NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND COVID-19
Data: 25.03.2020

Stimati parteneri,
Din dorinta de a asigura informarea completa si in timp real a partenerilor nostri cu privire la noutatile si
modificarile legislative adoptate pe perioada starii de urgenta, cu provocari si implicatii in toate domeniile,
Inter Cars Romania va posta zilnic, in cuprinsul platformelor online, principalele masuri adoptate in plan
legislativ, in Romania, cu indicarea actelor normative relevante.

1. ORDONANTA MILITARA NR. 3/2020 - prin care s-au stabilit masuri de prevenire a raspandirii
COVID-19. Principalele masuri sunt:
a) Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
• deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
• deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor
de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
• deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
• deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
• deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de
companie/domestice;
• deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
• deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
• deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
• deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
b) Pentru verificarea motivului deplasării:
i) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
ii) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale,
liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria
răspundere, completată în prealabil.
Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus, se prezintă o
declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să
cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului
autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.
c) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră
în România. Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.
d) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului
cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele
în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. Măsura se aplică începând cu data de 24
martie 2020.
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e) Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi
preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
f) Suspendarea temporară a activității comerciale în centrele comerciale, nu se aplică:
• vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea
la domiciliul/sediul cumpărătorului;
• vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.
Măsurile se aplică începând cu data de 24 martie 2020.
Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute in alineatele de mai sus atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală.

2. ORDONANTA MILITARA NR. 2/2020 - prin care s-au stabilit masuri de prevenire a raspandirii
COVID-19. Principalele masuri sunt:
a) Se suspenda temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele
comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării
produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie. Aceste măsuri se aplică
începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.
b) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor
generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane. Prin
formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc
împreună.
c) În intervalul orar 6:00 – 22:00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să
se efectueze numai pentru următoarele motive:
• deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare
a activității profesionale și înapoi;
• deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
• deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
• deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
• deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.
d) În intervalul orar 22:00 - 6:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai
pentru motivele prevăzute mai sus.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte,
la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau
o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării
și semnătura.
Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.
e) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t au
obligatia ca, in punctul de trecere a frontierei, sa aiba asupra lor si sa poarte mijloace individuale de
protectie, precum dezinfectant, manusi, masca pentru fata, precum si sa prezinte documente care atesta
traseul de deplasare pana la destinatie. Conducatorii de autovehicule prevazuti anterior, care sosesc din
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"zone rosii" sau "zone galbene" ori au tranzitat aceste zone, nu se supun masurilor de carantina sau izolare,
daca la prezentarea in punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata COVID-19.
Aceste măsuri se aplică începând cu data de 21.03.2020.
f) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în
care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc
crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină
instituționalizată, sub pază. Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care
părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate
pentru o nouă perioadă de 14 zile. Măsurile dispuse mai sus nu exonerează persoanele de răspunderea
contravențională sau penală. Aceste măsuri se aplică începând cu data de 21.03.2020.
Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute in alineatele de mai sus atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală.

3. ORDONANTA DE URGENTA NR. 29/2020 (in vigoare din 21.03.2020) – prin care s-au stabilit
masuri economice si fiscal-bugetare. Principalele masuri sunt urmatoarele:
I. Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, a suferit
modificari si completari cu privire la modalitatea si conditiile de acordare a garanțiilor de stat în favoarea
fiecărui beneficiar participant în program pentru unele categorii de credite.
II. Plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri
rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea
acestora, pe o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru
această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Această
facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență
înregistrează restanțe la plată. Pentru împrumuturile prevăzute anterior, Ministerul Finanțelor Publice
prelungește perioada creditului cu trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență.
Modalitatea de amânare la plată se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.
III. In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut pentru plata impozitului pe cladiri, plata
impozitului pe teren și plata impozitului pe mijlocul de transport, se prorogă până la data de 30 iunie
inclusiv. In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut pentru plata cu anticipație a impozitului
pe clădiri, respectiv a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport, pentru acordarea
bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
IV. Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal
competent cu privire la intenția sa, în perioada 1 februarie - 31 iulie 2020, sub sancțiunea decăderii din
dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent
în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent. Solicitarea de
restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.
V. Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și
neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute la acest paragraf, nu se calculează și nu se datorează
dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Prin derogare de la prevederile
Codul de procedură fiscală, aceste obligatii fiscale nu sunt considerate obligatii fiscale restante.
VI. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția
executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri
judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra
sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către
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instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. Măsurile fiscale
prevăzute in cadrul acestui paragraf, încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.
VII. Prin derogare de la prevederile din Codul fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată
a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate
trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial
curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. Pentru contribuabilii
care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, prevederile amintite anterior se
aplică pentru plățile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în
anul 2020, precum și pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care
începe în anul 2020 și sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.
VIII. Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr.
346/2004, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice
competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de
urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 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 de sedii secundare. Prin
derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele privind serviciile de
utilitati, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora
numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin
mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în
considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.
Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență,
împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din
Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și
combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea
întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi
răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la
momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în
conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.
Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele
încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii, nu se datorează pentru durata
stării de urgență.
IX. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de Legea nr. 129/2019 si de
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, precum si termenul pentru
completarea documentelor conform cerințelor prevăzute in Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind
asociațiile și fundațiile, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de
urgență se suspendă depunerea acestei declarații și completarea documentelor.

