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         NR. 4071 / 16.03.2022 

 
DIRECŢIA TEHNICĂ       
     
 
 

COMUNICAT ÎN BAZA HOTĂRÂRII DE GUVERN nr. 337/12.03.2022 
       
Conform art.3, din Hotărâre de Guvern nr. 337/12.03.2022 
     (1) cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat 
din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarii Deciziei de punere în 
aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv 
de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept 
efect introducerea unei protecţii temporare beneficiază de gratuitate la transportul rutier naţional sau 
internaţional, după caz, pe perioada staţionării temporare sau a tranzitării teritoriului României, în 
baza actelor de identitate, a documentelor temporare de identitate, de rezidenţă sau a permiselor 
eliberate de autorităţile române. 
    (2)  Transportul rutier naţional şi/sau internaţional al persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face 
în baza hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă sau a Comitetului Municipiului 
Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, care va cuprinde numărul de persoane care necesită 
transport, localitatea de îmbarcare şi traseul. 
    (3)  Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, stabileşte capacităţile de transport disponibile în 
vederea satisfacerii necesitaţii de transport rutier, pe baza disponibilităţii transmise de operatorii de 
transport rutier de persoane către consiliile judeţene şi a datelor puse la dispoziţie de reprezentantul 
Autorităţii Rutiere Române din cadrul comitetului. Prin capacitate de transport se înţelege numărul 
de locuri pe scaune din autovehicul. 
    (4)  Stabilirea operatorului de transport rutier de persoane se face în mod transparent, în funcţie 
de ordinea de înregistrare a disponibilităţii, timpul de disponibilizare a autovehiculelor şi capacitatea 
de transport care poate asigura nevoile de transport. 
    (5)  Consiliile judeţene pun la dispoziţie, pe site-ul web al instituţiei, datele de contact în vederea 
transmiterii de către operatorii de transport rutier de persoane a disponibilităţii şi capacităţii de 
transport prevăzute la alin. (3). 
    (6) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înscrise într-un document intitulat „Decont pentru 
transportul rutier - HELP UKRAINE“, întocmit în trei exemplare, prevăzut în anexa nr. 3, care este 
însoţit de hotărârea prevăzută la alin. (2). 
    (7)  Decontarea contravalorii transportului prevăzut la alin. (1) se face, în urma transmiterii de 
către operatorul de transport rutier a solicitării de decontare către Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, în valoare maximă de: 
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    a) 0,2 lei/persoană/km, pentru transportul rutier naţional; 
    b) 0,4 lei/persoană/km, pentru transportul rutier internaţional. 
 
    (8)  Solicitarea de decontare este asumată pe propria răspundere, sub sancţiunea dispoziţiilor art. 
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire 
la falsul în declaraţii, de către operatorul de transport rutier şi este însoţită de hotărârea comitetului 
judeţean pentru situaţii de urgenţă sau a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de 
Urgenţă, după caz, prevăzută la alin. (2) şi de documentul prevăzut la alin. (6). 
    (9)  Solicitările de decontare ale operatorilor de transport rutier însoţite de documentul prevăzut la 
alin. (6) vor fi transmise Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii până la data de 25 a lunii, 
pentru luna precedentă. 
    (10)  La efectuarea transportului solicitat, prevăzut la alin. (1), operatorul de transport rutier are 
obligaţia întocmirii  documentelor de control în funcţie de tipul de transport efectuat, acestea urmând 
a se afla la bordul autovehiculului. 
           Conform celor menționate vă specificăm că disponibilitățile operatorilor de transport vor fi 
centralizate în ordinea numărului de înregistrare a disponibilităţii la registratura  instituției, timpul de 
disponibilizare a autovehiculelor şi capacitatea de transport care poate asigura nevoile de transport. 
            Adresa instituție este: consiliu@cjvs.eu / pentru Direcția Tehnică. 
 
Cu stima, 
 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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