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Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  
 
Art. 1. -  Prezenta lege reglementează măsuri destinate creării cadrului favorabil înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.   
 
Art. 2. -(1) În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei 
activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau 
prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi 
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei 
întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare, care desfăşoară activităţi economice.   
(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi 
societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.   
 
Art. 3. -  (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;   
b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, 

sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei 
situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante 
plus cheltuieli în avans;   

c) «abrogat»  
(2) «abrogat»  
(3) «abrogat»  
(4) «abrogat»  
(5) Plafonul cifrei de afaceri prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi modificat, în funcţie de evoluţia 
indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului.   
 
Art. 4. -  (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de 
salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele 
categorii:   

a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 
sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;   

b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală 
netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;   

c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 
anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc 
echivalentul în lei a 43 milioane euro.   
(2) Termenii microîntreprindere, întreprindere mică şi întreprindere mijlocie, precum şi termenul 
derivat întreprinderi mici şi mijlocii vor fi utilizaţi în toate reglementările, statisticile şi alte 
documente oficiale emise de către autorităţi sau instituţii publice.   
 
Art. 41. -   În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la drepturile de vot 
deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:   

a) întreprinderi autonome;   
b) întreprinderi partenere;   
c) întreprinderi legate.
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Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 
 

Ordinul nr. 822/2020 pentru modificarea Ordinului MEEMA nr. 791/2020 privind 
acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror 
activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2   

Monitorul Oficial  nr. 275 din 02 aprilie 2020 
 

● text comparat  
 

Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă 
operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei 
SARS-CoV-2   

Monitorul Oficial  nr. 248 din 25 martie 2020.  
 
Ordinul nr. 791/2020 si 822 
O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative   

● Monitorul Oficial  nr. 260 din 30 martie 2020 

 
O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare  

● Monitorul Oficial  nr. 230 din 21 martie 2020 

Hotârea Parlamentului României nr. 3/2020 (M. Of. Nr. 224/19.03.2020) 
 

Articol unic. -Se încuviinţează starea de urgenţă pe întreg teritoriul 
României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020, 
ca măsură excepţională adoptată de Preşedintele României, domnul 
Klaus-Werner Iohannis, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020. 

Certificat 
de situaţie 
de urgenţǎ 

 

O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative   
● Monitorul Oficial  nr. 260 din 30 martie 2020 

Art. 3. -   Prin certificatul pentru situaţii de urgenţă, emis potrivit metodologiei aprobate 
prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, se constată, în baza 
declaraţiilor pe propria răspundere,  
         ● diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 
prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau  
         ● întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile 
publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate.
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Art. X din OUG 29/2020: 
(1) Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt 
definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care şi-au întrerupt activitatea 
total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit 
legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi care deţin certificatul de situaţie de 
urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază 
de amânarea la plată  

● pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii 
telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată   

● a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.   
 

(2) Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât 
cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la 
alin. (1), poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, 
dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace 
electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu 
luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.   
 
(3) Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă 
art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea 
măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu 
coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, 
afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate fi 
răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se 
raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile 
măsurile luate de autorităţi în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de 
urgenţă.   

Codul civil  
Forţa majoră şi cazul fortuit 

   
Art. 1.351. -  (1) Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată 
atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.   
   (2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.   
   (3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost 
chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.   
   (4) Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, 
de asemenea, exonerat şi în caz de forţă majoră.
 
(4) Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din 
contractele încheiate cu autorităţile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii 
prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.   
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(5) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi pentru următoarele 
profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei 
de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi formele de organizare a 
activităţii profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin 
măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei 
determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt 
stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.   
 
(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligaţi ca, pe perioada instituirii stării 
de urgenţă, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri 
de protecţie şi prevenţie stabilite de autorităţile competente ca urmare a instituirii stării 
de urgenţă, măsurile necesare în vederea asigurării continuităţii activităţii. 
Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară care se sancţionează cu 
excluderea din profesie, în condiţiile şi cu procedura stabilite de legislaţia în vigoare, 
aplicabile fiecărei profesii.   
 
(7) Salariaţii formelor de exercitare a profesiilor menţionate la alin. (5) care refuză 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă şi din 
acest motiv nu se poate asigura desfăşurarea în condiţii optime a activităţii, respectiv 
continuarea activităţii în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menţionate nu vor 
avea acces la beneficiile de asistenţă socială sau la alte facilităţi ce vor fi acordate pe 
durata stării de urgenţă.   
 
(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile 
necesare în vederea coordonării activităţii membrilor profesiei pe perioada instituirii 
stării de urgenţă, vor verifica respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) şi vor 
dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.   
 
(9) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele 
stomatologice în care îşi desfăşoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de 
persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile 
publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu 
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei 
măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.   
 
