
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  
 

MODIFICĂRI PRIVIND UNELE INDEMNIZAȚII ACORDATE ÎN CONTEXTUL GENERAT  
DE PANDEMIA DE COVID – 19 

 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale aduce 
amendamente reglementării privind indemnizațiile acordate sub imperiul Ordonanței 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 și al Legii nr. 
19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația 
închiderii temporare a unităților de învățământ.  
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale a 
intrat în vigoare la data de 16.04.2020.  
 
Informații suplimentare cu privire la indemnizațiile acordate pentru persoanele aflate în 
șomaj tehnic, precum și altor beneficiari indicați de 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, pot fi aflate consultând un material anterior, 
disponibil aici.  
 
De asemenea, pentru a afla informații despre modalitatea și condițiile de acordare a zilelor 
libere pentru părinți, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților 
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, 
precum și despre indemnizația aferentă acestora, poate fi consultată nota informativă ce 
tratează acest subiect, disponibilă aici.  
 
1. Legislație relevantă  
 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 
(denumită în continuare OUG 48/2020); 

• 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); 

• 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); 

• Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015); 
• Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi (denumită în continuare 

Legea 170/2016); 
• Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (denumită în 

continuare Legea 1/2005). 
 
2. Exceptarea de la acordarea anumitor facilități fiscale pentru unele categorii de 
indemnizații 
 
OUG 48/2020 prevede faptul că, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1), art. XV 
din OUG 30/2020 și la art. 3 din Legea 19/2020, acordate din bugetul de asigurări pentru 
şomaj sau bugetul de stat, nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, 1381 şi 154 
alin. (1) lit. r) din Codul Fiscal.  
 
Această modificare urmează să se aplice numai pentru indemnizațiile acordate începând cu 
luna aprilie 2020.  
 
3. Tipurile de indemnizații exceptate de la aplicarea facilităților fiscale 
 
Mai exact, modificarea privind exceptarea de la aplicarea facilităților fiscale se aplică pentru 
următoarele tipuri de indemnizații:  
 

• Indemnizația de șomaj tehnic, acordată salariaților ale căror contracte individuale de 
muncă au fost suspendate temporar, din inițiativa angajatorului, ca urmare a 
efectelor produse de COVID-19; 

• Indemnizația acordată altor profesioniști (adică tuturor celor care desfășoară 
activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri 
sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ), astfel cum 
sunt reglementați prin lege, precum și persoanelor care au încheiate convenții 



 
 

 
 

individuale de muncă în baza Legii 1/2005, care întrerup activitatea ca urmare a 
efectelor COVID-19; 

• Indemnizația acordată sportivilor, antrenorilor, medicilor, asistenților medicali, 
maseurilor, kinetoterapeuților și cercetătorilor, participanți la activitatea sportivă, ale 
căror contracte de activitate sportivă sunt suspendate temporar, din inițiativa 
structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de COVID-19; 

• Indemnizația acordată persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de 
autor și drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor COVID-19; 

• Indemnizația acordată părinților pentru zilele libere solicitate pentru supravegherea 
copiilor, în condițiile Legii 19/2020.  

 
4. Facilitățile fiscale care nu sunt aplicabile pentru aceste indemnizații 
 
Astfel, conform art. II din OUG 48/2020, în ceea ce privește indemnizațiile prevăzute la pct. 3 
de mai sus nu sunt aplicabile următoarele facilități fiscale: 
 
4.1 Facilitățile fiscale aplicabile impozitului pe venit 

 
Nu se vor acorda următoarele scutiri de la plata impozitului pe venit:  

 
• Scutirile acordate pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care 

dobândesc venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-
o formă de asociere, drepturi de proprietate intelectuală, salarii și asimilate salariilor, 
pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură, exceptând cele neimpozabile, în 
mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică; 

• Scutirile acordate pentru persoanele fizice care dobândesc venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru 
calculator (domeniul IT); 

• Scutirile acordate pentru persoanele fizice care dobândesc venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi 
inovare, în condițiile prescrise de Codul Fiscal; 

• Scutirile acordate pentru persoanele fizice care dobândesc venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual 
de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care, în 



 
 

 
 

cursul unui an, desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii 
170/2016, respectiv activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:  

5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare"; 
5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată"; 
5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere";  
5590 - "Alte servicii de cazare"; 
5610 - "Restaurante"; 
5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente";  
5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a."; 
5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor". 

• Scutirile acordate persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate 
salariilor, ca urmare a desfășurării activităților în sectorul construcții, respectiv 
activitatea de construcţii, domeniile de producere a materialelor de construcţii și 
activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică, în condițiile 
prescrise de Codul Fiscal. 

 
Scutirile sus-menționate sunt reglementate de art. 60 din Codul Fiscal.  
 
4.2 Facilitățile fiscale aplicabile contribuției de asigurări sociale 

 
Nu se va acorda reducerea cotei de asigurări sociale cu 3.75 puncte procentuale pentru 
persoanele fizice care dobândesc venituri salariale sau asimilate salariilor, ca urmare a 
desfășurării activităților în sectorul construcții, respectiv activitatea de construcţii, domeniile 
de producere a materialelor de construcţii și activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanţă tehnică, în condițiile prescrise de Codul Fiscal, dar nici scutirea de la plata 
contribuției la fondul de pensii administrat privat, în limita acestei cote, pentru aceste 
persoane.  
 
Această reducere este reglementată de art. 1381 din Codul Fiscal.  
 
4.3 Facilitățile fiscale aplicabile contribuției de asigurări sociale de sănătate  

 
Nu se va acorda scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele fizice care dobândesc venituri salariale sau asimilate salariilor, ca urmare a 
desfășurării activităților în sectorul construcții, respectiv activitatea de construcţii, domeniile 



 
 

 
 

de producere a materialelor de construcţii și activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanţă tehnică, în condițiile prescrise de Codul Fiscal.  
 
Această scutire este reglementată de art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul Fiscal.  
 
* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 17.04.2020. 
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 de indemnizații acordate în 
contextul stării de urgență decretate, 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. 
 


