BULETIN INFORMATIV
din data de 31 martie 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

La data de 30 martie 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare O.U.G. nr. 37/2020 privind
acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții
financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Principalele prevederi sunt
următoarele:
1.

Debitorii care pot solicita suspendarea obligației de plată a ratelor scadente aferente
împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, sunt următorii:
1.1. Debitorii persoane fizice ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de
situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare care
vor apărea în termen de 15 zile de la data publicării ordonanței de urgență în
Monitorul Oficial.
1.2. Alți debitori decât persoanele fizice menționate mai sus (inclusiv debitorii persoane
juridice din contractele de credit și leasing, cu excepția instituțiilor de credit), care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile
publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și
dețin certificatul de situație de urgență de TIP 1 (ALBASTRU);
sau
au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de
minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie
2020 și dețin certificatul de situație de urgență de TIP 2 (GALBEN);
 nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului,
conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al
Registrului Comerțului.

2.

Condițiile suspendării obligației de plată sunt următoarele:
2.1. Perioada de suspendare poate fi între o lună și 9 luni, dar fără a depăși data de 31
decembrie 2020.
2.2. Creditul contractat trebuie să nu fi ajuns la maturitate și să nu fi fost declarat
scadent în mod anticipat de către creditor anterior datei de 30 martie 2020.
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2.3. Creditul contractat trebuie să nu fi înregistrat restanțe la data instituirii stării de
urgență pe teritoriul României sau debitorii să fi achitat restanțele înregistrate până
la data solicitării suspendării obligației de plată.
3.

Plata dobânzilor corespunzătoare sumelor a căror plată este suspendată se face
după cum urmează:
3.1. Regula generală este că dobânda datorată se capitalizează la soldul creditului
existent la sfârșitul perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește
eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de
suspendare.
3.2. În cazul creditelor ipotecare contractate de persoanele fizice:
 dobânda se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și
reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații
izvorâte din contractul de credit. Cu privire la această creanță dobânda este
0% și plata se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna
imediat următoare încheierii perioadei de amânare;
 plata dobânzii astfel calculate va fi garantată de Statul român, prin
Ministerul Finanțelor Publice, în procent de 100 %.

4.

Solicitarea de suspendare trebuie trimisă creditorului cel mai târziu în termen de 45
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și trebuie aprobată
de creditor în condițiile care vor fi prevăzute în normele de aplicare.

II. La data de 30 martie 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare O.U.G. nr. 32/2020 privind
modificarea și completarea O.U.G nr. 30/20201 și pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecție socială.
Printre altele, O.U.G. nr. 30/2020 a fost modificată sub următoarele aspecte:
1.

Condițiile de obținere de către angajatori a ajutorului de stat pentru
indemnizațiile de șomaj tehnic:
1.1. Angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial, ca urmare
a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență
decretate, pot obține ajutorul conform unei declarații pe propria răspundere,
nemaifiind necesară obținerea unui certificat de situație de urgență.
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O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
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1.2. Angajatorii depun cererea de acordare a ajutorului de stat pentru șomajul tehnic,
declarația pe propria răspundere asumată de reprezentantul legal și lista persoanelor
beneficiare, prin poștă electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de
muncă în raza cărora își au sediul social. Modelul va fi aprobat ulterior prin ordin
de ministru.
1.3. Angajatorii vor primi sumele aferente indemnizațiilor în conturile deschise de către
aceștia la băncile comerciale, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea
documentelor. Aceștia vor plăti indemnizațiile salariaților în termen de cel mult 3
zile lucrătoare de la primirea sumelor, nefiind deci necesară avansarea în prealabil
a sumelor din bugetul angajatorilor.
2.

Condițiile de obținere de către salariați a indemnizațiilor de șomaj tehnic:
2.1. Salariații care au mai multe contracte individuale de muncă pot beneficia de
indemnizație doar dacă niciun contract cu normă întreagă nu mai este activ.
Indemnizația în acest caz se raportează la contractul individual de muncă cu
drepturile salariale cele mai avantajoase.
2.2. Dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite,
salariații pot obține suplimentarea indemnizației cu sume reprezentând diferența de
până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

3.

