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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

17 decembrie 2021 

 

√ Hotărârea nr. 115/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Comitetului 

Național pentru Situații de Urgență nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a 

măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 

10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, precum și pentru aprobarea Listei cu clasificarea 

țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, publicată în M.Of. nr. 1200 din 

10 decembrie 2021 

Art. 1. Articolul 1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 

111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care 

sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, ora 24,00, publicată 

în M. Of. nr. 1162 din 7 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

1. La punctul 6, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: 

h) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 

tone care asigură transportul de marfă; 

2. La punctul 6, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: 

n) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv 

locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu 

schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada 

confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în 

țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat 

cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar 

în scop profesional. 

Art. 2. (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de 

incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în 

vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se 

instituie măsura carantinei. 
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(2) Lista intră în vigoare începând cu data de 19.12.2021, ora 00,00. 

Art. 3 Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică 

tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru 

punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

ANEXĂ 
LISTA 

cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 
Stat/Teritoriu Rata de incidență cumulată la 1.000 

locuitori* 
 Zona roșie 
 Andorra  37,4 
 Insulele Mariane de Nord  21,9 
 Liechtenstein  21,7 
 Guernsey  20,1 
 Insula Man  19,9 
 Slovacia  19,4 
 Cehia  19,2 
 San Marino  18,0 
 Belgia  17,7 
 Insulele Feroe  17,6 
 Insulele Cayman  17,2 
 Mauritius  16,5 
 Olanda  16,2 
 Jersey  15,4 
 Elveția 15,0 
 Irlanda  12,8 
 Anguilla  12,6 
 Georgia  12,6 
 Croația  12,4 
 Danemarca  12,1 
 Norvegia  10,9 
 Ungaria  10,5 
 Gibraltar  10,3 
 Slovenia  10,3 
 Marea Britanie**  9,9 
 Monaco  9,6 
 Franța  9,3 
 Austria  9,0 
 Bonaire, Saint Eustatius și Saba  8,9 
 Germania  8,7 
 Luxemburg  8,6 
 Lituania  8,5 
 Polonia  8,4 
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 Cipru  8,0 
 Trinidad și Tobago  7,8 
 Groenlanda  7,4 
 Grecia  7,2 
 Dominica  6,3 
 Iordania  6,0 
 Barbados  6,0 
 Eswatini**  5,3 
 Portugalia  5,1 
 Statele Unite ale Americii  5,1 
 Estonia  5,1 
 Letonia  5,0 
 Islanda  4,9 
 Muntenegru  4,7 
 Seychelles  4,6 
 Spania  3,8 
 Bulgaria  3,7 
 Turcia  3,6 
 Finlanda  3,5 
 Africa de Sud**  3,5 
 Serbia  3,4 
 Liban  3,2 
 Ucraina  3,1 
 Maldive  3,1 
 Suedia  3,1 
 Federația Rusă  3,0 
 Italia  3,0 
 Zimbabwe**  2,2 
 Namibia**  1,5 
 Lesotho**  0,6 
 Botswana**  0,5 
 Brazilia**  0,4 
 Nepal**  0,1 
 Mozambic**  0,1 
 India**  0,1 
 Zambia**  0,1 
 Malawi**  0,0 
 Angola**  0,0 
 Zona galbenă 
 Malta  2,7 
 Polinezia Franceză  2,6 
 Laos  2,4 
 Aruba  2,4 
 Belarus  2,4 
 Belize  2,4 
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 Bosnia și Herțegovina  2,3 
 Insulele Virgine Britanice  2,3 
 Macedonia de Nord  2,1 
 Vietnam  2,1 
 Malaysia  2,1 
 Singapore  1,9 
 Azerbaidjan  1,8 
 Republica Moldova  1,8 
 Saint Vincent și Grenadine  1,8 
 Bolivia  1,7 
 Coreea de Sud  1,6 
 Zona verde 
 Armenia  1,5 
 Albania  1,5 
 Canada  1,3 
 Mongolia  1,2 
 Chile  1,2 
 Curaçao  1,1 
 Sint Maarten  1,1 
 Insulele Turks și Caicos  1,1 
 Guyana  1,0 
 Insulele Virgine ale Statelor Unite  1,0 
 Suriname  0,9 
 Uruguay  0,9 
 Israel  0,9 
 Noua Caledonie  0,9 
 Thailanda  0,9 
 Libia  0,9 
 Palestina  0,9 
 Australia  0,9 
 Guam  0,9 
 Qatar  0,8 
 Argentina  0,8 
 Panama  0,8 
 România  0,8 
 Brunei Darussalam  0,7 
 Peru  0,6 
 Columbia  0,6 
 Saint Lucia  0,6 
 Bermuda  0,6 
 Puerto Rico  0,6 
 Iran  0,5 
 Kazahstan  0,5 
 Bahamas  0,5 
 Sri Lanka  0,5 
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 Antigua și Barbuda  0,4 
 Ecuador  0,4 
 Venezuela  0,4 
 Costa Rica  0,3 
 Republica Dominicană  0,3 
 Saint Kitts și Nevis  0,3 
 Noua Zeelandă  0,3 
 Mexic  0,3 
 Capul Verde  0,3 
 Insulele Falkland (Malvine)  0,3 
 Bahrain  0,3 
 Grenada  0,3 
 Guatemala  0,3 
 El Salvador  0,2 
 Irak  0,2 
 Tunisia  0,2 
 Jamaica  0,2 
 Gabon  0,1 
 Mauritania  0,1 
 Cuba  0,1 
 Paraguay  0,1 
 Papua Noua Guinee  0,1 
 Kârgâzstan  0,1 
 Comore  0,1 
 Siria  0,1 
 Emiratele Arabe Unite  0,1 
 Kuweit  0,1 
 Egipt  0,1 
 Eritreea  0,1 
 Fiji  0,1 
 Myanmar  0,1 
 Uzbekistan  0,1 
 Haiti  0,1 
 Kosovo  0,1 
 Honduras  0,1 
 Mali  0,1 
 Algeria  0,0 
 Sudan  0,0 
 Oman  0,0 
 Burkina Faso  0,0 
 Ghana  0,0 
 Burundi  0,0 
 Congo  0,0 
 Nicaragua  0,0 
 Madagascar  0,0 
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 Bangladesh  0,0 
 Rwanda  0,0 
 Gambia  0,0 
 Pakistan  0,0 
 Togo  0,0 
 Nigeria  0,0 
 Uganda  0,0 
 Bhutan  0,0 
 Djibouti  0,0 
 Afganistan  0,0 
 Niger  0,0 
 Taiwan  0,0 
 Senegal  0,0 
 Benin  0,0 
 Somalia  0,0 
 Vanuatu  0,0 
 Liberia  0,0 
 Yemen  0,0 
 Sierra Leone  0,0 
 Montserrat  0,0 
 Filipine  0,0 
 Guineea Ecuatorială  0,0 
 Guineea Bissau  0,0 
 Camerun  0,0 
 Sao Tome și Principe  0,0 
 Cambodgia  0,0 
 Maroc  0,0 
 Japonia  0,0 
 Etiopia  0,0 
 Timorul de Est  0,0 
 Indonezia  0,0 
 Kenya  0,0 
 Coasta de Fildeș  0,0 
 Tanzania  0,0 
 Arabia Saudită  0,0 
 Guineea  0,0 
 Tadjikistan  0,0 
 Republica Democrată Congo  0,0 
 Republica Centrafricană  0,0 
 Wallis și Futuna  0,0 
 Ciad  0,0 
 Sudanul de Sud  0,0 
 Samoa  0,0 
 Tonga  0,0 
 Palau  0,0 
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 Republica Populară Chineză  0,0 
 Vatican  0,0 
 Insulele Marshall  0,0 
 Micronezia  0,0 
 Insulele Solomon  0,0 
 Sahara de Vest  0,0 

