea cifrei de afa-

Formularele pentru 
decontarea 

șomajului tehnic au 
fost actualizate 
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ceri cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. Pentru timpul nelucrat, sala-
riații beneficiază de o indemnizație reprezentând 75% din diferența între salariul de bază 
brut prevăzut în contractul de muncă și contractul brut aferent timpului de lucru efectiv 
lucrat. Indemnizația se suportă din bugetul de stat. 
Indemnizația este impozabilă și supusă taxelor și contribuțiilor salariale.  
Totodată, OUG nr. 132/2020 a introdus și acordarea a unei indemnizații de 41,5% din sa-
lariul mediu brut utilizat la elaborarea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2020 de 
care beneficiază profesioniștii, așa cum sunt definiți de Codul Civil, sau persoanele anga-
jate în muncă în baza unor convenții de muncă utilizate în sistemul de cooperație. 
Normele date în aplicarea OUG 132/2020 pentru facilitățile prevăzute mai sus prevăd me-
canismul tehnic și formularistica pentru acordarea acestora. Astfel, angajatorii ce solicită 
decontarea indemnizației trebuie să depună în format letric sau format electronic la 
AJOFM  următoarele documente: 
 Cerere 
 Declarația pe propria răspundere că sunt îndeplinite condițiile din OUG nr. 132/2020 
 Lista cu persoanele beneficiare. 
Cererea se depune în luna curentă pentru luna anterioară și va fi însoțită de dovada plății 
impozitelor și contribuțiilor aferentă salariilor. 
Decontarea din bugetul asigurărilor de șomaj a indemnizației se realizează în cel mult 10 
zile de la depunerea documentației complete. În situația în care indemnizația este solici-
tată de un profesionist, această persoană depune în nume propriu cererea de  acordare  a 
indemnizației. Cererea va fi însoțită de o copie a actului de identitate și o declarație pe 
propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale. Dacă solicitarea indemnizației 
este făcută de o persoană membră a cooperației, documentația va fi depusă de către coo-
perație. Modelul cererii și a documentelor prevăzute mai sus trebuie propus de ANOFM 
către Ministerul Muncii în termen de 10 zile.  

ORDIN nr. 1392 din 15 septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii 
și al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din HG 719/2020 pentru apro‐
barea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG 
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusu‐
lui SARS‐CoV‐2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 
muncă (MO 850/2020) 
Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la 
art. 4 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a 
sumelor acordate în baza OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavi-
rusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

ORDIN nr. 1393 din 15 septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii 
și al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din HG 719/2020 pentru apro‐
barea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza OUG 
132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în 
contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusu‐
lui SARS‐CoV‐2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 
muncă (MO 850/2020) 
Ordinul aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute 
la art. 1 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a 
sumelor acordate în baza OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavi-
rusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

ORDIN nr. 946 din 7 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea 
Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile și in‐
demnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul minis‐
trului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
nr. 15/2018/1.311/2017 (MO 865/2020) 

Normele de aplicare 
a subvenției pentru 
reducerea timpului 
de muncă au fost 

publicate! 
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ORDIN nr. 1340 din 1 septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii și 
al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevă‐
zute de art. 3 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate sala‐
riaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, precum și pentru stimularea 
creșterii ocupării forței de muncă (MO 844/2020) 
Ordinul aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru profesi-
oniștii definiți conform  Codului civil, precum și pentru persoanele care au încheiate con-
venții individuale de muncă în baza Legii cooperației, care urmează să beneficieze de pla-
ta indemnizației prevăzute la art. 3 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândi-
rea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de 
muncă. 

ORDIN nr. 1341 din 1 septembrie 2020 pentru aprobarea modelului cererii, al 
declarației pe propria răspundere și al listei zilierilor în vederea solicitării 
decontării sumei prevăzute de art. 4 din OUG 132/2020 privind măsuri de 
sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemio‐
logice determinate de răspândirea coronavirusului SARS‐CoV‐2, precum și 
pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO 844/2020) 
Ordinul aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele 
care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, afectate de întreruperea sau 
restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru care 
beneficiarul de lucrări urmează să beneficieze de decontarea sumei prevăzute la art. 4 din 
OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contex-
tul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pre-
cum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

ORDIN nr. 938 din 2 septembrie 2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 
la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigu‐
rări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al cer‐
tificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul 
de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă 
indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din 
sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (MO 
820/2020) 

ORDIN nr. 3488 din 14 septembrie 2020 privind completarea Procedurii de 
autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de că‐
tre organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43‐53, art. 57‐59, 
art. 61‐80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului 
din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe 
vamale, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2.554/2016 (MO 
873/2020) 

ORDIN nr. 2737 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea modelului și 
conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea 
de inspecție economico‐financiară (MO 868/2020) 

REMINDER – Cursurile de închidere ale lunii septembrie 2020 
Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii septembrie 
2020 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută 
(disponibilități bănești, creanțe, 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 = 4,8698 RON; 1 CHF =  4,5043 RON; 1 GBP = 5,3406 RON; 1 USD =  4,1617 RON. 

25 octombrie 
termen pentru 

obligațiile 
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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. 20 lei    

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 pentru raportarea DAC 6 
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 
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