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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 

21-24 ianuarie 2022 

√ Hotararea Guvernului nr. 104/2022 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului 
pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea 
Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 861/2018, publicat in Monitorul Oficial 65/21.01.2022. 

Art. 1 

(1)În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Departamentul pentru responsabilitate 
socială comunitară şi grupuri vulnerabile, denumit în continuare Departamentul, structură fără 
personalitate juridică care funcţionează în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat 
prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

(2)Departamentul exercită funcţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 105/2021 privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în 
contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii". 

(3)Departamentul este condus de un consilier de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-
ministrului. 

(4)Departamentul are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1. 

Art. 2 

Activitatea Departamentului este guvernată de principiile incluziunii, transparenţei, imparţialităţii şi 
subsidiarităţii, în scopul de a contribui la dezvoltarea responsabilităţii sociale comunitare şi a 
mecanismelor unei societăţi bazate pe echitate în România, în conformitate cu prevederile art. 1 şi în 
concordanţă cu standardele şi garanţiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene şi ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Art. 3 

(1)În îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2021, Departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a)organizează grupuri de lucru şi întâlniri strategice şi tehnice cu instituţiile cu responsabilităţi în 
Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii", 
denumit în continuare Program, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu reprezentanţi ai colegiilor 
profesionale, specialişti în domeniile vizate de Program; 

b)solicită, colectează şi analizează date cantitative şi calitative, precum şi rapoarte de activitate de la 
instituţiile şi/sau organizaţiile care implementează măsurile prevăzute de Program; 

c)prin Secretariatul General al Guvernului, urmăreşte calendarul de implementare a Programului şi 
propune autorităţilor implicate măsuri de eficientizare sau îmbunătăţire a ritmului şi/sau procesului de 
implementare; 

d)organizează echipe tematice de specialişti pentru stabilirea conţinuturilor materialelor destinate 
formării specialiştilor, ghidurilor şi procedurilor aferente, necesare implementării Programului; 



2 
 

e)elaborează materiale de comunicare, informare şi promovare a măsurilor din Program; 

f)organizează în colaborare cu partenerii din Program evenimente şi activităţi destinate promovării 
măsurilor din Program; 

g)încheie, prin Secretariatul General al Guvernului, acorduri de parteneriat cu mass-media, organizaţii 
neguvernamentale şi/sau alţi actori publici sau privaţi în vederea promovării şi eficientizării 
implementării Programului; 

h)prin Secretariatul General al Guvernului, propune măsuri de implicare şi responsabilitate socială 
comunitară prin facilitarea colaborării public-private în vederea implementării de către autorităţile 
competente de soluţii la nivel de comunitate pentru diferitele categorii vulnerabile; 

i)analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor asumaţi prin documentele programatice şi 
elaborează rapoarte de progres în vederea informării prim-ministrului, prin care pot fi propuse, după 
caz, recomandări de ajustare a termenelor şi obiectivelor-ţintă pe plan naţional; 

j)prin Secretariatul General al Guvernului, facilitează cooperarea interinstituţională în procesul de 
elaborare şi implementare a documentelor programatice şi a planurilor naţionale de acţiune; 

k)asigură asistenţă şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea evaluării 
implementării obiectivelor din documentele programatice; 

l)facilitează cooperarea interinstituţională în procesul de elaborare a rapoartelor naţionale către 
organismele europene şi internaţionale, în domeniile vizate de documentele strategice; 

m)colaborează cu organismele responsabile pentru implementarea documentelor programatice în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor categoriilor vulnerabile, precum drepturile copilului, 
drepturile victimelor violenţei domestice, ale traficului de persoane şi ale altor categorii vulnerabile, 
precum şi cu structuri specializate din cadrul Parlamentului României şi Administraţiei Prezidenţiale, alte 
instituţii publice sau private, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu organizaţii internaţionale cu 
activităţi în domeniu; 

n)prin Secretariatul General al Guvernului, accesează fonduri externe, inclusiv în colaborare cu autorităţi 
ale administraţiei publice centrale, instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, naţionale şi 
internaţionale, pentru proiecte şi acţiuni de comunicare, informare şi conştientizare publică, în condiţiile 
legii, având ca obiectiv stimularea dezbaterii publice privind drepturile categoriilor vulnerabile, precum 
şi diseminarea informaţiilor de interes public privind documentele programatice şi orice alte politici şi 
strategii sectoriale ale Guvernului în aceste domenii, în condiţiile legii. 

