
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

 

MĂSURI ECONOMICE-FISCALE ADOPTATE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ  

INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19  

 

 

În contextul declarării stării de alertă prin Hotărârea nr. 24/2020 a Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, adoptată la data de 14.05.2020, a fost publicată în Monitorul 

Oficial la data de 14.05.2020 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15.05.2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.  

 

1. Legislație relevantă 

 

• Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire 

și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul 

SARSCoV-2 (denumită în continuare Hotărârea 24/2020); 

• Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, precum şi a altor acte normative (denumită în continuare OUG 70/2020); 

• Constituția României; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență (denumită în continuare OUG 21/2004); 

• Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

(denumit în continuare Decretul 195/2020); 

• Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României 

(denumit în continuare Decretul 240/2020); 

• Codul Muncii (Legea nr. 53/2003); 

• Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015); 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi 

fiscal-bugetare (denumită în continuare OUG 29/2020); 



 
 

 
 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea 

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

sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (denumită în continuare OUG 30/2020); 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi 

pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare 

anumitor categorii de debitori (denumită în continuare OUG 37/2020); 

• Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea 

copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (denumită în 

continuare Legea 19/2020); 

• Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă 

(denumită în continuare Legea 85/2014); 

• Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(denumită în continuare Legea 129/2019); 

• Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (denumită în continuare OUG 195/2002. 

 

 

2. Modificări privind indemnizațiile acordate potrivit OUG 30/2020 

 

2.1 Referitor la indemnizația de somaj tehnic  

 

A fost prelungit termenul pe durata căruia se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj 

indemnizația de care beneficiază salariații a căror contracte individuale de muncă au fost 

suspendate din inițiativa angajatorului, respectiv indemnizația în cuantum de 75% din salariul 

corespunzător locului de muncă, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, 

pentru perioada cuprinsă între data încetării stării de urgență și 31.05.2020.  

 

Totodată, s-a prevăzut posibilitatea suportării acestei indemnizații din bugetul asigurărilor 

de somaj și după această dată, în domeniile în care se vor menține restricțiile.  

 

Mai multe informații privind acordarea acestei indemnizații pot fi găsite aici, aici și aici.  

 

2.2 Referitor la indemnizația acordată altor profesioniști 

 

https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_3c74f23a1e214d58b9f430fac6958d98.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_40a223d24b86431aacc0540bfab7e4e1.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_9bf4294e0c8c4f14b39dedb15f1962b1.pdf


 
 

 
 

A fost prelungit termenul pe durata căruia profesioniștii reglementați prin lege, precum și 

persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, care își 

întrerup activitatea în contextul pandemiei de COVID-19, beneficiază, din bugetul de stat, de 

o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut, pentru perioada cuprinsă între 

încetarea stării de urgență și 31.05.2020, cu posibilitatea continuării acordării acestei 

indemnizații și după această dată, în domeniile în care se vor menține restricțiile. 

 

Mai multe informații privind acordarea acestei indemnizații pot fi găsite aici, aici și aici.  

 

3. Modificări privind zilele libere acordate părinților în temeiul Legii 19/2020 

 

Numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi se stabileşte până la încheierea 

cursurilor anului şcolar 2019-2020, în condiţiile legii. Astfel, unul din părinți va putea beneficia 

de plata indemnizației până la data stabilită pentru încheierea anului școlar 2019-2020. 

De asemenea, angajaţii sistemului naţional de apărare, angajaţii din penitenciare, personalul 

din unităţile sanitare publice, personalul din serviciile sociale rezidenţiale şi alte categorii 

stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi 

mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz, 

care nu beneficiază de zile libere, beneficiază de o majorare salarială, stabilită în condițiile 

Legii nr. 19/2020, până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020, corespunzător 

numărului de zile lucrătoare. Majorarea se acordă în situaţia în care celălalt părinte nu 

beneficiază de zilele libere menționate mai sus sau de această majorare. 

Mai multe informații privind acordarea de zile libere părinților pot fi găsite aici.  

 

4. Modificări privind programul de muncă al salariaților 

 

Prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Codul muncii, o serie de angajatori au 

obligaţia de a stabili programe individualizate de muncă, astfel încât să se asigure existenţa 

unui interval de o oră între salariați, la începerea şi la terminarea programului de muncă, 

într-un interval de trei ore. 

 

4.1 Categoriile de angajatori cărora li se aplică măsura 

https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_3c74f23a1e214d58b9f430fac6958d98.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_40a223d24b86431aacc0540bfab7e4e1.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_9bf4294e0c8c4f14b39dedb15f1962b1.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_7541c98f9f0d4f4a984d7847a0a14eb0.pdf


 
 

 
 

Au obligația de a stabili programe individualizate de muncă prin care să se asigure  existenţa 

unui interval de o oră între salariați, la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-

un interval de trei ore, următoarele categorii de angajatori: 

• angajatorii din sistemul privat, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi; 

• autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 

subordonare, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi; 

• regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care 

capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate 

administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi.  

