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24 aprilie 2020 

COVID-19 Știri Legislative  
În acest număr: 

1. Facilități relevante pentru mediul de afaceri, acordate de statul român în contextul 

crizei COVID-19 

Facilități relevante pentru mediul de afaceri, acordate de 
statul român în contextul crizei COVID-19 

În contextul crizei de sănătate globale, statul român a luat o serie de măsuri privind consecințele 

economice, financiare și sociale ale răspândirii virusului COVID-19, inclusiv prin acordarea unui număr 

de facilități, în mare parte temporare, pentru a proteja mediul de afaceri.   

De interes deosebit este Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României („Decretul”), prin care s-a 

declarat starea de urgență și s-a anunțat că, pe perioada stării de urgență, Guvernul va avea 

autoritatea să aprobe măsuri de sprijin pentru toți agenții economici afectați de criza COVID-19. 

Decretul a prevăzut, de asemenea, i.e., că agenții economici afectați de criza COVID-19 pot solicita 

eliberarea de „certificate de situație de urgență”, că Guvernul poate adopta măsuri derogatorii pentru 

a veni atât în sprijinul angajatorilor cât și al angajaților etc.    

În continuare, Guvernul a adoptat o serie de reglementări în domeniile comercial, bancar, al securității 

sociale și fiscal. Semnalăm, de exemplu, plata din bugetul de stat a unei indemnizații de „șomaj 

tehnic” pentru angajații ale căror contracte de muncă au fost temporar suspendate pe fondul crizei 

COVID-19; suspendarea, la cerere, a plății ratelor pentru credite bancare, inclusiv contracte de 

leasing; necalcularea dobânzilor și penalităților aferente unor obligații fiscale. Guvernul a luat și o 

seamă de măsuri aplicabile IMM-urilor grav afectate de criză. 

Acest material este menit să vă ofere o imagine sintetică privind cele mai importante reglementări 

ale facilităților relevante pentru mediul de afaceri, emise de la declararea stării de urgență în 

România. Multe dintre aceste reglementări au fost deja modificate și vor mai fi probabil modificate 

sau completate. Acest material reprezintă o actualizare a versiunii anterioare, publicate la data de 9 

aprilie 2020. Vom continua să îl actualizăm periodic cu orice modificări de substanță. 

anca.puscasu@tuca.ro 

angelica.pintilie@tuca.ro 

mailto:anca.puscasu@tuca.ro
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Comercial 

FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Certificate de situație de 

urgență (CSU) emise pentru 

renegocierea relațiilor 

contractuale/ obținerea unor 

facilități 

Ordinul MEEMA 

791/2020, 

modificat prin     

Ordinul MEEMA 

822/2020 și 

prin Ordinul 

MEEMA 

827/2020 

Operatori economici afectați de 

epidemia de COVID-19 

Pe perioada stării de 

urgență  

• CSU tip 1 (albastru) – operatorii economici afectați de măsurile adoptate de autoritățile 
competente în contextul stării de urgență, care și-au întrerupt total sau parțial 
activitatea ca urmare a acestor măsuri. 

• CSU tip 2 (galben) - operatorii economici care au înregistrat reducerea veniturilor sau a 
încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media lunilor ianuarie 
și februarie 2020. 

 

Prin „operatori economici” care pot solicita emiterea unui CSU, se va înțelege inclusiv: 

• solicitanți care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului; 
• ONG-uri care desfășoară activități economice supuse impozitării. 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

26 martie 2020 - aici 

Amânarea plății pentru 

utilități și chirie 

 

OUG 29/2020 

(HG 281/2020, 

HG 312/2020) 

 

• IMM-uri; 
• Unele profesii liberale 

(avocați, notari, executori 
judecătorești); 

• Cabinetele medicilor de 
familie și cabinetele 
stomatologice; 

• Federațiile sportive 
naționale și cluburile 
sportive care dețin 
certificat de identitate 
sportivă. 

Pe perioada stării de 

urgență 

Condiții pentru IMM-uri: 

• Să-și fi întrerupt total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile 
publice; și 

• Să dețină certificatul de situație de urgență (tip CSU neprecizat – aparent CSU tip 1). 
 