(2)Departamentul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative, precum şi alte sarcini 
specifice încredinţate de prim-ministru, prin decizie emisă în condiţiile legii, în domeniul său de 
activitate. 

(3)În realizarea atribuţiilor sale, Departamentul cooperează cu instituţii şi organisme de drept public sau 
privat care au responsabilităţi în coordonarea implementării obiectivelor şi prevederilor convenţiilor şi 
acordurilor internaţionale din domeniul drepturilor copilului, drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 
drepturilor victimelor traficului de persoane ori din domeniile convergente cu domeniul incluziunii 
sociale, ratificate de România. 

Art. 4 

(1)În scopul îndeplinirii activităţii sale, Departamentul poate solicita autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale rapoarte, date şi informări asupra stadiului îndeplinirii măsurilor ce fac obiectul 
documentelor programatice în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor categoriilor vulnerabile, 
precum drepturile copilului, drepturile victimelor violenţei domestice, ale traficului de persoane şi ale 
altor categorii vulnerabile. 
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(2)În scopul integrării, monitorizării şi evaluării stadiului măsurilor de incluziune şi în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor sale, Departamentul poate constitui grupuri de lucru formate din experţi din cadrul 
instituţiilor sau organismelor cu responsabilităţi în aplicarea măsurilor. 

(3)În activitatea de monitorizare a implementării documentelor programatice, Departamentul 
conlucrează şi poate organiza consultări şi întâlniri cu reprezentanţii comunităţii ştiinţifice şi academice, 
precum şi ai societăţii civile din România şi străinătate. 

(4)În exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor sale şi în scopul îndeplinirii activităţii pe care o desfăşoară 
conform legii, Departamentul, prin Secretariatul General al Guvernului, poate derula proiecte cu 
finanţare din fonduri bugetare sau din alte surse, în condiţiile legii, şi cu finanţare din fonduri europene 
nerambursabile, în limita sumelor alocate şi cu respectarea prevederilor şi regulilor de eligibilitate 
stabilite la nivelul fiecărui program operaţional. 

(5)În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Departamentul poate: 

a)organiza, finanţa şi participa, prin Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, la conferinţe, 
dezbateri publice, reuniuni, seminare, colocvii, mese rotunde, workshopuri, schimburi de experienţă, 
vizite de documentare, întâlniri de lucru, expoziţii, congrese şi alte evenimente publice desfăşurate în 
ţară sau în străinătate; 

b)realiza şi achiziţiona, prin Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, publicaţii şi materiale 
de prezentare şi promovare privind incluziunea; 

c)realiza şi achiziţiona, prin Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, studii, evaluări, 
rapoarte, analize de politici publice şi planuri pentru optimizarea strategiilor guvernamentale. 

Art. 5 

(1)Structura organizatorică a Departamentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2)Statul de funcţii, structura de personal, atribuţiile şi sarcinile personalului Departamentului se aprobă 
prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea consilierului de stat care conduce 
Departamentul, în condiţiile legii. 

Art. 6 

(1)Numărul maxim de posturi al Departamentului este de 6 posturi, exclusiv demnitarul şi cabinetul 
acestuia, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului. 

(2)Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului este alcătuit din funcţionari publici şi 
personal contractual. 

(3)Personalul Departamentului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile 
personalului din aparatul de lucru al Guvernului. 

Art. 7 

La punctul XIII "Proceduri de monitorizare, evaluare" din Strategia naţională împotriva traficului de 
persoane pentru perioada 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018, cu modificările şi completările 
ulterioare, paragrafele doi şi cinci se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"În vederea realizării activităţilor prevăzute în Planul de acţiune şi în scopul asigurării atingerii 
obiectivelor strategiei funcţionează Comitetul de monitorizare a implementării strategiei. Acesta este 
format din reprezentanţi la nivel decizional ai instituţiilor implicate, care pot avea funcţiile de secretar 
de stat, inspector general, director, şi este coordonat de prim-ministru, prin consilierul de stat din cadrul 
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Cancelariei Prim-Ministrului care conduce Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară şi 
grupuri vulnerabile. Secretariatul Comitetului se asigură de Departamentul pentru responsabilitate 
socială comunitară şi grupuri vulnerabile, cu sprijinul Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de 
Persoane. 

(...) 

