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BULETIN LEGISLATIV NR.8/2020 

 

 

AUGUST 2020 

 S-a aprobat procedura de decontare si de plata a sumelor acordate in 

baza OUG 132/2020. 

 Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii 

copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice 

 Măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și 

ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii 

 Se modifica termenul de depunere a declaratiei beneficiarului real 

pana la 1 noiembrie pentru fundatii si asociatii 

 Aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a 

obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat 

 

 Se aproba normele de implementare a programului “Noua casa” 

 Se modifica formatul Declaratiei 394 

 Reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 Modificari privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale 

 Măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextual situaţiei 

epidemiologice 

 Măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" 
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Acte normative de interes economic  

aparute in luna AUGUST 2020 
 

 

Topic 

 

Actul normative 

 
Titlu 

 

Modifica 

Completeaza 

Abroga 

Proroga 

Deroga 

 

S-a aprobat procedura de decontare si de 

plata a sumelor acordate in baza OUG 

132/2020 

Hotararea 719/ 2020 

 M.O 794/ 31 August 2020 

HOTĂRÂRE nr. 719 din 27 august 2020 pentru 

aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor 
acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

132/2020 privind 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 
 

 Completare 

 Oug 132/2020 

Se acordă zile libere unuia dintre părinți 

pentru supravegherea copiilor, în situația 

limitării sau suspendării activităților 

didactice . 

OUG 147/2020 

M.O 790 /28 August 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 

2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în 

vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau 
suspendării activităților didactice care presupun 

prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și 

în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

Noutate 

Masura este alcatuita din doua componente: 

 

a) ajutor de stat regional pentru investitii 

Ordin 3685/2020 

M.O 784/ 27 August 2020 

ORDIN nr. 3.685 din 25 august 2020 privind aprobarea 

măsurii de sprijin constând în acordarea unor ajutoare 

de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului 

operațional regional 2014-2020 

Noutate 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229026
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229026
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b) ajutor de minimis. 

Obiectivul principal il reprezinta sprijinirea 

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 

care isi desfasoara activitatea in domeniile 

cu potential competitiv, identificate conform 

Strategiei nationale de competitivitate, 

precum si a celor care intentioneaza sa isi 

adapteze activitatea la aceste domenii. 

 

 

Una dintre principalele modificări aduse 

prin noul act normativ vizează Pentru anul 

2020, creșterea plafonului total al 

garanțiilor care pot fi acordate în cadrul 

programului la 20 miliarde lei (de la 15 

miliarde lei). 

OUG 143/2020 

M.O 772/25 August 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 143 din 24 august 

2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor 

mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST 

ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și 

completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea 
activității IMM-urilor în contextul crizei economice 

generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 
 

Modificare  

OUG 110/2017 

Termenul până la care se depune declarația 

privind beneficiarul real, cu privire la 

asociații și fundații este 1 noiembrie 2020. 

OUG 142/2020 

M.O 771/ 24 August 2020 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 142 din 19 august 

2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea 

unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și 
fundațiilor 

Noutate 

- Obligaţiile de plată către bugetul general 

consolidat se pot achita prin intermediul 

ghişeului virtual de plăţi, denumit «Sistemul 

naţional electronic de plată online», 

Hotararea 692/2020 

M.O 765/21 August 2020 

HOTĂRÂRE Nr. 692/2020 din 19 august 2020 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 1.235/2010 privind aprobarea Sistemului naţional 

electronic de plată online a obligaţiilor de plată către 

Modificare si 

completare HG 
1235/2010 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226379
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226379
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226344
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226386
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226386
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denumit în continuare SNEP. 

- De asemenea, prin intermediul ghiseului 

virtual de plati se pot plati orice plăţi 

aferente prestării oricărui serviciu public, 

inclusiv oricărui serviciu comunitar de 

utilitate publică, precum şi orice plăţi aflate 

în legătură, directă sau indirectă, cu 

prestarea respectivului serviciu public. 

