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Facilități fiscale acordate pe perioada stării de urgență,  prin O.U.G. nr.33/2020

Bonificațiile acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit sau pe 
veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul I al anului 2020

Se acordă contribuabililor care își achită, la scadență, impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente
trimestrului I al anului 2020, cu termen scadent 25.04.2020

Se aplică de către entitățile plătitoare și are un cuantum diferit, în funcție de categoria în care contribuabilul
se încadrează, astfel:
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• Marii contribuabili vor beneficia de o bonificație de 5%;
• Contribuabilii mici și mijlocii, precum si contribuabilii care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii (fundații, 

ONG-uri, unități de învățământ private etc.), vor beneficia de o bonificație de 10%.

Reducerile de impozit pe profit de mai sus se aplică și:

• Contribuabililor plătitori de impozit specific care desfășoară și alte activități, pentru care datorează impozit pe profit
• Contribuabilii care au optat pentru un an financiar diferit de anul calendaristic, cu condiția să achite sumele

scadente la termene ce se împlinesc în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020

Amânarea plății TVA la importul produselor necesare combaterii pandemiei
COVID-19 pentru persoanele impozabile inregistrate conform art. 316

Ordonanța face, prin art.3, o precizare importantă referitoare la conținutul certificatului
pentru situații de urgență (“CSU”) - Firmele solicitante se pot raporta, la alegere, și la 
venituri, nu doar la încasări, atunci când determină diminuarea provocată de starea de 
urgență și o certifică pe proprie răspundere.

Pe perioada stării de urgență și următoarele 30 de zile de la încetarea acesteia, se elimină obligația plății
TVA la momentul importului de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente
medicale și materiale sanitare necesare în combaterea pandemiei COVID-19. Plata acestei TVA nu se 
suspendă ci doar se amână.
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Implicații privind
raporturile de muncă



• Nu mai există limitări cu privire la numărul de salariați ce pot beneficia

• Exista limitări pentru angajații cu mai multe contracte individuale de muncă

• Pot beneficia de indemnizație de șomaj tehnic persoanele fizice independente, 

persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, persoane care desfășoară 

activitate în baza contractelor de activitate sportivă în cazul întreruperii activității

• Indemnizație de minimum 75% din salariul de bază

• Suma suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj  este de pana la 75% 

din câștigul salarial mediu brut  (5.429 RON)

• Posibilitatea angajatorilor de a suplimenta indemnizația din fonduri proprii

• Angajatorii reduc sau întrerup activitatea total /parțial ca urmare a efectelor epidemiei COVID-

19, pe perioada stării de urgență, conform declarației pe proprie răspundere

• Cererile se depun in luna curentă pentru luna anterioara

• Plata de la bugetul asigurărilor pentru șomaj se face in termen de 15 zile de la depunerea 

documentelor

• Plata către salariați se face în maximum 3 zile de la încasarea sumelor de către angajatori

Șomajul tehnic
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Moratorium referitor la contractele
de credit - OUG 37/ 2020 

Condiții și efecte juridice
pentru persoane fizice, 
respectiv pentru companii



În data de 30 martie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgență
nr. 37/2020 (”OUG 37/2020”) privind acordarea  unor facilități pentru creditele acordate de 
instituții de credit și instituții financiare nebancare  anumitor categorii de debitori

CREDITORI:

DEBITORI:

Instituțiile de credit definite de OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

Instituțiile financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare  
nebancare; și

sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care  
desfășoară activitate pe teritoriul României.

Persoane fizice

PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale

Persoane juridice (cu exceptia institutiilor de credit

care au calitatea de împrumutat în contractele de credit
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Cui se aplica?
OUG 37 - Moratorium referitor la contractele de credit 



Debitorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulative, respectiv:

SUPLIMENTAR, debitorii, cu excepția persoanelor fizice, trebuie:

să nu înregistreze restanțe la plata creditelor la data instituirii stării de urgență pe teritoriul  
României, respectiv 16.03.2020 sau debitorii au efectuat plata acestor rate restante pana la data 
solicitarii suspendarii
veniturile să le fie afectate, direct sau indirect, de pandemia COVID-19;

contractul de credit să nu fi ajuns la maturitate;

creditorul nu a declarat scadența anticipată, înaintea intrării în vigoare a OUG 37/2020.

