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Bancar 

FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Garantarea de către stat, 
prin Ministerul Finanțelor 
Publice, a creditelor pentru 
realizarea de investiții și 
pentru capital de lucru 

OUG 110/2017 
modificată prin 
OUG 29/2020  
OUG 89/2020 și 
OUG 143/2002 
(HG 282/2020 – 
Norme 
Metodologice) 

IMM-uri • Până la 31 martie 
2021 

• Poate fi prelungită cu 
o perioadă de 2 ani 
dacă creșterea 
economică estimată 
va fi mai mică decât 
cea din 2020 

IMM-urile eligibile sunt cele care îndeplinesc criteriile privind Programul de susținere a 
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzute de OUG 110/2017 astfel cum 
a fost modificată de OUG 29/2020.  

Limite ale garantării: 

• garanții de 80% sau 90% din valoarea finanțării; 
• valoarea maximă cumulată a finanțărilor nu poate depăși 10.000.000 lei; 
• durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții, 

respectiv 36 de luni în cazul creditelor pentru capital de lucru (cu posibilitatea prelungirii 
cu maximum 36 de luni); 

• pentru garanțiile acordate se percep comisioane de risc datorate Ministerului Finanțelor 
Publice. 

Condiții de acordare 

• nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau au fost deja 
executate; 

• nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile; 
• nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019; 
• se angajează să nu disponibilizeze personalul existent până la data de 31 decembrie 2020. 

Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este 
de 20 miliarde lei. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
25 martie 2020 - aici 

 

  

 

Garantarea de către stat, 
prin Ministerul Finanțelor 
Publice, a finanțărilor de tip 
leasing financiar pentru 
achiziționarea de bunuri 
mobile noi sau second-hand 
necesare realizării 
activităților IMM-urilor 

OUG 118/2020 
modificată prin 
OUG 132/2020 

• IMM-uri; 
• întreprinderi afiliate care 

au un număr egal sau mai 
mare de 250 de angajați 

72 de luni, cu posibilitatea 
acordării de perioade de 
grație cu durata cuprinsă 
între 3 și 12 luni 

Limite ale garantării: 

• 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente 
finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul 
unei operațiuni de leasing financiar, 

• 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente 
finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule 
pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni 
de leasing financiar. 

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar 
în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei. 

 

Suspendarea plății ratelor 
pentru creditele acordate 
de instituții de credit și 
instituții financiare 
nebancare  

OUG 37/2020 
modificată de 
OUG 70/2020, 

Legea 141/2020 
și OUG 227/2020 

 

(HG 270/2020 - 
Norme de 
Aplicare)  

 

• Debitori persoane fizice; 
• Debitori persoane juridice, 

persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale, cu 
excepția instituțiilor de 
credit 

Minim 1 lună și maxim 9 
luni (dar nu mai târziu de 
15 martie 2021) 

Condiții generale: 

• Veniturile debitorului să fi fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de 
pandemia COVID-19; 

• Creditul să fie acordat până la data intrării în vigoare a OUG 37/2020, să nu fi ajuns la 
maturitate și creditorul să nu fi declarat scadența anticipată a acestuia; 

• Să nu se fi înregistrat restanțe cu privire la aceste credite până la 16 martie 2020 (i.e., 
data instituirii stării de urgență pe teritoriul României) sau, dacă s-au înregistrat, 
debitorul să fi efectuat plata acestora până la solicitarea suspendării; 

• Debitorul trebuie să depună o solicitare în acest sens până pe data de 15 martie 2021. 
 

Condiții specifice pentru debitorii persoane juridice: 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
31 martie 2020 - aici 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
8 aprilie 2020 - aici 
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FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

• Dețin un certificatul de situații de urgență prin care se constată (1) întreruperea 
activității, totală sau parțială, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice 
competente (CSU tip 1) sau (2) diminuarea veniturilor cu minimum 25% în lunile martie 
și/sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 (CSU tip 2), 
și 

• Nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului conform 
informațiilor disponibile pe pagina web a ONRC. 

 

Prin OUG 227/2020 au fost adăugate dispoziții speciale pentru suspendarea plăților aferente 
creditelor ipotecare contractate de persoane fizice pentru care a fost deja acordată o 
suspendare în baza OUG 37/2020. 

