
M.Of.Nr.468 din 10 mai 2022

ORDONANTA DE URGENTA Nr.63
privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor

 de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc 
de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, 

precum si unele masuri de distribuire a acestuia

   Intrucat criza generata de pandemia de COVID-19 a determinat la nivel national 
luarea unor masuri de natura sanitara si economica care au generat dezechilibre la 
nivelul indicatorilor macroeconomici astfel incat a fost nevoie de o serie de 
interventii pentru a acorda sprijin fie fortei de munca ramase fara loc de munca, 
fie pentru acordarea de granturi IMM-urilor necesare pentru capital de lucru astfel 
incat sa isi poata continua activitatea,
   dat fiind ca, ulterior, prin liberalizarea preturilor la energie ca masura impusa
la nivel international si european s-a generat o crestere fara precedent a pretului 
la energia electrica, gazele naturale, precum si la combustibil care a avut impact 
atat asupra cresterii preturilor la utilitatile publice pentru populatie, precum si 
asupra cresterii preturilor la bunurile de consum, determinand in principal o 
scadere a puterii de cumparare a persoanelor vulnerabile cu impact semnificativ 
asupra standardelor de viata ale populatiei,
   deoarece criza razboiului din Ucraina a determinat la randul sau un impact 
puternic asupra preturilor la bunurile de consum intrucat Ucraina este un mare 
producator si exportator de cereale pentru Uniunea Europeana, iar odata cu 
declansarea razboiului aceste importuri, mai ales la cereale, s-au diminuat 
semnificativ astfel incat impactul asupra pretului la bunurile de consum destinate 
populatiei a fost unul semnificativ,
   dat fiind faptul ca, in mod concret, ca urmare a manifestarii crizei pandemice 
generate de raspandirea virusului SARS-CoV-2, de liberalizarea pretului la energie 
in context european si international, precum si ca urmare a crizei generate de 
invazia Federatiei Ruse asupra Ucrainei, preturile necesare pentru traiul zilnic al 
populatiei au inregistrat cresteri in unele situatii si de peste 50%, in categoria 
acestora incadrandu-se pretul alimentelor de baza: ulei, zahar, faina, orez, precum 
si alte produse de asemenea natura necesare asigurarii unui standard de viata decent
pentru populatie,
   deoarece, ca o consecinta imediata a cresterii preturilor la utilitatile publice 
destinate populatiei, precum si a pretului bunurilor de consum, in special cele 
destinate hranei, a avut loc o crestere care nu poate fi controlata pentru rata 
inflatiei care sa reflectat in cresterea preturilor la marfurile alimentare de 7,1% 
in luna ianuarie 2022 fata de luna ianuarie 2021, dar si la celelalte bunuri de 
consum si servicii, rata medie anuala a inflatiei fiind de 5,1%, iar cea prognozata 
avand in vedere o rata a inflatiei de peste 10%,