(a) Fie să își fi întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice, pe
perioada stării de urgență și să dețină certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, fie (b) dețin certificatul pentru situații de urgență prin care se constată
în baza declarației pe proprie răspundere diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minim 25% în luna
martie prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, fie (c) dețin certificatul pentru situații
de urgență prin care se constată întreruperea totală sau parțială a activității

și

să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.
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Condiții de acordare
OUG 37 - Moratorium referitor la contractele de credit 



Creditorul:Persoanele fizice cât și persoanele juridice  
transmit o cerere/solicitare creditorilor în  
legătură cu suspendarea rambursării ratelor,  
dobânzilor și comisioanelor, indicând  
inclusiv perioada pentru care dorește  
aplicarea măsurii suspendării

Când trebuie depusă? În termen de 
45 de zile de la data intrării în 
vigoare a OUG 37/2020

Unde trebuie depusă? La datele de  
contact din contractul de credit sau prin alt  
canal de comunicare la distanță oferit de  
creditor

Cum se depune? Cererea poate fi înformat  
letric sau electronic (prin poștă electronică)  
sau prin telefon (la numărul anunțat pe  
pagina de internet a creditorului), caz în care  
creditorul are obligația înregistrării  
convorbirii

Analizeaza solicitarea (implicit și  
îndeplinirea condițiilor de eligibilitate  
anterior menționate)

O aprobă în condițiile prevăzute în  
normele de implementare

Prelungește durata contractului de  
credit (cu perioada indicată în solicitare)

Procedura de acordare
OUG 37 - Moratorium referitor la contractele de credit 



Se poate obtine suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 1-9 luni a rambursarii

ratelor , dobanzilor si comisioanelor, conform cererii, pe perioada solicitata. 

Suspendarea produce efecte de la data comunicării solicitării de 

suspendare,  pentru cererile aprobate de creditor

Se prelungește contractul de credit cu perioada aferentă duratei de  suspendare;

Perioada maxima de creditare poate fi depășită cu o perioadă egală  cu durata

suspendării

În cazul peroanelor fizice, dacă prelungirea maturității depășește limita de  

vârstă, restructurarea se face cu respectarea limitei de vârstă

Dobânda datorată aferentă perioadei suspendării se capitalizează la  soldul existent 
al creditului la finalul perioadei de suspendare, capitalul astfel majorat urmând a se

plăti eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor – o rata mai mare

Efecte juridice
OUG 37 - Moratorium referitor la contractele de credit 

Efectele au loc in baza OUG 37/2020, nu este necesară încheierea de acte 
adiționale. 



Dobânda nu se va capitaliza, ci va reprezenta o creanță distinctă, ce se va 

plăti eșalonat în 60 de rate egale lunare.

Pentru această creanță dobânda este de 0%. 

Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP) care mandateaza

FNGCIMM in acest sens, garantează în procent de 100 % plata dobânzilor 
aferente creditelor ipotecare.

FNGCIMM va emite în acest scop scrisori de garanție în favoarea creditorilor

Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat, respectiv sumele plătite creditorilor 
în baza scrisorilor de garanție, sunt creanțe bugetare și se recuperează prin

organele fiscale competente.

Nu e nevoie de act additional, insa creditorii vor trebui să revină în 30 de zile de la 
primirea solicitării către debitori notificând clauzele contractuale modificate pentru 

implementarea ordonanței

Excepții privind creditele ipotecare contractate de persoane fizice 
(ce includ credite garantate cu ipoteca, credite ce implică un drept legat de in 

bun imobil, inclusiv creditele acordate prin programul ”Prima Casă”)

Efecte juridice – credite ipotecare
OUG 37 - Moratorium referitor la contractele de credit



➢ OUG 37/2020 are nevoie de Norme de implementare ce vor fi 
aprobate prin HG in 15 zile de la intrarea in vigoare

➢ OUG 37/2020 se aplica si contractelor de leasing financiar

➢ OUG 37/2020 se aplica atunci cand creditorul este persoana
juridica romana, nu acopera situatia finantarilor international

➢ De OUG 37/2020 pot beneficia, in calitate de debitori si societati de 
leasing, societati de factoring, societati de asigurare etc

➢ OUG 37/2020 se refera strict la suspendarea platii sumelor
scadente, nu se refera la alte facilitati legate de dobanzi
penalizatoare, executari silite etc

➢ Pentru debitorii care nu se califica sa obtina aceste suspendari, 
contractele de credit produc efecte in continuare (inclusiv in ceea
ce priveste dobanda penalizatoare, scadenta anticipate, executare
silita etc)

De tinut minte:
OUG 37 - Moratorium referitor la contractele de credit 



A. Arie de aplicare

B. De când se aplică

C. Efecte juridice

D. Nu sunt incluse nici un fel de prevederi
privind  acordarea unor garanții din partea
statului

La Senat este înregistrat un Proiect de lege, sub nr.. B115/2020 intitulat ”Lege pentru
suspendarea  rambursării creditelor” cu diferente importante față de OUG 37 /2020

printre care:

Nu se aplică persoanelor juridice, altele decât IMMs. 

