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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

07 septembrie 2022 

√  Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică 
nr. 1348/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie 
(şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial 880/07.09.2022 

→ Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul nr. 
1.832/856/2011, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, 
prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

ANEXĂ:  
LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează Clasificarea 

ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea ocupaţiei Cod COR 

1. arhitect în domeniul tehnologiei blockchain 251109 

2. designer jocuri digitale 216614 

3. dezvoltator interfaţa cu utilizatorul 251211 

4. dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain 251210 

5. dezvoltator jocuri digitale 251307 

6. expert în optimizarea motoarelor de căutare 251306 

7. inginer de date complexe (big data) 251212 

8. inginer de integrare 251106 

9. inginer în domeniul tehnologiilor cloud 251209 

10. inginer viziune computerizată 251108 
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11. manager de conţinut web 251305 

12. proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC 251107 

13. tehnician TIC 351203 

 

 

 

√  Hotărârea Guvernului nr. 1100/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea suportării costurilor pentru repatrierea unor 
cetăţeni români, precum şi pentru acordarea unui ajutor financiar de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial 
882/07.09.2022 

Art. 1 

(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2022 cu suma de 
5.000 mii lei, credite de angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 57 
"Asistenţă socială". 
(2)Se acordă un ajutor financiar de urgenţă reprezentând suma prevăzută la alin. (1) alocată pentru 
rambursarea contravalorii serviciilor de transport aerian furnizate de Compania Naţională de Transporturi 
Aeriene Române - Tarom - S.A., în calitate de operator de transport aerian abilitat prin Hotărârea Comitetului 
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 39/2022 pentru aprobarea demarării procedurilor necesare repatrierii 
cetăţenilor români afectaţi de suspendarea zborurilor operatorului de transport aerian BlueAir, pentru 
repatrierea cetăţenilor români afectaţi de suspendarea zborurilor operate de Compania BlueAir Aviation - S.A. 

Art. 2 
(1)Serviciile de transport aerian prevăzute la art. 1 alin. (2) se organizează de către Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române - Tarom - S.A., în baza rerutării pasagerilor cetăţeni români de către Compania 
BlueAir Aviation S.A. pe cursele Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române - Tarom - S.A. sau ale 
partenerilor acesteia. 
(2)Ministerul Afacerilor Externe întreprinde demersurile necesare în vederea informării cetăţenilor români 
aflaţi în străinătate şi care solicită asistenţă consulară, cu privire la măsurile adoptate pentru facilitarea 
repatrierii acestora. 

Art. 3 
(1)Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - Tarom 
- S.A. răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a ajutorului financiar de urgenţă 
alocat potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 
(2)Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la 
sfârşitul anului 2022. 

Art. 4 
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Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, 
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2022. 

Art. 5 
Metodologia privind rambursarea contravalorii serviciilor de transport aerian prestate de Compania Naţională 
de Transporturi Aeriene Române - Tarom - S.A. pentru repatrierea cetăţenilor români afectaţi de suspendarea 
zborurilor operatorului de transport aerian BlueAir se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii. 

 
√ Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 120/2022 privind modificarea unor acte normative care 