in considerarea faptului ca, in aceste conditii, a unei rate a inflatiei
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ridicate, cele mai afectate categorii de populatie sunt cele cu venituri mici, 
considerate categorii sociale vulnerabile, pentru care Guvernul Romaniei trebuie sa 
adopte masuri necesare protectiei temporare impotriva riscului de deprivare 
materiala, dar si a riscului de saracie, masuri care sunt considerate o prioritate 
si din punctul de vedere al politicilor la nivel european, Romania avand propus 
pentru aprobare in cadrul Politicii de coeziune Programul operational Incluziune si 
demnitate sociala cu o valoare de peste 4,2 miliarde euro, din cadrul caruia pot fi 
sustinute o parte dintre masurile de protectie temporara pentru persoanele 
vulnerabile, in acord cu prevederile programului operational,
   luand in considerare faptul ca in cadrul exercitiului financiar 2014-2020 se afla
in derulare Programul operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate (POAD), care 
contribuie la consolidarea coeziunii sociale si la reducerea saraciei extreme, 
finantand, printre altele, sprijin material pentru produse alimentare si mese calde 
pentru categoriile vulnerabile si din cadrul caruia pot fi sustinute o parte dintre 
masurile de protectie temporara pentru persoanele vulnerabile, in acord cu 
prevederile programului operational,
   deoarece, ca urmare a cresterii ratei inflatiei, precum si a cresterii preturilor
la utilitati si la bunurile de consum, cele mai afectate categorii principale de 
populatie raman pensionarii, ale caror venituri au o valoare mai mica de 1.500 lei, 
persoanele cu dizabilitati in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu 
venituri sub 1.500 lei, precum si familiile cu cel putin doi copii aflati in 
intretinere al caror venit este sub 600 lei pe membru de familie, precum si 
familiile monoparentale al caror venit este sub 600 lei pe membru de familie,
   intrucat, conform Strategiei nationale privind incluziunea sociala si reducerea 
saraciei pentru perioada 2022-2027, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 440/2022,
in anul 2018, aproximativ 3,2 milioane de persoane se aflau in deprivare materiala 
severa, iar obiectivul este ca pana in anul 2027 sa se obtina reducerea numarului 
acestor persoane cu cel putin 20% fata de valoarea de referinta aferenta anului 
2020,
   in considerarea faptului ca in lipsa unor masuri concrete si rapide s-ar 
vulnerabiliza si mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanta de 
urgenta, prin diminuarea puterii de cumparare, cu impact semnificativ asupra 
standardelor de viata ale populatiei si prin amplificarea riscului de saracire 
extrema,
   in aceste conditii, elementele mentionate mai sus vizeaza interesul public, iar 
pentru a evita riscul de deprivare materiala severa, precum si riscul de saracire 
severa, masurile de protectie temporara pentru persoanele vulnerabile reprezinta o 
urgenta pentru Guvernul Romaniei, a caror reglementare nu poate fi amanata, motiv 
pentru care se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.
   In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I
Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiect instituirea unor masuri
temporare, constand in acordarea, pana la data de 31 decembrie 2022, a unui sprijin 
material, denumit Sprijin pentru Romania, pentru anumite categorii de persoane 
vulnerabile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Sprijinul material pentru categoriile de persoane vulnerabile prevazute de 
prezenta ordonanta de urgenta are drept scop compensarea unei parti din cheltuielile
cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe 
suport electronic, pentru achizitionarea de produse alimentare si/sau pentru 
asigurarea de mese calde.
   (3) Sprijinul material prevazut la alin. (2) este suportat din bugetul de stat si
din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului operational Incluziune si 
demnitate sociala aferent perioadei de programare 2021-2027 si al Programului 
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operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate (POAD), cu respectarea regulilor de
eligibilitate aplicabile si in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie.
   (4) Sprijinul material acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat
prestatiilor sociale, nu se considera venit in intelesul art. 8 alin. (1) din Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si nu se ia in calcul la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 
416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr.277/2010 privind 
alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de 
protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificarile 
ulterioare.
   (5) Contravaloarea masurii acordate prin intermediul tichetului social pe suport 
electronic acordat potrivit prevederilor prezentei ordonante reprezinta venit 
neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai 
jos au urmatoarele semnificatii:
   a) beneficiari - persoane apartinand unor grupuri vulnerabile mentionate la art. 
3 alin. (1), care sunt afectate de cresterea pretului utilitatilor publice si a 
pretului bunurilor de consum, dar si de cresterea ratei inflatiei si care urmeaza sa
beneficieze incepand cu luna iunie 2022 de sprijin material sub forma de tichet 
social pe suport electronic pentru a fi protejate impotriva riscului de deprivare 
materiala si riscului de saracie extrema;
   b) familie - familia conform prevederilor art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) tichet social - forma de acordare a sprijinului material prevazut la art. 1 
alin. (2), asimilat biletelor de valoare si beneficiilor de asistenta sociala, emis 
pe suport electronic de catre unitatile emitente autorizate potrivit Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile 
ulterioare, utilizat in limita valorii nominale si a conditiilor de utilizare 
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
   d) sprijin material - sprijin asimilat beneficiarilor de asistenta sociala 
prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) si art. 9 alin. (1) lit. a)-c) din Legea 
asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
acordat categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa partial cresterea 
preturilor la bunurile de consum, sub forma unui tichet social pe suport electronic,
asimilat biletelor de valoare si beneficiilor de asistenta sociala, destinat 
achizitiei de produse alimentare si de mese calde, in conditiile prevazute de 
prezenta ordonanta de urgenta;
   e) risc de deprivare materiala - risc de precaritate alimentara pentru acele 
categorii de persoane al caror nivel de venit pe membru de familie este sub 
nivelul/valoarea cosului de consum zilnic, minim, pentru produsele alimentare 
stabilit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind structura cosului
minim de consum pentru un trai decent in Romania, aprobata prin Legea nr. 554/2001, 
cu modificarile si completarile ulterioare, privind structura cosului minim de 
consum pentru un trai decent in Romania;
   f) risc de saracie extrema - risc asociat acelor categorii de persoane al caror 
venit mediu pe membru de familie se situeaza sub nivelul venitului minim garantat 
pentru o persoana singura, prevazut de legislatia in vigoare, si prin care se 
acopera doar partial cheltuielile pentru procurarea produselor alimentare pentru 
evitarea riscului de infometare;
   g)unitati emitente de tichete sociale - unitati autorizate potrivit Legii nr. 
165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a emite tichete sociale
pe suport electronic pentru alimente si mese calde pentru categoriile de persoane si
in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
   h) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale - autoritate publica centrala, cu 
responsabilitati si competente in domeniul politicilor si serviciilor publice, care 
are rolul de a stabili si a furniza lista privind categoriile de beneficiari 
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prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, prin grija entitatilor aflate sub 
autoritatea, in coordonarea sau in subordinea acestuia;
   i) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene - autoritate publica centrala
cu responsabilitati si competente in domeniul managementului si coordonarii 
fondurilor externe nerambursabile, care are in gestionare Programul operational 
Incluziune si demnitate sociala si Programul operational Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate si deconteaza, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale 
aplicabile, cheltuielile efectuate pentru tichetul social pe suport electronic, in 
vederea acordarii de sprijin material categoriilor de persoane defavorizate;
   j) unitate de implementare - structura de specialitate din cadrul Ministerului 
Investitiilor si Proiectelor Europene, respectiv Directia de implementare POAD, cu 
rol de beneficiar al finantarii nerambursabile aferente Programului operational 
Incluziune si demnitate sociala si Programului operational Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate, pentru cheltuielile care urmeaza a fi decontate din fonduri externe 
nerambursabile;
   k) unitati afiliate - unitati de comercializare a produselor alimentare si/sau 
unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de 
unitati care comercializeaza masa calda si care se afla pe lista unitatii emitente a
tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde;
   l) conventie - act juridic incheiat in baza prevederilor prezentei ordonante de 
urgenta intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Compania Nationala
„Posta Romana“ - S.A., care stabileste modalitatea de etichetare, colectare si 
distributie a tichetelor sociale emise pe suport electronic.

