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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 

07 decembrie 2021 

 

√ Legea 283/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2011 privind 
regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării 
Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României, publicat in Monitorul Oficial 
1159/07.12.2021. 

→Legea nr. 122/2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 

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

"Art. 2 

(1) Ministerul Apărării Naţionale este autorizat să deţină arme, dispozitive militare şi muniţii 

pentru dotarea proprie, în scopul desfăşurării activităţilor de apărare a ţării, potrivit legii." 

2.La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) dispozitive militare - ansamblul de componente a căror funcţionare în comun îndeplineşte 

o funcţie într-un sistem tehnic, prin acţionarea unui mecanism de iniţiere sau percuţie, care 

determină fie aruncarea unuia ori a mai multor proiectile sau a unuia ori a mai multor obiecte 

de limitare a mobilităţii, de substanţe explozive, aprinse sau luminoase, de amestecuri 

incendiare, fie împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, fie emiterea unui 

semnal electronic de bruiaj sau de dezinformare, fie emiterea de energie dirijată, de 

microunde de mare putere sau de laseri;" 

3.La articolul 3, după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul 

cuprins: 

"c1) dronă - orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil să navigheze 

autonom, folosind pilotul automat, sau care poate fi controlat printr-un echipament 

radioelectric de comandă la distanţă; 
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c2) echipament radioelectric - orice aparat sau instalaţie care funcţionează cu ajutorul 

frecvenţelor radio;" 

4.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 4 

Personalul Ministerului Apărării Naţionale este autorizat să deţină, să poarte şi să folosească 

armele, dispozitivele militare şi muniţiile cu care este dotat de către unităţile din care face 

parte, în vederea instruirii, îndeplinirii misiunilor de luptă, precum şi a altor misiuni specifice, 

potrivit legii, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi în 

legitimă apărare." 

5.La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 

"(3) Folosirea pentru instruire, de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, a 

dispozitivelor militare care emit semnale electronice de bruiaj sau de dezinformare ori care 

emit energie dirijată, microunde de mare putere sau laseri se stabileşte prin ordin al 

ministrului apărării naţionale." 

6.La capitolul III, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"- SECŢIUNEA 3: Uzul de armă şi folosirea dispozitivelor militare" 

7.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 

(1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate face uz de armă şi poate folosi 

dispozitivele militare din dotare în cazurile prevăzute la art. 15, utilizând forţa minimă, cu 

respectarea principiilor legalităţii, proporţionalităţii, gradualităţii, limitării utilizării şi 

nonsurprinderii, aşa cum acestea sunt implementate prin consemn sau ordin de misiune. 

(2) Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate face uz de armă numai după ce evaluează 

circumstanţele din care să rezulte absoluta sa necesitate, atunci când folosirea dispozitivelor 

militare neletale ori a altor mijloace de împiedicare sau constrângere din dotare nu este 

posibilă. 

(3) Personalul din cadrul instituţiilor şi societăţilor specializate pentru pază şi protecţie, care 

prestează servicii în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale, poate face uz de armă şi poate 

folosi dispozitivele militare din dotare în condiţiile specifice stabilite de lege. 
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(4) Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate folosi dispozitivele militare care emit 

semnale electronice de bruiaj sau de dezinformare ori care emit energie dirijată, microunde 

de mare putere sau laseri, cu care este dotat de către unităţile din care face parte, în vederea 

îndeplinirii misiunilor de luptă, precum şi a altor misiuni specifice, potrivit legii, în condiţiile 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale." 

8.La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 15 

(1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale poate face uz de armă şi poate folosi 

dispozitivele militare din dotare, după caz, pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate, în 

următoarele cazuri:" 

9.La articolul 15 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul 

cuprins: 

"h) împotriva dronelor şi a echipamentelor radioelectrice utilizate pentru comiterea unui act 

ostil." 

10.La articolul 16, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu 

următorul cuprins: 

"(6) În cazul folosirii armelor sau a dispozitivelor militare împotriva dronelor, focul se execută 

până la oprirea sau imobilizarea acestora. 

(7) În cazul folosirii dispozitivelor militare împotriva echipamentelor radioelectrice care sunt 

utilizate pentru comanda la distanţă a dronelor, acţiunea se execută până la îngreunarea 

utilizării sau neutralizarea acestora." 

11.La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins: 

"(5) Personalul Ministerului Apărării Naţionale este autorizat ca, în cazurile prevăzute la art. 

15 alin. (1) lit. h), să reţină dronele imobilizate, echipamentele radioelectrice neutralizate şi 

să le predea organelor în drept." 

12.După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins: 

"Art. 211 
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Personalul din cadrul Forţelor Aeriene ale Ministerului Apărării Naţionale poate face uz de 

armamentul de bord în scopul asigurării pazei şi apărării obiectivelor militare ori securităţii 

zonelor militare restricţionate, în conformitate cu regulile de angajare autorizate." 

13.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 32 

Aspectele procedurale referitoare la aplicarea prevederilor art. 211, art. 25-27, art. 30 şi 31 se 

stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale." 

