Certificatul de situații
de urgență - CSU
Procedura de solicitare
Ordinul MEEMA nr.791/25.03.2020

Ce reprezintă CSU
Certificatul de situații de urgență (CSU)
este actul care se eliberează operatorilor
economici
eligibili
potrivit
OUG
nr.29/2020 și OUG nr.30/2020 pentru a
beneficia
de
facilitățile
fiscale,
economice și de protecție socială
adoptate de Guvernul României in
contextul Covid-19 sau pentru a fi
folosit de către aceștia în relațiile
comerciale încheiate cu terții (operatori
economici privați sau instituții și
autorități publice)

CSU -Tip I - ALBASTRU
Atestă întreruperea totală sau parțială a
activităţii unui operator economic, ca
urmare a deciziilor emise de autoritățile
publice competente, potrivit legii, în
perioada stării de urgență decretate
modelul CSU ALBASTRU este prevăzut
în anexa 1 a Ordinului 791/2020

CSU -Tip II - GALBEN
Atestă înregistrarea unei diminuări a
încasărilor unui operator economic în
luna martie 2020 cu un procent de
minimum 25% față de media încasărilor
din perioada ianuarie-februarie 2020
modelul CSU GALBEN este prevăzut în
anexa 2 a Ordinului 791/2020

Cum se solicită CSU
Se completează, exclusiv electronic, cererea
de
solicitare
în
platforma
http://prevenire.gov.ro/
Se încarcă în aceeași platformă, cu semnătură
electronică, datele de identificare ale
operatorului economic și declarația pe proprie
răspundere completată de către reprezentantul
legal (solicitanții care nu sunt înregistrați la
Registrul Comerțului depun suplimentar
documentele privind autorizarea activităţii)
modelul declarației este prevăzut în anexa 3 a
Ordinului 791/2020 și se va publica și pe
platforma http://prevenire.gov.ro/

Atenție!
Declarația anexa 3 va fi semnată cu
semnătură electronică de reprezentantul
legal al operatorului economic
În cazul în care reprezentantul legal nu
deține semnătură electronică, declarația
anexa 3 va fi semnată de către acesta cu
semnătura olografă (de mână) - în acest caz
însă, toate informațiile și documentele
(inclusiv declarația) încărcate în platforma
http://prevenire.gov.ro vor fi semnate
electronic de către un împuternicit care
deține semnătură electronică, desemnat în
acest sens prin declarația anexa 3

Atenție!
Un operator economic poate cere eliberarea
unui singur tip de CSU

MEEMA eliberează CSU doar pe perioada
existenţei stării de urgenţă în România
CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă,
și pot fi verificate după serie și număr pe
platforma http://prevenire.gov.ro
Ulterior emiterii CSU, organele de inspecție
și control vor verifica dacă informațiile și
documentele
completate
corespund
realității, în caz contrar urmând a fi sesizate
organele abilitate

Precizări
Potrivit Ordinului 791/2020, MEEMA va
asigura adaptarea și funcționarea platformei
electronice http://prevenire.gov.ro până la
data de 30 martie 2020
CSU se eliberează exclusiv electronic, pe
adresa de e-mail indicată de către solicitant
în cererea și în declarația pe proprie
răspundere
încărcate
pe
platforma
http://prevenire.gov.ro/