Condiții pentru celelalte categorii de beneficiari: 

• Să fi fost direct afectați; 
• Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre 

a Guvernului. (La această dată au fost aprobate criteriile pentru unele profesii liberale 
prin HG 281/2020 și pentru federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin 
certificat de identitate sportivă prin HG 312/2020 ) 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

23 martie 2020 - aici 

 

Scutirea de la plata unor 

penalități contractuale 

OUG 29/2020 IMM-uri Pe perioada stării de 

urgență 

Facilitatea se referă la penalități pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din 

contractele încheiate de IMM-uri cu autoritățile publice.  

Condițiile de îndeplinit de către IMM-uri sunt aceleași ca pentru amânarea plății pentru utilități 

și chirie (a se vedea mai sus). 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

23 martie 2020 - aici 

 

 

http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Certificate_de_situatii_de_urgenta___procedura_de_obtinere_si_efecte_juridice___Tuca_Zbarcea___Asociatii_26_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Facilitati_la_executarea_contractelor_in_derulare_Tuca_Zbarcea___Asociatii_23_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Facilitati_la_executarea_contractelor_in_derulare_Tuca_Zbarcea___Asociatii_23_martie_2020.pdf
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Bancar 

FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/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 29/2020 

OUG 110/2017  

(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.  

 

 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

25 martie 2020 - aici 

 

  

 

Suspendarea plății ratelor 

pentru creditele acordate de 

instituții de credit și instituții 

financiare nebancare  

OUG 37/2020 

(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 

31 decembrie 2020) 

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 în cel mult 45 de zile de la data 
intrării în vigoare a OUG 37/2020. 

 

Condiții specifice pentru debitorii persoane juridice: 

• 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 luna martie 
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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Masuri_de_sprijinire_a_IMM_urilor___Tuca_Zbarcea___Asociatii_25_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Facilitati_la_plata_creditelor__Tuca_Zbarcea___Asociatii_31_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Facilitati_la_plata_creditelor._Norme_de_aplicare_Tuca_Zbarcea___Asociatii_8_aprilie_2020.pdf
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Protecție socială 

FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Simplificarea formalităților 

pentru implementarea 

muncii la domiciliu / 

telemuncii 

Decretul 

Președintelui 

României nr. 

195/2020 

 Pe perioada stării de 

urgență 

Prin derogare de la cadrul legal existent care impune încheierea unor acte adiționale la 

contractele individuale de muncă, astfel de măsuri vor putea fi implementate de angajator în 

mod unilateral, prin decizie. 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

20 martie 2020 - aici 

Suspendarea controalelor 

efectuate de inspectoratele 

teritoriale de muncă 

Decretul 

Președintelui 

României nr. 

195/2020 

Angajatorii Pe perioada stării de 

urgență 

 A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

20 martie 2020 - aici 

Plata indemnizației de 

„șomaj tehnic” de la bugetul 

asigurărilor de șomaj/ 

bugetul de stat 

 

OUG 30/2020, 

modificată prin 

OUG 32/2020 și 

OUG 53/2020 

• 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. 

Pe perioada stării de 

urgență 

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). 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

1 aprilie 2020 - aici 

 

 

Decontare indemnizație de 

zile libere pentru 

supravegherea copiilor din 

Fondul de garantare pentru 

plata creanțelor salariale 

Legea 19/2020, 

modificată prin 

OUG 41/2020  

Angajatorii (/salariații) Pe perioada stării de 

urgență 

Facilitate acordată pentru situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților 

de învățământ ca urmare a unor situații extreme decretate de autoritățile competente.  

Condiții cumulative – facilitatea se acordă pentru salariații care:  

• Au  copii în vârstă de până la 12 ani sau, în cazul copiilor cu dizabilități, în vârstă de până 
la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ; 

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

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

24 martie 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. 

