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O R D O N A N Ț E  Ș I  H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă
pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire

prevăzute în Planul național de redresare și reziliență
Având în vedere că, până la sfârșitul anului 2023, România are obligația să realizeze lucrări de împădurire și reîmpădurire

pe o suprafață de 25.000 ha, iar în perioada 2024—2026 are obligația să realizeze alte 31.000 ha de lucrări de împădurire
și reîmpădurire, în conformitate cu prevederile Planului național de redresare și reziliență (PNRR),

ținând cont că în perioada 1990—2020 s-au realizat lucrări de împăduriri la nivel național pe o suprafață de 387.000 ha,
din care, în vederea creșterii suprafețelor de pădure, s-au realizat 47.000 ha de împăduriri pe terenuri degradate și perdele
forestiere de protecție, iar în ultimii ani suprafețele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha
în anul 2014 la mai puțin de 200 ha în anul 2020,

luând în considerare necesitatea creșterii suprafeței ocupate cu vegetație forestieră, în principal, pentru reabilitarea unor
zone puternic afectate de fenomenele de eroziune de suprafață și eoliană, ca urmare a restrângerii sub limitele acceptabile
a suprafeței ocupate de vegetație forestieră,

apreciind că majorarea suprafețelor de terenuri acoperite cu vegetație forestieră contribuie semnificativ la diminuarea
efectului schimbărilor climatice, dar și la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării carbonului pe termen lung în structuri forestiere
și echilibrarea bilanțului național al emisiilor de gaze cu efect de seră,

având în vedere țintele privind suprafețele ce trebuie împădurite, precum și faptul că lucrările de împădurire se realizează
doar primăvara și toamna în perioade relativ scurte de timp, iar pregătirea în vederea realizării plantațiilor necesită durate mari, respectiv
realizarea proiectului de împădurire care cuprinde analize de sol, cartări ale terenului, măsurători cadastrale și altele asemenea,

necesitatea adoptării prezentului act normativ în regim de urgență este determinată și de faptul că pentru realizarea
lucrărilor de împăduriri s-au elaborat două scheme de ajutor de stat care au fost transmise la prenotificare Comisiei Europene,
pentru aprobare, iar după primirea deciziei favorabile este necesară adoptarea cadrului legal, astfel încât să se poată realiza lucrări
de împăduriri începând cu anul 2022.

Având în vedere ritmul scăzut de împădurire a terenurilor din afara fondului forestier național, respectiv mai puțin de 200 ha
în anul 2020, și necesitatea creșterii suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în vederea realizării obiectivelor din Planul
național de redresare și reziliență, este obligatorie realizarea unor intervenții legislative care să simplifice procedurile de împădurire
a terenurilor din afara fondului forestier național.

Considerând că neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență implică: amânarea corectării cadrului juridic
existent și implicit ratarea perioadei optime de împădurire din primăvară și pregătirea campaniei de toamnă, precum și blocarea
împăduririi terenurilor din afara fondului forestier național, care vor conduce la extinderea fenomenelor de torențializare și la apariția
unor puternice degradări ale terenurilor, prin erodări și alunecări, asociate și cu alți factori perturbatori în zonele de deal,
iar în regiunile de câmpie, apariția secetelor frecvente și prelungite, a fenomenelor de deșertificare cu efecte negative asupra
producției agricole și asupra condițiilor generale de mediu și de viață și, implicit, la nerealizarea obiectivelor de împădurire
și reîmpădurire înscrise în Planul național de redresare și reziliență,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară,
a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) Fondurile aprobate pentru împădurire și
reîmpădurire în Planul național de redresare și reziliență se
utilizează pentru finanțarea următoarelor categorii de servicii și
lucrări:

a) întocmirea proiectelor, precum și efectuarea lucrărilor de
împădurire și de întreținere a plantațiilor realizate pe terenurile
agricole din categoriile de folosință teren arabil, pajiști
permanente și culturi permanente, la solicitarea persoanelor
fizice și juridice, precum și a unităților administrativ-teritoriale;