reglementează programele de sprijin pentru zona montană, publicată în Monitorul Oficial 883/07.09.2022 
Art. I 
Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau 
prelucrare a laptelui în zona montană, se modifică după cum urmează: 
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
"Art. 1 
Se aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona 
montană, denumit în continuare Program, care are ca obiect facilitarea accesului la finanţare în vederea 
realizării de investiţii pentru înfiinţarea centrelor." 
2.La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
"(3) Investiţiile prevăzute la alin. (1) respectă prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de 
stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, denumite în continuare 
Orientări, partea a II-a, capitolul 1, secţiunea 1.1.1.1 - Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi 
necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară sau, după caz, prevederile 
secţiunii 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiţii legate de prelucrarea şi comercializarea de produse agricole." 
3.La articolul 2, alineatul (4) se abrogă. 
4.Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
"Art. 3: 
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) zona montană - teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din 
zona montană, unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 la respectivul ordin; 
b) centre de colectare şi prelucrare a laptelui în zona montană - construcţii unde se fac preluarea şi păstrarea 
cantităţilor de lapte în recipiente specifice, precum şi prelucrarea acestuia cu respectarea normelor de igienă 
sanitar-veterinare în vigoare; 
c) beneficiari - producători de lapte din zona montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a, capitolul 1, 
secţiunea 1.1.1.1 - Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au 
legătură cu producţia agricolă primară din Orientări, precum şi producători agricoli din zona montană cărora li 
se aplică prevederile părţii a II-a, capitolul 1, secţiunea 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiţii legate de prelucrarea 
şi comercializarea de produse agricole din Orientări; 
d) prelucrarea produselor agricole - operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot 
un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în cadrul fermelor, care sunt necesare în vederea 
pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzută la punctul 2.4 - 
Definiţii, subpunctul (35) din Orientări. 
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(2) Beneficiarii sunt încadraţi în următoarele categorii: 
a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; 
e) persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară." 
5.La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 4 
(1) Se instituie o schemă de finanţare prin care beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. 
(1) lit. c), primesc, după caz: 
a) 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare; 
b) 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de prelucrare sau centre 
de colectare şi prelucrare. 
(2) Intensitatea sprijinului prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru 
fiecare din situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 
90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru: 
a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de 
finanţare; 
b) investiţiile care se realizează în zona montană; 
c) investiţiile colective - investiţii realizate de către grupurile de producători, cooperative agricole sau 
cooperaţii, prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b)-d). 
............................................................ 
(5) Valoarea schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de 
acordare a finanţării, precum şi modalităţile de verificare şi control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Autoritatea de implementare este Agenţia Naţională 
a Zonei Montane." 
6.Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
"Art. 5 
Sprijinul financiar prevăzut la art. 4 se acordă beneficiarilor în vederea realizării investiţiilor stabilite prin 
Program." 
7.Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
"Art. 8 
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Programul prevăzut la art. 1 se aplică până la data de 31 decembrie 2022, conform Deciziei Comisiei Europene 
C(2020) 9.360 final care prelungeşte Decizia Comisiei Europene C(2020) 3.123 final. Plăţile aferente 
Programului se acordă până cel târziu la data de 29 decembrie 2023." 
8.La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul constatării faptului că s-au acordat, în mod nejustificat, sume în cadrul prezentului program, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane notifică beneficiarii cu 
privire la obligaţia restituirii acestor sume. 
(3) Dacă beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (2) în termen de 15 zile de la data notificării, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane emite decizii pentru 
recuperarea sumelor nerestituite." 

Art. II 
Legea nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1103 din 27 decembrie 2018, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
"Art. 1 
Se aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, denumit în continuare Program, care 
are ca obiect facilitarea accesului la finanţare în vederea realizării de investiţii pentru înfiinţarea stânelor 
montane de către crescătorii de animale din zona montană." 
2.La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
"(3) Investiţiile prevăzute la alin. (1) respectă prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de 
stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, denumite în continuare 
Orientări, partea a II-a, capitolul 1, secţiunea 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiţii legate de prelucrarea şi 
comercializarea de produse agricole." 
3.La articolul 2, alineatul (4) se abrogă. 
4.Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
"Art. 3 
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) zona montană - teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din 
zona montană, unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 la respectivul ordin; 
b) stâna montană - construcţii unde se fac prelucrarea laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta, 
adăpostind efectivele de animale, precum şi crescătorii de animale; 
c) beneficiari - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare; grupuri de producători înfiinţate 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor 
de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările 
şi completările ulterioare; cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 
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1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; persoane 
juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industria alimentară; 
d) prelucrarea produselor agricole - operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot 
un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în cadrul fermelor care sunt necesare în vederea 
pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzută la punctul 2.4 - 
Definiţii, subpunctul (35) din Orientări." 
5.Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
"Art. 4 
(1) Se instituie o schemă de finanţare prin care beneficiarii Programului primesc maximum 50% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de stâne montane. 
(2) Prin Program un beneficiar poate accesa finanţarea prevăzută la alin. (1) o singură dată. 
(3) Valoarea schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de 
acordare a finanţării, precum şi modalităţile de verificare şi control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Autoritatea de implementare este Agenţia Naţională 
a Zonei Montane." 
6.Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
"Art. 5 
Sprijinul financiar prevăzut la art. 4 se acordă beneficiarilor, aşa cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1) lit. c), în 
vederea realizării investiţiilor." 
7.Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
"Art. 7 
Stânele montane înfiinţate în cadrul acestui program pot asigura prestări de servicii şi altor beneficiari, pe bază 
de contract de prestări servicii." 
8.Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
"Art. 8 
Programul prevăzut la art. 1 se aplică până la data de 31 decembrie 2022, conform Deciziei Comisiei Europene 
C(2020) 9.360 final care prelungeşte Decizia Comisiei Europene C(2020) 3.339 final. Plăţile aferente 
Programului se acordă până cel târziu la data de 29 decembrie 2023." 
9.La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul constatării faptului că s-au acordat, în mod nejustificat, sume în cadrul prezentului program, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane notifică beneficiarii cu 
privire la obligaţia restituirii acestor sume. 
(3) Dacă beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (2) în termen de 15 zile de la data notificării, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane emite decizii pentru 
recuperarea sumelor nerestituite." 

