
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ – ACTUALIZAT LA DATA DE 

13.05.2020 

 

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 SARS-COV-2, emis de 

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

emitere a acestor certificate, acesta fiind modificat prin Ordinul nr. 822/2020 pentru 

modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020. 

 

Ulterior, la data de 13.05.2020, prin Ordinul nr. 1706/2020 emis de Ministerul Economiei, 

Energiei si Mediului de Afaceri s-a modificat reglementarea referitoare la eliberarea 

certificatului de TIP 2 (galben), după cum vom arăta mai jos. 

 

Pentru a afla informații cu privire la utilizarea certificatelor de situație de urgență, condițiile 

pentru eliberarea acestora, documentele necesare, precum și anumite aspecte procedurale, 

puteți consulta materialul redactat anterior, disponibil aici, care cuprinde modificările aduse 

până la data de 13.04.2020. 

 

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 SARS-
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CoV-2, emis de Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (denumit în 

continuare Ordinul 791/2020); 

• Ordinul nr. 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi 

mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă 

operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-

CoV-2, emis de Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (denumit în 

continuare Ordinul 822/2020); 

• Ordinul nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și 

mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență 

operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-

COV-2, emis de Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (denumit în 

continuare Ordinul 1706/2020). 

 

2. Modificările aduse prin Ordinul 1706/2020 

 

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

diminuări semnificative ale încasărilor sau ale veniturilor în luna martie 2020 sau luna 

aprilie 2020, respectiv o diminuare cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor 

din perioada ianuarie-februarie 2020. Înainte de modificările aduse în data de 13.05.2020, 

certificatul de TIP 2 (galben) putea fi eliberat doar pentru diminuarea veniturilor și încasărilor 

înregistrate în luna martie 2020, nu și pentru cele înregistrate în luna aprilie 2020. 

 

De asemenea, prin Ordinul 1706/2020 a fost modificată anexa care cuprindea modelul 

certificatului de TIP 2 (galben), precum și anexa privind declarația pe proprie răspundere care 

trebuie depusă de către operatorul economic, pentru a reflecta modificările mai sus-

menționate. 

 

 

* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 13.05.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 

exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 



 
 

 
 

analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 

avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 

 


