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În acest număr:

Noi prevederi referitoare la sprijinul financiar destinat angajatorilor acordat în vederea achiziționării de
echipamente tehnologice, precum și noi măsuri privind zilele libere acordate părinților în situația
limitării activității didactice
În data de 27 octombrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 993/27.10.2020, Ordonanța de
urgență nr. 182 pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 147/2020, precum și a art. 6 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 („OUG 182/2020”).
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Noi prevederi referitoare la sprijinul financiar destinat angajatorilor acordat în vederea
achiziționării de echipamente tehnologice, precum și noi măsuri privind zilele libere
acordate părinților în situația limitării activității didactice
Printre cele mai importante aspecte reglementate:
o

Se clarifică faptul că sprijinul financiar acordat de stat angajatorilor pentru achiziționarea de
echipamente tehnologice în valoare de 2.500 RON/angajat nu se acordă angajatorilor care au
notificat în REVISAL regimul de telemuncă, după expirarea termenului legal;

o

Zilele libere plătite pentru părinții sau pentru reprezentanții legali în perioada stării de alertă
pentru supravegherea copiilor care învață de acasă (cursuri în sistem hibrid sau online),
precum și celor care au în îngrijire unul sau mulți copii școlarizați cu boli cronice pot fi
acordate doar angajaților care nu își desfășoară activitatea în regim de telemuncă dacă locul
de muncă permite acest lucru.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
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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.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în
conformitate cu reglementările aplicabile profesiei de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de
avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor Deloitte
Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a
serviciilor de asistență juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați:
http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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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