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Coronavirus (COVID-19): Măsuri adoptate de Guvernul României  
 
 

 
 

În ședinta din 18.03.2020 Guvernul a adoptat unele măsuri pentru reglementarea 
anumitor aspecte legate de actuala situație. Astfel, au fost adoptate și publicate în 
Monitoarele Oficiale nr. 230 și 231 din 21.03.2020, printre altele, următoarele acte 
normative:  
 
 

✓ Ordonanță de urgență privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 

 

▪ Se modifică OUG 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și 

mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA în vederea acordări unor facilități suplimentare IMM-

urilor afectate de criza coronavirus. 

Astfel:  
 

- Crește de la 50% la 80% limita de finanțare pentru credite pentru capital de lucru și se 

instituie posibilitatea de acordare de garanții pentru credite/linii de credit pentru 

finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare 

aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90% acordat unei 

microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare maximă de 500.000 lei pentru 

microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. 

- Ministerul Finanțelor Publice va subvenționa dobânzile aferente creditelor/liniilor de 

credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții precum și în 

cazul creditelor pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici în procent de 100%. 

Subvenționarea dobânzilor se poate face de la momentul acordării creditului până la 31 

martie 2021. 

- Sunt eligibile pentru facilitățile arătate anterior IMM care nu înregistrează obligații fiscale 

restante sau dacă le înregistrează se obligă să le achite din creditul primit. 

- Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 

36 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi 

prelungite cu maximum 36 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie 

rambursate. 

 

▪ Plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor 

Publice din venituri rezultate din privatizarea unităților/subdiviziunilor administrativ 

teritoriale se poate amâna, la cererea împrumutaților, pe o perioadă de trei luni, de la 
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data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Facilitatea nu este acordată 

împrumutaților care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență înregistrau 

restanțe la plată.  

 

▪ Simplificarea procedurii de acordare a creditelor de peste 50.000.000 Euro de către 

Eximbank. 

 

▪ Posibilitatea acordării Companiei Naționale UNIFARM S.A. a unei facilități de până la 1  

miliard 150 milioane lei ce poate fi utilizată parțial pentru achiziția de urgență de 

material și echipament sanitar în contextul epidemiei cu CORONAVIRUS în România. 

 

▪ Termenele de 31 martie 2020 pentru plata primei rate din impozitele și taxele locale 

(impozit pe clădiri, vehicule, teren) au fost prelungite până la 30 iunie 2020. 

 

▪ Se modifică OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale pentru a oferi 

posiblitatea contribuabiilor de a restructura obligații bugetare, se prelungesc termenele 

de depunere a cererilor pentru restructurarea obligațiilor bugetare de la 31 martie 2020 

până la 31 iulie 2020 sau pentru termenul inițial de 31 iulie 2020, acesta se prelungește 

până la 30 octombrie 2020. 

 

▪ 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. Măsura încetează în 30 

de zile de la încetarea stării de urgență. 

 

▪ Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale restante 

la data intrării în vigoare a ordonanței, pe tot parcursul stării de urgență, acestea nefiind 

considerate obligații fiscale restante. Măsura încetează în 30 de zile de la încetarea stării 

de urgență. 

 

▪ Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profitul 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. 

 

▪ Se instituie, prin excepție de la legislația în vigoare, posibilitatea de a promova o 

rectificare bugetară de către ordonatorii de credite în primul semestru al anului. 

 

▪ Pe perioada stării de urgență se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze 

virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, astfel încât să asigure 

fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii 

infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale 

aprobate. 
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▪ Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt activitatea 

total sau parțial pe baza deciziilor emise de autorități și care dețin certificatul de situații 

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 sau de sedii secundare. De aceste dispoziții beneficiază și 

cabinetele medicilor de familie și cabinete stomatologice în care își desfășoară activitatea 

cel mult 20 de persoane, federațiile naționale și cluburile sportive ce dețin certificate de 

identitate sportivă, notarii publici, avocații, executorii judecătorești a căror activitate a 

fost afectată prin măsurile dispuse de autoritățile publice pentru prevenirea și 

combaterea pandemiei. 

 

▪ În contractele în derulare, altele decât cele de utilități sau chirie menționate anterior, 

poate fi invocată forța majoră împotriva IMM-urilor numai după încercarea dovedită de 

renegociere a contractului și adaptare a clauzelor cu luarea în considerare a condițiilor 

excepționale generate de starea de urgență. 

 

▪ În sensul ordonanței se prezumă caz de forță majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut 

invincibilă și inevitabilă care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor 

impuse de prevenirea și combaterea pandemiei care a afectat activitatea întreprinderilor 

mici și mijlocii , afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Nu sunt 

considerate 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 întreprinderi mici și mijlocii nu se 

datorează pentru durata stării de urgență. 

 

▪ Se prelungesc termenele de depunere a declarației privind beneficiarul real cu 3 luni de 

la data încetării stării de urgență.    

 
 

✓ S-a adoptat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în 

contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 

 
Prin respectiva ordonanță se oferă facilități pentru angajatori în vederea menținerii contractelor 
individuale de muncă pe durata stării de urgență, precum și o serie de alte măsuri de protecție 
socială. 
 
În legătură cu prestațiile sociale, depunerea de documente în legătură cu acestea sau altă cerere 
se instituie principiul depunerii de astfel de documente, cereri, etc. prin intermediul mijloacelor 
electronice. 
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Pe perioada stării de urgență, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual 
de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care 
beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă de către stat din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 
privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.  
 
De prevederile menționate anterior beneficiază angajații care îndeplinesc una dintre 
următoarele condiții: 
 

▪ întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice 
competente și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri ; sau 
 

▪ reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea 
financiară de a achita plata tuturor salariilor pentru angajați. În acest caz angajatorii pot 
beneficia de plata indemnizației pentru maxim 75% dintre angajați și angajatorii trebuie 
să depună o declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul 
înregistrează o diminuare a încasărilor 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. 

 
Se instituie facilități similare (indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat 
în plată pentru anul 2020) pentru alți profesioniști, reglementați ca atare de Codul Civil dar care 
nu sunt angajatori și a căror activitate se întrerupe în baza deciziilor luate de autorități publice și 
de asemenea pentru sportivi, antrenori, medici, asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, 
cercetători în domeniul medicinei sportive pe perioada suspendării temporare a contractului de 
activitate sportive se instituie o indemnizație de 75 din drepturile în bani aferente 
contraprestației activității sportive dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut 
prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. 
 
În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute anterior, angajatorii depun, 
prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului 
București, în raza cărora își au sediul social, o cerere însoțită de (1) certificatul de situație de 
urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau  declarația pe 
proprie răspundere pentru angajatorii care se află în situația de la punctul b) de mai sus și (2) 
lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația menționată anterior.  
 
Documentele prevăzute mai sus se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna 
anterioară și decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de 
indemnizație se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. 
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