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Implicații privind
raporturile de muncă



Șomajul tehnic

• Angajatorii reduc activitatea ca urmare a epidemiei  COVID-19, înregistreaza scăderi ale 

încasărilor cu peste 25% față de media încasărilor din ian-feb 2020 și (2) nu au capacitatea 

financiară de a plăti  salariile tuturor angajaților

• Decontarea indemnizației - pentru cel mult 75%  dintre angajații cu CIM active

• 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)

• Angajatorii întrerup activitatea total /parțial (i) în  baza deciziei autorităților competente și (ii) 

dețin certificat de situații de urgență eliberat de Ministerul  Economiei

• Nu se datorează CAM

• Termenul de plată și declarare a impozitului și contribuțiilor aferente – 25 ale lunii următoare celei 

în care se face plata din bugetul pentru șomaj



Documentele de decontare se depun în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății 
contribuțiilor și impozitelor; Decontarea indemnizației nete va fi efectuată în 60 de zile 
calendaristice de la înregistrarea acestor documente

Acordarea de zile libere plătite părinților / alte persoane asimilate
Locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca

Nu se acordă dacă unul din părinți este în una din următoarele situații:
• concediu de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în 

cazul copilului cu dizabilități, 
• este asistentul personal al unuia dintre copii pe care îi are în îngrijire;
• beneficiază de concediu de odihnă de odihnă/concediu fără plată;
• are contractul de muncă suspendat pentru șomaj tehnic;
• nu realizează venituri supuse impozitului pe venit

Indemnizație de 75% din salariul de bază/zi lucrătoare, plafonată la corespondentul pe 
zi a 75%  din câștigul salarial mediu brut folosit pentru fundamentarea bugetului de 
asigurări sociale



Reducerea unilaterală a programului de lucru

Consultare prealabilă a partenerilor de dialog

social

După o reducere temporară a activităţii pe

perioadă > 30 de zile lucrătoare

Reducerea corespunzătoare a
drepturilor salariale

Reducerea  
programului  de lucru 

de la  5 la 4 zile



Flexibilizarea raporturilor de muncă/Telemunca

Drepturi acordate salariaților în cazul 
desfășurării activității prin telemuncă

Poate fi dispusă unilateral pe perioadă
stării de urgență

Telemunca se declară în RevisalTelemunca
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Măsuri fiscale în 
contextul COVID-19

Dragoș Doroș
Tax Partner, 
KPMG în România

OUG 29/2020 privind unele măsuri
economice și fiscal-bugetare

COVID-19 WEBINAR 
Managing through a crisis
Tax, Legal & Business Impacts



Măsuri privind obligații fiscale care devin scadente începând cu 21.03.2020

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării
în vigoare a ordonanței de urgență (21.030.2020) nu se 
calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de 
întârziere pe perioada stării de urgență plus încă 30 de zile 
de la încetarea ei. 

Nu sunt considerate restante în sensul Codului de procedură 
fiscală. 

Măsurile de executare silită prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești

Se suspendă, prin efectul legii, sau nu încep, măsurile de 
executare silită prin poprire a creanțelor bugetare. Măsura își
încetează efectele în termen de 30 de zile de la încetarea stării
de urgență. Fac excepție procedurile pentru recuperarea
creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în materie penală. 

Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire se 
aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții
popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Alte măsuri fiscale
Impozitul pe clădiri, impozitul pe 
terenuri și impozitul pe mijloace
de transport - se prorogă termenul
de plată de la 31 martie 2020 la 30 
iunie 2020, perioadă în care se vor
primi în continuare bonificațiile
stabilite de consiliile locale.

Facilitatea de restructurare a obligațiilor bugetare
restante la 31 decembrie 2018 (O.G. 6/2019) -rămâne
accesibilă dacă se depune notificarea intenției de a 
beneficia de măsura restructurării până la data de 31 
iulie 2020 ( față de 31 martie 2020), iar solicitarea de 
restructurare se depune până la data de 30 octombrie 
2020 (față de 31 iulie 2020).

Plățile anticipate trimestriale pentru anul

2020 se pot face la nivelul profitului

trimestrial curent. Modul de calcul se 

păstrează pentru toate trimestrele anului

fiscal 2020. Facilitatea se aplică și pentru

cei care au optat pentru un exercițiu

financiar diferit de anul calendaristic (se 

aplică pentru plățile anticipate aferente

trimestrelor rămase din anul modificat

care se încheie în anul 2020).



Comunicat al ANAF din 21.03.2020

Având în vedere că Ministerul Finanțelor Publice a lansat un amplu program de garantare și subvenționare a creditelor
pentru IMM în scopul de a susține mediul privat și în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, 
dar și măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecții de capital către companii, iar
pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situație fiscală actualizată, s-a decis renunțarea la 
propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor. 

Conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepționale și argumentate
de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege. 

Întrebări legitime
• Ce impozite, taxe si contribuții se califică ca și creanțe bugetare? 
• Ce forță juridică are comunicatul  Administrației Fondului pentru Mediu (https://www.afm.ro/taxe_declaratii.php) privind 

amânarea termenului de depunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, de la data de 25 martie 2020 
până la data de 25 aprilie 2020?

• Declararea cu întârziere sau rectificarea unei declarații fiscale, după data de 1 iulie 2020, are ca efect întreruperea 
termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe, cu efectul începerii unui nou termen de 5 ani, de la 1 iulie 
2021?

• Pot IMM-urile invoca art. 78 din Codul de procedura fiscală (forța majoră) pentru a contracara efectele declarării cu 
întarziere? 

https://www.afm.ro/taxe_declaratii.php
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Facilitati acordate in baza acestoraLaura Toncescu
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Cadrul de reglementare - CSU

In reglementare actuala, CSU este prevazut in:

Prevederi legale care fac trimitere la CSU: 

• Art. 12 din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României;

• Art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si
fiscal bugetare; 

• Art. XI din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea
unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale și în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; 
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Facilități acordate în baza acestora 1

Ce facilități sunt acordate celor ce detin CSU conform OUG 29/2020

Pe durata stării de urgență, IMM care (1) și-au întrerupt activitatea 
total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice 
competente pe perioada stării de urgență, si (2) detin CSU 
beneficiază de:

▪ Amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze 
naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de

▪ Amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu 
social și sedii secundare.

! De același regim beneficiază notarii publici, avocati, executori 
judecatoresti, cabinetele medicilor de familie, cabinetele 
stomatologice, federațiile sportive naționale și cluburile sportive etc. 
Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

1
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1

Alte contracte în derulare încheiate de IMM

Poate fi invocată forța majoră împotriva IMM numai după 
încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice 
mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a 
contractului, prin adaptarea clauzelor acestora cu luarea în 
considerarea a condițiilor excepționale generate de starea de 
urgență. 

CSU atestă că activitatea IMM a fost afectată în sensul art. X, alin. 
(3) din OUG nr. 29/2020.

Facilități acordate în baza acestora 
Ce facilități sunt acordate celor ce detin CSU conform OUG 29/20202
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se prezumă forța majoră la care se referă art. 1.351 alin. (2) C. civ. 
pentru IMM-urile a căror activitate este afectată de o acțiune a 
autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și 
combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul
COVID-19 [art. X, alin. (3) din OUG nr. 29/2020 privind unele ma ̆suri
economice și fiscal bugetare].

Efecte:
• nu este necesară existența unei clauze de forță majoră în 

contracte;
• CFM este necesar doar când clauza de forță majoră din contracte 

cere acest lucru;

Facilități acordate în baza acestora 
Ce facilități sunt acordate celor ce detin CSU conform OUG 29/20203
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Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor 
decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către 
IMM nu se datorează pe parioada stării de urgență.

Facilități acordate în baza acestora 
Ce facilități sunt acordate celor ce detin CSU conform OUG 29/20204
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Angajatorii care:
• Intrerup activitatea partial sau total in baza deciziilor emise de 

autoritatile publice competente potrivit legii pe perioada starii
de urgenta si 

• dețin CSU
pot beneficia de contravaloarea indemnizației pentru șomajul 
tehnic conform OUG nr. 30/2020

CLARIFICARE:
Angajatorii care isi reduc activitatea ca urmare a efectelor 
epidemiei  si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor 
salariilor angajatilor lor, pot beneficia de plata indemnizatiei in baza 
unei declaratii care atesta o reducere de 25% a incasarilor – nu au 
nevoie de CSU

Facilități acordate în baza acestora 
Ce facilități sunt acordate celor ce detin CSU conform OUG 29/20205
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Concluzii
1

Cazurile de utilizare a CSU sunt limitate

CSU nu sunt CFM

Ne asteptam sa avem curand o reglementare incluzand clarificari
referitoare la conditiile de obtinere a CSU
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1. Numai litigiile ce prezinta urgenta deosebita vor fi judecate pe perioada instituirii starii de urgenta

2. Prin Hotararea CSM 257/17.03.2020 s-a aratat ca urmatoarele tipuri de litigii pot fi judecate pe 
perioada starii de urgenta, colegiile de conducere a Curtilor de Apel intocmind in acest sens o lista 
cu privire la acestea:

• Cele a caror suspendare ar fi de natura sa cauzeze reclamantului o paguba iminenta, 
insemnata si care nu s-ar putea repara ori a carei reparare ar fi dificila in viitor;