b) întocmirea documentațiilor tehnico-economice, precum și
efectuarea lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantațiilor
realizate pe terenuri degradate, apte pentru împădurire,
constituite în perimetre de ameliorare, conform prevederilor
Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, cu
modificările ulterioare;

c) refacerea potențialului forestier prin împădurirea
terenurilor situate în fondul forestier național, care au fost
afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice
nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale,
de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de
evenimente catastrofale, precum și întreținerea plantațiilor, la
solicitarea persoanelor fizice și juridice, precum și a unităților
administrativ-teritoriale;

d) întocmirea documentațiilor tehnico-economice, precum și
efectuarea lucrărilor de instalare a perdelelor forestiere de
protecție și de întreținere a plantațiilor, conform prevederilor

Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Schemele de ajutor de stat pentru finanțarea lucrărilor
prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se aprobă prin ordin al ministrului
mediului, apelor și pădurilor, în termen de maximum 90 de zile
de la primirea deciziei favorabile a Comisiei Europene pentru
acordarea ajutoarelor de stat, care se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

(3) Pe baza schemelor prevăzute la alin. (2), autoritatea
publică centrală pentru protecția mediului elaborează ghiduri de
finanțare, care cuprind și drepturile și obligațiile beneficiarilor
finanțării acordate, aprobate prin ordin al ministrului mediului,
apelor și pădurilor în termen de maximum 60 de zile de la
publicarea schemelor, care se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

(4) Prin ghidurile prevăzute la alin. (3) se reglementează
modul de solicitare a finanțării, elaborarea proiectelor, realizarea
lucrărilor de împădurire sau reîmpădurire, recepția lucrărilor
executate și decontarea lucrărilor, astfel:

a) în toate cazurile, recepționarea lucrărilor efectuate se va
realiza prin Gărzile forestiere, pentru terenurile situate în raza
teritorială de competență, potrivit Regulamentului de organizare
și funcționare al Gărzilor forestiere, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 456/2016;

b) plata lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează
prin acordarea unor prime anuale fixe, pentru deținătorii de
terenuri agricole, care reprezintă costul mediu al lucrărilor



prevăzute în proiect pentru fiecare an, stabilite prin schema de
ajutor de stat prevăzută la alin. (2);

c) plata lucrărilor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b)—d)
acoperă costul serviciilor, materialelor și lucrărilor la nivelul
prevăzut în devizul general al obiectivelor de investiții, care au
fost realizate și recepționate;

d) pentru terenurile aflate în proprietatea statului, decontarea
lucrărilor se efectuează la nivelul prevăzut în devizul general al
obiectivelor de investiții pentru toate tipurile de servicii și lucrări
prevăzute la alin. (1) lit. b)—d), care au fost realizate
și recepționate.

Art. 2. — După epuizarea fondurilor alocate prin Planul
național de redresare și reziliență pentru finanțarea serviciilor și
lucrărilor prevăzute la art. 1 alin. (1), prin derogare de la
prevederile art. 3 alin. (3) lit. g) și ale art. 13 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006,
cu modificările și completările ulterioare, finanțarea acestora
se asigură din Fondul pentru mediu, din veniturile rezultate din
vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,
prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la
licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea
nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — (1) Pentru persoanele fizice și juridice, precum și
pentru unitățile administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri se
realizează serviciile și lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)
și b), se acordă suplimentar o primă anuală, denumită primă de
sechestrare forestieră, care reprezintă valoarea carbonului
stocat în biomasă de către o plantație forestieră de la înființare
și până la vârsta de 20 de ani.

(2) Prima anuală prevăzută la alin. (1) se acordă în ultimul
trimestru al fiecărui an, începând cu anul recepționării lucrărilor
de plantare, în cuantum de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă
de 20 de ani, la cursul Băncii Naționale a României de la data
de 1 ianuarie a anului în care se acordă, în baza unui raport care
confirmă existența plantației realizate, întocmit de către garda
forestieră competentă teritorial.

(3) Prima anuală prevăzută la alin. (1) se finanțează din
Fondul pentru mediu, din veniturile prevăzute la art. 2, iar după
epuizarea acestora, de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor
aprobate prin legea bugetară anuală.