Capitolul II
Categorii de persoane si familii beneficiare de sprijin material.

 Reguli de acordare a sprijinului material

Vezi: ORDIN Nr. 846/2022 pentru aprobarea modelului cererii, al declaratiei pe 
propria raspundere, precum si al situatiei centralizatoare in vederea acordarii 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde
   Art. 3. - (1) Beneficiaza de sprijin material sub forma de tichete sociale emise 
pe suport electronic urmatoarele categorii de persoane si familii, denumite in 
continuare beneficiari:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta 
caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi acordate in baza legilor cu
caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii 
sectoriale, ale caror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
   b) persoanele - copii si adulti -, incadrate in grad de handicap grav, accentuat 
sau mediu, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 
lei;
   c) familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri nete lunare 
pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
   d) familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie 
sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
   e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social in conditiile Legii nr. 
416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
   f) persoanele fara adapost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit 
prevederilor legale in vigoare.
   (2) Persoanele care se incadreaza in mai multe categorii dintre cele prevazute la
alin. (1) beneficiaza de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte
la data acordarii acestuia.
   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care familiile 
prevazute la alin. (1) lit. c)-e) au un membru de familie ce face parte din 
categoriile de beneficiari prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), sprijinul material
se cumuleaza.
   (4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevazute la 
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alin. (1) care la data acordarii sprijinului nu au domiciliul in Romania sau care nu
fac dovada ca locuiesc in Romania, potrivit legii, precum si persoanele care executa
pedepse privative de libertate ori beneficiaza de servicii sociale in regim 
rezidential, publice sau private.
   Art. 4. - (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin venituri, in cazul 
persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), se inteleg:
   a) venituri din pensii acordate in sistemul public de pensii;
   b) venituri din pensii acordate in sistemele neintegrate sistemului public de 
pensii;
   c) venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de
casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale;
   d) venituri din indemnizatia sociala pentru pensionari acordata in baza 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizatiei 
sociale pentru pensionari, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
   e) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
   f) indemnizatia de acomodare acordata in baza Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) indemnizatia pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa 
intre 3 si 7 ani, acordata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  
   h) veniturile neimpozabile prevazute la art. 62 lit. b), c), n), q) si r) din 
Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
   i) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea 
nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
   j)venituri din investitii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
   k) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite 
conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
   l) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111 
din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
   m) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117 din Legea nr. 
227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Nivelul veniturilor nete lunare aferent categoriilor de beneficiari prevazute
la art. 3 alin. (1) se determina pe baza tuturor veniturilor cumulate prevazute la 
alin. (1).
   (3) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. a)-h) sunt, dupa caz, cele din luna 
anterioara celei in care se efectueaza plata sprijinului sau pentru care s-a 
efectuat plata impozitelor si contributiilor prevazute de Legea nr. 227/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in luna anterioara celei in care se 
efectueaza plata sprijinului.
   (4) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. i)-m) sunt cele realizate in anul 
2021.

Capitolul III
Valoarea nominala a sprijinului material sub forma de 
tichete sociale pe suport electronic pentru alimente 

si mese calde. Reguli de emitere si distributie a acestora

   Art. 5. - Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport 
electronic are o valoare nominala de 250 lei si se acorda o data la doua luni 
categoriilor de beneficiari prevazute de art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanta de 
urgenta. Sumele acordate pot fi utilizate in termen de 12 luni de la data fiecarei 
alimentari.
   Art. 6. - (1) Tichetul social pe suport electronic este asimilat biletelor de 
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valoare si este emis de catre unitatile emitente definite la art. 5 din Legea nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile 
ulterioare, conform prevederilor legale in vigoare.   
   (2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese 
calde emise nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de 
preschimbare in numerar.
   (3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese 
calde pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si 
numai pentru achizitionarea de produse alimentare si de mese calde pentru care au 
fost emise.
   (4) Se interzice unitatilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele 
sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde.
   (5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese 
calde se alimenteaza o data la doua luni cu valoarea nominala mentionata la art. 5.
   (6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese 
calde pot fi utilizate numai la unitatile afiliate care au incheiat cu unitatea 
emitenta selectata de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene 
contracte de prestari servicii/protocoale/conventii/acorduri sau orice alt document 
care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor.
   (7) Unitatile afiliate care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale 
potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind 
obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a evidentia
pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se incadreaza 
in categoria produse alimentare si masa calda, asa cum aceasta este definita de 
prezenta ordonanta de urgenta, care urmeaza sa fie achitata cu tichete sociale pe 
suport electronic pentru produse alimentare si mese calde. Pentru aceste bonuri 
fiscale poate fi selectata ca tip de plata valoarea 9 „Alte metode“ din 
nomenclatorul pentru tipul de plata, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor 
prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora,
structura XML a fisierelor prevazute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele 
metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri 
utilizate in schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere 
si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu 
modificarile ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal avand 
obligatia sa completeze campul editabil aferent tipului de plata cu sintagma 
„ALIMENTE/MASA CALDA“, atunci cand caracteristicile tehnice ala aparatului de marcat
electronic fiscal permit acest lucru.
   (8) Valoarea nominala a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde acordate beneficiarilor nu poate sa fie diminuata in niciun
mod.
   (9) Suportul electronic al tichetului social trebuie sa aiba inscrise sau stocate
intr-un alt mod in acesta elementele obligatorii prevazute la art. 23 alin. (2) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de
valoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare, avand inscris numele „TICHET SOCIAL ELECTRONIC“.

