
 

 
 

  

15 mai 2020 

 

Ordonanta de urgenta nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 

15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal precum si a altor acte normative 

(Monitorul Oficial nr. 394 din 14 mai 2020) 

 

 

 Prelungirea unor masuri de protectie sociala in contextul situatiei epidemiologice 

determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 Acordarea indemnizatiei de somaj tehnic pentru angajati si alti profesionisti (ex. PFA) 

astfel cum sunt reglementati de Codul civil, in conditiile prevazute de OUG 30/2020, se 

prelungeste si pentru perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 

31 mai 2020, cu posibilitatea continuarii dupa aceasta data doar in domeniile in care 

se vor mentine restrictiile; 

 Perioada de suspendare a raporturilor de munca pentru somaj tehnic pe perioada starii 

de urgenta si a starii de alerta constituie stagiu de cotizare asimilat in sistemul 

asigurarilor de somaj si se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 

luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia 

de somaj; 

 Angajatorii (atat cei din sistemul privat cat si cei din sistemul public), cu un numar mai 

mare de 50 de salariati au obligatia de a stabili programe individualizate de munca, 

fara acordul salariatului, astfel incat intre salariati sa se asigure existenta unui interval 

de o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, intr-un interval de trei 

ore; 

 Numarul de zile libere platite unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in 

situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde 

acestia sunt inscrisi in conformitate cu Legea 19/2020, se stabileste pana la incheierea 

cursurilor anului scolar 2019-2020; 

 Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine 

pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta. 

 

 



 

 
  

 Masuri in domeniul fiscal in contextul situatiei epidemiologice determinate de 

raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

 Regulile privind deductibilitatea limitata a pierderii nete din creantele cesionate nu se 

aplica in cazul in cazul cesiunilor de titluri de stat, obligatiuni si alte instrumente de 

datorie care confera detinatorului un drept contractual de a incasa numerar -  

cheltuielile inregistrate din aceste cesiuni sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal; 

 Sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrarile anumitor medicamente, 

echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale 

sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, 

efectuate catre asociatii si fundatii,  pana la data de 1 septembrie 2020, cu conditia 

aceste bunuri sa fie utilizate de asociatii/ fundatii pentru combaterea COVID-19 sau sa 

fie donate altor entitati care le folosesc in acest scop. 

 

 Masuri in domeniul economic in contextul situatiei epidemiologice determinate de 

raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 

 Perioada de emitere a Certificatelor de Situatie de Urgenta se extinde pana la 15 iunie 

2020 si se introduce ca referinta si luna mai 2020 pentru diminuarea veniturilor sau 

incasarilor cu minimum 25% fata de media lunilor ianuarie si februarie 2020; 

 

 Termenul in care debitorii pot solicita suspendarea ratelor, dobanzilor si comisioanelor 

in conditiile prevazute de OUG 37/2020 se prelungeste pana la 15 iunie 2020; 

 Debitorii, altii decat persoanele fizice pot beneficia de suspendarea rambursarii 

ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor in conditiile prevazute 

de Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 si in situatia in care detin certificatul pentru 

situatii de urgenta prin care se constata diminuarea veniturilor sau incasarilor in 

luna mai cu minimum 25% prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020. 

 

 

 Alte prevederi relevante 

 

 Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real prevazuta de 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii 

terorismului, se prelungeste pana la 1 noiembrie 2020; 

 

 Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrari se 

mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta, iar dreptul de 



 

 
  

sedere al strainilor aflati pe teritoriul Romaniei, conferit prin vizele de intrare in Romania, 

se mentine pentru 90 de zile de la incetarea starii de urgenta. 

 

 

 

Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a 

 masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei  

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 

(Monitorul Oficial nr. 395 din 15 mai 2020) 

 

 

Prin Hotararea 24/2020 a fost instituita starea de alerta pentru o perioada de 30 de zile incepand 

cu 15 mai 2020. Printre cele mai importante prevederi ale Hotararii 24/2020 se numara: 

 

 Prevederi cu caracter general 

 

 Incepand cu data de 15 mai 2020, in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la 

locul de munca si in alte spatii inchise se instituie obligativitatea purtarii mastii, astfel 

incat nasul si gura sa fie acoperite; 

 

 Incepand cu data de 15 mai 2020, este permisa circulatia persoanelor in afara 

locuintei/gospodariei, in interiorul localitatilor, cu respectarea masurilor de prevenire a 

raspandirii infectiei si evitarea formarii grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu 

apartin aceleiasi familii; 

 

 Se instituie de asemenea interdictia deplasarii persoanelor in afara localitatii/zonei 

metropolitane, cu anumite exceptii, si cu obligativitatea justificarii deplasarii prin 

declaratia pe proprie raspundere. 

 

 Prevederi care vizeaza relatiile de munca 

 

 Angajatorii (atat cei din sistemul privat cat si cei din sistemul public), au obligatia organizarii 

activitatii, astfel incat munca sa se desfasoare de la domiciliul angajatilor, iar daca 

activitatea desfasurata nu permite acest lucru, sa ia masuri pentru:  

a) asigurarea triajului epidemiologic constand in controlul temperaturii personalului propriu 

si vizitatorilor, la punctele de control-acces in incinte; 

b) dezinfectarea obligatorie a mainilor inaintea intrarii in spatiile de lucru; 



 

 
  

c) respectarea regulilor privind desfasurarea activitatii in birourile cu spatii comune (open 

space) si a regulilor privind functionarea unitatilor de cazare in regim hotelier; 

d) decalarea programului de lucru, pentru entitatile cu un numar mai mare de 50 de salariati, 

astfel incat inceperea, respectiv terminarea programului de lucru sa se realizeze la 

intervale de minimum 1 ora, pe parcursul a minimum 3 ore, in transe de minimum 20% 

din personal. 

 

 Masuri care vizeaza activitatile comerciale/ de lucru cu publicul 

 

 Operatorii economici care desfasoara activitati comerciale/de lucru cu publicul ce implica 

accesul persoanelor in interiorul cladirilor iau masuri pentru organizarea activitatii, astfel:  

 

a) accesul trebuie sa fie organizat astfel incat sa fie asigurata o suprafata minima de 4 mp 

pentru fiecare client/persoana si o distanta minima de 2 m intre oricare doua persoane 

apropiate; 

b) sa nu permita accesul persoanelor a caror temperatura corporala, masurata la intrarea 

in incinta, depaseste 37,3 ⁰C; 

c) sa asigure dezinfectarea suprafetelor expuse si evitarea aglomerarii de persoane, in 

special in zonele caselor de marcat/ghiseelor. 

 

 Pe perioada starii de alerta, este suspendata temporar (i) activitatea de servire si consum 

al produselor in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, 

motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cat si la terasele din exteriorul 

acestor locatii, precum si (ii) activitatea de comercializare cu amanuntul a produselor si 

serviciilor in centrele comerciale cu suprafata construita mai mare de 15.000 mp, in care 

isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu anumite exceptii aplicabile 

pentru fiecare situatie. 

   

 

*** 

 

Pentru detalii puteti contacta orice membru al echipei Taxhouse sau ne puteti transmite  

un mesaj pe adresa de e-mail office@taxhouse.ro. 
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