Acordarea de sprijin 
financiar din fonduri 
externe nerambursabile, 
aferente Programului 
operațional Competitivitate 
2014-2020 

OUG 130/2020 
modificată de 
Legea 220/2020 
și OUG 199/2020 

 

 

Ordinul nr. 
1060/2857/2020 

• IMM-uri; 
• PFA; 
• CMI (cabinetele medicale 

individuale); 
• ONG; 
• Alți profesioniști (așa cum 

sunt definiți de art. 3 
alin.(2) Cod civil); 

• Întreprinderi individuale; 
• Întreprinderi familiale. 

31 decembrie 2020 Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile sunt: 

• micro-granturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară 
(2.000 euro); 

• granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din 
cifra de afaceri; 

• granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza 
evaluării proiectului de investiții depus. 

Micro-granturile în sumă forfetară se acordă, spre exemplu, IMM-urilor care nu aveau salariați 
la 31 decembrie 2019, au desfășurat activitate și au avut o cifră de afaceri mai mare de 5.000 
euro sau, în cazul IMM-urilor înființate în anul 2019, mai mică de 5.000 euro. 

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra 
de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea 
virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare 
pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă și care îndeplinesc o serie de 
condiții, printre care să fi obținut CSU. Sunt eligibile și companiile sau ONG-urile care 
desfăşoară activităţi în domeniul târgurilor şi evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, 
educaţie financiară, strategie şi management, care nu s-au calificat pentru obținerea CSU din 
cauza specificului activității lor (i.e. organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-
o anumită perioadă din an). 

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește 
astfel: 

• pentru o cifră de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea 
grantului este de 2.000 euro; 

• pentru o cifră de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, 
valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși 
suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de 
peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro. 

 

Garantare de către stat a 
creditelor pe termen scurt 
acordate pentru finanțarea 
creditului comercial 

OUG 146/2020 • IMM-uri 
 

12 luni cu posibilitatea 
prelungirii 

Se acordă pentru finanțările de tip factoring cu regres, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon 
de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin MFP: 

• Maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring, exclusiv dobânzile, comisioanele și 
alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de 
maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni; 

 



Știri Legislative – COVID-19 – Facilități relevante pentru mediul de afaceri, acordate de statul român – 3 februarie 2021 
 

  

4 
 

FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

• Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar 
valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului 
pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei. 

Acordarea de finanțare 
pentru întreprinderile din 
domeniul turismului, 
structuri de primire turistice 
cu funcțiuni de cazare, 
structuri de alimentaţie şi 
agenții de turism 

OUG 224/2020 • agenții de turism licențiate 
(coduri CAEN 7911, 7912, 
7990);  

• structuri de primire 
turistice cu funcțiuni de 
cazare clasificate (coduri 
CAEN 5510, 5520, 5530, 
5590); 

• structuri de alimentație, 
(coduri CAEN 5610, 5621, 
5629, 5630). 

30 iunie 2021 Facilitatea se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parţiale, în 
cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agenţiilor de turism, 
suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019; valoarea maximă a ajutorului de stat este de 
800.000 euro/întreprindere. 

Criteriile de eligibilitate pentru întreprinderi sunt, printre altele: 

• nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar s-au confruntat cu dificultăți ulterior, 
din cauza epidemiei de COVID-19; 

• nu au mai primit un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene 
- Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 
actualei epidemii de COVID-19 (2020/CE 91 I/01), cu modificările și completările 
ulterioare,  sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei 
scheme nu depășește 800.000 euro; 

• nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat. 

Beneficiarii au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 
6 luni de la data semnării contractului de finanțare, dacă prin acte normative nu se instituie 
restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de 
suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea 
termenului de 6 luni. 

 

Acordarea unui ajutor de 
stat sub formă de credite 
prin EximBank 

Hotărârea 
Comitetului 
Interministerial 
de Finantari, 
Garantii si 
Asigurari nr. 
258/2020 
modificată de 
Hotărârea 
315/2020 

  

• Întreprinderi mari; 
• IMM-uri cu cifra de afaceri 

peste 20 de milioane RON 
în 2019. 

31 decembrie 2020 
(anterior 30 noiembrie 
2020) 

Bugetul Schemei este de 2 miliarde lei şi este destinat unui număr estimat de 100 de 
beneficiari. 