Art. III 
Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi 
prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora 
spontană şi/sau de cultură în zona montană, se modifică după cum urmează: 
1.Titlul va avea următorul cuprins: 
"LEGE privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi 
prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană 
şi/sau de cultură în zona montană" 
2.Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
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"Art. 1 
Se aprobă Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau colectare şi prelucrare a 
fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de 
cultură în zona montană, denumit în continuare Program, care are ca obiect facilitarea accesului la finanţare în 
vederea realizării de investiţii pentru înfiinţarea centrelor." 
3.Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
"Art. 2 
(1) Programul prevăzut la art. 1 vizează realizarea de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau 
colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora 
spontană şi/sau de cultură din zona montană. 
(2) Investiţiile din Program au ca obiectiv valorificarea superioară a produselor montane, limitarea declinului 
sectorului de producţie, în scopul asigurării consumului intern, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, 
cu accent deosebit pe stoparea depopulării. 
(3) Investiţiile prevăzute la alin. (1) respectă prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de 
stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, partea a II-a, capitolul 1, 
secţiunea 1.1.1.1 - Ajutoare pentru investiţii în active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au 
legătură cu producţia agricolă primară sau, după caz, prevederile secţiunii 1.1.1.4 - Ajutoare pentru investiţii 
legate de prelucrarea şi comercializarea de produse agricole." 
4.Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
"Art. 3 
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) zona montană - teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din 
zona montană, unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 la respectivul ordin; 
b) centre de colectare sau centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a 
plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană - construcţii unde se 
face preluarea cantităţilor de fructe de pădure, ciuperci şi/sau de plante medicinale şi aromatice din flora 
spontană şi/sau de cultură şi au loc operaţiuni de sortare, spălare, prelucrare, condiţionare şi depozitare; 
c) beneficiari - producători de fructe de pădure, ciuperci şi/sau plante medicinale şi aromatice din zona 
montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a, capitolul 1, secţiunea 1.1.1.1 - Ajutoare pentru investiţii în 
active corporale şi necorporale în exploataţii agricole care au legătură cu producţia agricolă primară, precum şi 
producători agricoli din zona montană cărora li se aplică prevederile părţii a II-a, capitolul 1, secţiunea 1.1.1.4 - 
Ajutoare pentru investiţii legate de prelucrarea şi comercializarea de produse agricole din Orientările Uniunii 
Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-
2020; 
d) prelucrarea produselor agricole - operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat tot 
un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în cadrul fermelor care sunt necesare în vederea 
pregătirii unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare, astfel cum este prevăzută la punctul 2.4 - 
Definiţii, subpunctul (35) din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi 
forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020. 
(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) lit. c) sunt încadraţi în următoarele categorii: 
a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare; 
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b) grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 
privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; 
e) persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industria alimentară." 
5.La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul cuprins: 
"Art. 4 
(1) Se instituie o schemă de finanţare prin care beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. 
(1) lit. c), primesc, după caz: 
a) 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare a fructelor 
de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură în zona montană; 
b) 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare şi prelucrare 
a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de 
cultură în zona montană. 
(2) Intensitatea sprijinului prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi majorată cu 20 de puncte procentuale pentru 
fiecare dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu 
depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru: 
a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de 
finanţare; 
b) investiţiile care se realizează în zona montană; 
c) investiţii colective - investiţii realizate de către grupurile de producători, cooperative agricole sau cooperaţii, 
prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b)-d). 
....................................................................... 
(5) Valoarea schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de 
acordare a finanţării, precum şi modalităţile de verificare şi control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Autoritatea de implementare este Agenţia Naţională 
a Zonei Montane." 
6.Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
"Art. 5 
Sprijinul financiar prevăzut la art. 4 se acordă beneficiarilor în vederea realizării investiţiilor stabilite prin 
Program." 
7.Articolul 7 va avea următorul cuprins: 
"Art. 7 
Centrele de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor 
medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană, realizate în cadrul acestui 
program, pot asigura prestări de servicii şi altor beneficiari pe bază de contract de prestări servicii." 
8.Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
"Art. 8 
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Programul prevăzut la art. 1 se aplică până la data de 31 decembrie 2022, conform Deciziei Comisiei Europene 
C(2020) 9.360 final care prelungeşte Decizia Comisiei Europene nr. C(2020) 3.492 final. Plăţile aferente 
Programului se acordă până cel târziu la data de 29 decembrie 2023." 
9.La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: 
"(2) În cazul constatării faptului că s-au acordat, în mod nejustificat, sume în cadrul prezentului program, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane notifică beneficiarii cu 
privire la obligaţia restituirii acestor sume. 
(3) Dacă beneficiarii nu restituie sumele prevăzute la alin. (2) în termen de 15 zile de la data notificării, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională a Zonei Montane emite decizii pentru 
recuperarea sumelor nerestituite." 

