
 
 
 

 
NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 

 
033 / 25.03.2020 
R1 / 26.03.2020 
R2 / 31.03.2020 
R3 / 03.04.2020 

ATENTIONARE: 
 Acordarea certificatelor de situații de urgență  

operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (COVID-19) 
CADRUL LEGAL: 

 

• Ordinul MEEMA nr. 822 / 2020  pentru modificarea Ordinului MEEMA nr. 791 / 2020 (MO 275/02.04.2020) 
• Ordonanța militara nr.5 /30.03.2020 (MO nr.262/31.03.2020) 
• OUG 33/26.03.2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative (MO nr.260/30.03.2020) 
• OUG 32/26.03.2020 privind modificarea OUG 30/18.03.2020 (MO nr.260/30.03.2020) 
• Ordinul MEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență (CSU) operatorilor economici a căror activitate 

este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 ( M.O. 248/25.03.2020) 
• Ordonanța militara nr.3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (M.O. 242/24.03.2020) 
• OUG 30 / 18.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul 

protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2 (M.O.231 / 21.03.2020)  
• OUG 29 / 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal – bugetare (M.O. 230 din 21.03.2020) 
• Ordonanța militara nr. 2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (M.O. 232 din 21.03.2020) 
• Ordonanța militara nr. 1/17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerările de persoane si circulația 

transfrontaliera a unor bunuri, cu completările ulterioare (M.O. 219 din 18.03.2020) 
• Decretul Președintelui României nr. 195 / 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României (M.O 212 / 16.03.2020 

 

Si având in vedere: 
- declararea pandemiei SARS-CoV-2 de către Organizația Mondiala a Sănătății; - hotărârile Comitetului National pentru Situații Speciale 
de Urgenta; 
- recomandările Ministerului Muncii si Protecției Sociale emise in scopul prevenirii răspândirii infectării cu SARS-CoV-2; 
 
Scopul R2: prin O.U.G. 33/2020 Art.3 se păstrează valabilitatea certificatului pentru situații de urgenta chiar daca prin O.U.G. 
32/2020 obținerea indemnizațiilor de șomaj tehnic conform Art. XI din O.U.G. 30/2020 nu mai depinde de obținerea certificatului 
de situații de urgenta (vezi tema 31R2/31.03.2020). 
 
Scopul R3: mici modificari aduse de ordinul MEEMA nr. 822/2020 
 
Certificatele vor fi emise in două forme conform Art. 2 din Ordinul MEEMA 791/2020:  
TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe 
propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare 
a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate (activitățile 
suspendate in baza Ordinelor militare prezentate in tabelul de mai jos) ; 
 
TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria 
răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu un 
minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie-februarie 2020 ; 
 
O firmă va putea cere un singur tip de certificat. În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial din 02.04.2020 a 
ordinului MEEMA 822/2020, Ministerul Economiei va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice pentru procedura privind 
certificatele. 
 
Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin platforma http://prevenire.gov.ro/; iar eliberarea 
certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. 

 
Solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente: 
a) datele de identificare; 
b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la 
baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, 



 

conform cerințelor instituite în cuprinsul Art. 2 din Ordinul MEEMA 791/2020 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca 
urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor 
sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. 
 
Modelul declarației pe proprie răspundere va fi postat pe platforma http://prevenire.gov.ro. 
 
În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele 
încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul 
desemnat în acest sens. Documentele se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro,  sub semnătura electronică a 
reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică. 
 
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) eliberează certificate de urgență (CSU) doar pe perioada existenței stării 
de urgență în România. 
 

Întreruperile totale sau parțiale de activitate  
in baza deciziilor emise de autoritățile publice competente 

 

Activități suspendate Cadrul legal 

Începând cu 18.03.2020 se suspenda activitatea de servire si consum al produselor 
alimentare si băuturilor alcoolice si nealcoolice organizata de restaurante, hoteluri, 
cafenele sau alte localuri publice in spatiile destinate acestui scop cu excepția 
activităților de tip ‘’drive-in ‘’, ‘’room service’’ sau livrare la client 

Art.1 alin.(1) si (2) Ordonanța militara 
nr.1/2020 

Începând cu 18.03.2020 se suspenda toate activitățile culturale , științifice, artistice, 
religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, tratament balnear, îngrijire 
personala  organizate in spatii închise 