4. HOTARAREA DE GUVERN NR. 217/2020 (in vigoare din 21.03.2020) – acest act normativ
stabileşte condiţiile aplicării prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea de zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.
Potrivit acestei hotarari, se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația
suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, zilele lucrătoare până la încetarea
situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va
supraveghea copilul în aceasta perioada, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte,
din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr.
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19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia
certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.
Pentru fiecare zi liberă în condițiile hotărârii de Guvern, angajatorul acordă o indemnizație care se
plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului
și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va depune cerere la agențiile
pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își
desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Cererea va fi datată și semnată
de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale
angajatorului, inclusiv adresa de e-mail; contul bancar; numele reprezentantului legal al angajatorului; suma
totală solicitată; precum si numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma. Totodata, cererea
angajatorului va fi însoțită de următoarele documente:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această
perioadă;
b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, prin care se atestă că
lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin.
(2) din Legea nr. 19/2020;
d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
Toate aceste documente se vor transmite prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile
de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. În situația în care
documentele nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de
comunicare. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, au
obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea documentelor, să comunice angajatorului numărul de
înregistrare al solicitării.
Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de
la data înregistrării documentelor.

5. ORDONANTA DE URGENTA NR. 30/2020 (in vigoare din 21.03.2020) – acest act normativ
modifica Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în
situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și stabileşte condiţiile în care poate fi utilizat aşa
numitul şomaj tehnic.
I. In ceea ce priveste Legea nr. 19/2020, principalele modificari si completari sunt urmatoarele:
a) Ordonanta clarifica notiunea de „parinte”. Astfel, prin părinte se înțelege: părintele firesc; adoptatorul;
persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; persoana care are în plasament
copilul sau în tutelă; persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului; respectiv părintele sau reprezentantul legal al persoanei
adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.
b) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre parinti se află în concediul pentru
creşterea copilului astfel cum este reglementat de dispoziţiile OUG nr. 111/2010, este asistentul
personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere sau se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
De asemenea, prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă
sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției
acestora, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, si nu se aplică nici în cazul în care
celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități
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independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole,
silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.
c) Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din
bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază
corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă
impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute Codul fiscal.
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanțelor salariale, sumele pentru plata indemnizației se decontează din acest
fond numai pe perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.
Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de
părinte.
Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se suportă din capitolul
aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului în condițiile
prevăzute de Legea nr. 227/2015.
Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi înapoiate Fondului de garantare din
bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.
II. In ceea ce priveste „somajul tehnic”, OUG nr. 30/2020 cuprinde urmatoarele dispozitii:
Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării
temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit.
c) din Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de
care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat
și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu
brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
De prevederile de mai sus, beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din
următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit
legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul
nr. 195/2020.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a
achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației mai sus,
pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în
vigoare a ordonanței de urgență.
Pentru angajatorii menționați la lit. b) de mai sus, plata indemnizației se va realiza în baza unei
declarații pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a
încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum
25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară
pentru a plăti toți salariații.
Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform
prevederilor Codului fiscal. În cazul indemnizației, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a
contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, se realizează de
către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Pentru calculul
impozitului pe venit, se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Declararea impozitului
pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se
realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.
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Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute mai sus este data de 25, inclusiv, a
lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj. Pentru indemnizația prevazuta
conform prezentului capitol, nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform
prevederilor art. 2205 din Codul fiscal.
In vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii depun, prin poșta
electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în
raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de lista
persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al
angajatorului. Plata indemnizatiei se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă
prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului
București, în raza cărora își au sediul social.
Documentele prevăzute mai sus, se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna
anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 30 de zile de
la depunerea documentelor.