 

Criterii de eligibilitate pentru întreprinderile mari și IMM-urile vizate de reglementare: 

• nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019; 
• nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul 

în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor 
legale în vigoare; 

• nu se află în procedură de executare silită, dizolvare, lichidare sau administrare specială 
şi nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanțelor judecătorești de deschidere a 
procedurii de concordat preventiv sau de insolvență; 

• nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului;  
• nu se află în litigiu cu EximBank; 
• nu sunt parte într-un litigiu demarat împotriva lor de către Ministerul Finanţelor Publice 

(MFP), inclusiv de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). 

 

Acordarea unui ajutor de 
stat sub formă de garanții 
prin EximBank  

Hotărârea 
Comitetului 
Interministerial 
de Finantari, 
Garantii si 
Asigurari nr. 
257/2020 
modificată de 

• Întreprinderi mari; 
• IMM-uri cu cifra de afaceri 

peste 20 de milioane RON 
în 2019. 

31 decembrie 2020 
(anterior 30 noiembrie 
2020) 

Criteriile de eligibilitate pentru întreprinderile mari și IMM-urile vizate de reglementare sunt 
similare celor listate pentru facilitatea anterioară. 
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FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Hotărârea 
314/2020 

Acordarea de subvenții 
directe pentru producătorii 
din sectorul vitivinicol 

OUG 2015/2020 • Persoane fizice; 
• PFA; 
• Întreprinderi individuale; 
• Întreprinderi familiale,  
• Persoane juridice. 

31 decembrie 2020 Valoarea subvenției directe este egală cu echivalentul în lei a 500 euro/ha, dar nu mai mult 
decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar. 

Subvenția poate fi cumulată cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea 
Comisiei Europene - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei 
în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 
100.000 euro pentru același beneficiar. 

Criterii de eligibilitate: 

• să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafaţă; 
• să exploateze plantaţii viticule înscrise în Registrul plantaţiilor viticule şi să aibă pentru 

acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a 
strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

• să nu depăşească valoarea totală de 100.000 euro/beneficiar; 
• să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele 

ONRC la data de 31 decembrie 2019 sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o 
decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data 
de 31 decembrie 2019. 
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Protecție socială 

FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAȚII 

(LINK) 

Plata indemnizației de 
„șomaj tehnic” de la bugetul 
asigurărilor de șomaj/ 
bugetul de stat 

 

OUG 30/2020, 
modificată prin 
OUG 32/2020, 
OUG 53/2020,  
OUG 70/2020, 
OUG 92/2020, 
OUG 211/2020 
și OUG 
226/2020 

• Angajatorii (/salariații); 
• Alți profesioniști (așa cum 

sunt definiți de art. 3 
alin.(2) Cod civil); 

• Avocații; 
• Persoanele fizice care obțin 

venituri exclusiv din 
drepturi de autor si drepturi 
conexe; 

• Persoanele care au încheiat 
convenții individuale de 
muncă în baza Legii 1/2005; 

• Sportivii, antrenorii, 
medicii, asistenții medicali, 
maseurii, kinetoterapeuții 
și cercetătorii din domeniul 
sportiv. 

30 iunie 2021 Pentru angajatori – în ipoteza suspendării contractelor de muncă ca urmare a 
întreruperii/reducerii temporare a activității (i.e. șomaj tehnic).  

Condiții: 

• Întreruperea totală sau parțială a activității pe perioada stării de urgență, sau 
• Reducerea activității ca urmare a epidemiei de COVID-19. 

Pentru celelalte categorii de beneficiari – condiția este întreruperea /suspendarea activității 
ca efect a epidemiei de COVID-19 (cu excepția avocaților, pentru care condițiile sunt: (i) 
activitate redusă ca urmare a efectelor epidemiei de COVID-19, și (ii) încasările aferente lunii 
pentru care solicită indemnizația sunt cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 
2019 și nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020). 

Indemnizațiile nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor. 

