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În acest număr: 

I. Ordinul 456/2020 privind procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III, alin (1) și 

(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active 

de sprijin pentru angajați și angajatori, în contextul situației epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost publicat în Monitorul Oficial 

Aprobarea acestei proceduri a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 484 din data de 09.06.2020. 

II. O.U.G. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în 

domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de 

asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții a fost publicată 

Această ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 504 din data de 12 iunie 2020. 

III. Ordin al ANAF pentru aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat 

electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a 

datelor fiscale ale ANAF 

În data de 19 iunie, 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 527, Partea I, 
Ordinul președintelui ANAF privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de 
marcat electronice fiscale, definite la art.3 alin. (2) din ordonanța de urgență a  Guvernului 
nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere si monitorizare a datelor 
fiscale ale ANAF (“Ordinul ANAF”). 
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I. Ordinul 456/2020 privind procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III, 
alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 92/2020 pentru instituirea 
unor măsuri active de sprijin pentru angajați și angajatori, în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost 
publicat în Monitorul Oficial 

Principalele reguli menționate în această Procedură: 

 Se aplică angajatorilor care încadrează în muncă anumite categorii de persoane i.e. persoane 
cu vârsta de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile 
lor, în perioada stării de urgență/alertă și/sau tinerii cu vârste cuprinse între 16-29 de ani, în 
conformitate cu art. III, alin (1) și (2) din OUG 92/2020; 

 Angajatorii pot beneficia lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată 
din categoriile menționate anterior, de o sumă de 50% din salariul angajatului, dar nu mai 
mult de 2.500 RON; 

 Sunt prevăzute o serie de condiții pentru ca angajatorii să poată beneficia de sumele 
respective, dintre care amintim: persoanele respective sunt înregistrate ca șomeri la Agenția 
pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza domiciliului, contractele individuale de muncă 
sunt încheiate pentru o perioadă nedeterminată și cu normă întreagă, încadrarea în muncă 
să se realizeze până la cel târziu 31 decembrie 2020 etc.; 

 Pentru a beneficia de aceste măsuri de sprijin, angajatorii vor încheia o convenție cu Agenția 
pentru Ocuparea Forței de Muncă în raza căreia își au sediul social, până la data de 31 
decembrie 2020, cel târziu;  

 Pentru a încheia această convenție, angajatorii vor depune o cerere prin mijloace electronice 
de transmitere la distanță. Modelul de cerere, convenție, declarație pe propria răspundere 
etc. se regăsesc în anexa Ordinului 456/2020; 

 Angajatorii care încadrează în muncă persoane din aceste categorii, nu vor putea cumula una 
dintre măsurile de sprijin acordate de Guvern prin OUG 92/2020 art. III, alin. (1) și (2), cu 
subvenţiile care se acordă în cazul angajaţilor pentru care angajatorii au încheiat convenții cu 
agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, sau convenții in baza art. 80, 85 şi 93 
din Legea Șomajului; 

 Sumele se acordă proporțional cu timpul lucrat lunar de fiecare persoană pentru care se 
solicită măsurile de sprijin. Aceste sume se pot acorda si pe durata concediului de odihnă; 

 În cazul în care contractele de încadrare în muncă sunt suspendate, nu se vor mai acorda 
măsurile de stimulare, pe durata suspendării; 

 Pentru verificarea și acordarea lunară a acestor sume, angajatorii vor depune până la data de 
25 a lunii următoare (prin mijloace electronice către Agenția pentru Ocuparea Forței de 
Muncă în a cărei rază își au sediul social), un tabel nominal (după modelul publicat de 
autorități) completat, împreună cu pontajul și ștatul de plată pentru luna respectivă; 

 Sumele cuvenite angajatorilor se acordă în termen de 15 zile lucrătoare, calculat de la data de 
1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor; 
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II. O.U.G. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă 
în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și 
beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții 
a fost publicată 

Principalele modificări aduse de această ordonanță: 

 Cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistență 
socială, indemnizațiilor de șomaj, precum și drepturilor de pensionare se vor comunica în 
format electronic de către beneficiari către instituțiile competente, cu excepțiile expres 
prevăzute de lege. 

 Începând cu 12 iunie 2020, ajutorul de deces se acordă și în cazul persoanelor decedate 
aflate în concediu pentru creșterea copilului, dar și în cazul decesului membrului de familie al 
persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului potrivit legislației române, dacă 
anterior suspendării raportului de muncă aceste persoane erau asigurate obligatoriu;  

 Persoanele aflate în imposibilitatea de a realiza venituri impozabile din cauza restricțiilor 
impuse prin actele emise de autoritățile competente, beneficiază în continuare de drepturile 
reglementate de legislația în materie (dreptul la concediu pentru creștere copil, stimulentul 
de inserție, concediu și program redus până la vârsta de 7 ani a copilului cu handicap etc.) 
până la ridicarea restricțiilor de către autorități, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020; 

 Suplimentar, stimulentul de inserție va fi acordat și persoanelor care realizează venituri din 
activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și 
piscicultură definite potrivit legii, care desfășoară activități aflate sub restricții stabilite prin 
actele autorităților competente, până la ridicarea restricțiilor sau până la împlinirea vârstei de 
3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilități;  

 În perioada 12 iunie – 31 decembrie 2020, persoanelor beneficiare de indemnizație pentru 
creșterea copilului nu le sunt aplicabile prevederile legate de acordarea pe bază 
netransferabilă a drepturilor pentru creșterea copilului, în condițiile prevăzute de O.U.G. 
111/2020. 

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

   
Raluca Bontaș 
Partener 
Deloitte Tax    
rbontas@deloittece.com 

 

Adrian Stoian 
Senior Manager 
Deloitte Tax    
fstoian@deloittece.com 
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III. Ordin al ANAF pentru aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat 
electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare 
a datelor fiscale ale ANAF 

Următoarele sunt prevăzute: 

 Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor 
de credit/debit sau a echivalentelor de numerar, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, 
precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, sunt obligați să utilizeze 
aparate de marcat electronice fiscale și să asigure conectarea la distanță a acestora în vederea 
transmiterii de date fiscale către ANAF; 

 Conectarea se va realiza pe categorii de contribuabili începând cu 1 iulie 2020, cu respectarea 
următoarelor termene: 

 Până la 30 septembrie 2020 pentru contribuabilii mari; 

 Până la 31 ianuarie 2021 pentru contribuabilii mici si mijlocii; 

 De asemenea, operatorii care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale după data 
de 1 februarie 2021, trebuie să asigure conectarea lor la data instalării aparatului de marcat. 

 Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate 
în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei 
declarații pe proprie răspundere (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Ordin 
ANAF) cu respectarea termenelor prevăzute mai sus. Pentru operatorii economici care 
achiziționează aparate de marcat electronice fiscale după data de 1 februarie 2021, declarația se va 
transmite în termen de 2 zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat. 

 Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul ANAF în 
secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format PDF, semnat electronic, cu fișier XML 
atașat, prin mijloace de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Anexa nr. 1 la Ordinul ANAF descrie procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice 
fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind 
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul 
informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF. 

 Anexa nr. 2 la Ordinul ANAF prevede informațiile conținute în declarația operatorilor economici 
care desfășoară activitate în zone nedeservite de rețele de comunicație electronice, precum si 
modelul de declarație pe propria răspundere. 

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

  
Alexandra Smedoiu  
Partener 
Deloitte Tax 
asmedoiu@deloittece.com 

Ioana-Alexandra Nastase 
Senior Manager 
Deloitte Tax 
inastase@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. 

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. 
 
© 2020. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România 
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