4.2 Procedura privind implementarea măsurii 

Programul de muncă individualizat şi modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în 

actul adiţional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de 

conducătorul instituţiei sau autorităţii publice, după caz. 

Potrivit OUG 70/2020, nu este necesar acordul salariatului pentru implementarea 

programului de muncă individualizat conform celor de mai sus.  

 

5. Activitatea oficiilor registrului comerțului 

 

Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgenţă: 

5.1 Activitatea oficiului registrului comerţului se derulează în principal prin mijloace 

electronice şi prin corespondenţă, în condiţiile legii. 

Activitatea de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează pe parcursul unui program 

de lucru de 4 ore, fracţionat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se 

dezinfectează spaţiile afectate lucrului cu publicul.  

Accesul publicului se realizează în mod organizat, în limita numărului ghişeelor afectate 

lucrului cu publicul, cu prezenţa unei singure persoane la ghişeu.  

5.2 Declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri 

pot avea oricare din următoarele forme: 

• înscris sub semnătură privată; 

• înscris în formă electronică; 

• înscris autentic; 



 
 

 
 

• înscris sub semnătură privată, având data certificată de un avocat; 

• înscris încheiat în fața operatorilor de oficiul registrului comerțului.  

Declarațiile fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin 

mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.  

5.3 Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede că este necesar, se transmite la 

oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public, certificat de avocat ori sub forma unui 

înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului 

comerţului. 

6. Modificarea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real 

 

Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte până la 

01.11.2020. 

În termenul sus-menționat, declaraţia privind beneficiarul real poate avea oricare din 

următoarele forme: 

• înscris sub semnătură privată; 

• înscris în formă electronică; 

• înscris autentic; 

• înscris sub semnătură privată, având data certificată de un avocat; 

• înscris încheiat în fața operatorilor de oficiul registrului comerțului.  

Declarația privind beneficiarul real poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio 

altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă 

şi curier.  

7. Derogări referitoare la procedura insolvenței pe durata stării de alertă 

 

Pe durata stării de alertă, debitorul aflat în stare de insolvenţă sau care ajunge în stare de 

insolvenţă va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii 

85/2014, fără a avea însă obligaţia de a introduce această cerere.  

La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu 

privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei. 

Dispozițiile referitoare la obligația debitorului de a se adresa tribunalului cu o cerere privind 

deschiderea procedurii insolvenței în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de 

insolvență nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă.  

https://sintact.ro/#/dokument/16941441?cm=DOCUMENT


 
 

 
 

De la data încetării de alertă începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut în Legea 85/2014 

în interiorul căruia debitorul aflat în stare de insolvenţă sau care ajunge în stare de insolvenţă 

are obligația de a formula o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii 85/2014.  

Corelativ, până la încetarea stării de alertă, nu sunt aplicabile nici prevederile referitoare la 

obligația debitorului de a se adresa tribunalului cu cererea de deschidere a procedurii 

insolvenței în termen de 5 zile de la eșuarea negocierilor extrajudiciare pentru restructurarea 

datoriilor sale, inclusiv pentru debitorii aflați în cursul negocierilor derulate în cadrul unei 

proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv. 

 

8. Reglementări referitoare la evenimentele și festivalurile ce urmau a fi susținute în 

perioada 08.03.2020-30.09.2020 

 

Pentru evenimentele şi festivalurile ce urmau a fi susţinute în perioada 08.03.2020 – 

30.09.2020, sau în perioada în care se suspendă dreptul de organizare a evenimentelor şi 

festivalurilor, dacă această dată depăşeşte intervalul anterior menţionat, urmează să se 

aplice următoarele reguli: 

8.1 În cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau 

festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile conferite 

de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării 

evenimentului sau festivalului nu poate depăşi data de 30.09.2021. 

8.2 În cazul anulării evenimentului sau festivalului sau în cazul imposibilităţii folosirii biletului 

de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau 

festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită 

organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii din gama 

oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către 

organizator.  

8.3 În cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii 

până cel târziu la data de 30.09.2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a 

primit din partea consumatorului până la 31.12.2021. 

8.4 Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de cel puţin 30 zile cumpărătorului 

de bilete pentru a opta între păstrarea valabilităţii biletului pentru evenimentul sau festivalul 

reprogramat sau transformarea lui în voucher cu valoare. După expirarea celor 30 de zile 

biletul devine automat valabil pentru ediţia reprogramată a evenimentului sau festivalului. 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16941441?cm=DOCUMENT


 
 

 
 

9. Prelungirea valabilității unor documente 

 

Ca regulă generală, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile 

publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de 

zile de la încetarea acestei stări. 

Termenul de valabilitate menționat mai sus se menţine şi pentru actele de identitate privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, al căror termen 

de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgenţă potrivit 

Decretului 195/2020.  