Art. IV 
La propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul adoptă hotărârile prevăzute la: 
a)art. 4 alin. (5) din Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor 
de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană; 
b)art. 4 alin. (3) din Legea nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor 
montane; 
c)art. 4 alin. (5) din Legea nr. 333/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor 
de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi 
aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană. 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de 
susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, publicată în Monitorul Oficial 
883/07.09.2022 

(1)Se aprobă Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru 
creşterea natalităţii, denumit în continuare Programul. 
(2)Programul se derulează de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în parteneriat cu 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, 
Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia. 
(3)Scopul Programului îl reprezintă sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în 
vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a 
creşterii natalităţii în România. 
(4)Începând cu 1 ianuarie 2023 se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai 
Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, 
în condiţiile legii. 
(5)Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai 
Programului, începând cu data de 1 octombrie 2022. 
(6)Acordarea sprijinului financiar se realizează în baza criteriului "primul venit - primul servit", în limita 
fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. 

Art. 2 
(1)Beneficiarii Programului sunt cuplurile şi persoanele singure care au recomandare din partea unui medic 
specialist să urmeze proceduri medicale de specialitate care să aibă ca rezultat creşterea natalităţii. 



10 
 

(2)Beneficiarii Programului trebuie să fie cetăţeni români şi procedurile medicale de specialitate recomandate 
trebuie să se desfăşoare într-o unitate sanitară sau farmaceutică de pe teritoriul României, autorizată să 
desfăşoare activităţi de acest tip. 
(3)Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie între 20 şi 45 de ani. 
(4)În cadrul Programului, beneficiarii pot primi sprijinul financiar pentru un număr de maximum 3 proceduri în 
fiecare an de derulare a Programului. 
(5)Beneficiarii Programului nu pot aplica, în acelaşi an, atât la programul derulat de Ministerul Familiei, 
Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cât şi la alt program cu acelaşi 
scop, finanţat din fonduri publice, derulat la nivel local sau central. 
(6)Procedurile de specialitate prevăzute la art. 1 pentru care se acordă sprijin vor fi stabilite prin ordinul 
comun prevăzut la art. 5. 