 

http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Protectia_relatiilor_de_munca_in_contextul_starii_de_urgenta_Tuca_Zbarcea___Asociatii_20_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Protectia_relatiilor_de_munca_in_contextul_starii_de_urgenta_Tuca_Zbarcea___Asociatii_20_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Somajul_tehnic_in_noul_context_economic_si_social._Ultimele_noutati___Tuca_Zbarcea___Asociatii_1_aprilie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Legislative_COVID_19_Masuri_pentru_salariati_Tuca_Zbarcea___Asociatii_24_martie_2020.pdf
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Fiscal 

FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Prorogarea termenului de 

plată a taxelor locale cu 

păstrarea bonificației de 10% 

OUG 29/2020 Persoane fizice și juridice 30 iunie 2020 

(inițial, 31 martie 2020) 

 A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

21 martie 2020 - aici 

Înlesniri pentru contribuabilii 

care aplică sistemul de plăți 

anticipate pentru impozitul 

pe profit 

OUG 29/2020 Persoane juridice Anul 2020 Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, care aplică sistemul de declarare și plată anual, 

cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot plăti impozitul pe profit datorat pentru primul 

trimestru din anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul efectiv al impozitului pe profit 

trimestrial curent. Acest mod de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului 2020. 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

21 martie 2020 - aici 

Dobânzile și penalitățile de 

întârziere aferente unor 

obligații fiscale nu se 

calculează și nu se datorează 

OUG 29/2020 Persoane fizice și juridice 21 martie 2020 - 30 de zile 

de la încetarea stării de 

urgență 

Obligații fiscale scadente și neachitate începând cu 21 martie 2020. A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

21 martie 2020 - aici 

Extinderea termenului de 

depunere a solicitării de 

restructurare a obligațiilor 

fiscale  

OUG 29/2020 Persoane juridice 30 octombrie 2020 

(anterior, 31 iulie 2020) 

 A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

21 martie 2020 - aici 

Extinderea perioadei de 

notificare a organului fiscal 

cu privire la intenția 

debitorului de restructurare 

a obligațiilor bugetare 

OUG 29/2020 Persoane juridice 31 iulie 2020 

(anterior, 31 martie 2020) 

 A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

21 martie 2020 - aici 

Bonificații de 5% și 10%  

pentru contribuabilii care 

plătesc la timp impozitul 

scadent la 25 aprilie 2020  

OUG 33/2020 • Contribuabilii plătitori de 
impozit pe profit; 

• Companiile care intră sub 
incidența Legii 170/2016; 

• Plătitorii de impozit pe 
veniturile micro-
întreprinderilor. 

 Facilitatea se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care au optat pentru un an 

fiscal diferit de anul calendaristic, dacă plătesc impozitul datorat trimestrial până la termenul 

scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020. 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

31 martie 2020 - aici 

Extinderea aplicabilității 

taxării inverse (TVA) pentru 

importurile destinate 

prevenirii și combaterii 

COVID-19 

OUG 33/2020 

modificată prin 

OUG 48/2020 

Importatori Pe perioada stării de 

urgență și în următoarele 

30 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

Facilitatea se acordă pentru importurile de medicamente, echipamente de protecție, mașini 

de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale 

sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19. 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

31 martie 2020 - aici 

http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_21_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_21_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_21_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_21_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_21_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Noi_masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_31_martie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Noi_masuri_fiscale_adoptate_de_Guvern_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_31_martie_2020.pdf
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FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Extinderea aplicabilității 

taxării inverse (TVA) pentru 

importurile de alcool etilic 

complet denaturat, utilizat 

pentru producerea de 

dezinfectanți 

OUG 33/2020 

modificată prin 

OUG 48/2020 

Importatorii care dețin 

autorizație de utilizator final 

(conform HG nr. 1/2016 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal) 

Pe perioada stării de 

urgență și în următoarele 

30 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

 A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

23 aprilie 2020  - aici 

Scutirea de la plata 

impozitului specific unor 

activități  

OUG 48/2020 Persoanele juridice române 

care desfășoară anumite 

activități (definite de Legea 

170/2016 – în principal 

activități HORECA) 

Pe perioada stării de 

urgență  

Facilitatea se acordă pentru perioada în care contribuabilii au întrerupt activitatea total sau 

parțial pe perioada stării de urgență decretate cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiții: 

• întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență 
emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri; 

• nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului 
Național al Registrului Comerțului. 

A se vedea newsletter Țuca 

Zbârcea & Asociații din data de 

23 aprilie 2020  - aici 

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 

Suspendarea măsurilor de 

executare silită a creanțelor 

bugetare, prin somație și prin 

valorificarea bunurilor la 

licitație 

OUG 48/2020 Persoane fizice și juridice Pe perioada stării de 

urgență și în următoarele 

30 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

Sunt exceptate executările silite pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin 

hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de 

infracțiuni. 