(4) Ghidul de finanțare pentru acordarea primei anuale
prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului,
apelor și pădurilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a schemelor de ajutor de stat pentru finanțarea lucrărilor
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și c) și se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — (1) Lucrările și serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1)
lit. b)—d), realizate și recepționate începând cu data de
1 februarie 2020, se decontează din fondurile aprobate pentru

împădurire și reîmpădurire în Planul național de redresare
și reziliență, după cum urmează:

a) către autoritățile contractante, respectiv Regia Națională a
Pădurilor — Romsilva pentru terenurile proprietate publică
a statului pe care le administrează, și Gărzile forestiere pentru
celelalte categorii de terenuri, la nivelul cheltuielilor efectuate
pentru lucrările și serviciile realizate și recepționate prevăzute
la art. 1 alin. (1) lit. b) și d), prin bugetul Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor;

b) către administratorul terenurilor proprietate a statului sau
către persoanele fizice sau juridice, precum și către unitățile
administrativ-teritoriale care dețin terenul forestier, la nivelul
cheltuielilor efectuate pentru lucrările și serviciile realizate
și recepționate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c), prin bugetul
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

(2) Decontarea lucrărilor și serviciilor prevăzute la alin. (1) se
realizează cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și alin. (5)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021
privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate României prin
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
național de redresare și reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu îndeplinirea
condițiilor din descrierea țintelor din anexa la CID și realizarea
acestora în condiții de legalitate, regularitate și conformitate
în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene.

Art. 5. — Sumele necesare decontării lucrărilor și serviciilor
care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și 2, aferente
terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a unităților
administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a persoanelor
fizice și juridice, se includ în bugetul autorității publice centrale
pentru protecția mediului și se decontează potrivit prevederilor
art. 37 alin. (3) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 124/2021.

Art. 6. — (1) Autoritatea publică centrală pentru protecția
mediului monitorizează permanent implementarea obiectivelor
de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național
de redresare și reziliență.

(2) În cazul existenței unor nereguli în utilizarea fondurilor
acordate în baza prezentei ordonanțe de urgență, modalitatea
de recuperare a sumelor de la beneficiari se regăsește
în ghidurile de finanțare prevăzute la art. 1 alin. (3) și se va
realiza potrivit prevederilor cap. VIII din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 124/2021.

Art. 7. — Modul de utilizare a sumelor rezultate din veniturile
obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect
de seră, prevăzute la art. 2, se raportează potrivit art. 13 alin. (3)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată
prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările
ulterioare.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă
privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat 

din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului

Având în vedere situația generată de conflictul armat din Ucraina, care a condus la întreruperea activității economice din
Ucraina, precum și la instituirea de către comunitatea internațională împotriva Federației Ruse și a Belarusului de sancțiuni
economice, de restricții financiare și de restricții privind relațiile economice,

întrucât, în acest context, întreruperea importului și exportului de produse din și către Ucraina, Federația Rusă și Belarus
a condus la afectarea activității unor angajatori din România, care din cauza imposibilității efectuării de tranzacții comerciale
sau bancare cu operatorii economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește
aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și cu lipsa piețelor de desfacere,

având în vedere că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave
prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaților și angajatorilor,

întrucât conflictul armat din Ucraina influențează piața forței de muncă, impunându-se acordarea unor măsuri de sprijin
pentru menținerea locurilor de muncă, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea
unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative,

luând în considerare că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei
reglementare nu poate fi amânată, și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru reglementarea
unor măsuri de protecție socială a salariaților, precum și de sprijin al angajatorilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. 1. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022,
pentru perioada suspendării temporare a contractului individual
de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, indemnizațiile de care
beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul
salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Art. 2. — (1) De prevederile art. 1 beneficiază următoarele
categorii de salariați:

a) salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect
de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori
economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare
a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, care
înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de
minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie
2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021,
comparativ cu luna pentru care se solicită indemnizația
prevăzută la art. 1;

b) salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale
care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea
și independența Ucrainei și care au fondurile sau resursele
economice blocate prin ordin emis de președintele Agenției
Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. a) sunt
persoanele fizice sau juridice, care desfășoară activități

economice cu respectarea legislației din Ucraina, Federația
Rusă sau Belarus, care fabrică, importă, exportă, depozitează,
transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau
prestează servicii.

