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A Gazdasági, Energiaügyi és Üzletügyi Minisztérium 791/2020. számú rendelete  
 
A 791/2020. számú, a SARS-CoV-2 világjárvány kontextusában érintett gazadasági szereplők 
számára kibocsátott sürgősségi állapotra vonatkozó igazolások kibocsátásával kapcsolatos 
rendelet 
 
A rendelet 2020. március 25-től lép érvénybe. 
Megjelent a Hivatalos Közlöny 248. számának I. részében, 2020. március 25-én. 

Jelen kivonat elkészültéig nem módosult. 

1. cikk 

(1) A Gazdasági, Energiaügyi és Üzletügyi Minisztérium azon kérvényező gazdasági 

szereplőknek, akiknek a tevékenységét a SARS-CoV-2 okozta világjárvány károsan érintette, 

sürgősségi állapotra vonatkozó igazolásokat (certificate de situație de urgență) bocsát ki. 

(2) A kérvényező gazdasági szereplő a jelen rendelet értelmében a törvény által jogosult 

személy, a 30/2020. sz. sürgősségi kormányrendelet, illetve a 29/2020. sz. sürgősségi 

kormányrendelet szerint. 

2. cikk 

A sürgősségi állapotra vonatkozó igazolásokat két formában bocsátják ki: 

a) 1. TÍPUS (KÉK SZÍNŰ) – az 1. számú melléklet tartalmazza, és azoknak a kérvényezőknek 

bocsátják ki, akik a 3. számú mellékletben található saját felelősségre írt nyilatkozat alapján 

igénylik, és amelyből kitűnik a tevékenység részleges vagy teljes beszüntetése a 

szükségállapot idején, az illetékes hatóságok határozatainak eredményeként. 

b) 2. TÍPUS (SÁRGA SZÍNŰ) – a 2. számú melléklet tartalmazza, és azoknak a kérvényezőknek 
bocsátják ki, akik a 3. számú mellékletben található saját felelősségre írt nyilatkozat alapján 
igénylik, és amelyből kitűnik a 2020 márciusában regisztrált bevételek 25%-os visszaesése, a 
2020. január–február időszak átlagbevételeihez viszonyítva. 
 
3. cikk 
A 2. cikkben meghatározott igazolásokat a közintézményekkel való kapcsolattartás során, 
támogatások megszerzéséért vagy az üzleti kapcsolatokban használják, a törvény feltételei 
szerint. 
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4. cikk 
Egy kérvényező egy típusú igazolás kiállítását kérheti. 
 
5. cikk 
Az igazolásra vonatkozó kérelmet a kérvényező nyújtja be, kizárólag elektronikus formában, 
a http://prevenire.gov.ro/ platformon, az igazolások kiállítása is elektronikus formában 
történik, a kérelem rendszer általi jóváhagyása után. 
 
6. cikk 
(1) Az 1. TÍPUSÚ (KÉK SZÍNŰ) )/2. TÍPUSÚ (SÁRGA SZÍNŰ) igazolás megszerzéséhez a 
kérvényezőnek a platformra a következő információkat és dokumentumokat kell feltöltenie:   
a) azonosítási adatok;  
b) a törvényes képviselő saját felelősségére írt nyilatkozata, amelyben tanúsítja, hogy az 
igazolás igényléséhez szükséges kérvény alapjául szolgáló információk és dokumentumok 
megfelelnek a valóságnak és a hatályban lévő törvényeknek, az igényelt igazolás típusához 
viszonyítva, a 2. cikkben foglalt előírásoknak megfelelően, hivatkozva a tevékenység részleges 
vagy teljes beszüntetésére vagy a bevételek visszaesésére a megadott százalékban. Ha a 
törvényes képviselő nem rendelkezik elektronikus aláírással, kézzel is aláírhatja, ezt követően 
pedig minden dokumentumon, amelyet a http://prevenire.gov.ro platformra feltöltöttek, 
szerepelnie kell egy meghatalmazott személy elektronikus aláírásának. 
(2) Azok a kérvényezők, akik nem szerepelnek a cégnyilvántartóban, az (1) bekezdésben 
meghatározott információkat és dokumentumokat, valamint a tevékenység 
engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat el kell hogy juttassák. 
 
7. cikk 
A saját felelősségre írt nyilatkozat modelljét a Gazdasági, Energiaügyi és Üzletügyi 
Minisztérium feltölti a http://prevenire.gov.ro platformra. 
 
8. cikk 
A 6. cikkben meghatározott dokumentumokat kötelező feltölteni a http://prevenire.gov.ro 
platformra a törvényes képviselő vagy egy meghatalmazott személy elektronikus aláírásával. 
 
9. cikk 
A Gazdasági, Energiaügyi és Üzletügyi Minisztérium csak a romániai szükségállapot idejére 
bocsát ki igazolásokat. 
 
10. cikk 
A sürgősségi állapotra vonatkozó igazolások aláírás és pecsét nélkül is érvényesek, és a 
http://prevenire.gov.ro platformon ellenőrizhetők a sorozatszám szerint.  
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11. cikk 
(1) A törvény által felhatalmazott szervek ellenőrzik azokat a dokumentumokat is, amelyek a 
kérvényezők saját felelősségre írt nyilatkozata alapját képezték. 
 
(2) Abban az esetben, ha az igazolások megszerzésénél felmerül az idevonatkozó törvényes 
rendelkezések be nem tartásának vagy a kérvényező valótlan állításának és/vagy jogszerűtlen 
tanúsításának az észszerű gyanúja, akkor értesítik az illetékes szerveket az intézkedések 
meghozataláéért. 
 
12. cikk 
A jelen rendelet jóváhagyásától és a Románia Hivatalos Közlönyében való közzétételétől 
számított öt napon belül a Gazdasági, Energiaügyi és Üzletügyi Minisztérium biztosítja a 
http://prevenire.gov.ro/ elektronikus platform adaptációját és működését.  
  
13. cikk 
Az 1–3. számú melléklet a rendelet szerves részét képezi.  
  
14. cikk 
Jelen rendeletet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében teszik közzé.  
 

Virgil-Daniel Popescu 

energetikai és gazdasági miniszter 
 

http://prevenire.gov.ro/

