
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ 

 

Conform art. 12 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, emis de Președintele României în contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, eliberează, la cerere, operatorilor economici a 

căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență pe 

bază de documente justificative.  

 

Prin Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor 

economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei de COVID-19, emis de 

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a fost reglementată procedura de 

emitere a acestor certificate.  

 

1. Legislație relevantă 

 

• Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

(denumit în continuare Decretul 195/2020); 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și 

modificarea unor acte normative (denumită în continuare OUG 33/2020); 

• Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență 

operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei de 

COVID-19, emis de Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (denumit în 

continuare Ordinul 791/2020). 

 

2. Utilizarea certificatelor de situație de urgență 

 

Certificatele de situație de urgență reprezintă o dovadă a dificultăților financiare ale 

operatorului economic, cauzate de pandemia de COVID-19.  

 

Acestea pot fi folosite în relațiile comerciale sau în relațiile cu instituțiile publice. În baza 

acestor certificate, operatorii economici pot beneficia de facilități sau măsuri de sprijin 

oferite de către instituțiile administrației publice, precum amânarea plății serviciilor de 

utilități sau a chiriei pentru spațiile în care au stabilit sediul social sau sediul secundar 



 
 

 
 

întreprinderile mici și mijlocii sau suspendarea obligației de plată din contractele de credit sau 

leasing pentru anumiți debitori. 

 

Conform art. 3 din OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte 

normative, prin certificatul pentru situaţii de urgenţă, emis conform Ordinului 791/2020, se 

constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor 

cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 

sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile 

publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate. 

 

3. Condiții pentru eliberarea certificatelor  

 

Conform Ordinului 791/2020, certificatul de situație de urgență poate fi eliberat doar 

solicitanților, respectiv operatorilor economici cărora legislația în vigoare le recunoaște acest 

drept prin actele normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.  

 

Există două tipuri de certificate: 

 

3.1 Certificatul de TIP 1 (albastru), care poate fi eliberat pentru operatorii economici care și-

au întrerupt activitatea, total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice 

competente în perioada stării de urgență decretate; 

 

3.2 Certificatul de TIP 2 (galben), care poate fi eliberat pentru operatorii economici care au 

înregistrat  diminuări semnificative ale încasărilor în luna martie 2020, respectiv cu un 

procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. 

 

4. Documente necesare în vederea eliberării certificatului 

 

În vederea eliberării certificatului, operatorul economic trebuie să transmită următoarele 

informații și documente pe platforma http://prevenire.gov.ro: 

 

• datele de identificare solicitate prin platformă; 

• o 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 şi că respectă legislația în vigoare raportat la 

http://prevenire.gov.ro/


 
 

 
 

tipul de certificat solicitat, conform condițiilor prevăzute mai sus pentru emiterea 

fiecărui tip de certificat; 

• în cazul în care solicitantul nu este înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului, 

documentele de autorizare a activității. 

 

Declarația pe propria răspundere se completează conform unui model aprobat de Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, disponibil și pe platforma http://prevenire.gov.ro, 

prin intermediul căreia vor fi solicitate și eliberate aceste certificate.  

 

Documentele încărcate pe platforma online vor purta semnătura electronică certificată a 

reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia, deținător 

de semnătură. În acest din urmă caz, reprezentantul legal poate semna olograf declarația, 

urmând ca toate documentele încărcate, inclusiv declarația, să poarte semnătura electronică 

a împuternicitului.  

 

5. Aspecte procedurale. Activități de inspecție și control 

 

Un operator economic poate solicita eliberarea unui singur tip de certificat.  

 

Certificatele pot fi acordate doar în perioada în care este instituită starea de urgență în 

România. Eliberarea certificatelor se va face fără a fi necesară plata vreunei taxe, automat, 

electronic, după validarea de către sistem a solicitării.  

 

Acestea sunt valabile și fără semnătură și ștampilă, dar vor purta o serie și un număr, pe baza 

cărora vor putea fi verificate pe aceeași platformă.  

 

Organele abilitate desfășoară acțiuni de inspecție și control, verificând inclusiv documentele 

care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți.  

 

În ipoteza existenței unor suspiciuni rezonabile privind obținerea certificatului de situație de 

urgență cu nerespectarea dispozițiilor legale incidente ori prin neatestarea situației reale de 

drept și/sau de fapt a solicitantului, vor fi sesizate organele abilitate în vederea stabilirii 

măsurilor, potrivit competențelor. 

 

http://prevenire.gov.ro/