Rapoartele de monitorizare se transmit Secretariatului Comitetului de monitorizare, anual sau la 
solicitarea acestuia." 

ANEXĂ:   

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi 
grupuri vulnerabile 

 

 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 96/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă 
zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2022 , publicată in Monitorul Oficial 
65/21.01.2022. 

Art. 1 
(1)Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, ziua de 2 decembrie 2022 se stabileşte ca zi 
liberă. 
(2)Pentru recuperarea zilei de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile 
publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2022 potrivit 
planificărilor stabilite. 
(3)Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător. 

Art. 2 
Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită 
caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. 

Art. 3 
Prevederile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor 
judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în ziua de 2 decembrie 2022 şi nici 
participanţilor în aceste procese. 

Art. 4 
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(1)În ziua de 2 decembrie 2022, prin centrala Ministerului Finanţelor se efectuează operaţiuni de încasări 
şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de 
debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului. 
(2)Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei 
Statului în data de 29 noiembrie 2022 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată. 
(3)Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei 
Statului în data de 2 decembrie 2022 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu data de 5 
decembrie 2022. 
(4)Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la unităţile Trezoreriei Statului în 
data de 29 noiembrie 2022 se întocmesc de acestea cu data de 2 decembrie 2022. 
(5)Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la unităţile Trezoreriei Statului cu 
data de 2 decembrie 2022 se întocmesc de acestea cu data de 5 decembrie 2022. 
(6)Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru 
care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii 
noiembrie 2022, se înregistrează de unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare cu data 
de 2 decembrie 2022. 
(7)Prin ordin al ministrului finanţelor se poate stabili şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria 
Statului. 

Art. 5 
Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care în data de 2 decembrie 2022 au scadenţă la 
obligaţiile de plată aferente convenţiilor de împrumuturi din venituri din privatizare, potrivit 
scadenţarelor de plată anexate acestora la convenţiile de împrumut, vor efectua plata sumelor scadente 
înaintea acestei date. 

 

√ Hotararea Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/2022 pentru aprobarea Listei 
cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, publicată in Monitorul 
Oficial 69/21.01.2022. 

→ (1)Se aprobă Lista cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor 
care sosesc în România din acestea şi cu privire la care se instituie măsura carantinei. 

(2)Lista prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 23.01.2022, ora 00,00. 

→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. 

 

ANEXĂ:  

LISTA cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 

Stat/Zonă/Teritoriu Rata de incidenţă cumulată la 1.000 de 
locuitori* 

Zona roşie 

Groenlanda 89,7 
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Aruba 81,1 

Bonaire, Saint Eustatius şi Saba 80,3 

Insulele Feroe 77,8 

Sint Maarten 74,3 

Insulele Virgine Britanice 72,2 

Andorra 70,7 

Seychelles 70,6 

Curaçao 66,9 

San Marino 62,5 

Irlanda 58,7 

Jersey 57,5 

Gibraltar 56,6 

Cipru 55,6 

Franţa 55,6 

Danemarca 51,5 

Muntenegru 49,2 

Islanda 47,7 

Insulele Cayman 46,9 

Portugalia 45,9 

Israel 45,3 

Bermuda 43,7 
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Elveţia 41,4 

Puerto Rico 40,3 

Monaco 39,4 

Insula Man 38,6 

Grecia 36,0 

Luxemburg 35,6 

Insulele Virgine ale Statelor Unite 34,6 

Australia 34,5 

Guernsey 34,1 

Spania 34,0 

Slovenia 33,8 

Grenada 33,2 

Saint Kitts şi Nevis 32,3 

Argentina 32,3 

Statele Unite ale Americii 32,0 

Italia 31,4 

Belgia 30,0 

Uruguay 29,9 

Marea Britanie 29,1 

Anguilla 29,0 

Suedia 27,7 
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Liechtenstein 27,3 