Art. 7. - (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si
mese calde se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor, 
denumite in continuare unitati emitente.
   (2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei 
de functionare, acordata de Ministerul Finantelor, potrivit criteriilor stabilite 
prin ordin al ministrului finantelor, pentru unitatile emitente nou-autorizate. 
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Pentru unitatile emitente deja autorizate se vor aplica prevederile art. 24.
   (3) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si 
sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene 
si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea 
prevederilor alin. (1) si (2).   
   (4) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea 
circulatiei tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si 
mese calde in conditii de siguranta.
   (5) Unitatile emitente actualizeaza lunar sau la cererea Ministerului 
Investitiilor si Proiectelor Europene lista unitatilor afiliate care accepta tichete
sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde.
   (6) Unitatile emitente sunt obligate sa selecteze unitatile afiliate care accepta
tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde pe baza
unor proceduri transparente si nediscriminatorii, potrivit art. 7 alin. (12), astfel
incat sa acopere intreaga arie de beneficiari ai tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru produse alimentare si mese calde. Lista unitatilor afiliate se 
publica defalcat pe judete/localitati pe site-ul oficial al unitatilor emitente, 
precum si al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene. Unitatile emitente 
au obligatia de a organiza activitatea de informare a beneficiarilor, precum si de a
raspunde solicitarilor acestora cu privire la unitatile afiliate.
   (7) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati 
distincte, prin care se vireaza sumele reprezentand incasarile si platile aferente 
valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare
si mese calde, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in 
temeiul contractului de achizitie publica incheiat cu Ministerul Investitiilor si 
Proiectelor Europene.
   (8) Unitatile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot 
incheia contracte cu organizatii care administreaza schema/aranjamentul de plata ori
alte organizatii specializate, dupa caz.
   (9) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene vireaza unitatii emitente 
sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si
mese calde, astfel:
   a) valoarea nominala a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde - intr-un cont distinct de disponibil cu afectatiune 
speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza 
sumele incasate in conturile prevazute la alin. (7), deschise la institutii de 
credit;
   b) costul aferent emiterii suportului electronic - in contul deschis la 
Trezoreria Statului, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (10) Sumele derulate prin operatiunile cu tichete sociale pe suport electronic 
pentru produse alimentare si mese calde de catre unitatile emitente nu pot fi 
utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri in alte scopuri.
   (11) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, pe baza contractului de 
achizitie publica legal incheiat, transfera catre unitatea emitenta contravaloarea 
nominala a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese
calde distribuite beneficiarilor si achita unitatilor emitente de tichete sociale 
costul emiterii suportului electronic.
   (12) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru produse alimentare si mese calde de catre Ministerul Investitiilor
si Proiectelor Europene se realizeaza in conditiile legislatiei in vigoare privind 
achizitiile publice. La estimarea valorii contractului de achizitie publica se ia in
calcul costul serviciilor prestate in scopul emiterii suportului electronic, dar nu 
include valoarea nominala a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
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alimentare si mese calde.
   (13) In situatia in care Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene 
primeste sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de 
urgenta de catre unitati afiliate, acesta va notifica unitatea emitenta care are 
obligatia de a restrictiona utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic 
pentru produse alimentare si mese calde numai la anumite unitati afiliate, pentru 
serviciile specifice de comercializare a produselor alimentare si servire a meselor 
calde.
   (14) Valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare 
si mese calde emise pe suport electronic nu poate fi transferata beneficiarilor pe 
suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, Ministerul 
Investitiilor si Proiectelor Europene nu a achitat unitatii emitente, integral, 
contravaloarea nominala a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii 
acestora pe suport electronic.
   Art. 8. - (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde este valabil numai daca are inscrise pe suportul electronic
sau stocate intr-un alt mod in acesta urmatoarele mentiuni:
   a) numele si adresa emitentului si datele sale de identificare;
   b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
   c) numele, prenumele si codul numeric personal al beneficiarului. In cazul 
persoanelor fara adapost, va contine doar numele si prenumele beneficiarului;
   d) interdictia de a fi utilizat pentru alte scopuri decat cel pentru care a fost 
emis.
   (2) Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru 
produse alimentare si mese calde numai in reteaua unitatilor afiliate, pe baza 
actului de identitate.
   (3) Obligativitatea prezentarii actului de identitate prevazuta la alin. (2) nu 
se aplica persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. f), acestea avand obligatia
sa prezinte un document eliberat de autoritatile publice locale care sa ateste 
identitatea beneficiarului.
   (4) Sprijinul material acordat prin intermediul tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru produse alimentare si mese calde se utilizeaza pe perioada de 
valabilitate a acestora. Eventualele sume ramase neutilizate aferente tichetelor 
sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde se returneaza 
unitatii de implementare din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
Europene de catre unitatea emitenta, in termen de 30 de zile de la data expirarii 
duratelor de valabilitate ale acestora.
   (5) Unitatea emitenta de tichete sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde are obligatia ca odata cu emiterea acestora sa asigure 
masurile necesare pentru ca beneficiarii sa poata identifica si cunoaste reteaua de 
unitati afiliate care comercializeaza produse alimentare si/sau servesc masa calda 
pe raza localitatii de domiciliu sau resedinta a acestora ori in a caror evidenta a 
administratiilor publice locale se afla.
   (6) Etichetarea, colectarea si distributia tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru sprijin material se realizeaza de catre Compania Nationala „Posta 
Romana“ - S.A.
   (7) Dupa emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde, unitatea emitenta are obligatia punerii la dispozitia 
Companiei Nationale „Posta Romana“ - S.A., in vederea distribuirii catre 
beneficiari, conform tabelelor centralizatoare comunicate de Ministerul 
Investitiilor si Proiectelor Europene pe baza listelor transmise de Ministerul 
Muncii si Solidaritatii Sociale.
   Art. 9. - (1) Identificarea categoriilor de beneficiari se realizeaza, dupa cum 
urmeaza:
   a) in cazul celor prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a), de catre Casa Nationala 
de Pensii Publice, respectiv de catre casele de pensii sectoriale si reprezinta 
beneficiarii aflati in plata, in luna de plata anterioara celei pentru care se 