Lărgirea sferei profesioniștilor care pot obține ajutorul de stat:
3.1. Alți profesioniști care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului
SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență (nemaifiind necesar ca întreruperea să
se datoreze unor decizii ale autorităților administrației publice) și persoanele care
au încheiat convenții individuale de muncă2, în aceleași condiții menționate mai
sus, pot obține o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut.
3.2. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și
drepturile conexe care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului
SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență, pot obține o indemnizație lunară de
75% din câștigul salarial mediu brut.
3.3. Personalul care nu este încadrat cu contract individual de muncă, ci prin altă
modalitate prevăzută de lege.
Plata acestor indemnizații către cei îndreptățiți să le obțină se va face de către agențiile
județene pentru plăți și inspecție socială, în termen de cel mult 10 zile de la depunerea
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Conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației cu modificările și completările
ulterioare.
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următoarelor documente prin poștă electronică: cerere, copia actului de identitate și
declarație pe propria răspundere. Modelul cererii și al declarației vor fi aprobate ulterior
prin ordin de ministru.
Indemnizațiile sunt supuse impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de
asigurări sociale de sănătate.
III. La data de 30 martie 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare O.U.G. nr. 33/2020 privind
unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative. Principalele prevederi sunt
următoarele:
1.

Acordarea unei bonificații contribuabililor plătitori de impozit pe profit, care plătesc
impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată
aferentă aceluiași trimestru, cu scadența pe 25 aprilie 2020. Bonificația se calculează
asupra impozitului pe profit datorat astfel:
 Contribuabili mari3: 5%
 Contribuabili mijlocii4: 10%
 Alți contribuabili: 10%
Bonificația astfel calculată se aplică în mod corespunzător și altor categorii de
contribuabili: celor care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul
calendaristic5 și celor plătitori de impozit specific unor activități6.
Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al
anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020, contribuabilii beneficiază de o bonificație
de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
În toate cazurile, bonificația va fi scăzută din impozitul datorat.

2.

Amânarea obligației de plată a T.V.A. la intrarea pe teritoriul României pentru
importurile la medicamente, echipamente de protecție și alte dispozitive sau
echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea,
tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa documentului, astfel:
 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. care importă astfel
de produse nu vor fi obligate la plata efectivă a T.V.A. la organele vamale pe
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Conform Ordinului nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.
Conform Ordinului nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.
5
Conform art. 16(5) din Codul Fiscal.
6
Conform Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.
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3.

perioada stării de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice după
încetarea acesteia;
Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se
evidențiază de către importatori în decontul de TVA, atât ca taxă colectată,
cât și ca taxă deductibilă.

Prin certificatul pentru situații de urgență se constată, în baza declarațiilor pe propria
răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie
2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială
sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe
perioada stării de urgență.

IV. La data de 31 martie 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare Ordonanța Militară nr.
6/2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor
comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități
administrativ-teritoriale din județul Suceava. Principalele prevederi sunt următoarele:
1.

Zona carantinată este formată din municipiul Suceava opt comune limitrofe: Adâncata,
Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

2.

Intrarea și ieșirea în/din zona carantinată sunt permise pentru:
 Transportul de marfă, indiferent de natura acesteia, a materiilor prime, a
resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată,
precum și a aprovizionării populației;
 Persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități
economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale,
sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și
protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic,
agriculturii alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și
transporturilor.

3.

Este interzis accesul între localitățile carantinate prin alte zone și căi de acces decât cele
deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

4.

Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis doar pentru
zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență,
umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice
necomerciale.
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V. La data de 26 martie 2020 Consiliul Concurenței a publicat o serie de recomandări pentru
operatorii economici în vederea menținerii echilibrului pieței în contextul pandemiei de
COVID-19.
Comunicatul de presă este disponibil pe site-ul Consiliului Concurenței, la

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket15/id15832/masuri_cri
za_mar_2020.pdf.

*
*

*

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.
Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și
nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu
răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea
informațiilor conținute în prezentul document.
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