 

bugetul general consolidat 

 

Se aprobă normele de implementare a 

programului “Noua casă”. 

Hotarare 695/2020  
M.O 767/21 August 2020 

HOTĂRÂRE Nr. 695/2020 din 19 august 2020 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 

privind aprobarea normelor 

de implementare a programului "Prima casă" 
 

Modificare  
HG 717/2009 

 Incepand cu operatiunile derulate de la 

data de 1 septembrie 2020,  se modifica 

formatul declaratiei 394. Astfel, 

contribuabilii trebuie sa declare daca au 

efectuat sau nu operatiuni cu persoanele 

afiliate in perioada de raportare. 

ORDIN 3281/2020 

M.O 764/ 21 August 2020 

ORDIN Nr. 3281/2020 din 19 august 2020 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 
privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor 

efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate 

în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului declaraţiei informative privind 

livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul 

naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA 
 

Modificare  

Ordin ANAF nr. 

3769/2015 

Legea 179/2020 nu mai prevede  obligatia 

angajatorului de a stabili programe 

individualizate de munca ci lasa la 

aprecierea angajatorului instituirea acestei 

masuri.  De asemenea, Legea 179/2020 

Legea 179/2020 

M.O 755/19  August 2020 

LEGE Nr. 179/2020 din 18 august 2020 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea 

Aprobare OUG 

70/2020 

Modificare si 
completare Legea 

227/2015  
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prevede expres ca este necesar acordul 
salariatului pentru stabilirea programului 

individualizat de munca. 

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. 

 

Modificari ce privesc detasarea salariatilor 

pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de 

servicii transnationale 

 

Legea 172/2020 

M.O 736/ 13 August 2020 

LEGE Nr. 172/2020 din 13 august 2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 16/2017 privind 
detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale 

 

Modificare si 

completare Legea 
nr.16/2017 

Sunt introduse indemnizații decontate din 

bugetul asigurărilor de șomaj pentru a 

compensa pierderi de venit salarial ca 

urmare a reducerii programului de lucru 

(măsura se aplică și pentru ucenici sau 

zilieri, în anumite condiții) sau pierderile de 

venit din desfășurarea activității, în cazul 

profesioniștilor 

In cazul activității de telemuncă, 

angajatorilor li se acordă o singură dată un 

sprijin financiar în valoare de 2.500 RON 

pentru fiecare telesalariat, pentru a se 

achiziți 

OUG 132/07.08.2020 
M.O 720/ 10 August 2020 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 132/2020 din 7 
august 2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextual situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă 

 

Modificare si 
completare 

Legea 53/2003, 

OG 2/2001, Legea 

180/2002 
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Beneficiarul Programului este persoana 

fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele 

condiții: 

a) in momentul  solicitării creditului 

garantat declară pe propria răspundere fie 

că nu deține în proprietate exclusivă sau 

împreună cu soțul ori soția nicio locuință, 

indiferent de modul și de momentul în care 

a fost dobândită, fie că deține în proprietate 

exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel 

mult o locuință, dobândită prin orice alt 

mod decât prin Program, în suprafață utilă 

mai mică de 50 mp; 

b) achiziționează o singură locuință, printr-

un credit acordat și garantat în condițiile 

Programului; 

c) are calitatea de împrumutat în raport cu 

finanțatorul. 

Valoarea finanțării poate fi de maximum 

70.000 EUR, echivalent lei, și este compusă 

din finanțarea acordată de instituția de 

credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, 

și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea 

acordată de instituția de credit este 

garantată de stat, prin Ministerul 

Finanțelor Publice, în procent de maximum 

50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și 

spezele bancare aferente finanțării 

Ordonanta 129/31.07.2020 

M.O 704/ 05 August 2020 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 129/2020 din 31 

iulie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în 
vederea implementării programului "O familie, o casă" 

 

Modificare  

OUG 

60/2009 
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garantate, și acoperă maximum 95% din 

prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai 

mult decât valoarea rezultată din raportul 

de evaluare a locuinței. 