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efectueaza plata sprijinului;
   b) in cazul celor prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b)-f), de catre Agentia 
Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si reprezinta beneficiarii cu drepturi 
de prestatii sociale stabilite in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite in baza Legii nr. 
416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si drepturi de alocatie pentru
sustinerea familiei stabilite in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, aflati in evidenta in luna anterioara celei
pentru care se efectueaza plata sprijinului.
   (2) In elaborarea listelor privind beneficiarii eligibili pentru sprijinul 
material, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale se va asigura, prin 
institutiile aflate in subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la 
eligibilitatea beneficiarilor prevazuti la art. 3 alin. (1) in corelare cu 
prevederile art. 4 alin. (1) si (2). In cadrul listelor comunicate Ministerului 
Investitiilor si Proiectelor Europene de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii 
Sociale va fi mentionat si domiciliul beneficiarilor.   
   (3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Nationale de Pensii Publice 
listele asumate cu beneficiarii prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. a) aflati in 
evidenta acestora, intocmite potrivit modelului stabilit in conditiile art. 10 alin.
(1), in vederea integrarii si transmiterii de catre Casa Nationala de Pensii Publice
a listei finale la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, cu cel mult 3 zile 
lucratoare inainte de transmiterea situatiei catre Ministerul Investitiilor si 
Proiectelor Europene.
   (4) Familiile cu copii care nu beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei
pot solicita acordarea sprijinului material prevazut de prezenta ordonanta de 
urgenta, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si d), 
prin depunerea de catre reprezentantul familiei a unei cereri si a unei declaratii 
pe propria raspundere la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau 
resedinta ori locuiesc efectiv, asa cum sunt acestea definite la art. 10 din Legea 
nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Pe baza cererilor si a declaratiilor pe propria raspundere depuse in 
conditiile alin. (4) primaria intocmeste situatia centralizatoare a familiilor ce 
indeplinesc conditiile de acordare a sprijinului.
   (6) Modelul cererii, al declaratiei pe propria raspundere, precum si al situatiei
centralizatoare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii 
sociale, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.   
   (7) Primaria intocmeste aceeasi situatie pentru persoanele fara adapost aflate, 
dupa caz, in evidenta sa, sau care au depus cererea si declaratia pe propria 
raspundere, prevazute la alin. (4).
   (8) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (5) si (7) se transmite in format
electronic pana la data de 5 a lunii la agentia judeteana pentru plati si inspectie 
sociala, denumita in continuare agentie teritoriala, care centralizeaza situatiile 
la nivelul judetului in termen de maximum 2 zile si le trimite la Agentia Nationala 
pentru Plati si Inspectie Sociala pentru centralizare la nivelul intregii tari.
   (9) Verificarea conditiilor de venit prevazute pentru categoriile de beneficiari 
prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), pe baza veniturilor prevazute la art. 4, 
se face exclusiv de catre Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala, potrivit dispozitiilor art. 701 alin. (1) lit. a) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare.
   Art. 10. - (1) Pentru asigurarea sprijinului material sub forma de tichet social 
pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde, Ministerul Muncii si 
Solidaritatii Sociale transmite Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene 
situatiile centralizatoare la nivel national, primite de la entitatile aflate in 
subordonarea/coordonarea/autoritatea acestuia, la termenele si in formatul stabilit 
prin ordin al ministrului investitiilor si proiectelor europene, al ministrului 
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finantelor si al ministrului muncii si solidaritatii sociale, emis in termen de 5 
zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care se 
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) Datele personale ale beneficiarilor urmeaza sa fie colectate, stocate si 
gestionate cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protectia datelor), precum si a legislatiei nationale aplicabile domeniului 
protectiei datelor.
   Art. 11. - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale actualizeaza lunar, inainte
de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde, listele cu beneficiarii stabiliti conform art. 9 alin. 
(1)-(3), cu evidentierea separata a modificarilor intervenite fata de listele 
anterioare, iar pentru beneficiarii nou introdusi vor fi eliberate noi suporturi 
electronice.
   Art. 12. - In cazul in care beneficiarul sprijinului material nu se mai 
incadreaza in categoriile prevazute la art. 3 alin. (1), unitatea de implementare 
din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, in baza informarilor 
de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, are obligatia de anunta unitatile 
emitente in termen de maximum 5 zile lucratoare de la certificarea situatiei 
inregistrate, in vederea sistarii utilizarii sprijinului material primit prin 
intermediul tichetului social pe suport electronic.
   Art. 13. - (1) Ministerul Investitiei si Proiectelor Europene incheie, in baza 
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, o conventie cu Compania Nationala 
„Posta Romana“ - S.A. pentru etichetarea, colectarea si distributia tichetelor 
sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde in termen de 10
zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de 
primire, prin Compania Nationala „Posta Romana“ - S.A. In cazul persoanelor fara 
adapost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde se face de catre Compania Nationala „Posta Romana“ - S.A. 
la primarie si vor fi distribuite prin grija acesteia, pe baza de tabel nominal, 
care se transmite ulterior Companiei Nationale „Posta Romana“ - S.A.
   (3) Serviciile de utilitate publica de etichetare, colectare si distributie pe 
baza listelor de beneficiari comunicate periodic aferente tichetelor sociale pe 
suport electronic vor fi realizate de catre Compania Nationala „Posta Romana“ -
S.A., in baza conventiei incheiate cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor 
Europene si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta la o valoare determinata 
prin aplicarea unui procent de maximum 0,6% din valoarea bugetului masurii temporare
„Sprijin pentru Romania“ prevazut la art. 17 alin. (1) din prezenta ordonanta de 
urgenta.
   (4) Conditiile si termenele in care se asigura transmiterea tichetului social 
emis pe suport electronic se stabilesc prin conventia incheiata intre Ministerul 
Investitiilor si Proiectelor Europene si Compania Nationala „Posta Romana“ - S.A.
   Art. 14. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite 
in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
   a) utilizarea de catre beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic 
pentru produse alimentare si mese calde in alt scop decat cel prevazut de prezenta 
ordonanta de urgenta;
   b) solicitarea de catre beneficiari si/sau furnizarea de numerar in schimbul 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde sau 
pentru fractiuni din acestea;
   c) refuzul nejustificat al unitatilor afiliate de a accepta tichete sociale pe 
suport electronic pentru produse alimentare si mese calde. Refuzul este justificat 
daca exista o suspiciune rezonabila privind autenticitatea tichetelor sociale pe 
suport electronic pentru produse alimentare si mese calde sau identitatea dintre 

