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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

11 februarie 2022 

 

√ Hotărârea nr. 193/2022 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 Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Galați, 

Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul București pentru 

organizarea activității de vaccinare a populației împotriva COVID-19, pentru organizarea 

triajului epidemiologic al pacienților, precum și pentru decontaminarea personalului 

medico-sanitar și auxiliar din unitățile spitalicești, publicată în M.Of. nr. 145 din 11 februarie 

2022 

Art. 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 808.747,80 de lei, inclusiv TVA, 

instituției prefectului din județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Galați, Hunedoara, 

Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul București pentru organizarea activității de 

vaccinare a populației împotriva COVID-19, pentru organizarea triajului epidemiologic al 

pacienților, precum și pentru decontaminarea personalului medico-sanitar și auxiliar din 

unitățile spitalicești. 

(2) Transportul produselor până la locul de destinație indicat de instituția prefectului 

din județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, 

Teleorman, Timiș și municipiul București 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 Argeș, Bistrița-
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Năsăud, Brăila, Cluj, Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul 

București. 

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 

Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș 

și municipiul București. 

(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 Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, 

Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul București 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 Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, 

Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul București, în vederea punerii lor la dispoziția 

organelor de control abilitate. 

Art. 5. Finanțarea reîntregirii stocului rezervă de stat se efectuează în limita sumei de 

808.747,80 de 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. 
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ANEXĂ 

LISTA 

produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare interne de 
urgență, cu titlu gratuit, instituției prefectului din județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Cluj, 

Galați, Hunedoara, Mureș, Olt, Suceava, Teleorman, Timiș și municipiul București pentru 
organizarea activității de vaccinare a populației împotriva COVID-19, pentru organizarea 

triajului epidemiologic al pacienților, precum și pentru decontaminarea personalului medico-
sanitar și auxiliar din unitățile spitalicești 

 
1. Instituția Prefectului - Județul Argeș 

Nr. 
crt. 

Produsul UM 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. 7 84.000 99.960 

 Total produse   84.000 99.960 
- Spitalul Orășenesc „Regele Carol I” Costești (1 buc. construcție ușoară din elemente 
modulate) 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
- Spitalul Orășenesc Mioveni (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
- Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei Valea Iașului” (1 buc. construcție ușoară din 
elemente modulate) 
- Spitalul de Pediatrie Pitești (3 buc. construcții ușoare din elemente modulate) 
 

2. Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 Județean de Urgență Bistrița (4 buc. construcții ușoare din elemente modulate) 
 

3. Instituția Prefectului - Județul Brăila 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 Orășenesc Făurei (3 buc. construcții ușoare din elemente modulate) 
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4. Instituția Prefectului - Județul Cluj 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 

 Total produse   24.000 28.560 
- Centrul de vaccinare de la Sala Sporturilor „Horia Demian” de tip drive-through din municipiul 
Cluj-Napoca (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate) 
 

5. Instituția Prefectului - Județul Galați 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 

 Total produse   72.000 85.680 
- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați (2 buc. construcții ușoare din 
elemente modulate) 
- Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” Galați (4 buc. construcții ușoare din 
elemente modulate) 
 

6. Instituția Prefectului - Județul Hunedoara 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 
- Centrul de vaccinare de tip drive-through Deva (2 buc. construcții ușoare din elemente 
modulate) 
- Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” - Secția pediatrie Hunedoara (1 buc. 
construcție ușoară din elemente modulate) 
 

7. Instituția Prefectului - Județul Mureș 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 suport COVID-19 UMFST Târgu Mureș (2 buc. construcții ușoare din elemente 
modulate) 
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- Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin (2 buc. construcții ușoare din elemente 
modulate) 
 

8. Instituția Prefectului - Județul Olt 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 

2 Paturi buc. 12 3.480 4.141,20 
3 Saltele de pat buc. 12 2040 2.427,60 
4 Cearceafuri de pat buc. 24 1080 1.285,20 
5 Pături buc. 12 876 1.042,44 
6 Fețe de perne buc. 12 144 171,36 

 Total produse   43.620 51.907,80 
- Spitalul Județean de Urgență Slatina (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
- Spitalul Municipal Caracal (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
- Spitalul Orășenesc Corabia (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
 

9. Instituția Prefectului - Județul Suceava 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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. 10 120.000 142.800 

 Total produse   120.000 142.800 
- Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava (4 buc. construcții ușoare din 
elemente modulate) 
- Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți (2 buc. construcții ușoare din 
elemente modulate) 
- Spitalul Municipal Vatra Dornei (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
- Spitalul Municipal Fălticeni (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate) 
- Serviciul de Ambulanță Județean Suceava (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
 

10. Instituția Prefectului - Județul Teleorman 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 
- Spitalul Municipal Turnu Măgurele (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
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11. Instituția Prefectului - Județul Timiș 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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. 7 84.000 99.960 

 Total produse   84.000 99.960 
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” (3 buc. construcții ușoare din 
elemente modulate) 
- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” (1 buc. construcție 
ușoară din elemente modulate) - centrele de vaccinare de tip drive-through Shopping City și 
Selgros (2 buc. construcții ușoare din elemente modulate) 
- Spitalul Orășenesc Făget (1 buc. construcție ușoară din elemente modulate) 
 

12. Instituția Prefectului - Municipiul București 
Nr. 
crt. 

Produsul UM 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 

 Total produse   72.000 85.680 
- Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București (4 buc. construcții 
ușoare din elemente modulate) - centrele de vaccinare Cora Pantelimon și Piața Obor (2 buc. 
construcții ușoare din elemente modulate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
*)Preluarea construcțiilor ușoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1—12 din prezenta 
anexă se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-
funcționale.  


