
Avantajele obținerii 
Certificatului de Situație de Urgență
în relația cu statul şi cu 
partenerii contractuali

Emitent

Aplicabilitate

Relevanță

Costuri

Condiții

Documente 
Justificative

Eliberare

Verificare

Efecte

Ministerul Economiei, 
Energiei și Mediului

CCIR și Camerele Județene

Numai pe durata stării de 
urgență generate de COVID-19 Orice caz de forță majoră

Întreaga activitate în contextul 
COVID-19, raportat la instituții 
publice și parteneri contractuali

AFM distinct pentru fiecare relație 
contractuală afectată de un 
eveniment de forță majoră

Gratuit 500 de euro

• Activitate întreruptă total sau parțial 
în urma deciziilor autorităților în 
perioada stării de urgență 

SAU
• Diminuarea încasărilor cu min. 25% în 

martie 2020 față de media celor din 
perioada ianuarie-februarie 2020

• Existența unui contract încheiat în formă 
scrisă ce conține o clauză de forță majoră

• Obligațiile stabilite în sarcina 
solicitantului nu pot fi îndeplinite ca 
urmare a intervenirii faptului definit ca 
forță majoră 

Declarație pe proprie 
răspundere

• Acte doveditoare
• Prezentarea faptică şi detaliată a 

evenimentului, a consecințelor 
acestuia în relaţia contractuală, 
inclusiv argumente juridice 

Automată, în format electronic, 
după validarea de către sistem a 
solicitării

În termen de 15 zile de la 
data depunerii cererii

Documentele și informațiile ce au 
stat la baza declarației pe proprie 
răspundere pot fi verificate ulterior 
emiterii CSU de organele abilitate

Instanţele verifică şi pot 
schimba concluziile din 
cadrul AFM

• Accesarea facilităților/măsurilor de 
sprijin legale, în situațiile prevăzute 
de lege

• În relaţia cu parteneri contractuali, 
în situațiile prevăzute de lege

Doar în relaţia cu partenerul 
(partenerii) din contractul 
pentru care s-a emis AFM

CERTIFICATUL DE 
SITUAȚIE DE 
URGENȚĂ (CSU)

AVIZUL 
DE FORȚĂ 
MAJORĂ (AFM)
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01 03Amânarea la plată 
pentru IMM-uri a 
serviciilor de utilități și a 
chiriei pentru sediul social 
şi sediile secundare

Prezumția de caz de 
forță majoră în ceea ce 
privește împrejurarea 
imprevizibilă, absolut 
invincibilă şi inevitabilă 
care rezultă dintr-o 
acţiune a autorităţilor, 
care a afectat activitatea 
IMM-urilor

Nedatorarea penalităților de 
întârziere în executarea 
contractelor încheiate cu 
autoritățile publice, pe perioada 
stării de urgență, aplicabilă 
IMM-urilor

02 04 Suspendarea rambursării 
ratelor, dobânzilor și 
comisioanelor din 
contractele de credit și de 
leasing pentru persoanele 
juridice, pe o perioadă de 
până la 9 luni


