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 Cuprins: 
 

OUG 29/21.03.2020 — privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare;  

 OUG 30/21.03.2020 — privind măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemio-

logice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; - cuprinde condițiile pentru incasarea 

indemnizației de ”șomaj tehnic” - 75 % din salariul brut; 

 Hotararea 217/2020 — pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile 

libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţă-

mânt—atașat model declarație  
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  Ordonanța de urgență 29/2020 (18.03.2020) privind unele măsuri economice şi fiscal-

bugetare — publicată în M.O. nr. 230 din 21.03.2020  

 

 1. La Art.1 este modificată O.U.G. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA. Programul constă în principal în garantarea de către stat a 

creditelor de investiții și de lucru. Pentru că modificările sunt relativ numeroase și conținutul este con-

siderabil pentru cei interesați atașăm O.U.G. 110/2017 actualizată la 21.03.2020. 

 

 2. Termenul de plată pentru impozitul pe clădiri {art. 462 alin. (1) C.F.}, a impozitului și a ta-

xei pentru teren {art. 467 alin. (1) C.F.} precum și a impozitului pe mijloacele de transport {art. 472 

alin.(1) C.F.} - 31 martie 2020 se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. De asemenea se prorogă 

până la data de 30 iunie inclusiv și termenul de plată pentru care se acordă bonificația de 10% pentru 

plata integrală a impozitelor și taxelor locale. 

  

 3. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordo-

nanţe de urgenţă (21.03.2020) şi neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă nu 

se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fis-

cală și nu sunt considerate obligaţii fiscale restante. 

  Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu 

excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri 

judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asu-

pra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de că-

tre instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale. 

 

 4. Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impo-

zitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestria-

le pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Mo-

dul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. 

  Pentru contribuabilii care aplică un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic  prevede-

rile de mai sus se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat 

care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul 

fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020. 
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5. Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea 

nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modifică-

rile şi completările ulterioare, care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor 

emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi 

care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 

de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze natura-

le, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu 

destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.   

  Definiții conform Legii 346/2004:  

 - ” În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activi-

tăţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări 

de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de 

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi coopera-

tive, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile 

familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice. 

 Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi so-

cietăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.” 

 - ” Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumula-

tiv următoarele condiţii: au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 și realizează o cifră de 

afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu de-

păşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active 

totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.” 

 Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai 

sus (utilități, chirie) încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau 

parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de 

urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energi-

ei şi Mediului de Afaceri, poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, do-

vedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de rene-

gociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor ex-

cepţionale generate de starea de urgenţă.  

 Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împreju-

rarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, 

care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea 

pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii 

mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi răsturnată 

de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul 

naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu 

actul normativ care a instituit starea de urgenţă.  
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 6. Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele 

încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea 

total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada 

stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, 

Energiei şi Mediului de Afaceri nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.  

 

 7. Beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, 

apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu desti-

naţie de sediu social şi de sedii secundare cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în 

care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată 

direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei deter-

minate de infecţia cu coronavirusul COVID-19.  

Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 De aceleași măsuri beneficiază și federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive care deţin 

certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autori-

tăţile publice pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul CO-

VID-19.  

Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

 

 8. Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 

62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării teroris-

mului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se prelungeşte cu 3 luni de la 

data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă 

pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii. 

  Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 344 alin. (4) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte norma-

tive, pentru completarea documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării 

stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea declaraţiei şi completarea documen-

telor. 

ECOVIS Romania: servicii de audit statutar și audit intern 

ECOVIS Romania - Tax Alert - 22 martie 2020 



5 

 5 

 

 Ordonanța de urgență 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pre-

cum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiolo-

gice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  

 

 1. La Art.1 din OUG 30/2020 se modifică Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere  

părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. 

Aveti atașat conținutul modificat al acestei legi. 

 2. Acordarea stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modifi-

cări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează fără întrerupere, 

pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordo-

nanţe de urgenţă (21.03.2020) , se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

 a)beneficiază de concediile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, și anume: 

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli 

obişnuite sau de accidente în afara muncii;  

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 

muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesi-

onale;  

 concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. 

 b)beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere pă-

rinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ; 

 c)se află în perioada de suspendare a contractului de muncă din inițiativa angajatorului  

în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru 

motive economice, tehnologice, structurale sau similare;  

 d)li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii si-

tuaţiei de urgenţă în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de 

asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  

 3. În cazul în care, după perioada prevăzută la alin. (2) - (90 de zile), persoana îndreptăţită reali-

zează venituri supuse impozitului pe venit (venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi inde-

pendente, din drepturi de proprietate intelectuală şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură), 

atunci stimulentul de inserţie se acordă, potrivit legii, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani 

sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilitate. 

