
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

POSIBILITATEA AMÂNĂRII PLĂȚII CHIRIEI ȘI A ALTOR SERVICII DE UTILITĂȚI  

DE CĂTRE ANUMITE STRUCTURI SPORTIVE 

 

După cum prezentasem într-un material anterior, disponibil aici, Guvernul a prevăzut 

posibilitatea anumitor categorii de entități, inclusiv a anumitor structuri sportive, de a 

amâna, pe durata stării de urgență, plata pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze 

naturale, apă, servicii telefonice și de internet - și a chiriei pentru imobilele cu destinație de 

sediu social și/sau de sedii secundare.  

 

1. Legislație relevantă 

 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și 

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

• Hotărârea de Guvern nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a 

beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. 

 

2. Categorii de beneficiari 

 

Beneficiază de această măsură, pe durata stării de urgență, federațiile sportive naționale și 

cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă. 

 

3. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această măsură 

 

Pot beneficia de această măsură entitățile prevăzute anterior care îndeplinesc următoarele 

condiții, în mod cumulativ:  

 

• și-au întrerupt activitatea total ori și-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor 

dispuse de autorități, înregistrând, în luna anterioară lunii în care intervine scadența 

plății chiriei și/sau a utilităților pentru care se solicită amânarea, diminuări ale 

încasărilor/veniturilor de cel puțin 25% față de media încasărilor/veniturilor din 

perioada ianuarie-februarie 2020;  

• au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale în ultimele 6 luni. 

https://44bb8eb9-d456-4c38-9a73-a08831587099.filesusr.com/ugd/589e3f_2bc36908fc754da39015b148278d2308.pdf


 
 

 
 

4. Aspecte procedurale 

 

Pentru a beneficia de această măsură, reprezentantul legal al persoanei juridice trebuie să 

întocmească o declarație pe propria răspundere prin care să ateste îndeplinirea condițiilor 

prezentate la pct. 3.  

 

Declarația se va trimite apoi cocontractantului lunar, la data scadenței obligației de plată a 

chiriei și/sau a serviciilor de utilități.  

 

* Potrivit OUG 29/2020, condițiile concrete pentru ca alte entități beneficiare (cabinetele 

medicilor de familie și stomatologice în care își desfășoară activitatea cel mult 20 de persoane) 

să beneficieze de această facilitate vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, care însă nu a 

fost adoptată până la data publicării acestei note informative.  

 

Condițiile în care formele de exercitare a anumitor profesii juridice pot beneficia de această 

măsură au fost analizate într-un material anterior, care poate fi consultat aici . 

 

** Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 22.04.2020. 

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_c4c90dcb271d46f399b236f364dde2c8.pdf

