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În acest număr: 

Noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii forței de 

muncă 

În data de 10 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 Ordonanța de urgență nr. 
132/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV–2, precum și pentru 
stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „OUG 132/2020”). 
 
Printre cele mai importante aspecte, actul normativ reglementează acordarea unor forme de sprijin 
financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația 
epidemiologică actuală. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tax & Legal Alert 

02 

 

Noi măsuri de sprijin financiar în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  

 
Măsurile vizează angajatorii, salariații și alte categorii de persoane fizice după cum urmează: 
 
Măsuri de sprijin financiar acordate angajatorilor și salariaților 

 

 Prin derogare de la anumite prevederi din Codul muncii1, în situația reducerii temporare a 
activității cauzată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii pot reduce timpul de 
lucru cu cel mult 50% pentru o perioadă de minimum 5 zile lucrătoare; 

 În această perioadă, salariații pot beneficia de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul 

de bază brut din contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă 

efectiv lucrate;  

 Indemnizația se suportă și se achită de angajator la data plății salariului și se poate deconta 

ulterior de către stat dacă angajatorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

o cel puțin 10% din numărul total de salariați să fie afectați de măsură și  

o cifra de afaceri a angajatorului să fie diminuată cu cel puțin 10% în ultimele luni raportat 

la aceeași perioadă a anului trecut; 

 Indemnizația nu se cumulează cu alte indemnizații anterior prevăzute de lege în contextul 

epidemiologic actual;  

 În perioada aplicării măsurii: 

o angajatorii nu pot angaja sau contracta personal pentru prestarea unor activități similare 

cu cele prestate de salariații cu timp redus și nu pot efectua concedieri colective; 

o salariații nu pot desfășura activități pentru angajator în afara programului redus stabilit 
de angajator, încălcarea acestei măsuri atrăgând amenzi la nivelul acestuia; 

 Alte beneficii ale salariaților se acordă proporțional cu timpul de muncă efectiv lucrat;  

 Plata bonusurilor de performanță pentru structura de management se amână la plată întrucât nu 

pot fi acordate pe perioada în care se beneficiază de această indemnizație; 

 Angajatorii (în anumite condiții și în limita bugetului alocat de autorități) pot primi pentru fiecare 
salariat care a lucrat minim 15 zile lucrătoare în regim de telemuncă pe durata stării de urgență 
un sprijin financiar în valoare de 2,500 lei pentru achiziționarea de echipamente tehnologice. 
Procedura și detaliile privind tipurile de echipamente urmează să fie publicate în termen de 10 
zile de la data intrării în vigoare a OUG 132/2020;  

 În cazul contractelor de muncă încheiate pe o perioadă determinată de până la 3 luni, angajatorii 
pot beneficia (până la 31 decembrie 2020) de decontarea unei părți din salariul brut în cuantum 
maxim de 2.253 lei. 

Măsuri de sprijin financiar acordate altor categorii de persoane  
 

 În contextul reducerii activității pe perioada stării de urgență/alertă/asediu: 

o profesioniștii pot beneficia la cerere de o indemnizație lunară brută plafonată la 2.253 
lei, dacă îndeplinesc anumite condiții. Aceasta se poate cumula cu alte indemnizații 
anterior prevăzute de lege în contextul epidemiologic actual;  

 

 

                                                      

1 De la prevederile art. 112, alin (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii 
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o zilierii care desfășoară activitate în unul sau mai multe domenii specifice2 pot beneficia 
de o indemnizație brută de 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pe o perioadă 
de trei luni (la alegerea beneficiarului de lucrări) dar nu mai târziu de 31 decembrie 
2020. 

Procedura pentru a beneficia de măsurile de mai sus (decontare, documente justificative necesare) va 
fi stabilită ulterior, în termen de 30 de zile prin hotărâre a Guvernului și în termen de 10 de zile prin 
Ordin al ministrului muncii și protecției sociale, de la data intrării în vigoare a OUG 132/2020. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, nu ezitați să ne contactați. 

     

  
Raluca Bontaș 
Partener  
Deloitte Tax   
rbontas@deloittece.com 
 

Monica Țariuc 
Senior Manager 
Deloitte Tax 
mtariuc@deloittece.com  

  

 
  

                                                      

2 Prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 

mailto:mtariuc@deloittece.com
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu 
răspundere limitată din Marea Britanie, rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate 
acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și independente. DTTL (numit în 
continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre 
rețeaua globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre. 

 
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, 
servicii juridice, consultanță financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii 
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin 
intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind 
resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme 
de business complexe. Pentru a afla mai multe despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști 
Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau LinkedIn. 

Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în 
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de 
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a 
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: 
http://www.deloitte.com/deloittelegal. 
 
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este 
bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe 
cuprinsul acestui document. 
 
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele 
membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale 
prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa într-un mod care v-ar 
putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a 
Deloitte Network nu va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele 
care se bazează pe aceasta publicație. 
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