(3) Angajatorii afectați în mod indirect prevăzuți la alin. (1)
lit. a) sunt angajatorii din România care au relații contractuale
cu alți angajatori din România care sunt afectați în mod direct de
imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori
economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare
a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.

Art. 3. — (1) Indemnizația prevăzută la art. 1 se calculează
și se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea
a fost întreruptă sau redusă temporar.

(2) Indemnizația prevăzută la art. 1 este supusă impozitării și
plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.

(3) În cazul indemnizației prevăzute la art. 1, calculul,
reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări
sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate
se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din
bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(4) Pentru indemnizația prevăzută la art. 1 nu se datorează
contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor
art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările
ulterioare.

Art. 4. — (1) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut
la art. 3 alin. (3) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări
sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate



se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute
la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare.

(2) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale
prevăzute la art. 3 alin. (3) este data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor
de șomaj.

Art. 5. — (1) În situația în care un salariat are încheiate mai
multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin un
contract este în executare în perioada în care se aplică
prevederile prezentei ordonanțe de urgență, din care obține
venituri la nivelul indemnizației prevăzute la art. 1, acesta nu
beneficiază de indemnizația respectivă.

(2) În situația în care un salariat are încheiate mai multe
contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate
în condițiile art. 2 alin. (1), acesta beneficiază de indemnizația
prevăzută la art. 1 aferentă contractului individual de muncă
cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(3) Perioada pentru care salariații ale căror contracte
individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor
salariați nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă
conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei
ordonanțe de urgență, constituie stagiu de cotizare fără plata
contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale
de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se
utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată,
în vigoare în perioada prevăzută la art. 1.

(4) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (3)
este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul
de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în
perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) și
ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,
cu modificările și completările ulterioare, perioada de suspendare
a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se ia în
calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în
ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii
pentru indemnizația de șomaj.

(6) Perioada în care contractele individuale de muncă sunt
suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie
pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea
nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile
prezentei ordonanțe de urgență, constituie stagiu asimilat în
sistemul asigurărilor pentru șomaj.

(7) Pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj
prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările
ulterioare, se utilizează indemnizația prevăzută la art. 1.

(8) Perioada în care se acordă indemnizația prevăzută la
art. 1 se consideră perioadă asimilată în sensul art. 2 alin. (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările
și completările ulterioare.

Art. 6. — (1) În vederea acordării sumelor necesare plății
indemnizației prevăzute la art. 1, angajatorii depun, prin poșta
electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă
județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își
au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul
legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere din care să
reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de
imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori
economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a
efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, la care se
anexează balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru
care se solicită indemnizația, precum și balanța de venituri și
cheltuieli la care se raportează diminuarea sau, după caz, de
copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice
în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și de lista persoanelor
care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată
de reprezentantul legal al angajatorului.

(2) Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere,
precum și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de
indemnizația prevăzută la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului
muncii și solidarității sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la
propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea
și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute
la alin. (1).