Lex www.program-legislativ.ro

ETO, tel. 0256-487402 Pag. 10 / 15



titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde si destinatarul 
final al acestora;
   d) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde contra unei fractiuni de pret sau a altor bunuri/servicii 
decat cele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
   a) intre 1,5 si 2 puncte-amenda, faptele prevazute la alin. (1) lit. a) si c);
   b) intre 3 si 4 puncte-amenda, fapta prevazuta la alin. (1) lit. b);
   c) intre 14 si 20 puncte-amenda, faptele prevazute la alin. (1) lit. d).
   (3) Constituie contraventie fapta unitatii emitente de a alimenta tichetele 
sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde cu 
nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) si se sanctioneaza cu amenda intre 10 si
14 puncte-amenda.
   (4) Constituie contraventie fapta unitatii emitente de a emite tichete sociale pe
suport electronic pentru produse alimentare si mese calde cu nerespectarea 
prevederilor art. 8 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda intre 10 si 14 puncte-
amenda.  
   (5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 4 si 7 puncte-
amenda acceptarea de catre unitatea afiliata de tichete sociale pe suport electronic
pentru produse alimentare si mese calde de la alte persoane decat destinatarul 
final.
   (6) Un punct-amenda reprezinta contravaloarea unui salariu de baza minim brut pe 
tara garantat in plata, stabilit in conditiile legii.
   Art. 15. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la
art. 14 se realizeaza de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului 
Investitiilor si Proiectelor Europene sau de catre alte organe abilitate in 
conditiile legii.
   (2) Contraventiilor prevazute la art. 14 le sunt aplicabile dispozitiile 
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
   Art. 16. - (1) Ministerul Finantelor poate dispune masura suspendarii 
autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cazul nerespectarii 
dispozitiilor art. 7 alin. (2), (3) si (7).
   (2) Ministerul Finantelor poate dispune masura retragerii autorizatiei de 
functionare eliberate unitatilor emitente in urmatoarele situatii:
   a) in cazul nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al 
ministrului finantelor in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare;
   b) in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 7 alin. (9).
   (3) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face de catre o 
echipa de specialisti a carei componenta se aproba prin ordin al ministrului 
finantelor.
   (4) Acordarea autorizatiei de functionare unitatilor emitente si dispunerea 
masurii de suspendare/retragere a acesteia in urma constatarii situatiilor prevazute
la alin. (1) si (2) se fac de catre o comisie a carei componenta si procedura de 
lucru se aproba prin ordin al ministrului finantelor.

