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Către, 
Sindicatele afiliate, 
În atenția liderilor de sindicat, 
 
Referitor: Legea nr. 296/2020 
 
 
În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 / 21 .12. 2020, a fost publicată Legea nr. 

296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
prin care s-a introdus art. 25 alin. (21)  și s-au completat, cu litere noi,  art. 76 alin. (4) 
și, respectiv, art. 142 din Codul fiscal. 

Potrivit art. 76 alin. (4), astfel cum a fost completat prin Legea nr. 296/2020, 
nu sunt venituri impozabile în înțelesul impozitului pe venit „w) sumele acordate 
angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea 
cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum 
electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a 
echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă 
sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător 
numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de 
telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor 
justificative. 

Totodată, prin completarea art. 142, s-a stabilit că întră în categoria veniturilor 
din salarii şi veniturilor asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul 
al contribuţiilor de asigurări sociale „w) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în 
care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi 
abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi echipamente de birou, în limitele 
stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui 
plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică 
desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea 
de prezentare a documentelor justificative” . 

Legea nr. 296/2020 nu reglementează obligația angajatorului de a acorda o 

mailto:fsli@upcmail.ro


FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

R O M Â N I A 
 

 

FSLI | 2  
 

 

sumă pentru salariații care își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, ci faptul 
că o asemenea sumă este neimpozabilă/nu este inclusă în baza de calcul a 
contribuțiilor de asigurări sociale. 

Reamintim că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat, în 
primăvara anului 2020, dar și în luna noiembrie 2020, Ministerului Educației și 
Cercetării (actualmente Ministerul Educației) să clarifice împreună cu Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, în funcție de specificul activităților desfășurate de toate 
categoriile de personal din sistemul educațional, modalitatea concretă în care se 
desfășoară raporturile de muncă ale salariaților din învățământ pe perioada cât sunt 
suspendate activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile școlare a 
preșcolarilor și elevilor. Cu toate acestea, până în prezent, nu există niciun act 
administrativ care să statueze că, pentru salariații din învățământ, pe durata stării 
de alertă, activitatea se desfășoară în regim de telemuncă, astfel încât, dispozițiile 
mai sus citate ale Codului fiscal, modificat și completat prin Legea nr. 296/2020, nu 
sunt aplicabile decât acelor categorii de angajați care au contract de muncă în regim 
de telemuncă. 

 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 
 
 

Simion HANCESCU 
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