 

 

√ Hotărârea Preşedintelui Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 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 in Monitorul Oficial 1162/07.12.2021. 

→ Hotărârea CNSU nr. 111/2021: Prin derogare de la prevederile art. 3-5 din Hotărârea 
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2021 privind aprobarea listei 
ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, 
precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din 
acestea în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 
2021, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 10.12.2021, ora 00,00-8.01.2022, 
ora 24,00, se stabilesc următoarele reguli de aplicare a măsurii carantinei referitoare la 
persoanele care sosesc în România: 

1.Se instituie măsura carantinei cu o durată de 14 zile la domiciliu, la locaţia declarată sau 

spaţiul special destinat cu privire la persoanele care sosesc din statele membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, astfel: 

a)persoanele care sosesc din zona verde sau galbenă şi nu prezintă dovada vaccinării, dovada 

confirmării pozitive pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data 

intrării în ţară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 

de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau 

intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

b)persoanele care sosesc din zona roşie şi nu prezintă dovada vaccinării sau dovada 

confirmării pozitive pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 
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intrării în ţară şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data 

intrării în ţară. 

2.Se instituie măsura carantinei cu o durată de 10 zile la domiciliu, la locaţia declarată sau 

spaţiul special destinat pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost 

confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară şi care sosesc din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 

European sau Confederaţia Elveţiană aflate în zona roşie, dacă prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 

teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). 

3.Sunt exceptate de la măsura carantinei instituite în condiţiile pct. 1 şi 2 următoarele 

categorii de persoane: 

a)copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 

b)copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea ţării în 

zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu 

mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc 

cu mijloace proprii); 

c)persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din zona roşie 

şi rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel 

mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În 

situaţia în care persoanele nu părăsesc teritoriul naţional în cele 3 zile (72 de ore), cu 

informarea direcţiei de sănătate publică din judeţul în care locuiesc sau în care au adresa 

declarată la intrarea în ţară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea 

de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României; 

d)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 

teritoriul tării; 
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e)lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria sau Bulgaria, precum şi cetăţenii 

români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac 

dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; 

f)elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, 

care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac 

naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare sau care au de susţinut 

examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii 

de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, 

organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în 

care sunt minori; 

g)membrii delegaţiilor sportive, precum şi artiştii şi stafful acestora nevaccinaţi ori care nu au 

fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară, care sosesc din zona roşie pentru participarea la competiţii sportive, respectiv 

evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul naţional, dacă 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel 

mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi 

participă doar la activităţi în cadrul competiţiilor sau, după caz, evenimentelor menţionate; 

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

asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult 

de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, 

nevaccinaţi ori care nu au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din zona roşie, dacă prezintă 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 

de ore înaintea intrării pe teritoriul naţional, iar deplasarea se realizează doar în scop 

profesional; 

i)persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în 

procedură accelerată; 

j)membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice 

acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, 

personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al 

României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, nevaccinaţi ori care nu au fost 

confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 
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intrării în ţară, care sosesc din zona roşie şi prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării 

(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 

naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). 

4.Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat 

cu o durată de 14 zile cu privire la persoanele care sosesc din statele terţe şi nu prezintă 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 

teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). 

5.Se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat 

cu o durată de 10 zile pentru persoanele nevaccinate ori pentru persoanele care nu au fost 

confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară, care sosesc din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc, 

dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, 

efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de 

transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace 

proprii). 

6.Sunt exceptate de la măsura carantinei instituite în condiţiile pct. 4 şi 5 următoarele 

categorii de persoane: 

a)copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 

b)copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 

teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

c)persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care rămân pe teritoriul 

naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 

teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situaţia în care 

persoanele nu părăsesc teritoriul naţional în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcţiei de 

sănătate publică din judeţul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în ţară, 
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vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării 

pe teritoriul României; 

d)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 

teritoriul tării; 

e)lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, 

precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la 

intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; 

f)elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, 

care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac 

naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare sau care au de susţinut 

examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii 

de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, 

organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în 

care sunt minori; 

g)membrii delegaţiilor sportive, precum şi artiştii şi stafful acestora care sunt nevaccinaţi ori 

care nu au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile 

anterioare intrării în ţară, sosesc pentru participarea la competiţii sportive, respectiv 

evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul naţional, dacă 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel 

mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi 

participă doar la activităţi în cadrul competiţiilor sau, după caz, evenimentelor menţionate; 

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

asigură transportul de marfă, precum şi conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult 

de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, 

nevaccinaţi ori care nu au fost confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-

PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul 

naţional, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional; 

i)persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în 

procedură accelerată; 
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j)membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice 

acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, 

personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al 

României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, nevaccinaţi ori care nu au fost 

confirmaţi pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară, care sosesc din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc 

şi prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 

efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de 

transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace 

proprii). 

→Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se comunică 
tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru 
punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 

 