Indemnizațiile acordate potrivit art. XV alin. (1), (11), (2) şi (4) din OUG nr. 30/2020  nu 
constituie venituri din desfășurarea activității, iar pentru acestea se aplică următoarele reguli, 
după caz: 

• calculul impozitului pe venit şi al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat 
față de veniturile realizate din desfășurarea activității; 

• nu fac obiectul acordării bonificației stabilite prin legea anuală a bugetului de stat. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
1 aprilie 2020 - aici 

 

 

Scutirea de la plata 
contribuțiilor de asigurări 
sociale și a impozitului pe 
venit pentru avantajele în 
natură acordate anumitor 
categorii de persoane 

Legea 
227/2015 
privind Codul 
Fiscal, 
modificată prin 
OUG 48/2020 

Angajatorii (/salariații) Pentru o perioadă stabilită 
de angajator/plătitor, în 
cazul instituirii stării de 
asediu sau de urgență, 
potrivit legii 

Scutirea se acordă persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor 
care:  

• ocupă funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea 
activității; și 

• se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au 
acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor. 

 

Acordarea unei indemnizații 
în valoare de 50% din 
valoarea salariului dar nu mai 
mult de 2.500 RON,  pentru 
angajarea de personal 

OUG 220/2020 

 

Angajatorii (/salariații) 1 septembrie 2021 Facilitatea se acordă angajatorilor care încadrează în muncă, în perioada 1 ianuarie – 1 
septembrie 2021 pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 

• Persoane cu vârsta de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive 
neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca 
șomeri; 

• Persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri; și/sau 
• Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate 

în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. 

Angajatorii au obligația de a menține raporturile de muncă pentru o perioadă de minimum 12 
luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care au primit indemnizație. 

Facilitatea se acordă lunar pe o perioadă de 12 luni de la momentul angajării 

 

Acordarea unei indemnizații 
salariaților angajatorilor a 
căror activitate a fost 
suspendată ca urmare a 
anchetei epidemiologice 

OUG 120/2020 
modificată de 
OUG 211/2020 

 Pe perioada în care 
activitatea este 
suspendată, dar nu mai 
târziu de 30 iunie 2021 

Indemnizația se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată.  

Facilitatea nu se acordă salariaților aflați în concediu medical și care primesc indemnizația de 
asigurări sociale aferentă. 
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FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAȚII 

(LINK) 

efectuate de direcțiile de 
sănătate publică 

Posibilitatea reducerii 
timpului de muncă a 
salariaților cu cel mult 50% 
din durata prevăzută în CIM 

OUG 132/2020 
modificată de 
OUG 211/2020 
și de Legea 
282/2020 

 

OUG 719/2020 
privind 
procedura de 
decontare și de 
plată 

Angajatori Pe perioada reducerii 
temporare a activității 
determinate de instituirea 
stării de urgență/alertă, 
precum şi pe o perioadă de 
până la 3 luni de la data 
încetării ultimei perioade 
în care a fost instituită 
starea de urgență/alertă  

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de 
cel puțin 5 zile lucrătoare lunar, angajatorul având obligația de a stabili a programului de 
muncă pentru întreaga lună. Decizia se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de 
aplicarea efectivă a măsurii și se transmite la registrul general de evidență a salariaților cel 
târziu în ziua anterioară producerii acesteia. 

Pe durata reducerii timpului de muncă salariații afectați de măsură beneficiază de o 
indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual 
de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a 
reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate față de 
timpul efectiv lucrat. 

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea 
indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

• măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității; 
• reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna 

anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu 
cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.  

În cazul unor angajatori (ex. organizații neguvernamentale, persoane fizice autorizate etc.), 
diminuarea se raportează la veniturile realizate. 

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea 
unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă 
a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de 
muncă a fost redus. 

 

Plata serviciilor medicale și a 
medicamentelor pentru 
tratarea COVID-19 din 
bugetul Fondului național 
unic de asigurări sociale de 
sănătate 

OUG 70/2020 Persoane fizice și juridice  Facilitatea se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României fără a fi necesară 
utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare 
ale acestuia. 
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FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAȚII 

(LINK) 

Acordarea unor zile libere 
unuia dintre părinți pentru 
supravegherea copiilor și 
decontarea indemnizație 
aferente din Fondul de 
garantare pentru plata 
creanțelor salariale 

OUG 147/2020 
modificată de 
OUG 182/2020, 
OUG 198/2020 
și Legea 
278/2020 

 

Ordinul nr. 
1375/2020 

Angajatorii (/salariații)  În situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a 
copiilor în unitățile de învățământ, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului 
anchetei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2 se acordă zile libere 
părinților care: 

• au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 
de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ; 

• celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere; 
• au copii cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis 

adeverințe pentru realizarea educației la distanță (chiar dacă activitățile didactice cu 
prezență fizică nu sunt suspendate în unitatea respectivă); 

• locul de muncă ocupat să nu permită munca la domiciliu sau telemunca. 