Art. 7. — (1) Documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) se depun
în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a
indemnizațiilor prevăzute la art. 1 se face în cel mult 15 zile de
la depunerea documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) de către
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și
a municipiului București, astfel:

a) în conturile deschise la instituțiile de credit de către
angajatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a);

b) într-un cont distinct de disponibil cu afectațiune specială ce
nu poate fi supus executării silite, deschis la Trezoreria Statului
la solicitarea angajatorilor prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b), în
baza derogării acordate de către autoritatea competentă potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind
punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și
completările ulterioare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/7.IV.2022 5



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 340/7.IV.20226

(3) Din contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (2) lit. b),
angajatorii efectuează plăți prin virament. În situația în care
salariații nu dețin carduri bancare și plata indemnizației
prevăzute la art. 1 se efectuează în numerar, pentru eliberarea
sumelor de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului din
contul prevăzut la alin. (2) lit. b), angajatorii utilizează formularul
„Cec pentru ridicare numerar multiplu”, cod 14.20.06/TS,
prevăzut la pct. 70 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de
stat, ministrul finanțelor, nr. 1.801/1995, cu modificările și
completările ulterioare, completând în mod corespunzător
rubricile din cuprinsul acestuia.

(4) Plata indemnizației prevăzute la art. 1 se efectuează
salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).

Art. 8. — (1) Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita
pentru aceeași perioadă din lună, pentru salariați diferiți,
acordarea indemnizației prevăzute la art. 1 și decontarea
indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării
forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

(2) În cursul aceleiași luni calendaristice, angajatorii pot
beneficia pentru același salariat, pentru perioade diferite din
lună, de indemnizația prevăzută la art. 1 și de decontarea

indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 9. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 78 alin. (6)
și ale art. 1231 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, persoanele fizice beneficiare ale
indemnizației prevăzute la art. 1, suportată din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, nu pot dispune asupra destinației unei
sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat
aferent acestor indemnizații pentru susținerea entităților
nonprofit/unităților de cult și nici pentru acordarea de burse
private.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 și art. 154
alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, pentru indemnizația prevăzută la art. 1,
suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, nu se acordă
facilități fiscale.

Art. 10. — Nu beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1
salariații următorilor angajatori:

a) instituții și autorități publice, astfel cum sunt acestea
definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
precum și la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se
află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile
suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte
motive decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi

Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila

Ministrul economiei,
Florin Marian Spătaru

p. Ministrul afacerilor externe,
Cornel Feruță,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 6 aprilie 2022.
Nr. 36.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse 

și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, 
instituției prefectului din județele Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, 

Teleorman și Timiș pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui centru de screening
ambulatoriu, asigurarea asistenței medicale, precum și pentru organizarea triajului epidemiologic

al pacienților infectați cu COVID-19

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) și alin. 3, al art. 8 alin. 3, precum și al art. 13
din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat și
acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgență,
cu titlu gratuit, a unor cantități de produse, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de
416.956 lei, exclusiv TVA, instituției prefectului din județele Alba,
Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și
Timiș, pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui
centru de screening ambulatoriu, asigurarea asistenței
medicale, precum și pentru organizarea triajului epidemiologic al
pacienților infectați cu COVID-19.

(2) Transportul produselor până la locul de destinație indicat
de instituția prefectului din județele Alba, Arad, Argeș, Bistrița-
Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și Timiș se efectuează cu
mijloace de transport puse la dispoziție de Administrația
Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Art. 2. — Administrația Națională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale scade din gestiune, la prețul de înregistrare,
prin debitarea contului 68901 „Cheltuieli privind rezerva de stat”,
cantitățile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat
potrivit prezentei hotărâri, cu datele din avizele de expediție și
procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele
împuternicite desemnate de instituția prefectului din județele
Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman
și Timiș.

Art. 3. — Cheltuielile pentru intervenția operativă privind
transportul, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de
îndeplinirea acțiunii de livrare a produselor, prevăzute la art. 1
alin. (2), se suportă din veniturile proprii ale Activității pentru
intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată
pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială, conform

art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014
privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate
teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu
modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — (1) Distribuirea construcțiilor ușoare din elemente
modulate se face de comitetul județean pentru situații de
urgență, prin grija instituției prefectului din județele Alba, Arad,
Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și Timiș.

(2) După încetarea efectelor epidemiei determinate de
coronavirusul SARS-CoV-2, cantitățile de produse preluate
potrivit art. 1 alin. (2), după dezinfectare sau decontaminare,
rămân la dispoziția instituției prefectului din județele Alba, Arad,
Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și Timiș și
a unităților sanitare beneficiare și urmează a fi folosite pentru
protecția populației afectate, în cazul apariției altor situații de
urgență pe raza județelor ori în proximitatea acestora, cu
menținerea destinației produselor acordate ca ajutor umanitar
intern de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat.