6. DECRETUL NR. 195/2020 (in vigoare din 16.03.2020) - prin care s-a instituit stare de urgenta pe intreg
teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 30 de zile. Acest act normativ dispune atat masuri de prima urgenta
cu aplicabilitate directa si imediata, cat si masuri de prima urgenta cu aplicabilitate graduala.
A. MASURI DE PRIMA URGENTA CU APLICABILITATE DIRECTA SI IMEDIATA
a) In domeniul economic:
- Guvernul poate adopta masuri de sustinere a operatorilor economici din domeniile afectate de
COVID-19;
- Pentru combaterea raspandirii infectiilor cu COVID19, autoritatile publice centrale pot
rechizitiona unitati de productie a materialelor si echipamentelor necesare combaterii acestei
epidemii;
- Ministerul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici
a caror activitate este afectata in contextul COVID-19, certificate de situatie de urgenta in baza
documentelor justificative;
- Se mentine valabilitatea documentelor eliberate de autoritatile publice care expira pe perioada
starii de urgenta.
b) In domeniul muncii si protectiei sociale:
- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, re
giile autonome, societatile si companiile nationale, societatile cu capital privat introduc, acolo
unde este posibil, pe perioada starii de urgenta, munca la domiciliu sau in regim de telemunca,
prin act unilateral al angajatorului;
- Pe durata starii de urgenta are loc suspendarea efectuarii controalelor la angajatori de catre
inspectoratele teritoriale de munca, cu exceptia controalelor dispuse de catre Ministrul Muncii si
Protectiei Sociale, a celor dispuse de Inspectia Muncii pentru punerea in aplicare a hotararilor
Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, a celor necesare pentru a da curs
sesizarilor prin care se reclama savarsirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social si pentru
cercetarea accidentelor de munca;
- Se mentine valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective pe perioada
starii de urgenta;
- Cererile pentru acordarea beneficiilor si prestatiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale
electronica.
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c) In domeniul justitiei:
- Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar in cazul in
care au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta;
- Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita;
judecarea proceselor civile care nu se incadreaza in conditia mentionata anterior, se suspenda de
plin drept, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest sens;
- Pe durata starii de urgenta, activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a
oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale continue in ceea ce priveste
inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in
registrul
comertului
si
se
deruleaza
prin
mijloace
electronice,
in baza cererii de inregistrare a mentiunilor si a documentelor anexate la aceasta in
forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata, semnatura electronica extinsa.

B. MASURI DE PRIMA URGENTA CU APLICABILITATE GRADUALA
1. Izolarea si carantina persoanelor provenite din zonele de rise, precurn si a celor care iau contact cu
acestea; masuri de carantinare asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice;
2. Inchiderea graduala a punctelor de trecere a frontierei de stat;
3. Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in/spre anumite zone ori intre
anumite ore, precum si iesirea din zonele respective;
4. Interzicerea graduala a circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute si a
metroului;
5. Inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor
si ale altor localuri publice;
6. Asigurarea pazei si protectiei institutionale a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a
operatoriior economici care detin capacitati de importata strategica la nivel national;
7. Identificarea si rechizitionarea de stocuri, capacitati de productie si distributie, de echipamente de
protectie, dezifectanti si medicamente utilizate/utilizabile in tratarea COVID-19;
8. Limitare a activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente:
(i) urgente de ordin I - pacienti internati prin unitati de primiri urgente/compartimente de primiri
urgente care isi pot pierde viata in 24 de ore;
(ii) urgente de ordin II - pacienti care trebuie tratati in cadrul aceleiasi internari (odata
diagnosticati nu pot fi externati);
(iii) pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticati cu COVID-19.