Dispozițiile sunt aplicabile și în cazul scenariului 2 (participarea față în față a tuturor 
preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, 
respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase 
de gimnaziu și liceu), precum și pentru scenariul 3 (participarea tuturor preșcolarilor și elevilor 
la activități/lecții online), însă numai după epuizarea opțiunilor pentru desfășurarea activității 
prin telemuncă sau muncă la domiciliu. 

În perioada noiembrie 2020-31 decembrie 2020, prevederile prezentei OUG se aplică şi în 
situaţia în care, se dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a 
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea 
activităţilor didactice în sistem on-line. 

Legislația reglementează și o serie de excluderi. 

Angajaţii din anumite sectoare esențiale care asigură continuitatea în prestarea unor servicii 
de interes public beneficiază de prevederile OUG 147/2020 numai cu acordul angajatorului. 

Zilele libere se acordă pe toată perioada prevăzută de hotărârea Consiliului județean pentru 
situații de urgență, fără a depăși însă perioada stării de alertă. 

Indemnizația este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, 
dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Indemnizația este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări 
sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru 
muncă, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. 

 

Acordarea unui sprijin 
financiar în valoare de 2.500 
RON pentru fiecare 
telesalariat 

OUG 132/2020 
modificată de 
OUG 182/2020 

 

Ordinul nr. 
1376/2020 

Angajatorii (/salariații) 31 decembrie 2020 Facilitatea se acordă din bugetul asigurărilor de șomaj pentru achiziționarea de pachete de 
bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. 

Se acordă pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență 
pentru cel puțin 15 zile lucrătoare. 

În vederea acordării sumei, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin 
încărcarea pe platforma gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, 
după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente: 

• cerere semnată și datată de reprezentantul legal; 
• declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal; 
• lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei. 
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FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAȚII 

(LINK) 

Facilitatea nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul general de evidență a 
salariaților datele privind desfășurarea activității în regim de telemuncă după expirarea 
termenului legal de înregistrare a modificării. 
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Fiscal 

FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Anularea obligațiilor 
accesorii pentru anumite 
categorii de obligații 
principale 

OUG 69/2020 
modificată de 
OUG 226/2020 

Persoane fizice si juridice   Contribuabilii care figurează cu obligații bugetare, inclusiv fiscale, restante la 31 martie 2020 
(i.e., persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau 
profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice, etc.) pot beneficia de 
anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

• plătesc obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020; 
• achită integral obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020); 
• depun toate declarațiile fiscale și cererea de anulare a accesoriilor până la 31 martie 

2021; 

Sunt considerate obligații bugetare principale restante și obligațiile bugetare principale 
datorate de debitorul aflat în insolvență pentru care s-a împlinit scadența până la data de 31 
martie 2020 inclusiv, independent de existenta unui tabel de creanțe sau a unui program de 
plată a creanțelor; 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 

Aplicabilitatea scutirii de TVA 
cu drept de deducere pentru 
livrările de dispozitive 
medicale pentru diagnosticul 
in vitro al COVID-19, de 
vaccinuri împotriva COVID-
19, precum și serviciile de 
vaccinare și testare aferente 

OUG 226/2020 Entități plătitoare de TVA în 
România 

Până la data de 31 
decembrie 2022. 

  

Aplicabilitatea scutirii de TVA 
pentru achizițiile 
intracomunitare de 
Remdesivir (i.e. în baza 
contractului-cadru semnat pe 
7 octombrie 2020 de Comisia 
Europeană cu societatea 
farmaceutică Gilead pentru 
livrarea de Veklury, 
denumirea comercială a 
Remdesivir) 

OUG 226/2020 Entități care realizează achiziții 
intracomunitare în România 

Până la data de 31 
decembrie 2022. 

  

Aplicabilitatea taxării inverse 
la importul anumitor produse 

OUG 226/2020 Entități plătitoare de TVA în 
România 

Începând cu 1 ianuarie 
2021. 