Art. 3 
Cuplurile şi persoanele singure din România care au indicaţie în vederea efectuării procedurilor medicale de 
specialitate recomandate primesc un sprijin financiar în valoare de maximum 15.000 de lei per beneficiar 
pentru decontarea cheltuielilor necesare creşterii natalităţii. 

Art. 4 
(1)Sprijinul financiar se acordă pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului 
Programului, însoţite de documente doveditoare, în două tranşe. 
(2)Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse în format electronic la Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse sau la sediile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi al Agenţiei pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. 
(3)Analiza cererilor şi aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează de către Ministerul Familiei, 
Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. 
(4)Prelucrarea cererii în scopul acordării ajutorului financiar se realizează cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 679/2016 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), precum şi 
ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor. 
(5)Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere, documentele doveditoare, precum şi modalitatea de 
acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotărâri. 

Art. 5 
În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează 
normele de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii 
de şanse şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

√  Decizia primului- ministrului nr. 461/2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea 
exploatării sexuale, abuzului şi a riscurilor asociate traficului de persoane, destinat persoanelor strămutate 
din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, publicată în Monitorul Oficial 883/07.09.2022 
 

Art. 1 
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Grupul de lucru pentru 

prevenirea exploatării sexuale, abuzului şi a riscurilor asociate traficului de persoane, destinat persoanelor 
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strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, denumit în continuare Grupul de 
lucru, organism consultativ, fără personalitate juridică. 
(2)Grupul de lucru funcţionează în coordonarea Comitetului de monitorizare a implementării strategiei 
naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, constituit potrivit Hotărârii Guvernului 
nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-
2022, a Planului naţional de acţiune 2018-2020 şi a Planului naţional de acţiune 2021-2022 pentru 
implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 
(1)Reuniunile Grupului de lucru sunt conduse de către coordonatorul Comitetului de monitorizare a 
implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 sau de o altă 
persoană desemnată în acest sens. 
(2)Grupul de lucru este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor responsabile, la nivel de experţi, având 
componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 
(3)La lucrările Grupului de lucru pot participa, cu statut de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai Ministerului 
Public şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu expertiză directă în domeniul prevenirii traficului 
de persoane şi ai organizaţiilor internaţionale, respectiv Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 
în România şi Platforma ProTECT. 
(4)La propunerea membrilor Grupului de lucru şi cu aprobarea coordonatorului acestuia pot fi invitaţi, în 
funcţie de tematica supusă dezbaterii, reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii şi 
competenţe în domeniu, care pot oferi date şi informaţii relevante pentru buna desfăşurare a lucrărilor, 
precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, organizaţiilor internaţionale şi experţi în domeniile de referinţă. 

Art. 3 
În vederea atingerii scopului prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
100/2022 privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea 
persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, Grupul de lucru îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a)elaborează un pachet destinat prevenirii riscurilor de abuz şi exploatare, constând în materiale de informare 
şi prevenire, precum şi campanii de formare şi informare internă şi publică; 
b)stabileşte mecanismele de monitorizare şi responsabilii cu monitorizarea din partea Grupului de lucru 
pentru analiza progresului în implementarea măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 100/2022. 

Art. 4 
(1)Grupul de lucru constituit se reuneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului. 
(2)Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de către cabinetul consilierului de stat care conduce 
Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile. 

Art. 5 
(1)Grupul de lucru înaintează prim-ministrului informări periodice sau ori de câte ori este necesar. 
(2)Grupul de lucru funcţionează în baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat în cadrul 
Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru 
perioada 2018-2022. 

ANEXĂ: COMPONENŢA Grupului de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului şi a riscurilor 
asociate traficului de persoane, destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie 
temporară în România 
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1.Ministerul Afacerilor Externe 
2.Ministerul Afacerilor Interne 
3.Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului 
4.Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
5.Ministerul Educaţiei 
6.Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse 
7.Ministerul Justiţiei 
8.Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

9.Ministerul Sănătăţii 
10.Ministerul Sportului 
11.Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni 
12.Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 
13.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
14.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi 
15.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
16.Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 
17.Inspecţia Muncii 

 

 


