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31 mai 2022

√ Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021
privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 534/30.05.2022
→ Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110 din 2 octombrie 2021 cu următoarele
modificări şi completări:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai
târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele, în situaţia
limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile
de învăţământ, unde aceştia sunt înscrişi, în condiţiile prevăzute de ordinul comun emis în temeiul
art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare,
pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor şi instituţiilor de
învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2."
2.La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), zilele libere se acordă şi pe perioada vacanţelor
stabilite în urma recomandării Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă."
3.La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
"(41) În cazul în care, pentru părintele care a dat declaraţia, intervine una dintre situaţiile prevăzute
la art. 3 sau o altă situaţie care ar duce la imposibilitatea acordării zilelor libere părintelui care le-a
solicitat, acesta are obligaţia de a aduce la cunoştinţa angajatorului modificarea intervenită,
angajatorul fiind obligat să aprobe reluarea activităţii de la data la care părintele nu mai
îndeplineşte condiţiile pentru acordarea zilelor libere."
4.La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Datele prevăzute în listele menţionate la alin. (1) lit. a) se preiau din Sistemul Informatic Integrat
al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din domeniul preuniversitar, organizat în
baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.371/2017. Mecanismele de transmitere a
datelor sunt stabilite conform protocolului încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă şi Ministerul Educaţiei, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."
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√ Legea 164/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2021
pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată in Monitorul Oficial 534/31.05.2022
→ Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 29 iunie 2021 pentru
modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 iunie 2021.

√ Ordonanță de urgență 72/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin
material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de
sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri
de distribuire a acestuia, publicată in Monitorul Oficial 534/31.05.2022
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea
de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau
risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele
măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 468 din 10
mai 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale
şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de
pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500
lei;
b) persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror
venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie
sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici
sau egale cu 600 lei;"
2.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. a)-d), se înţeleg:
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de
pensii şi casele de pensii sectoriale;
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d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin
Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
e) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
h) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare;
i) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
j) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
k) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
l) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
m) venituri din premii şi jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările
şi completările ulterioare;
n) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În vederea verificării de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin instituţiile din
subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor beneficiarilor în limita de venituri
lunare prevăzută la art. 3 alin. (1) şi pe baza listelor transmise de acestea referitoare la persoanele
fizice potenţiale beneficiare ale sprijinului material acordat sub forma tichetului social, Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală determină nivelul venitului lunar realizat, atât din România, cât
şi din străinătate, potrivit următoarelor reguli:
a) în cazul veniturilor pentru care se datorează impozit pe venit, nivelul venitului luat în calcul în
vederea determinării venitului lunar realizat se stabileşte prin deducerea din baza impozabilă
determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri cuprinsă în titlul IV - Impozitul pe
venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a impozitului datorat;
b) în cazul veniturilor scutite potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
nivelul venitului luat în calcul în vederea stabilirii venitului lunar realizat este egal cu baza de calcul
al impozitului pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit;
c) la stabilirea venitului lunar realizat pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g)-n) nu se iau în
calcul veniturile neimpozabile reglementate astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare;
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d) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. g), h) şi j)-n), la stabilirea venitului lunar realizat se iau
în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2021; determinarea venitului lunar realizat se
efectuează prin împărţirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, stabilite
potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);
e) pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. i), la stabilirea venitului
lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse
între luna ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material, determinat
potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situaţia în care declararea veniturilor se face trimestrial
potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate
informaţiile referitoare la veniturile aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 şi ultima
lună pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declaraţia prevăzută la art. 147 din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se
efectuează prin împărţirea totalului veniturilor realizate în anul 2022 la numărul de luni cuprinse în
perioada ianuarie 2022 şi luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material inclusiv,
indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii şi asimilate salariilor;
f) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin.
(1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d), pentru veniturile realizate
în anul 2021, cu venitul lunar determinat potrivit lit. e), pentru veniturile realizate în anul 2022."
3.La articolul 9, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(9) După determinarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a venitului lunar realizat
potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), informaţiile respective se transmit, potrivit dispoziţiilor art. 701
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în vederea verificării, prin
instituţiile din subordinea/autoritatea acestuia, a încadrării nivelului veniturilor realizate de
beneficiari în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1)."
4.La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în
situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 10 alin. (1), tichetele sociale pe suport electronic pentru
achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin
primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi,
în condiţiile alin. (2)."
Art. II
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea
de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau
risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele
măsuri de distribuire a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 10
mai 2022, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se
textelor o nouă numerotare.

√ Ordonanță de urgență nr. 73/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată in Monitorul Oficial
536/31.05.2022
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Art. I
După articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare, se introduce un nou
articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"- Art. 31
(1)Dispoziţiile art. 1 şi 3 se aplică şi după expirarea perioadei prevăzute la art. 1 alin. (1), începând
cu data de 8 iunie 2022, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022.
(2)În situaţia în care pe perioada prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită condiţia prevăzută la art.
1 alin. (16) lit. b), angajatorul poate beneficia de măsura prevăzută la art. 1 alin. (1), dacă producţia
realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel puţin 10%, faţă de aceeaşi
lună a anului 2019 sau faţă de media lunară a producţiei realizate în anul 2019. În cazul unui
angajator înfiinţat în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, diminuarea
producţiei se raportează la producţia realizată în luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la art.
1.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (2), din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 11 alin. (1)
lit. b) trebuie să reiasă diminuarea producţiei cu cel puţin 10%, conform alin. (2).
(4)Pe durata prevăzută la alin. (1), dispoziţiile art. 11, 2, 7 şi 8 se aplică în mod corespunzător."
Art. II
Modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
282/2020, cu modificările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

√ Ordinul ministrul sănătăţii nr. 1488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de
hrană în unităţile sanitare publice, publicat in Monitorul Oficial 537/31.05.2022
Art. 1
Începând cu data de 1 iunie 2022 se aprobă cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare
publice, pe categorii de pacienţi sau însoţitorii acestora, conform anexei care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se asigură prin transferuri de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate.
(2)Alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin decizie a consiliului de administraţie al unităţii
sanitare, în condiţiile identificării altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele
încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.
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ANEXĂ: NIVELUL alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile
sanitare publice
- lei/bolnav internat/zi Pacienţi spitalizaţi - copii şi adulţi

22

Bolnavi TBC şi HIV/SIDA - copii şi adulţi

33

Bolnavi hepatită, neoplazici - copii şi adulţi

33

Bolnavi diabet - copii şi adulţi

33

Bolnavi arşi

33

Bolnavi în leprozerii

33

Lăuze

22

Însoţitori

22
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