Art.2 Ordonanța militara nr.1/2020 

Începând cu 18.03.2020 se interzice organizarea si desfășurarea oricărui eveniment care 
presupune participarea a peste 100 de persoane in spatii deschise cu excepția a 
evenimentelor cu participare maxim 100 persoane, dar cu dispunere de masuri care sa 
asigure distanta de minim 1m intre participanți 

Art.3 Ordonanța militara nr.1/2020 

Începând cu 18.03.2020 ora 18:00 si pana pe 14.04.2020 se suspenda toate zborurile 
efectuate de operatori economici aerieni spre Spania si din Spania către Romania pe 
toate aeroporturile din Romania 

Art.7 alin.(1) Ordonanța militara nr.1/2020 
Art.1 alin.(1) Ordonanța militara nr.5/2020 

Se prelungește începând cu 23.03.2020  pana pe 20.04.2020  suspendarea  tuturor 
zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia si din Italia către Romania 
pe toate aeroporturile din Romania 

Art.7 alin.(2) Ordonanța militara nr.1/2020 
Art.1 alin.(2) Ordonanța militara nr.5/2020 

Începând cu 22.03.2020 ora 22 :00 se suspenda temporar activitatea in cabinetele de 
medicina dentara permițând-se doar intervențiile stomatologice de urgenta 

Art.1 Ordonanța militara nr.2/2020 

Începând cu 22.03.2020 ora 22 :00 se suspenda temporar activitatea de comercializare 
cu amănuntul a produselor si serviciile in centrele comerciale (denumite ‘’mall-uri’’) in care 
își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici cu excepția vânzării produselor 
alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curățătorie ; vânzării produselor 
electronice si electrocasnice de operatori economici care asigura livrarea la domiciliul/ 
sediul cumpărătorului ; vânzării produselor si serviciilor de optica medicala 

Art.2 alin.(1) si (21) Ordonanța militara 
nr.2/2020 completata cu Ordonanța 
militara nr.3/2020 

Începând cu 25.03.2020 ora 23 :00 se suspenda toate zborurile efectuate de operatori 
economici aerieni spre Franța si Germania si din Franța si Germania către Romania pentru 
toate aeroporturile din Romania pe perioada 25.032020 – 08.04.2020  

Art.8 Ordonanța militara nr.3/2020 

Suspendarea activității unităților ante-preșcolare similar cu unitățile de învățământ pe 
toata perioada stării de urgenta  

Art. XXI O.U.G.32/2020 

 



 

 
Utilitatea certificatului pentru situații de urgenta conform Art.3 O.U.G. 33/2020 
Prin certificatul pentru situații de urgenta se constata diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minim 25% in luna martie 2020 prin 
raportarea la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau întreruperea parțiala sau totala a activității ca efect al deciziilor emise de 
autoritățile publice competente pe perioada stării de urgenta . 
 
 
Beneficiile IMM-urilor care obțin Certificat de Situație de urgenta, conform Art. X din OUG 29/2020: 
1. pot beneficia de amânări la plata serviciilor de utilități si a chiriei; 
2. pot renegocia contractele altele decât cele de utilități sau invoca forța majora; 
3. nedatorarea penalităților pentru întârzieri in executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice; 
4. îndeplinesc condiția din Art. 6 OUG 37/2020 pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor si comisioanelor 

aferente contractelor de credit încheiate cu instituții bancare pana la data instituirii stării de urgenta. 
 
 
Mai jos se regăsesc noile tipuri de Anexe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXE : 
ANEXA 1 : 

 
 
ANEXA 2 : 

 
 
 
 



 

ANEXA 3 : 

 
Andrei Badiu, FCCA, MBA, CECCAR, CAFR  
Partner  
 

 
 
Acest  material a fost conceput si aparține in baza legii dreptului de autor exclusiv d-nei Adriana Badiu si este distribuit de societatea 3B EXPERT CONSULT SRL. 
 
Reguli de confidentialitate: Prezentul document  constituie o informatie confidentiala si este distribuit de 3B EXPERT CONSULT SRL . Documentul se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara, 
precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict 
interzise si atrag raspunderea civila si penala. Daca primiti acest document dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dvs. Apreciem si va multumim pentru 
sprijinul acordat in pastrarea confidentialitatii corespondentei noastre. Clientul confirma ca a citit si accepta acesti termeni si conditii. Utilizarea serviciului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor termeni si conditii 
impuse de 3B EXPERT CONSULT SRL. 
 
Marca : Acest material este transmis sub marca 3B EXPERT AUDIT SRL- firma membra Russell Bedford International. 


