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Procedura privind acordarea
certificatelor de situații de
urgență

Procedure for issuance of
state of emergency
certificates

Monitorul Oficial nr. 248 / 25.03.2020 a publicat Ordinul
nr. 791 privind acordarea certificatelor de situații de
urgență operatorilor economici a căror activitate
este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2
(„Ordinul 791”).

Monitorul Oficial No. 248 dated 25th of March, 2020 has
published the Order 791 on issuance of state-ofemergency certificates to entities affected by SARSCoV-2 pandemic (“Order 791”).

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri (MEEMA) eliberează certificate de urgență
(CSU) doar pe perioada existenței stării de urgență
în România.

The Ministry of Economy, Energy and Business
Environment (“MEEMA”) issues state-of-emergency
certificates (“CSU”) only during the state-ofemergency period in Romania.

OPERATORII ECONOMICII CE POT OBȚINE
CSU

ENTITIES WHICH MAY OBTAIN CSU

CSU este acordat, la cerere, de către Ministerul
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri operatorilor
economici, a căror activitate este afectată în
contextul pandemiei SARS-CoV-2.

CSU is granted, upon request, by the MEEMA to
entities affected by SARS-CoV-2 pandemic.

Ordinul 791 definește solicitantul - operatorul
economic ca fiind persoana îndrituită legal, în înțelesul
atribuit prin:

Order 791 defines the petitioner entity as being the
legally entitled entity, as provided by:
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OUG 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,



GEO 30 / 2020 for amending and supplementing
certain normative acts, as well as for the
establishment of measures in the field of social
protection, in the context of the epidemiological
situation determined by the spread of the SARSCoV-2 coronavirus,



OUG 29 / 2020 privind unele măsuri economice și
fiscal-bugetare ori



GEO 29 / 2020 on certain economic and budgetaryfiscal measures, or



alte acte normative ce reglementează măsuri
acordate în contextul stării de urgență.



other legal documents regulating facilities granted
during the state-of-emergency period.

TIPURI DE CSU

CSU TYPES

TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanții care cer
acordarea acestuia în baza declarației pe propria
răspundere, din care rezultă întreruperea totală sau
parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de
autoritățile publice competente, potrivit legii, în
perioada stării de urgență decretate.

TYPE 1 (BLUE) – for petitioners requesting CSU upon
a declaration attesting to total or partial halting of the
activity, following the decisions issued by the
competent state authorities, according to the law,
during the state-of-emergency period.

TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanții care cer acordarea
acestuia în baza declarației pe proprie răspundere, din
care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor
în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25%
față de media încasărilor din perioada ianuarie –
februarie 2020.

TYPE 2 (YELLOW) - for petitioners requesting CSU
upon a declaration attesting to a decrease of the
March 2020 income by more than 25% compared to
the January – February 2020 average income.

SCOPUL OBȚINERII CSU

PURPOSE OF CSU

CSU vor putea fi utilizate:

CSU may be used:



în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de
facilități sau măsuri de sprijin,



in relation to public institution for the purpose of
obtaining benefits or support;



în relațiile comerciale.



in the commercial relationships.

PROCEDURA OBȚINERII CSU

CSU OBTAINING PROCEDURE

Un solicitant va putea cere un singur tip de certificat
CSU.

A petitioner is entitled to one CSU type only.

Cererile se vor depune exclusiv electronic, pe site-ul
http://prevenire.gov.ro/. În termen de 5 zile de la
aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a ordinului,
Ministerul Economiei va asigura adaptarea și
funcționarea platformei electronice pentru procedura
privind certificatele. Eliberarea certificatelor se va face
automat, electronic, după validarea de către sistem
a solicitării.

The requests will be submitted by electronic means to
http://prevenire.gov.ro/. Within 5 days upon publication
of the Order 791 with the Official Gazette, the MEEMA
will ensure the adaptation and the functioning of the eplatform in order to issue the CSU. The CSU will be
issued automatically, in electronic form, upon
validation of the application by the system.

În vederea obținerii CSU TIP 1 (ALBASTRU) / TIP 2
(GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele
informații și documente:

In order to require the CSU TYPE 1 (BLUE) / CSU
TYPE 2 (YELLOW), the petitioner will upload on the
platform the following information and documentation:



datele de identificare;



identification data;



declarație pe propria răspundere a reprezentantului
legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și
documentele care stau la baza cererii pentru
obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și



declaration of the legal representative, on his/her
own liability, attesting to the fact that all information
and documentation on which the application is
based upon are in accordance with the reality and
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respectă legislația în vigoare raportat la tipul de
certificat solicitat. Modelul declarației pe proprie
răspundere
va
fi
postat
pe
platforma
http://prevenire.gov.ro.

observe the applicable legislation in terms of type of
CSU which has been requested. The declaration
template will be available on http://prevenire.gov.ro.

LIPSA SEMNĂTURII ELECTRONICE

LACK OF ELECTRONIC SIGNATURE

În situația în care reprezentantul legal nu deține
semnătură electronică, acesta poate semna olograf,
urmând ca toate documentele încărcate în platforma
http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria
răspundere) să fie semnate electronic de către
împuternicitul desemnat în acest sens.

In case the legal representative of the petitioner entity
does not have an electronic signature, he/she may sign
by
hand,
all
documents
uploaded
on
http://prevenire.gov.ro remaining to be signed
electronically by the empowered person designated
thereby.

Documentele se încarcă obligatoriu în platforma
http://prevenire.gov.ro, sub semnătura electronică a
reprezentantului legal al operatorului economic sau a
unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură
electronică.

It is mandatory to upload the documentation on
http://prevenire.gov.ro, electronically signed by the legal
representative of the petitioner entity or by another
person empowered by such legal representative,
holding an electronic signature.

VALABILITATEA CSU

VALIDITY OF THE CSU

Reiterăm faptul că CSU sunt eliberate doar pentru
perioada stării de urgență, acestea fiind valabile fără
semnătură și stampilă, iar verificarea acestora se
poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro,
după serie și număr.

We emphasize the fact that the CSU are issued only
during the state-of-emergency period, being valid
without signature and stamp and that their series
and
number
may
be
checked
on
http://prevenire.gov.ro, for validation.

Organele abilitate vor putea verifica în cadrul acțiunilor
de inspecție și control inclusiv documentele care au stat
la baza emiterii declarației pe propria răspundere de
către solicitanți.

The competent state authorities may verify, during the
control and inspection activity, the documentation on
which the petitioner’s declaration is based upon.
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi,
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.
Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii.
If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying
your full name and title, as well as the name of your company.
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