
 
 
 

 
 
NOUTATEA LEGISLATIVA: NR. 28 / 16.03.2020 

Instituirea starii de urgenta pe teritorul Romaniei  
in perioada  16.03.220 – 16.04.2020 din punct de vedere economic 

CADRUL LEGAL: 

 
•  Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020  privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (M.O. 212/ 

16.03.2020) 

 

 

 
 
Pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19,  pe durata starii de urgenta 16.03.2020 – 16.04.2020 este restrans exercitiul drepturilor 
de libertate economica, ceea  ce influenteaza negativ activitatea economica prin diminuarea activitatii, incetarea activitatii, incetari de 
plati/ incasari. 
 
 
Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa in domeniul economic conform Capitolului II, Anexa 1, Decret 195/2020 sunt  : 
 
’’Art. 8 - Guvernul poate adopta măsuri de susţinere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19. 

 

Art. 9 - Pentru combaterea răspândirii infecţiilor cu COVID-19, autorităţile publice centrale pot rechiziţiona unităţi de producţie a 

materialelor şi echipamentelor necesare combaterii acestei epidemii. 

 

Art. 10 - Autorităţile publice centrale, precum şi entităţile juridice în care statul este acţionar majoritar pot achiziţiona în mod direct 

materiale şi echipamente necesare combaterii acestei epidemii. 

 

Art. 11 - Beneficiarii fondurilor europene afectaţi de adoptarea măsurilor de urgenţă prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună 

cu autorităţile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanţare încheiate conform legii. 

 

Art. 12 - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este 

afectată în contextul COVID-19 certificate de situaţie de urgenţă în baza documentelor justificative. 

 

Art. 13 - Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuităţii în aprovizionare, respectiv extracţie, producţie, procesare, transport, 

distribuţie, furnizare, mentenanţă întreţinere şi reparaţii a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate necesare funcţionării 

corespunzătoare a sistemului energetic naţional, precum şi asigurarea continuităţii funcţionării acestuia şi a tuturor serviciilor de utilitate 

publică. 

 

Art. 14 - Se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă. 

 

Art. 15 - Pe perioada stării de urgenţă se pot plafona preţurile la medicamente şi aparatură medicală, la alimentele de strictă 

necesitate şi la serviciile de utilitate publică (energie electrică şi termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanţi etc.), în 

limita preţului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgenţă.’’ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Certificatul de situatie de urgenta (CSU) mentionat la art.12 din Decretul 195/2020 se va elibera de catre Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri (M.E.E.M.A.) la cerere operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei 
SARS-CoV-2 in baza H.G. care va aparea in Monitorul Oficial din data de 19.03.2020. Cererea va putea fi inaintata online utilizand 
platforma electronica http://prevenire.gov.ro/ .Operatorii economici care pot solicita certificatul de situatie de urgenta trebuie sa 
figureze cu obiectul de activitate cu codurile CAEN eligibile stabilite prin Ordin al M.E.E.M.A. 
 
Utilizarea CSU : CSU poate fi folosit in relatiile cu tertii, institutii de credit, IFN in vederea renegocierii contractelor si pot beneficia de 
facilitati de natura fiscala oferite de ANAF, DITL; 
 
Masurile de prima urgenta cu aplicabilitate directa in domeniul muncii si protectiei sociale conform Capitolului IV Anexa 1 din 
Decretul 195/2020 sunt : 
‘’Art. 30 - Guvernul poate sprijini angajatorii şi angajaţii afectaţi de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale 

în vigoare. 

 

Art. 31 - Prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale se stabilesc măsuri de protecţie socială pentru angajaţi şi familiile 

acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parţial prin decizii ale autorităţilor publice, pe 

perioada stării de urgenţă. 

 

Art. 32 - (1)Pe perioada stării de urgenţă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor 

din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al 

ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.  

(2)Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în 

situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege. 

 

Art. 33 - Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, regiile autonome, societăţile şi 

companiile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, societăţile cu 

capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgenţă, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act 

unilateral al angajatorului. 

 

Art. 34 - Pe durata stării de urgenţă are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de 

muncă, cu excepţia controalelor dispuse de către ministrul muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru 

punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor 

prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă. 

 

Art. 35 - Se menţine valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective pe perioada stării de urgenţă. 

 

Art. 36 - Pe perioada stării de urgenţă se interzice declararea, declanşarea sau desfăşurarea conflictelor colective de muncă în unităţile 

sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile sanitare şi de 

asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură 

transportul în comun şi salubrizarea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă. 

 

 

 

 



 

 

Art. 37 - Prin excepţie de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 

pentru creşterea copiilor, persoana îndreptăţită îşi păstrează stimulentul de inserţie în situaţia pierderii locului de muncă ca urmare a 

efectelor epidemiei COVID-19. 

 

Art. 38 - Cererile pentru acordarea beneficiilor şi prestaţiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică. 

 

Art. 39 - Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru 

protecţia copilului, precum şi certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă. 

 

Art. 40 - Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi licenţele serviciilor sociale, provizorii şi de funcţionare, a căror 

valabilitate expiră în perioada de urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă.’’ 

 

In Anexa 2  din Decretul 195/2020 printre masurile de prima urgenta cu aplicabilitate gradual se mentioneaza la punctul 5 :” 
inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice “ , masura 
care la data prezenta a fost initiata. 
 
 
 
 
 
Adriana Badiu, CCF, CECCAR, CAFR  
Managing Partner  
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