. 
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 Prevederile de mai sus  se aplică corespunzător şi în cazul persoanelor care beneficiază de in-

demnizaţia pentru program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana 

aflată în una dintre situaţiile: a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau 

care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal 

profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a 

fost numită tutore, care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravă sau accentuată), 

până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea părintelui, în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 De asemenea se aplică şi persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de ur-

genţă se află în plata stimulentului de inserţie, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. (Dreptul la stimulentul de inserţie încetează cu ziua următoare celei în care: co-

pilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevă-

zute la art. 7 alin. (2);)  

 4.Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în baza Decretului nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile, declaraţiile şi documente-

le doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin bu-

getul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poşta electronică.  

 Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţilor şi documentelor doveditoare este opţio-

nală şi se realizează în condiţiile în care agenţiile teritoriale ori autorităţile administraţiei publice locale 

au dezvoltate sisteme de primire electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 Începând cu data prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, decizia de acordare/respingere/

încetare/suspendare a dreptului de asistenţă socială pentru oricare din beneficiile sociale se poate tran-

smite beneficiarului în format letric sau prin poşta electronică de către agenţia teritorială emitentă. 

 Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei 

publice locale vor a afişa la sediul instituţiilor şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind po-

sibilitatea şi procedura solicitării beneficiilor de asistenţă socială prin poşta electronică, în termen de 

maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor dovedi-

toare pentru solicitarea drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.  
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 5.Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în con-

diţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din 

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pot fi depuse la agenţiile pentru ocuparea forţei 

de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în format letric sau prin poşta electronică, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor). 

 În cazuri excepţionale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipi-

ului Bucureşti pot solicita persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare prin poşta 

electronică prezentarea la sediul instituţiei. 

 Prin situaţii excepţionale se înţeleg următoarele: 

 a)identificarea unor inadvertenţe în documentele transmise; 

 b)informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate de-

termina îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea drepturilor bănești. 

 Termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor în situaţiile excepţionale prevăzute  

mai sus se prelungesc cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii 

documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare. 

 Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au obli-

gaţia de a afişa la sediul acestora şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind transmiterea 

prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare prevăzute mai sus. 

 ȘOMAJ TEHNIC (75%): 

 6. Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de 

muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul 

SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază co-

respunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai 

mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2020 nr. 6/2020 (5.429 lei). 75%= 4.072 lei brut 

 De prevederile de mai sus beneficiază salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele 

condiţii: 

 a)întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente 

potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi 

Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin 

ordin;  
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 b)reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a 

achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzu-

te mai sus pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la da-

ta intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru acești angajatori plata indemnizaţiei  

se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înre-

gistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu 

un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu 

are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii. 

 Indemnizaţia prevăzută mai sus (75% din salariul brut) este supusă impozitării şi plăţii contri-

buţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări so-

ciale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din in-

demnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

 Pentru calculul impozitului pe venit se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(Se calculează prin aplicarea 

cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale 

obligatorii aferente unei luni precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate 

potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora). Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de 

asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin 

depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (Declarația 112). 

 Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute mai sus este data de 25, inclusiv, 

a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj. 

 Pentru indemnizaţia prevăzută mai sus (75% din salariul brut) nu se datorează contribuţie asi-

guratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei (75%) angajatorii depun, prin poşta 

electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, 

în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform 

modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, însoţită de lista persoanelor 

care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, 

întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

 Plata se va face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta elec-

tronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în 

raza cărora îşi au sediul social. Documentele prevăzute mai sus se depun în luna curentă pentru plata 

indemnizaţiei din luna anterioară.Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în 

cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. 

ECOVIS Romania: contabilitate online 
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 7. Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, re-

publicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activi-

tatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe peri-

oada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teri-

toriul României, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020 (2.350 lei).  

 Această indemnizaţie este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de  

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 8. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în 

perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.  