(10) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază federaţiile sportive naţionale şi cluburile 
sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi a căror activitate este afectată 
direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice pentru prevenirea şi combaterea 
pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza 
cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.   
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Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri  

 
Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă 

operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei 
SARS-CoV-2   

 

Monitorul Oficial  nr. 248 din 25 martie 2020.  
● text comparat conform 

Ordinului nr. 822/2020 
 
Art. 1. -(1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acordă, la cerere, 
solicitanţilor, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul 
pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).   
(2) Solicitant - operator economic, în înţelesul prezentului ordin, este persoana 
îndrituită legal, în înţelesul atribuit prin O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, şi O.U.G.nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi 
fiscal- bugetare ori alte acte normative ce reglementează măsuri acordate în contextul 
stării de urgenţă.   
Art. 2. -Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:   
a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanţii 
care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emisă în forma 
prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parţială a 
activităţii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autorităţile publice competente, 
potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;   
 
b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanţii 
care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere emiseă în 
forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a 
veniturilor sau încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media 
lunilor cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-
februarie 2020.   
Art. 3. -Certificatele emise la art. 2 se utilizează în relaţiile cu instituţiile publice pentru 
obţinerea de facilităţi/măsuri de sprijin ori în relaţiile comerciale, în condiţiile legii.   
Art. 4. -Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de 
urgenţă.   
Art. 5. -Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, 
prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va 
face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.   



Stǎm acasǎ. Ţinem aproape! Certificatul de situaţii de urgenţǎ Editura Confisc
 

Art. 6. - (1) În vederea obţinerii certificatului de urgenţă TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 
(GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente:   

a) datele de identificare;   
b) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta 

atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea 
certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la 
tipul de certificat solicitat, conform cerinţelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la 
închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul 
indicat. În situaţia în care reprezentantul legal nu deţine semnătură electronică, acesta 
poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma 
http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate 
electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.   
(2) Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului furnizează 
informaţiile şi documentele indicate la alin. (1) şi documente privind autorizarea 
activităţii.   
Art. 7. -Modelul declaraţiei pe propria răspundere se postează de către Ministerul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.   
Art. 8. -Documentele prevăzute la art. 6 se încarcă obligatoriu în platforma 
http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a reprezentantului legal al 
operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deţinător de semnătură 
electronică.   
Art. 9. -Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe 
perioada existenţei stării de urgenţă în România.   
Art. 10. -CSU sunt valabile fără semnătură şi ştampilă, iar verificarea acestora se 
poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.   
Art. 11. -(1) În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele 
abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaraţiei 
pe propria răspundere de către solicitanţi.   
(2) În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obţinerea CSU cu 
nerespectarea dispoziţiilor legale incidente ori prin neatestarea situaţiei reale de drept 
şi/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii 
măsurilor, potrivit competenţelor.   
Art. 12. -În termen de 5 zile de la aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri va asigura adaptarea şi funcţionarea platformei electronice 
http://prevenire.gov.ro/, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului ordin.   
 

Anexele 1, 2 şi 3 sunt conform Ordinului 822/02.04.2020 



Stǎm acasǎ. Ţinem aproape! Certificatul de situaţii de urgenţǎ Editura Confisc
 

 
 

ANEXA Nr. 1 
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ANEXA Nr. 2 
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ANEXA Nr. 3 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
   

    Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetăţean . . . . . . . . . ., născut/născută la 
data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată 
cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la 
data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., adresă e-mail . . . . . . . . . ., în calitate de 
reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., având CUI/CIF . . . . 
. . . . . ., declar pe propria răspundere următoarele:   
   1. Toate datele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii certificatului de situaţie 
de urgenţă (CSU) sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat.   
   2. Toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea 
certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la 
tipul de certificat solicitat, conform condiţiilor impuse de actele normative incidente.   
   3. Îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi de alte instituţii publice 
care vor oferi facilităţi sau măsuri de sprijin şi în baza acestui CSU.   
   4. Adresa de corespondenţă electronică indicată în cadrul solicitării CSU este 
veridică, funcţională, verificată de către subsemnatul şi accept ca toate informaţiile şi 
documentele furnizate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, 
prin intermediul acesteia, să fie considerate ca fiind corespondenţă transmisă oficial şi 
recepţionată.   
   5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru următorul tip de 
certificat:   
    □ TIP 1 (ALBASTRU) - pentru întreruperea activităţii total sau parţial, ca urmare a 
deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de 
urgenţă decretate;   
    □ TIP 2 (GALBEN) - pentru înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a 
încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor 
ianuarie şi februarie 2020.   
   6. Toate informaţiile şi documentele necesare obţinerii CSU vor fi completate, 
respectiv încărcate sub semnătură electronică, de către:   
    □ subsemnatul, în calitate de reprezentant legal al . . . . . . . . . .;   
    □ domnul/doamna . . . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în . . . . . . . . 
. ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., legitimat/legitimată cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . 
nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . 
. . . ., în calitate de împuternicit.   
    Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legale şi suportarea consecinţelor.   
    Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" 
din Codul penal, referitor la: " (1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută 
unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 
amendă." 
 

 Data 
. . . . . . . . . .

Semnătura solicitantului 
. . . . . . . . . .
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