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Art. 12 din Decretul 195/2020 + Ordin 791/2020 
(modificat)

 Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului de 
Afaceri

CINE îl eliberează?

 Se eliberează, la cerere, în 
baza documentelor
prevazute de lege, doar pe 
perioada starii de urgenta

SOLICITANTILOR, operatori economici (îndrituiți legal in
înțelesul atribuit prin acte normative ce reglementează măsuri
acordate în contextul stării de urgență), a căror activitate este
afectată în contextul SARS-CoV-2

CUM? CAND?

CUI?

In lumina OUG nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 30/2020 
CSU NU ESTE NECESAR pentru solicitarea somajului tehnic la ANOFM

(pentru suportarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei de 75%)



DE CATE FELURI SUNT CERTIFICATELE DE 
SITUAȚII DE URGENȚĂ?

TIP 1 
(ALBASTRU) TIP 2 

(GALBEN)

* Eliberarea CSU nu validează îndeplinirea de către Solicitant a condițiilor care permit obținerea respectivului CSU. Eliberarea 
certificatelor se va face luând în considerare declarația pe propria răspundere, însă se preconizează verificări ulterioare pentru 
identificarea situațiilor în care a certificatele de situație de urgență au fost obținute fără respectarea dispozițiilor legale incidente ori 
prin neatestarea situației reale de drept și/ sau de fapt a solicitantului.



CERTIFICATUL DE TIP 1 (ALBASTRU) –
CONDIȚII (CUMULATIVE) DE OBȚINERE

Completare Declarație (anexa 3 a Ordinului 
nr.791/2020 modificată) - semnată electronic

Să existe o întreruperea totală sau parţială a 
activității

Întreruperea să fie urmare a efectelor 
deciziilor emise de autorităţile publice

Declarația se încarcă se încarcă în platforma 
http://prevenire.gov.ro

Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la ONRC 
furnizează şi documente privind autorizarea activităţii



CERTIFICATUL DE TIP 2 (GALBEN) –
CONDIȚII (CUMULATIVE) DE OBȚINERE

1

• Completare Declarație (anexa 3 a 
Ordinului nr.791/2020 modificată) -
semnată electronic

2

• Înregistrarea unei diminuări a încasărilor 
sau a veniturilor în luna martie 2020 cu un 
procent de minimum 25% faţă de media 
încasărilor din perioada ianuarie-februarie 
2020

3
• Declarația se încarcă se încarcă în 

platforma http://prevenire.gov.ro

Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la ONRC 
furnizează şi documente privind autorizarea activităţii



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 
CERTIFICATUL DE SITUAȚIE URGENȚĂ*

- I -
*conform actelor
normative în 
vigoare la 02.04

Este una dintre
condițiile (OUG 
29/2020) pentru

amânare 
la plată

Pentru unele 
IMM-uri
(CSU tip 1)

Servicii de 
utilități

Chirie 
imobil



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 
CERTIFICATUL DE SITUAȚIE URGENȚĂ*

- II -
*conform actelor
normative în
vigoare la 02.04

Este una dintre condițiile
(OUG 29/2020) pentru crearea 
prezumției (relative) ce permite

Pentru unele 
IMM-uri
(CSU tip 1)

invocarea forței majore drept cauză de 
înlăturare a răspunderii contractuale



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 
CERTIFICATUL DE SITUAȚIE URGENȚĂ*

- III -
*conform actelor
normative în
vigoare la 02.04.

Pe durata stării de urgență este
una dintre condițiile (OUG 

29/2020) pentru

oprirea curgerii penalităţilor de întârziere 
stipulate în contractele încheiate cu autorităţile

publice (NU și cu entitățile contractante)

Pentru unele 
IMM-uri
(CSU tip 1)



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 
CERTIFICATUL DE SITUAȚIE URGENȚĂ*

- IV –
*conform actelor
normative în
vigoare la 26.03.

una dintre condițiile (OUG 
30/2020) pentru plata din bugetul
asigurărilor pentru şomaj a

indemnizaţiei de 75% din salariul de bază corespunzător locului
de muncă, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu
brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale, pentru

suspendarea temporara a contractului de muncă potrivit art. 52 
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 

Pentru unii
Solicitanti este
(CSU tip 1)

Pentru unii
Solicitanti
poate fi 
(CSU tip 2)



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 
CERTIFICATUL DE SITUAȚIE URGENȚĂ*

- IV –
*conform actelor
normative în
vigoare la 02.04.

una dintre condițiile

OUG 37/2020

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării 
ratelor, dobânzilor şi comisioanelor

in contractele de credit, respectiv leasing

Pentru unii
Solicitanti este
(CSU tip 1)

Pentru unii
Solicitanti este
(CSU tip 2)



.

Prezentul material *
• reprezintă interpretarea SCA PACURARU ILIESCU MAZAREANU
• este menit să puncteze idei generale despre aspectele conținute în

acesta
• nu reprezintă o consultanta dedicată rezolvării unor situații particulare

În acest context SCA PACURARU ILIESCU MAZAREANU nu își asumă
nicio responsabilitate pentru interpretarea greșită a conținutului prezentării
ori cu privire la aplicarea informațiilor conținute în această prezentare în
cazul unor situații particulare care ar trebui analizate în contextul
premiselor care le generează. De aceea, pentru respectarea legislatiei
aplicabile, puteți solicita consultanta din partea noastră pentru situațiile
particulare pe care le doriți analizate.

*VOM ACTUALIZA MATERIALUL PE MĂSURĂ CE VOR APĂREA NOI 
ACTE NORMATIVE
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