7. LEGEA NR. 19/2020 (in vigoare din 17.03.2020) – aceasta lege se refera la acordarea de zile libere
unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme
decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu.
Se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau au copii cu
dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant;
b) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
Persoanele care intrunesc cerintele de mai sus, au dreptul la zile libere platite, pe toata perioada in care
autoritatile competente decid inchiderea respectivelor unitati de invatamant. In baza Decretului nr. 195/2020,
pe durata starii de urgenta, cursurile din toate unitatile si institutiile de invatamant se suspenda.
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Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de
venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare,
dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurarilor sociale de stat. Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alineatului
precedent vor fi inapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, potrivit unei proceduri stabilite prin hotarare
a Guvernului.

8. ORDINUL NR. 414/2020 (in vigoare din 12.03.2020) - acest ordin prevede conditiile in care se instituie
masura carantinei si masura de izolare la domiciliu a anumitor persoane.
Persoanele carora le sunt aplicabile aceste masuri sunt in principal persoane care au calatorit in zone
afectate de COVID 19 (zona rosie, zona galbena) in ultimele 14 zile sau persoane care au intrat in contact
cu persoane afectate de COVID-19.
Lista zonelor cu transmitere comunitara extinsa (zona rosie) si a celor afectate (zona galbena) este
disponibila pe site-ul www.insp.gov.ro/cnscbt
Asiguratii carora li se aplica masura de carantinare institutionalizata in spatiile special amenajate si
persoanele carora li se interzice continuarea activitatii prin instituirea masurii de izolare la domiciliu
beneficiaza de concediu si indemnizatie de carantina pentru perioada stabilita prin documentul eliberat de
directiile de sanatate publica, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.

ORDINUL NR. 428/2020 (in vigoare din 12.03.2020) - prin acest ordin se aproba lista cuprinzand
dispozitivele medicale si materialele sanitare pentru a asigura preventia si tratarea afectiunilor asociate
infectiei cu SARS-COV-2, a caror distributie in afara teritoriului Romaniei se suspenda temporar pe o
perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a ordinului, prevazuta in anexa la ordin si se suspenda
temporar distributia in afara teritoriului Romaniei, pe o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a
ordinului, a medicamentelor cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de
punere pe piata in Romania (Canamed) la data prezentului ordin, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. ORDONANTA MILITARA NR. 1/2020 (in vigoare din 18.03.2020) - prin care s-au stabilit masuri
de prima urgenta aplicabile pe toata durata starii de urgenta. Principalele masuri sunt:
c) Se suspenda activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bauturilor alcoolice si
nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, in spatiile destinate
acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei;
d) Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau
jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise;
e) Se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de
persoane, in spatii deschise. Organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii deschise,
ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri care sa asigure
distanta de minimum 1 metru intre participanti;
f) Conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 3,5 t
au obligatia ca, in punctul de trecere a frontierei, sa aiba asupra lor si sa poarte mijloace individuale
de protectie, precum dezinfectant, manusi, masca pentru fata, precum si sa prezinte documente care
atesta traseul de deplasare pana la destinatie.
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Conducatorii de autovehicule prevazuti mai sus, care sosesc din "zone rosii" sau "zone galbene"
ori au tranzitat aceste zone, nu se supun masurilor de carantina sau izolare, daca la prezentarea in
punctul de trecere a frontierei nu manifesta simptomatologie asociata COVID-19.

Nota: Echipa Inter Cars Romania va depune constant diligentele necesare pentru ca informaţiile oferite
prin intermediul acestui document sa fie corecte si actuale, insa nu isi asuma raspunderea pentru
eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea contine. Accesand acest document, sunteti de acord
– indiferent de circumstante – ca atat Inter Cars Romania, cat si consultantii colaboratori, nu vor putea
fi facuti raspunzatori pentru informatiile furnizate/continute/omise sau/si pentru orice eventuale pierderi
sau prejudicii – indiferent de natura acestora – suferite de persoana care isi bazeaza deciziile, actiunile
sau inactiunile sale pe informatiile preluate din cuprinsul acestui document.

Echipa INTER CARS ROMANIA
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