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Art. 12 din Decretul 195/2020 certificate de situație 

de urgență

⚫Ministerul 

Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri

CINE îl eliberează?

⚫ se eliberează, la 

cerere, în baza 

documentelor 

justificative

⚫ unora dintre operatorilor 

economici a căror activitate este 

afectată în contextul COVID-19

CUM?

CUI?



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 

CERTIFICATUL DE SITUAȚIE 

URGENȚĂ* - 1 - OUG 29/2020

*conform actelor

normative în 

vigoare la 23.03.
Este una dintre

condițiile pentru

amânare 

la plată

Pentru 

unele 

IMM-uri

Servicii de 

utilități
Chirie 

imobil



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 

CERTIFICATUL DE SITUAȚIE 

URGENȚĂ* - 2 - OUG 29/2020
*conform actelor

normative în

vigoare la 23.03.

Este una dintre condițiile

pentru crearea prezumției 

(relative) ce permite

Pentru 

unele 

IMM-uri

invocarea forței majore drept cauză de 

înlăturare a răspunderii contractuale



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 

CERTIFICATUL DE SITUAȚIE 

URGENȚĂ* - 3 - OUG 29/2020
*conform actelor

normative în

vigoare la 23.03.

Pe durata stării de urgență 

este una dintre condițiile

pentru

Pentru 

unele 

IMM-uri

oprirea curgerii penalităţilor de întârziere 

stipulate în contractele încheiate cu autorităţile

publice (NU și cu entitățile contractante)



PENTRU CE VA PUTEA FI FOLOSIT 

CERTIFICATUL DE SITUAȚIE 

URGENȚĂ* - 4 – OUG 30/2020
*conform actelor

normative în

vigoare la 23.03.

Este una dintre condițiile

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



CUM POT FI OBȚINUTE CERTIFICATE 

DE SITUAȚIE URGENȚĂ?

LA DATA PREZENTULUI MATERIAL 

(24.03.2020) metodologia de eliberare

nu a fost încă adoptată și publicată în 

M.Of. – urmează a fi adoptată în zilele 

următoare.



Material bazat pe actele normative 

în vigoare la data de 23.03.2020.

VOM ACTUALIZA MATERIALUL 

PE MĂSURĂ CE VOR APĂREA 

NOI ACTE NORMATIVE.


