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Coronavirus (COVID-19): Certificatele de situații de urgență 

 
 

 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a emis Ordinul nr. 791 din 
24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor 
economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 
 
 

✓ Ce sunt certificatele de situații de urgență (CSU)? În ce scop pot fi folosite? 
 
CSU sunt menționate în Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României din 
16.03.2020 și ele certifică existența stării de urgență pentru un anumit agent economic și pot 
certifica dificultatea financiară existentă pentru acesta în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.  
 
CSU pot fi utilizate pentru obținerea de către agenții economici a unor facilități 
economice/măsuri de sprijin în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul protecției sociale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS–CoV-2, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.29 privind unele măsuri 
economice și fiscal bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.230 din data de 21 martie 2020 
sau alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul stării de urgență.  
 
De asemenea, CSU pot fi utilizate în relațiile comerciale cu alți agenți economici pentru a 
certifica faptul că activitatea deținătorului este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, 
eventual în condițiile invocării unei situații de forță majoră în derularea unui contract față de un 
alt agent economic.  
 
 

✓ Condiții pentru obținere. Forme CSU 
 
CSU sunt emise în două forme: 
 

▪ TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în Anexa nr 1 la ordin, pentru solicitanții 
care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere din care rezultă 
întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile 
publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate; sau 

 
▪ TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în Anexa nr 2 la ordin, pentru solicitanții 

care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere din care rezultă 
înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 
25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020. 
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Solicitările de eliberare se depun exclusiv electronic prin platforma http://prevenire.gov.ro/ iar 
eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a 
solicitării. 
 
Pentru obținerea unui tip de certificat, solicitantul trebuie să încarce următoarele informații și 
documente: 
 

▪ datele de identificare;  
 

▪ 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, fie prin referire la închiderea activității, fie la diminuarea încasărilor.  

 
Documentele se încarcă sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului 
economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică (în cazul în 
care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică). 
 
CSU se eliberează doar pe perioada existenței stării de urgență în România. 
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