Capitolul IV
Bugetul masurii temporare „Sprijin pentru Romania“. 

Reguli pentru lansarea apelului de proiecte si de decontare 
a cheltuielilor din bugetul de stat, precum si din fonduri externe nerambursabile

   Art. 17. - (1) Bugetul masurii temporare „Sprijin pentru Romania“, acordata prin 
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intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru perioada 1 iunie 2022-31 
decembrie 2022, se stabileste la suma de 3.100.000 mii lei cu sursa de finantare de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene,
precum si din fonduri europene nerambursabile, in conformitate cu regulile de 
eligibilitate si normele comunitare si nationale aplicabile Programului operational 
Incluziune si demnitate sociala si Programului operational Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate, prin unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investitiilor 
si Proiectelor Europene in calitate de beneficiar de fonduri europene 
nerambursabile.
   (2) Din bugetul de stat pentru acordarea de tichete sociale se suporta 
cheltuielile pentru categoriile de beneficiari prevazuti la art. 3 alin. (1) 
privind:
   a) cheltuieli cu valoarea nominala a tichetului social pe suport electronic 
aferente categoriilor de beneficiari neeligibili conform Programului operational 
Incluziune si demnitate sociala si Programului operational Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate;
   b) cheltuieli declarate neeligibile de catre autoritatile competente indiferent 
de cauzele care au condus la efectuarea acestora, cu conditia ca acestea sa fie 
realizate pentru implementarea prezentelor masuri de sprijin;
   c) cheltuieli de etichetare, colectare si distributie realizate potrivit art. 13 
alin. (3);
   d) cheltuielile pentru emiterea suporturilor electronice.
   (3) Cheltuielile prevazute la alin. (2) reprezinta cheltuieli neeligibile 
necesare implementarii masurilor temporare de sprijin sub forma tichetelor sociale 
pe suport electronic, se adauga la cheltuielile eligibile ale proiectului si se 
cuprind in anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
Europene.
   Art. 18. - In anul 2022, odata cu intrarea in vigoare a prezentei ordonantei de 
urgenta, pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic, prin derogare de 
la prevederile art. 20 alin. (1) si (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.
317/2021, precum si prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (3) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul 
european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, 
Fondul pentru o tranzitie justa, ulterior transmiterii in sistemul pentru 
managementul fondurilor al Uniunii Europene, denumit in continuare SFC, a 
Programului operational Incluziune si demnitate sociala, in limita valorii prevazute
pentru prioritatea 9 - Ajutorarea persoanelor defavorizate, se autorizeaza 
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de ordonator principal
de credite, prin autoritatea de management, sa introduca anexa nr. 3/54/25 la 
bugetul acestuia, precum si creditele de angajament si creditele bugetare aferente 
prioritatii 9 - Ajutorarea persoanelor defavorizate.
   Art. 19. - Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului operational 
Incluziune si demnitate sociala sa emita avizul de principiu pentru formularul F1 -
Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare care vizeaza acordarea unor 
tichetele sociale pe suport electronic, pentru achizitionarea de produse alimentare 
si/sau pentru asigurarea de mese calde, intocmit de catre unitatea de implementare 
din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, care cuprinde 
valoarea totala a proiectului.
   Art. 20. - (1) Din fonduri europene nerambursabile se deconteaza categoriile de 
cheltuieli eligibile stabilite in conformitate cu regulile de eligibilitate si 
grupul-tinta din cadrul Programului operational Incluziune si demnitate sociala si 
Programului operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate.
   (2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se deconteaza din fonduri europene 
nerambursabile ale Programului operational Incluziune si demnitate sociala numai 
dupa aprobarea programului operational prin decizie a Comisiei Europene, dupa 
lansarea apelului de proiecte de catre autoritatea de management al programului 
operational si incheierea de catre autoritatea de management a deciziei de finantare
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cu unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
Europene.
   (3) In sensul art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului
European si al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozitiilor comune 
privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european Plus, Fondul
de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european pentru afaceri 
maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare aplicabile 
acestor fonduri, precum si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului 
pentru securitate interna si Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul
frontierelor si politica de vize, pentru decontarea cheltuielilor din cadrul 
Programului operational Incluziune si demnitate sociala, este necesara incheierea 
deciziei de finantare intre unitatea de implementare din cadrul Ministerului 
Investitiilor si Proiectelor Europene si Autoritatea de management al Programului 
operational Incluziune si demnitate sociala, anterior datei de 31 decembrie 2022.
   (4) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se deconteaza din fonduri europene 
nerambursabile ale Programului operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate 
numai dupa aprobarea modificarii programului operational prin decizie a Comisiei 
Europene.
   (5) In sensul art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor
european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru decontarea cheltuielilor 
din cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate, este 
necesara incheierea deciziei de finantare intre unitatea de implementare din cadrul 
Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si Autoritatea de management al 
Programului operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate, anterior datei de 31 