 

Suspendarea condițiilor de 

menținere a valabilității 

eșalonărilor la plată acordate 

potrivit legii 

OUG 48/2020 Persoane fizice și juridice Pe perioada stării de 

urgență și în următoarele 

30 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

  

Scutirea de la plata 

dobânzilor și penalităților 

pentru plata cu întârziere a 

ratelor din graficele de 

eșalonare neachitate 

OUG 48/2020 Persoane fizice și juridice Pe perioada stării de 

urgență și în următoarele 

30 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

Până la primul termen de plată după expirarea perioadei de acordare a facilității, organul 

fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de 

eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului 

fiscal. 

 

http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_in_contextul_dificultatilor_economice_actuale_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_23_aprilie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_in_contextul_dificultatilor_economice_actuale_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_23_aprilie_2020.pdf
http://www.tuca.ro/web/pdf/ro/Stiri_Fiscale_COVID_19_Masuri_fiscale_in_contextul_dificultatilor_economice_actuale_Tuca_Zbarcea___Asociatii_Tax_23_aprilie_2020.pdf
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FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Suspendarea măsurilor de 

executare silită prin poprire 

a creanțelor bugetare, 

fiscale, financiare și 

comerciale care se aplică 

asupra drepturilor lunare 

plătite prin casele teritoriale 

sau sectoriale de pensii 

OUG 32/2020 

modificată prin 

OUG 53/2020 

Persoane juridice Pe perioada stării de 

urgență 

  

Suspendarea măsurilor de 

executare silită prin poprire 

pentru indemnizațiile 

prevăzute de art. XI și XV din 

OUG 30/2020 

OUG 53/2020 Persoane fizice și juridice Pe perioada stării de 

urgență și în următoarele 

60 de zile de la încetarea 

stării de urgență 
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Jocuri de noroc 

FACILITĂȚI ACT 
NORMATIV 

BENEFICIARI 
 PERIOADA/TERMEN CONDIȚII  (INCLUSIV DETALII RELEVANTE) 

ȘTIRI ȘI ANALIZE 
ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII 

(LINK) 

Prorogarea termenului de 

depunere a cererilor pentru 

reautorizarea activității în 

cazul expirării licenței 

OUG 48/2020 Operatorii de jocuri de noroc 

prevăzuți de OUG 77/2009 

90 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

  

Prorogarea termenului de 

depunere a cererilor de 

reautorizare în cazul 

expirării autorizației de 

exploatare a jocurilor de 

noroc 

OUG 48/2020 Operatorii de jocuri de noroc 

prevăzuți de OUG 77/2009 

90 de zile de la încetarea 

stării de urgență 

   

Suspendarea obligațiilor de 

plată aferente autorizațiilor 

de exploatare a jocurilor de 

noroc tradiționale 

OUG 48/2020 Operatorii de jocuri de noroc 

prevăzuți de OUG 77/2009 

Pe perioada stării de 

urgență 

Operatorilor nu li se aplică sancțiunile prevăzute de OUG 77/2009 în situația efectuării plății 

taxelor aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc în termen de 30 de zile de la 

data încetării stării de urgență. 

 

Scutirea de la plata taxelor 

aferente autorizațiilor de 

exploatare a jocurilor de 

noroc 

OUG 48/2020 Operatorii de jocuri de noroc 

prevăzuți de OUG 77/2009 

Pe perioada stării de 

urgență 
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Editori 

Știri Legislative – COVID-19 reprezintă răspunsul nostru în contextul epidemiei de coronavirus 

din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice 

născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ 

reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, 

insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți 

specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe 

subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea 

contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor 

afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi 

la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: 

http://www.tuca.ro/covid-19/ 

 

 
 

 

Anca Pușcașu  

Partner  

+4 0374 136 307 

anca.puscasu@tuca.ro   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8 

America House, Aripa de Vest, et. 8 

Sector 1, 011141, Bucureşti, România 

T + 4 021 204 88 90 

F + 4 021 204 88 99 

E office@tuca.ro 

www.tuca.ro 

 

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform 

fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-

menţionaţi.   

http://www.tuca.ro/covid-19/
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