Pot beneficia de suspendare inclusiv debitorii cu intârzieri la plată (cu

excepția debitorilor cu întârzieri la plata ratelor mai mari de 90 de zile)

Perioada creditului se prelungeste cu durata suspendarii. Dobânda nu se 

capitalizează 

De la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorilor

Proiect de lege B 115/2020 



➢ O noua lege ar putea modifica substantial sau abroga OUG 37/2020

➢ Termenul de 45 de zile pentru formularea cererilor in baza OUG 
37/2020 a inceput sa curga

➢ Normele de aplicare a OUG 37/2020 ar trebui sa clarifice toate
conditiile de aprobare a cererilor

➢ Partile au posibilitatea sa agreeze solutii specifice tinand cont de 
situatii individuale

Concluzii:
Moratorium referitor la contractele de credit 
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Certificatul de 
situatie de urgenta



CERTIFICAT PENTRU SITUATIE DE URGENTA TIP 1 CERTIFICAT PENTRU SITUATIE DE URGENTA TIP 2

pentru întreruperea activități total sau parțial, ca urmare  
a deciziilor emise de autoritățile publice competente,  
potrivit legii, pe perioada stării de urgenta decretate

pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna  
martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de  
media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020

Ce atestă CSU:
(i) depunerea declarației sau
(ii)afectarea solicitantului  de măsurile luate în  
perioada stării de urgență a  solicitantului?

Avem nevoie de  
original?
– se verifică online
după serie si număr

Activități sezoniere?

Se eliberează gratuit de către MEEMA automat electronic prin intermediul platformei
http://prevenire.gov.ro/, doar pe perioada existenței stării de urgență

Documente necesare: Declarație pe propria răspundere (cu privire la informațiile și  
documentele furnizate) si documente privind autorizarea activității pentru solicitanții care nu sunt  
înregistrați in Registrul comerțului

Documente doveditoare?

Semnătura electronică a reprezentantului legal sau împuternicitului

http://prevenire.gov.ro/


IMM care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de  

autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență:

Amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă,  servicii 
telefonice și de internet, pe durata stării de urgență,

Amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și sedii  
secundare, pe durata stării de urgență;

Prezumție (relativă) de forță majoră;

Pe durata stării de urgență, nu se datorează penalitățile stipulate pentru întârzieri în  
executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice.

notarii publici, avocatii, executori judecatoresti, cabinetele medicilor de familie, 

cabinetele stomatologice (cu cel mult 20 de persoane), federațiile sportive naționale și

cluburile sportive care detin certificat de identitate sportiva

Amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă,  servicii
telefonice și de internet, pe durata stării de urgență,

Amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și sedii
secundare, pe durata stării de urgență;

suspendarea obligației de plată a ratelor scadente (rate de capital, dobânzi și

comisioane) la împrumuturile acordate persoanelor juridice inainte de 30.03.2020, cu 

condiția ca aceste persoane juridice să nu fie în insolvență la data solicitării. 
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Natura juridică a CSU 



• Natura juridică a CSU - înscris sau act administrativ?

• Emitere automată după validarea solicitării

• Varianta practică: formularea unei noi solicitări cu completarea documentelor
doveditoare.

Poate exista riscul ca sistemul Ministerului să refuze eliberarea
CSU pentru lipsa documentelor. Ce putem face în acest caz?

• realitatea situației de urgență și a documentelor care au stat la baza emiterii
declarației pe propria răspundere va fi verificată ulterior emiterii CSU de către
organele abilitate

• un terț, dacă are suspiciuni cu privire la realitatea documentelor depuse pentru
obținerea CSU, poate sesiza organele abilitate în acest sens să facă verificări.

• Contestam situația de fapt a solicitantului sau CSU?

Dar odată ce CSU a fost emis, mai poate fi el contestat?
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Working from Home

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 1

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 2

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 3

Putem lucra de acasă eficient și fară riscuri?



Issue 
number 4

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 5

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 6

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 6

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?



Issue 
number 6

Putem lucra de acasă eficient și fără riscuri?
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