 

 Hotararea 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor 

zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 

învăţământ  

 

 Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau 

închiderii temporare a unităţilor de învăţământ în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţă-

mânt, şi al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, zilele lu-

crătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada va-

canţelor şcolare. 

 Prevederile se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 a)au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu 

dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ; 

 b)locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca. 

 Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va su-

praveghea copilul în perioada prevăzută mai sus, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celui-

lalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni 

potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum 

şi de copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor. 

 Pentru fiecare zi liberă în condiţiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizaţie care se 

plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatoru-

lui şi al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial me-

diu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat ( nu mai mult de 4.072 lei brut).  

ECOVIS Romania: servicii de consultanță în implementare ERP 
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 Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei angajatorul va depune cerere la agenţiile 

pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritori-

ală îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. 

  Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

 a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această 

perioadă; 

 b)copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei; 

 c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că 

lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din 

Legea nr. 19/2020; modelul declaraţiei este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;  

(vezi atașat) 

 d)dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia. 

 

 Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine obligatoriu următoarele 

elemente: 

 a)datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail; 

 b)contul bancar; 

 c)numele reprezentantului legal al angajatorului; 

 d)suma totală solicitată; 

 e)numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma. 

 

 Documentele prevăzute mai sus se transmit prin poşta electronică la adresa electronică comuni-

cată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel 

mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.În situaţia în 

care aceste documente nu pot fi transmise prin poşta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt 

mijloc de comunicare. 

 Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se va face în termen de 60 de zile calendaris-

tice de la data înregistrării cererilor. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti au obligaţia ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poşta electronică sau prin 

orice alt mijloc de comunicare a documentelor prevăzute mai sus să comunice angajatorului numărul 

de înregistrare al solicitării. 

   
 Această informare este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată 

consiliere profesională şi drept urmare nu ne asumăm nicio responsabilitate în acest sens. Pentru întrebari suplimentare în ceea 

ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.  

© ECOVIS Romania SRL – 2020 
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ECOVIS Romania: One Stop Shop 

 
 

 

Contact us at:  

29A Tudor Vladimirescu Avenue, 5th District, Bucharest, Romania 

Phone (landline): +4021.410 20 60; Fax: +4021 .404.31.60 

Cell phone: +40724.343.500 

E-mail address: office@ecovis.ro; Web: www.ecovis.ro, www.ecovis.com  

ECOVIS Romania - Tax Alert - 20 decembrie 2019 

Contabilitate 

 Contabilitate financiară;  

  Întocmire și depunere 
declarații fiscale pentru 
persoane juridice și fizice 
române și străine; 

  Armonizarea contabili-
tății financiare naționale cu 
normele contabile ale soci-
etății-mamă; 

 Întocmirea și certificarea 
situațiilor financiare anuale; 







  



















Audit 

  Audit financiar în con-
formitate cu ISA; 

 Retratarea situațiilor 
financiare întocmite în con-
formitate cu reglementările 
naționale, pentru Standar-
dele Internaționale de Ra-
portare Financiară (IAS / 
IFRS) sau Standardele 
specifice Client (GAAP); 

  Audit financiar impus de 
politica grupului;  

  Audit intern; 

Misiuni de audit de 
tipul: proceduri convenite 
(ISA 4.400), revizuiri (ISA 
2.400), due diligence; 

















Salarizare și resurse 
umane 

  Servicii de salarizare; 

 Managementul, auditul 
și înregistrarea dosarelor 
de personal conform cerin-
țelor legale și reglementări-
lor firmei;  

 Întocmirea fișelor de 
post și a Regulamentului 
de Ordine Interioară speci-
fice activității Clientului; 

Interfața cu aplicații 
bancare și efectuarea ope-
rațiunilor de plăți salariale; 

Evaluare și selectare 
personal pentru servicii de 
contabilitate / departamen-
tul de contabilitate; 

















Consultanță 

  Consultanță fiscală 

  Asistență în pregătirea 
dosarului prețurilor de 
transfer; 

  Consultanță în fuziuni și 
achiziții, restructurarea 
companiei; 

  Asistență în implemen-
tarea soluțiilor IT cu privire 
la: contabilitatea financiară  
și de gestiune, evidența 
angajaților, salarizare, ra-
poarte manageriale etc.; 

  Înregistrare fiscală di-
verse entități și înregistrare 
ca plătitor TVA; 

  Notificări cu privire la 
modificări semnificative ale 
legislației.  