Spre exemplu: ordonanta presedintiala, suspendare executare silita, suspendare 
executare act administrative fiscal, ridicare sechestru asiguratoriu, instituire sechestru 
asiguratoriu, proceduri in cauze cu minori, alte dosare in care s-ar putea demonstra ca 
sunt indeplinite conditiile prevazute la litera a)

• Cele generate de aplicarea masurilor prevazute de Decretul 195/2020 al Presedintelui
Romaniei, inclusive cele referitoare la procedura achizitiilor publice

3. Pe perioada starii de urgenta, termenele de decadere si prescriptie nu incep sa curga iar daca erau
in curs se suspenda pana la incetarea starii de urgenta: 

• În cazul termenelor de prescriptie dupa incetarea starii de urgenta, termenul de 
prescriptive nu se va implini mai devreme de 6 luni/o luna de la momentul incetarii starii
de urgenta

• În cazul termenelor de decadere, termenul de decadere nu se va implini mai devreme de 
5 zile de la momentul incetarii starii de urgenta.

Prevederi ale Decretului Prezidential nr. 195/16.03.2020 cu privire la litigiile in curs:



4. In ceea ce priveste termenele de exercitare a cailor de atac, Decretul Prezidential prevede ca 
acestea se intrerup, urmand sa curga noi termene dupa incetarea starii de urgenta.

5. Toate aceste prevederi sunt in beneficiul persoanelor ce fac obiectul lor, insa renuntarea la ele se 
poate face in mod voluntar si se pot formula cererile chiar si pe perioada suspendarii/neinceperii
acestora.

6. Se mai pot inregistra dosare noi in aceasta perioada? Raspunsul este da, se pot inregistra dosare
noi pe rolul instantelor in aceasta perioada, insa, daca acestea nu sunt cauze de urgenta deosebita,  
ele vor ramane in nelucrare pana la incetarea starii de urgenta intrucat prin Hotararea CSM 
257/17.03.2020 s-a prevazut ca procedura de regularizare a cererilor de chemare in judecata se 
suspenda pe perioada starii de urgenta.

7. In ceea ce priveste restul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata, Decretul Prezidential
prevede o suspendare de drept a acestora, astfel incat ele vor fi repuse pe rol in 10 zile dupa
incetarea suspendarii de drept.

8. In materia executarii silite civile, aceasta poate continua pe perioada starii de urgenta, insa
termenele de contestare a masurilor de executare silita nu vor incepe sa curga/sunt suspendate pe 
perioada ei, cu mentiunea de la punctul nr. 5.

Prevederi ale Decretului Prezidential nr. 195/16.03.2020 cu privire la litigiile in curs:
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OUG 29 - Modificari in cadrul Programului IMM INVEST Romania
Valoare

IMM

Garantii pentru credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau
mai multe credite/linii de credit pentru capitalul de lucru

Garantii pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului
de lucru

Garantii pentru credite de investitii

Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de Stat

Garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de 
lucru

Valoarea maxima cumulata a finantarilor

Maximum 80% din valoarea finantarii

Maximum media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani 
fiscali, in limita a 5 milioane lei.

Maximum 10 milioane lei.

Maximum 10 milioane lei.

Maximum 90% din valoarea finantarii

Maximum media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani 
fiscali, in limita a 500.000 lei pentru micro-întreprinderi sau 1 milion lei 
pentru intreprinderile mici
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• MFP va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmează a fi garantate. Dobanda va fi subventionată de la momentul acordarii creditului pana la 

data de 31 martie 2021. Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, doar in conditiile in care cresterea economica estimata de CNP 

pentru acești ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020.

• Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, 

cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni pentru cele din urma.

Element



Alte surse de finantare

Fonduri

Mezzanine

▪ Garantii colaterale minime

▪ Agilitate in luarea deciziilor

▪ Aranjamente flexibile in ceea ce priveste 

obtinerea de capital social sau acordarea de 

imprumuturi
Mezzanine

Investitori

institutionali

(EBRD, etc)

Imprumuturi

Banci

▪ Focus pe termen scurt si mediu

▪ Focus pe expunerea existenta

▪ Evaluarea garantiilor colaterale

▪ Indicatori financiari specifici si angajamente 

stricte

▪ Abordare strategica pe termen lung

▪ Interes in obtinerea unei participatii in 

capitalul social 

▪ Program de finantare dedicat clientilor 

existenti

Fuziuni

Fonduri de 

investitii

▪ Abordare pe termen lung

▪ Agilitate in luarea deciziilor

▪ Participatie minoritara sau majoritara

▪ Interes in cresterea capitalului social

Capital social

▪ IMM-urile au prag de rentabilitate mai scazut

▪ Baza comuna de resurse

▪ Costuri indirecte reduse

▪ Surse alternative de aprovizionare

Tip Furnizor Consideratii actuale
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