(3) Documentele justificative privind distribuirea produselor
se păstrează la instituția prefectului din județele Alba, Arad,
Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și Timiș, în
vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.

Art. 5. — Finanțarea reîntregirii stocului rezervă de stat se
efectuează în limita sumei de 496.178 lei, inclusiv TVA, din
veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și
reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația
Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, conform
art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014, cu
modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu
Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat 

și Probleme Speciale,
Georgian Pop

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 6 aprilie 2022.
Nr. 466.
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ANEXĂ

L I S T A

produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, 
instituției prefectului din județele Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și Timiș 

pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui centru de screening ambulatoriu, asigurarea asistenței
medicale, precum și pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienților infectați cu COVID-19

1. Instituția Prefectului — Județul Alba

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 6 72.000 85.680

2 Paturi buc. 24 6.480 7.711,20

3 Saltele de pat buc. 24 4.080 4.855,20

4 Cearșafuri de pat buc. 48 1.440 1.713,60

5 Pături buc. 24 1.560 1.856,40

6 Perne buc. 24 840 999,60

7 Fețe de pernă buc. 24 144 171,36

TOTAL PRODUSE 86.544 102.988

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 4 48.000 57.120

TOTAL PRODUSE 48.000 57.120

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 1 12.000 14.280

TOTAL PRODUSE 12.000 14.280

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 4 48.000 57.120

TOTAL PRODUSE 48.000 57.120

— Spitalul Orășenesc Câmpeni (4 buc. construcții ușoare din elemente modulate)
— Spitalul de Boli Cronice Câmpeni (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)

2. Instituția Prefectului — Județul Arad

— Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” Dezna (4 buc. construcții ușoare din elemente modulate)

3. Instituția Prefectului — Județul Argeș

— Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate)

4. Instituția Prefectului — Județul Bistrița-Năsăud

— Spitalul Orășenesc „George Trifon” Năsăud (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)

— Spitalul Orășenesc Beclean (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)
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5. Instituția Prefectului — Județul Dolj

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 8 96.000 114.240

2 Paturi buc. 28 7.560 8.996,20

3 Saltele de pat buc. 28 4.760 5.664,40

4 Cearșafuri de pat buc. 56 1.680 1.999,20

5 Pături buc. 28 1.820 2.165,80

6 Fețe de pernă buc. 28 168 199,92

TOTAL PRODUSE 111.988 133.265,52

— Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)
— Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)
— Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova (2 buc. construcții ușoare din elemente

modulate)
— Spitalul Orășenesc Segarcea (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)

6. Instituția Prefectului — Județul Hunedoara

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 4 48.000 57.120

TOTAL PRODUSE 48.000 57.120

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 3 36.000 42.840

TOTAL PRODUSE 36.000 42.840

— Spitalul General CF Simeria (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)
— Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate)

7. Instituția Prefectului — Județul Teleorman

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea Valoarea fără TVA 

(lei)
Valoarea cu TVA   

(lei)

0 1 2 3 4 5

1 Construcție ușoară din elemente modulate
dotată cu aerotermă* buc. 2 24.000 28.560

2 Paturi buc. 4 1.080 1.285,20

3 Saltele de pat buc. 4 680 809,20

4 Cearșafuri de pat buc. 8 240 285,60

5 Pături buc. 4 260 309,40

6 Perne buc. 4 140 166,60

7 Fețe de pernă buc. 4 24 28,56

TOTAL PRODUSE 26.424 31.446

— Spitalul Municipal „Caritas” Roșiori de Vede (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate)
— Spitalul Județean de Urgență Alexandria (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate)

8. Instituția Prefectului — Județul Timiș

— Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj (3 buc. construcții ușoare din elemente modulate)

* Preluarea construcțiilor ușoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1—8 din prezenta anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare,
cu constatarea stării constructiv-funcționale.