 
* (date publicate de ECDC joi, 16 decembrie 2021 pentru perioada 26 noiembrie – 12 

decembrie 2021) 
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-

2 cu transmitere mai ridicată 
 
√ Ordonanța de urgență nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte 

normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în M.Of. nr. 1201 din 10 

decembrie 2021 

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanță, publicată în MOf. nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. 

(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv 

activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, 

anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 

1.450 lei pentru un salariat. 

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), 

cu următorul cuprins: 

(11) Unitățile afiliate acceptă vouchere de vacanță acordate de instituțiile prevăzute la 

art. 1 alin. (2), numai dacă acestea nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general 

consolidat de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, mai 

vechi de 90 de zile, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
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(12) În cazul voucherelor de vacanță emise pe orice tip de suport, unitățile afiliate sunt 

obligate, începând cu data de 1 aprilie 2022, să transmită în sistemul național privind factura 

electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor. 

(13) Facturile transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura 

conform alin. (12) trebuie să fie într-un format electronic structurat de tip XML, care respectă 

prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind 

administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică 

RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și 

certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la 

dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței 

pentru acestea. 

(14) Unitățile afiliate prevăzute la alin. (12) sunt obligate să transmită facturile emise 

către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu 

următorul cuprins: 

(41) Constituie contravenție și se sancționează cu 2 până la 5 puncte-amendă 

nerespectarea de către unitatea afiliată a prevederilor art. 6 alin. (11). 