Taxarea inversă se aplică pentru importul în România a următoarelor produse: 

• livrarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic, republicată; 

• livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, 
care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali (i.e. codurile NC 
corespunzătoare acestor produse sunt menționate în Normele Metodologice); 

• furnizările de telefoane mobile; 
• furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități 

centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final; 
• furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri. 
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FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Extinderea aplicabilității 
măsurii de rambursare a TVA 
cu control ulterior 

OUG 48/2020, 
OUG 90/2020, 
OUG 99/2020, 
OUG 181/2020 
și OUG 
226/2020 

Entități plătitoare de TVA în 
România 

Până la 31 martie 2021 
inclusiv. 

Rambursarea cu control ulterior nu se aplică în anumite situații prevăzute de lege, printre 
care regăsim:   

• în cazul deconturilor de TVA pentru care a fost începută inspecția fiscală pentru 
soluționarea acestora; 

• în cazul deconturilor de TVA depuse de solicitanți care au înscrise în cazierul fiscal fapte 
sancționate ca infracțiuni; 

• în cazul deconturilor de TVA depuse de alți contribuabili decât contribuabilii mari pentru 
care soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 
perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale 

 

Aplicabilitatea taxării inverse 
pentru livrările de gaze 
naturale  

Legea 
296/2020 

Comercianți persoane 
impozabile a căror activitate 
principală, în ceea ce privește 
cumpărările de gaze naturale, o 
reprezintă revânzarea acestora 
și al căror consum propriu de 
gaze naturale este neglijabil 
(i.e. maxim 1% din cantitatea 
achiziționată) 

Începând cu 24 decembrie 
2020. 

  

Posibilitatea deducerii din 
impozitul pe venit a 
sponsorizărilor acordate 
instituțiilor și autorităților 
publice, inclusiv organelor de 
specialitate ale 
administrației publice 

Legea 
227/2015 
privind Codul 
Fiscal, 
modificată prin 
OUG 48/2020 

Microîntreprinderi   Deducerea se face în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat 
pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. 

Deducerea se face pe baza contractului de sponsorizare fără obligația de înscriere a entităților 
beneficiare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
23 aprilie 2020  - aici 

Scutirea de la plata 
impozitului specific unor 
activități (așa cum este 
definit în art. 2 din Legea 
170/2016) 

OUG 99/2020 
modificată de 
OUG 181/2020 
și OUG 
226/2020 

Persoanele juridice române 
care desfășoară activități 
corespunzătoare următoarelor 
coduri CAEN: 5510, 5520, 5530, 
5590, 5610, 5621, 5629, 5630 

90 de zile începând cu 1 
ianuarie 2021 (anterior 
data intrării în vigoare a 
OUG 181/2020 până la 31 
decembrie 2020) 

Contribuabilii care au beneficiat de scutirea impozitului specific în baza dispozițiilor OUG nr. 
48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, pentru recalcularea impozitului specific anual 
scad și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de 
urgență. 

Pentru acordarea facilității contribuabilii calculează în mod corespunzător impozitul specific 
stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2021, prin împărțirea impozitului specific 
anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu diferența dintre numărul 
de 365 de zile calendaristice și numărul de 90 de zile calendaristice. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
29 iunie 2020 - aici 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 

Scutirea de taxe la import și 
exonerarea de TVA conform 
Deciziei UE 2020/491 pentru 
mărfurile necesare pentru 
combaterea efectelor 
epidemiei de COVID-19 

Ordin MFP 
1926/2020 și 
Decizia UE 
2020/491, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

Importatori  Importuri efectuate 
începând cu 30 ianuarie 
2020 până la 30 aprilie 
2021 

Se aplică pentru toate importurile efectuate în perioada 30 ianuarie 2020-30 aprilie 2021 cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții pentru importator: 

• este o organizație cu caracter caritabil sau filantropic; 
• nu înregistrează la data depunerii cererii obligații fiscale restante potrivit Codul de 

procedură fiscală, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii 
emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea 
recuperării; 

• declară că îndeplinește condițiile prevăzute de Decizia UE 2020/491 pentru aplicarea 
scutirii. 