Croaţia 23,8 

Olanda 23,2 

Guam 23,1 

Barbados 22,9 

Norvegia 21,6 

Belize 21,2 

Saint Lucia 21,0 

Suriname 20,8 

Austria 19,5 

Finlanda 19,4 

Serbia 19,3 

Capul Verde 19,1 

Lituania 18,2 

Panama 17,6 

Canada 17,5 

Montserrat 17,2 

Insulele Mariane de Nord 17,1 

Bahamas 17,1 

Guyana 17,0 

Qatar 16,3 



9 
 

Estonia 15,9 

Malta 15,8 

Insulele Turks şi Caicos 15,4 

Dominica 15,4 

Georgia 15,2 

Bahrain 14,5 

Letonia 14,0 

Maldive 13,9 

Liban 12,8 

Cehia 11,2 

Bolivia 11,2 

Antigua şi Barbuda 11,1 

Kuweit 11,0 

Turcia 10,2 

Bulgaria 10,1 

Peru 9,9 

Costa Rica 9,8 

Germania 9,6 

Macedonia de Nord 9,1 

Ungaria 8,8 

Botswana 7,7 
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Albania 7,6 

Slovacia 7,6 

Palau 7,5 

Columbia 7,4 

Bosnia şi Herţegovina 6,9 

Trinidad şi Tobago 6,0 

Jamaica 5,9 

Tunisia 5,3 

Fiji 5,3 

Saint Vincent şi Grenadine 5,1 

Mongolia 5,1 

Polonia 5,0 

Paraguay 5,0 

România 4,9 

Kazahstan 3,9 

Emiratele Arabe Unite 3,9 

Chile 3,9 

Filipine 3,6 

Republica Dominicană 3,5 

Brazilia 3,5 

Iordania 3,5 
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Noua Caledonie 3,4 

Gabon 3,2 

Mexic 3,1 

Cuba 3,1 

Republica Moldova 3,0 

Zona galbenă 

Kosovo 2,9 

Ecuador 2,8 

Mauritania 2,8 

Vietnam 2,7 

Polinezia Franceză 2,7 

Namibia 2,7 

Sao Tome şi Principe 2,4 

Laos 2,3 

Maroc 2,2 

Zambia 2,0 

Singapore 2,0 

Federaţia Rusă 1,9 

Ucraina 1,9 

Arabia Saudită 1,8 

India 1,8 
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Belarus 1,6 

Zona verde 

Africa de Sud 1,5 

Oman 1,5 

Thailanda 1,4 

Guatemala 1,4 

Malaysia 1,4 

Eswatini 1,3 

Guineea Ecuatorială 1,3 

Djibouti 1,2 

Libia 1,1 

Palestina 1,1 

Insulele Falkland (Malvine) 1,1 

Japonia 1,1 

Mauritius 1,1 

Coreea de Sud 1,0 

Brunei Darussalam 1,0 

Armenia 0,9 

Lesotho 0,9 

Comore 0,9 

Mozambic 0,9 
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Kârgâzstan 0,9 

Rwanda 0,9 

Nepal 0,8 

Azerbaidjan 0,8 

Zimbabwe 0,8 

Burundi 0,7 

Gambia 0,6 

Togo 0,6 

Irak 0,5 

Senegal 0,4 

Sri Lanka 0,4 

Venezuela 0,4 

Honduras 0,4 

Malawi 0,3 

Mali 0,3 

Bhutan 0,3 

Angola 0,3 

Congo 0,3 

Kenya 0,3 

Etiopia 0,3 

Coasta de Fildeş 0,3 
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Eritreea 0,3 

Guineea Bissau 0,3 

Guineea 0,3 

Iran 0,3 

Uganda 0,2 

Ghana 0,2 

El Salvador 0,2 

Uzbekistan 0,2 

Bangladesh 0,2 

Noua Zeelandă 0,2 

Republica Centrafricană 0,2 

Algeria 0,2 

Pakistan 0,1 

Liberia 0,1 

Madagascar 0,1 

Burkina Faso 0,1 

Sudan 0,1 

Sudanul de Sud 0,1 

Egipt 0,1 

Republica Democrată Congo 0,1 

Benin 0,1 
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Haiti 0,1 

Somalia 0,0 

Sierra Leone 0,0 

Niger 0,0 

Myanmar 0,0 

Nigeria 0,0 

Taiwan 0,0 

Afganistan 0,0 

Nicaragua 0,0 

Yemen 0,0 

Camerun 0,0 

Siria 0,0 

Vanuatu 0,0 

Samoa 0,0 

Papua Noua Guinee 0,0 

Cambodgia 0,0 

Timorul de Est 0,0 

Indonezia 0,0 

Tanzania 0,0 

Tadjikistan 0,0 

Wallis şi Futuna 0,0 
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Ciad 0,0 

Tonga 0,0 

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, 20 ianuarie 2022, pentru perioada 3-16 ianuarie 2022. 

 

 

 