4. La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(5) se fac 

de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și 

Turismului. 

5. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu 

următorul cuprins: 

(61) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (41) se fac de 

către personalul cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Art. II. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în M.Of. nr. 

599 din 13 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. La articolul 34, litera a) va avea următorul cuprins: 

a) art. 24-27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027; 
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2. Articolul 341 va avea următorul cuprins: 

Art. 341. Până la data de 1 ianuarie 2027 prevederile prezentei legi nu se aplică 

voucherelor de vacanță. 

3. La articolul 36, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

(2) La data de 1 ianuarie 2027 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 

privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în M.Of. nr. 110 din 24 februarie 2009, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. III. Termenul prevăzut la art. 4 și art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind 

acordarea biletelor de valoare, publicată în M.Of. nr. 24 din 9 ianuarie 2019, cu modificările 

ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2027. 

Art. IV. (1) Voucherele de vacanță aferente anilor 2022-2026 se emit doar pe suport 

electronic. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, perioada de 

valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, 

indiferent de suport, se prelungește până la data de 30 iunie 2022. 

(3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, în perioada 2022-2026, pentru personalul militar, 

polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine 

publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de 

primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau prin 

intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita a 1.450 lei anual pentru un salariat. 

(4) În cazul personalului prevăzut la alin. (3), decontarea sumelor reprezentând servicii 

turistice cuvenită în anii 2019 și 2020 se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada 

1 ianuarie-30 iunie 2022 de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul 

României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita 

valorică a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2019, respectiv anul 2020 și 
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cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 

ianuarie 2019-31 decembrie 2021. 

(5) Cuantumul sumelor decontate potrivit alin. (3) sau (4) nu se ia în calcul la 

determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Prevederile art. 26 alin. (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. 

 

√ Ordonanța de urgență nr. 132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar 

pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin. 

(10) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

COVID-19, pe perioada stării de urgență, publicată în M.Of. nr. 1201 din 10 decembrie 2021 

Art. 1 (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în valoare de 1.200 

lei pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu 

caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror 

venituri sunt mai mici sau egale cu 1.000 lei. 

(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înțelege: 

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; 

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, 

aferente lunii decembrie 2021; 

c) venituri din drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special, aferente lunii 

decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale; 

d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, 

aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. (1) În luna ianuarie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar pensionarilor 

sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, 

plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri au valori 

cuprinse între 1.001-1.600 lei inclusiv. 

(2) Prin termenul venituri, prevăzut la alin. (1), se înțelege: 

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, aferente lunii ianuarie 2022; 



11 
 

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, 

aferente lunii decembrie 2021; 

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, aferente lunii 

decembrie 2021, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale. 

(3) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se calculează ca diferență între valoarea de 

2.200 lei și veniturile de la alin. (2) cumulate. 

Art. 3. Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) se plătesc, din 

oficiu, în luna ianuarie 2022, odată cu drepturile de pensie aferente acestei luni, prin casele 

teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale și se suportă din bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau al caselor de pensii sectoriale, după caz. 

Art. 4. Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) se acordă 

pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi acordate în baza legilor 

cu caracter special din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, ale 

căror drepturi sunt cuvenite sau aflate în plată în luna ianuarie 2022. 

Art. 5. Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se acordă 

pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu 

caracter special din evidența caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au 

domiciliul în România sau care fac dovada că locuiesc în România în luna ianuarie 2022. 

Art. 6. Casele de pensii sectoriale vor pune la dispoziția Casei Naționale de Pensii 

Publice toate informațiile necesare solicitate de aceasta în vederea aplicării prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență, în termen de o zi de la data solicitării. 

Art. 7. Ajutoarele financiare prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) nu se consideră 

venit în înțelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările și completările ulterioare, și nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute 

de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 

protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

Art. 8. (1) Pentru perioada rămasă din sezonul rece 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, 

majorările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea 
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pensiei sociale minime garantate nu se iau în considerare la acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind 

măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

(2) Pentru persoanele care beneficiază de majorările prevăzute la alin. (1) ale căror 

drepturi de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie prevăzute de Legea 

nr. 226/2021 au fost stabilite până la 31 decembrie 2021, acestea se mențin în plată la același 

nivel până la 31 martie 2022. 

Art. 9. La articolul 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, publicată în M.Of. nr. 292 din 7 aprilie 

2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(10) Plata sumelor prevăzute la alin. (6) se efectuează de Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (5) și (8). 

 