Persoanele eligibile care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor 
la import și a TVA anterior intrării în vigoare a Ordinului MFP 1926/2020 pot solicita 
rambursarea taxelor la import și a TVA la organele vamale competente. 
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FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Acordarea unei reduceri la 
determinarea impozitului pe 
profit, impozitului pe 
veniturile 
microîntreprinderilor și 
impozitului specific unor 
activități, în funcție de 
menținerea/creșterea 
capitalurilor proprii 

 

OUG 153/2020 Persoane juridice 2021 - 2025 Contribuabilii care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cei ce își majorează capitalurile 
proprii vor beneficia de reduceri la plata impozitului de profit, impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor și a celui specific pentru anumite activități după cum urmează: 

• 2% din impozitului datorat, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în 
situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile 
permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic 
European, este pozitiv în anul pentru care datorează impozitul; 

• Reduceri graduale suplimentare dacă, în plus de înregistrarea unui capital propriu 
pozitiv, contribuabilii înregistrează și o creștere anuală a capitalului propriu al anului 
pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu înregistrat în anul precedent; 

• reducere de 3%, aplicabilă începând cu anul 2022 dacă se înregistrează o creștere a 
capitalului propriu peste un anumit procent față de nivelul din anul 2020 (5% în 2022, 
10% în 2023, 15% în 2024 și 20% în 2025) și se îndeplinește concomitent condiția prevăzută 
la primul punct (capital propriu pozitiv). 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
29 iunie 2020 - aici 

Acordarea eșalonărilor la 
plată pentru obligațiile 
bugetare datorate după data 
declarării stării de urgență 

OUG 181/2020 
modificată de 
OUG 226/2020 

Persoane fizice și juridice 31 martie 2021 Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei 
în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitant: 

• să depună o cerere la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020 - 31 martie 2021 
inclusiv, sub sancțiunea decăderii;  

• să nu se afle în procedura falimentului sau în dizolvare; 
• să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse 

la data eliberării certificatului de atestare fiscală; 
• să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea 

solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, 
dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor 
administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost 
stinsă, condiția se consideră îndeplinită. 

 

Includerea în categoria 
cheltuielilor deductibile a 
contravalorii testelor de 
diagnosticare COVID – 19  

OUG 181/2020 Persoane fizice și juridice  Pe perioada stării de 
urgență sau de alertă 

 A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 

Deductibilitatea cheltuielilor 
înregistrate de angajatori 
aferente activității de 
telemuncă 

Legea 
296/2020 

Persoane juridice Nelimitat Luând în considerare creșterea exponențială a cazurilor în care salariații își desfășoară 
activitatea în regim de telemuncă, se prevede în mod specific faptul că sunt deductibile la 
calculul rezultatului fiscal cheltuielile înregistrate de angajatori aferente activității de 
telemuncă (modificare aplicabilă din 24 decembrie 2020). 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 

Neimpozitarea avantajelor 
sub forma sumelor acordate 
angajaților care își desfășoară 
activitatea în regim de 
telemuncă 

Legea 
296/2020 

Persoane fizice și juridice Nelimitat Se prevede faptul că sumele acordate salariaților care își desfășoară activitatea în regim de 
telemuncă pentru acoperirea unor cheltuieli aferente nu sunt impozabile și nici subiect de 
contribuții sociale în limita sumei de 400 de lei lunar. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 

Scutirea de impozit pe venit 
și contribuții sociale a 
costurilor cu 
testarea/vaccinarea 
angajaților 

Legea 
296/2020 

Persoane fizice și juridice Nelimitat Costurile cu testarea epidemiologică sau cu vaccinarea angajaților nu sunt impozabile și nici 
subiect de contribuții sociale. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 
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FACILITĂȚI ACT NORMATIV 

 

BENEFICIARI 

 

PERIOADĂ/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Sistemul de consolidare 
fiscală în domeniul 
impozitului pe profit 

Legea 
296/2020 

Persoane juridice Nelimitat Se introduce sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit și se 
reglementează impozitarea grupului fiscal. Așadar, profiturile sau pierderile societăților care 
formează grupul fiscal se vor cumula și compensa, dacă este cazul, rezultând o poziție netă a 
întregului grup. În acest sens, se obține un avantaj semnificativ prin deducerea pierderilor din 
profiturile altor membri ai grupului, îmbunătățind considerabil poziția de cash-flow a 
membrilor grupului. Legea nr. 296/2020 menționează de asemenea condițiile care trebuie 
îndeplinite în vederea constituirii grupului fiscal, modalitatea de funcționare, perioada de 
timp pentru care se aplică consolidarea, regulile privind reportarea pierderilor precum și 
prevederi anti-abuz. 

A se vedea newsletter Țuca 
Zbârcea & Asociații din data de 
6 ianuarie 2021- aici 