decembrie 2022.
   (6) In cazul in care la data incheierii contractului de finantare intre unitatea 
de implementare din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si 
Autoritatea de management al Programului operational Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate, modificarea Programului operational Ajutorarea persoanelor 
dezavantajate nu este aprobata prin decizie a Comisiei Europene, cheltuielile vor fi
decontate doar dupa aprobarea modificarii programului operational. In acest caz, vor
fi introduse, in cadrul deciziei de finantare, prevederi contractuale privind 
momentul decontarii cheltuielilor efectuate.
   (7) Pentru decontarea cheltuielilor cu tichetele sociale emise pe suport 
electronic din fonduri externe nerambursabile, prevazute la art. 20 alin. (1), 
aferente Programului operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate pentru 
perioada de programare 2014-2020 si Programului operational Incluziune si demnitate 
sociala pentru perioada de programare 2021-2027, realizate in perioada de 
valabilitate a acestora, se autorizeaza ordonatorul principal de credite cu rol de 
autoritate de management pentru programele operationale sa efectueze rambursarile 
catre unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
Europene pentru cheltuielile efectuate in limita creditelor de angajament si a celor
bugetare aprobate cu aceasta destinatie, potrivit legii, pentru toate categoriile de
cheltuieli cu tichetele sociale realizate in perioada de valabilitate a acestora, 
care se inscriu in conditiile de eligibilitate si ale grupului-tinta specifice 
programului operational.
   Art. 21. - (1) Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului 
operational pentru Incluziune si demnitate sociala, pentru perioada de programare 
2021-2027, sa lanseze apelul de proiecte destinat categoriilor de persoane 
defavorizate beneficiare de tichete sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde, astfel incat acestea sa fie protejate impotriva riscului 
de deprivare materiala si riscului de saracie extrema.
   (2) Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului operational pentru 
Incluziune si demnitate sociala, pentru perioada de programare 2021-2027, sa incheie
decizia de finantare pentru apelul de proiecte lansat potrivit alin. (1) in limita 
creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie.
   (3) Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului operational pentru 
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Incluziune si demnitate sociala, pentru perioada de programare 2021-2027, sa 
autorizeze cheltuieli si sa efectueze plati aferente deciziei de finantare incheiate
potrivit alin. (2) dupa aprobarea programului operational prin decizie a Comisiei 
Europene, in limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie.
   Art. 22. - (1) Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului 
operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate, pentru perioada de programare 
2014-2020, sa lanseze apelul de proiecte destinat categoriilor de persoane 
defavorizate beneficiare de tichete sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare si mese calde, astfel incat acestea sa fie protejate impotriva riscului 
de deprivare materiala si riscului de saracie extrema.
   (2) Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului operational 
Ajutorarea persoanelor dezavantajate, pentru perioada de programare 2014-2020, sa 
incheie decizia de finantare pentru apelul de proiecte lansat potrivit alin. (1) in 
limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie.   
(3) Se autorizeaza Autoritatea de management al Programului operational Ajutorarea 
persoanelor dezavantajate, pentru perioada de programare 2014-2020, sa autorizeze 
cheltuieli si sa efectueze plati aferente deciziei de finantare incheiate potrivit 
alin. (2) in limita creditelor de angajament si a creditelor bugetare aprobate cu 
aceasta destinatie dupa aprobarea modificarii programului operational prin decizie a
Comisiei Europene.
   Art. 23. - Categoriile de cheltuieli efectuate cu valoarea nominala a tichetului 
social emis pe suport electronic, in perioada de valabilitate a acestuia, care nu 
pot fi decontate din fonduri europene nerambursabile pentru neincadrarea in 
categoriile de cheltuieli eligibile, neincadrarea in categoriile de beneficiari-
tinta ai Programului operational Incluziune si demnitate sociala si Programului 
operational Ajutorarea persoanelor dezavantajate raman cheltuieli definitive ale 
bugetului de stat.

Capitolul V
Dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 24. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 
165/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile emitente care detin 
autorizatii de functionare potrivit legii la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta sunt autorizate de catre Ministerul Finantelor pentru emiterea 
tichetului social pe suport electronic asimilat bonurilor de valoare si beneficiilor
sociale, prin simpla notificare, depusa la Ministerul Finantelor insotita de 
documentele justificative pentru dovedirea calitatii de unitate emitenta, fara a mai
fi necesara emiterea altor reglementari legale in acest sens.
   Art. 25. - Autorizatia de functionare mentionata la art. 24 se va elibera prin 
grija Ministerului Finantelor in termen de 3 zile de la data depunerii notificarii 
insotite de documentele justificative.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCA

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul investitiilor 
                        si proiectelor europene,

                        Marcel-Ioan Bolos
                        Ministrul muncii 

                        si solidaritatii sociale,
                       Marius-Constantin Budai
                        Ministrul cercetarii, 

                        inovarii si digitalizarii,
                         Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul dezvoltarii,
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                         lucrarilor publice 
                          si administratiei,
                         Cseke Attila-Zoltán

                          Ministrul finantelor,
                        Adrian Caciu

   Bucuresti, 9 mai 2022.
   Nr. 63.
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