Prin excepție: 

- în cazul dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere cu drept de circulaţie: 

• se menține valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b), respectiv când 

titularul permisului de conducere a săvârşit una din infracțiunile prevăzute la art. 334 

Cod Penal, art. 335 alin. (2) Cod penal, art. 338 alin. (1) Cod Penal și art. 339 alin. (2), 

(3) şi (4) Cod penal, pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă 

de 45 zile de la încetarea acestei stări (starea de urgență a încetat la data de 

15.05.2020); 

• se menține valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (4) din OUG 195/2002, 

respectiv în cazul în care acestea au fost eliberate conducătorilor de autovehicul, 

tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicați într-un accident de circulație din care 

a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, dacă aceștia au încălcat 

o regulă de circulație, în afară de cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din OUG 

195/2002, pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 45 zile 

de la încetarea acestei stări (starea de urgență a încetat la data de 15.05.2020); 

• se menține valabilitatea prelungirii dreptului de circulaţie dispuse de procuror sau de 

instanţa de judecată, la cererea titularului permisului de conducere reţinut, potrivit 

art. 111 alin. (6) din OUG 195/2002, pe toată perioada stării de urgenţă, precum şi 

pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări (starea de urgență a încetat 

la data de 15.05.2020). 

- în cazul numerelor de înmatriculare provizorii se menține valabilitatea, pe toată perioada 

stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea acestei stări (starea 

de urgență a încetat la data de 15.05.2020).  

10. Măsuri adoptate în domeniul fiscal-bugetar 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16985452?cm=DOCUMENT


 
 

 
 

10.1 Derogări privind plata taxei pe valoare adăugată de către anumite entități 

 

Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările efectuate către 

asociaţii şi fundaţii legal constituite de medicamente, echipamente de protecţie, alte 

dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în 

prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 

70/2020, efectuate până la data de 01.09.2020. 

Scutirea menționată anterior se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate de 

asociaţii/fundaţii să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate 

altor entităţi care le folosesc pentru combaterea COVID-19.  

Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia 

bunurilor, pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia beneficiară, cel târziu la momentul 

livrării. 

Nerespectarea de către asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează bunurile în regim de scutire 

de TVA a destinaţiei acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă egală cu 

cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat la achiziţia bunurilor.  

Aceste prevederi intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării OUG 70/2020 în 

Monitorul Oficial.  

10.2 Derogări referitoare la plata impozitului de către organizatorii de evenimente culturale 

Pentru veniturile impozabile obţinute din România de rezidenţi şi nerezidenţi din activităţi 

desfăşurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, 

educaţionale sau de divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activităţi, impozitul 

se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se declară şi se plăteşte la 

bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc 

evenimentul.  

Impozitul se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul 

de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se 

efectuează plata venitului către nerezidenţi. 

Aceste prevederi se aplică în cazul în care evenimentele culturale, artistice, sportive, 

ştiinţifice, educaţionale sau de divertisment sunt reprogramate până la finalul anului 2021 ca 

urmare a situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

10.3 Modificări referitoare la acordarea unor facilități anumitor debitori privind creditele 

bancare și nebancare 



 
 

 
 

S-a prelungit termenul până la care anumiți debitori pot să beneficieze de suspendarea 

rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor,  conform OUG 37/2020. 

Astfel, pentru a beneficia de suspendarea sus-menționată, debitorii au obligația de a trimite 

creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de 

contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă 

oferit de creditor, cel mai târziu până la 15.06.2020, inițial termenul fiind de 45 de zile de la 

intrarea în vigoare a OUG 37/2020, respectiv 45 de zile de la data de 30.03.2020. 

Debitorii care pot beneficia de aceste facilități sunt cei care: 

• își întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile 

publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate și deţin 

certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 

de Afaceri în acest sens; 

sau  

• deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi 

Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere 

a debitorilor: 

o diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, 

aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020  

sau  

o întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de 

autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate. 

Prevederile sus-menționate se aplică cererilor de suspendare depuse după intrarea în vigoare 

a OUG 70/2020, respectiv după data de 14.05.2020. 

10.4 Prelungirea termenelor până la care sunt eliberate certificatele pentru situații de 

urgență 

Termenul până la care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera 

certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este 

afectată în contextul pandemiei de COVID-19 în perioada stării de urgenţă se prelungeşte 

până la data de 15.06.2020. 

Certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului 

de Afaceri constată, în baza declaraţiei pe propria răspundere, că operatorul economic a 

înregistrat: 



 
 

 
 

• diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 

2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020  

sau  

• întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile 

publice competente pe perioada stării de urgenţă decretată. 

Mai multe informații privind emiterea certificatului pentru situații de urgență pot fi găsite aici, 

aici și aici.  

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 15.05.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 

exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 

analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 

avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 

 

 

https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_9276f5ebd2ce4dd29933c2ea3c823650.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_2f376e9ce88b49fbbaeb645d1115aeae.pdf
https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_c9066c62561c42b09de17d6876d81c9f.pdf

