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Ordinul nr. 791 emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri
privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici
a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

Pe scurt
Se instituie dreptul solicitanților-operatori economici, a căror activitate a fost afectată
în contextul pandemiei, de a solicita Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, eliberarea Certificatelor de Situație de Urgență pe perioada stării de urgență.

În detaliu
Ordinul nr. 791 (Ordinul) precizează ce se înțelege prin noțiunea de solicitantoperator economic:
Solicitant - Operator economic este persoana ale cărei drepturi au fost stabilite prin
OUG 29/2020 și OUG 30/2020 sau prin orice alte acte normative ce reglementează
măsuri acordate în contextul stării de urgență.
Vor putea fi emise două tipuri de Certificate de Situație de Urgență (CSU), iar
operatorul economic va putea opta doar pentru unul dintre cele două:
•

TIP 1 - ALBASTRU

Se va acorda operatorilor economici pe baza declarației pe propria răspundere a
reprezentantului legal (Anexa 3 la Ordin) 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 (forma certificatului este prevăzută în
Anexa 1 la Ordin).
•

TIP 2 - GALBEN

Se va acorda operatorilor economici pe baza declarației pe propria răspundere a
reprezentantului legal (Anexa 3 la Ordin) din care rezultă diminuarea încasărilor în
luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor în
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perioada ianuarie-februarie 2020 (forma certificatului este prevăzută în Anexa 2 la
Ordin).
Scopul emiterii acestor Certificate este de a putea fi utilizate de operatorii economici
în relația cu instituțiile publice pentru a obține facilități/măsuri de sprijin sau în
relațiile comerciale.
În vederea eliberării Certificatelor, solicitantul va depune o cerere, exclusiv în format
electronic prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea
certificatelor se va face automat, după validarea de către sistem a cererii.
Informațiile și documentele ce se vor încărca pe platformă sunt: datele de identificare;
declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care acesta atestă că
toate informațiile și documentele care stau la baza cererii sunt conforme cu realitate
și respectă legislația în vigoare pentru tipul de certificat solicitat și referire la faptul
că s-a întrerupt total sau parțial activitatea ori se înregistrează o diminuare a
încasărilor în luna martie 2020 în procent de minimum 25%. În cazul în care
reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, va putea semna olograf,
urmând ca toate documentele încărcate pe platformă, inclusiv declarația, să fie
semnate electronic de împuternicitul care deține semnătura electronică și care a fost
desemnat în acest sens.
Solicitanții care nu sunt înregistrați la oficiul registrului comerțului vor depune
suplimentar și documentele privind autorizarea activității.
Certificatele de Situație de Urgență (CSU) sunt valabile fără semnătură și ștampilă,
iar verificarea lor se va putea efectua direct pe platforma http://prevenire.gov.ro/,
după serie și număr. Platforma va începe să funcționeze în termen de cinci zile de la
data publicării acestui Ordin în Monitorul Oficial.
În cadrul acțiunilor de inspecție și control, organele abilitate vor verifica inclusiv
documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere a
reprezentantului legal a solicitanților.
[Sursa: Ordinul nr. 791 emis de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri
privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror
activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în MO nr. 248 din
25 martie 2020, partea I]
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De reținut
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera pe perioada stării
de urgență, la cererea solicitanților-operatori economici, două tipuri de Certificate
de Situație de Urgență (CSU), TIP 1- ALBASTRU și TIP 2 - GALBEN.
Se va putea solicita doar unul dintre cele două tipuri de certificat.
Certificatele vor putea fi utilizate de solicitanți-operatori economici în relația cu
instituțiile publice pentru a obține facilități/măsuri de sprijin sau în relațiile
comerciale.
Certificatele de Situație de Urgență (CSU) sunt valabile fără semnătură și ștampilă,
iar verificarea lor se va putea efectua direct pe platforma http://prevenire.gov.ro/,
după serie și număr.
Contact D&B David & Baias Team

Sorin David
Managing Partner, D&B David şi Baias, Romania
Email: sorin.david@david-baias.ro

Dan Dascalu
Partner, D&B David şi Baias, Romania
Email: dan.dascalu@david-baias.ro
Prezentul Buletin informativ juridic şi fiscal este redactat de către departamentul de taxe din cadrul PwC România în colaborare cu D&B David şi Baias, societatea de avocatură
corespondentă a PwC în România. Declinarea responsabilităţii: Informaţiile de mai sus sunt un rezumat al informaţiilor recent publicate şi nu au scopul de a oferi consultanţă într-o
anumită privinţă. PwC îşi declină orice responsabilitate faţă de orice persoană cu privire la orice fapt rezultat în urma utilizării informaţiilor conţinute în aceste publicaţii. © 2020
PwC. Toate drepturile rezervate. PwC semnifică reţeaua de firme membre ale PwC International Limited (PwCIL). Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent
şi nu acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre. PwCIL nu furnizează niciun fel de servicii clienţilor. PwCIL nu este responsabilă pentru actele sau omisiunile
niciunei alte firme membre şi nici nu-şi poate exercita controlul sau judecata profesională pentru a le obliga în niciun fel. Nicio firmă membră nu este responsabilă sau răspunzătoare
pentru actele sau omisiunile niciunei alte firme membre, nici nu poate să-şi exercite controlul asupra altei firme, sau să oblige altă firmă sau PwCIL în vreun fel.

