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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 26 martie 2020  

privind evoluțiile legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

La data de 25 martie 2020 a fost publicat Ordinul privind acordarea certificatelor de 

situație de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul 

pandemiei SARS-CoV-2 (denumit în continuare „Ordinul”), care prevede următoarele: 

 

1. Scopul certificatelor de situație de urgență acordate conform Ordinului este de a fi 

utilizate de către operatorii economici solicitanți în relațiile cu instituțiile publice, în 

vederea obținerii de facilități/măsuri de sprijin sau în relațiile comerciale. Mai precis, la 

acest moment, Ordinul vine în completarea reglementărilor anterioare care stabilesc 

măsuri economice și fiscal-bugetare1, respectiv de protecție socială2 în contextul 

pandemiei. 

 

2. Există două categorii de certificate de situație de urgență care se acordă în funcție 

de categoria din care face parte operatorul economic solicitant: 

 

2.1. Operatorii economici care au și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza 

deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării 

de urgență decretate pot solicita certificate de situație de urgență de TIP 1 

(ALBASTRU). 

2.2. Operatorii economici care au înregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 

cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-

februarie 2020 pot solicita certificate de situație de urgență de TIP 2 (GALBEN). 

 

Acordarea oricăruia dintre cele două tipuri de certificate se face în baza unei declarații 

pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic solicitant, din 

care să rezulte că operatorul se află într-una din cele două situații vizate. Forma declarației 

pe propria răspundere se regăsește în anexa nr. 3 a Ordinului, urmând a fi postată și pe 

platforma http://prevenire.gov.ro/. Un operator economic poate solicita un singur tip de 

certificat de situație de urgență. 

                                                 
1 O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare 
2 O.U.G. nr. 30/2020 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 

http://prevenire.gov.ro/
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3. Depunerea cererii de acordare a certificatelor și a documentelor doveditoare se face  

exclusiv electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/. 

Platforma va fi adaptată și utilizabilă în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului în 

Monitorul Oficial.  
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Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  

http://prevenire.gov.ro/

