INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

31 ianuarie 2022

√ Hotărârea Preşedintelui Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind
procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, publicat in
Monitorul Oficial 97/31.01.2022.
Art. 1
Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România şi nu
prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state
ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente
compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste
vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în
ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară sau testarea negativă 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).
Art. 2
Sunt exceptate de la măsura carantinei instituite în condiţiile art. 1 următoarele categorii de persoane
care sosesc pe teritoriul României:
a)copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;
b)persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul
ţării;
c)lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor
economici, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici
respectivi;
d)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;
e)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 şi se deplasează în interes
profesional;
f)persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură
accelerată;
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g)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;
h)piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul
feroviar;
i)personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, cât şi de la bordul
navelor şi elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală, precum şi de la bordul
celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion
străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării
echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
j)personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport şi cel care
efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul
pe care îl arborează, la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
k)personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze în zona
exclusivă economică a României;
l)angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România
de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării.
Art. 3
(1)Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacţii direcţi ai unei persoane
confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), măsura carantinei instituite cu privire la contacţii direcţi ai
unei persoane confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu se aplică persoanelor aflate în
perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.
Art. 4
(1)Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare, necesară
pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului
digital al UE privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu
emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format
electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba ţării unde a fost administrat vaccinul şi în limba
engleză.
(2)Dovada confirmării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor
prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale
Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se
realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste
rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba
engleză.
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(3)Dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării excepţiilor
prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale
Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se
realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste
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) şi prezentat în limba ţării unde a fost
efectuat testul şi în limba engleză.
Art. 5
(1)Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere,
căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă
amânare, cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se
limita la acestea, preschimbarea documentelor de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de
vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a
măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
(2)Analiza situaţiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor judeţene de coordonare şi
conducere a intervenţiei, iar cazurile considerate ca justificate pot face obiectul suspendării temporare
a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de direcţia de sănătate publică.
(3)În decizia de suspendare se vor menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta
se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.
Art. 6
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1.02.2022, ora 00.00.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de
risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora şi a regulilor de aplicare a
măsurii carantinei asupra persoanelor, precum şi aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în
funcţie de rata de incidenţă cumulată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 7
ianuarie 2022, se abrogă.
→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.

√ Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 94/2022 pentru aprobarea modelului
documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind
stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul
interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică
generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, publicat in Monitorul Oficial 99/31.01.2022.
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→Se aprobă modelele cererilor, declaraţiei pe propria răspundere şi listei persoanelor care
urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de
situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă
din prezentul ordin

√ Ordinul ministrului educaţiei nr. 3073/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la
Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, publicat in Monitorul Oficial 99/31.01.2022.
→ Anexa la Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.870/2021, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal
şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de
ajutor social, denumite în continuare burse.
(2) Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar,
beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social."
2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi
susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a
examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă
pe perioada vacanţelor şcolare, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 18."
3.Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu
această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei
publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru
elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, din
bugetele proprii ale acestora."
4.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
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Bursele de performanţă se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art. 5 alin.
(1) lit. a)-d), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la
nivelul unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind
condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens."
5.La articolul 8, literele a) şi b) ale alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) în anul şcolar anterior au obţinut media generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe
nemotivate/semestru, cu excepţia clasei a V-a şi a clasei a IX-a;
b) au obţinut media semestrială de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în
primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;
.....................................................................................
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)-c) este
revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit
conform prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se înţelege:
a) suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a şi a IX-a care se încadrează în criteriile
generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;
b) eliminarea din listă a celor care şi-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învăţământ şi
a celor care nu se mai încadrează în prevederile alin. (1) lit. a).
Situaţia şcolară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de bursele de
merit, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)."
6.La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
7.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit.
a)-e), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul
unităţii de învăţământ, de pe diplomele obţinute la competiţii, la propunerea dirigintelui, nefiind
condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens."
8.La articolul 10, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) au obţinut media semestrială de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 10 absenţe nemotivate în
primul semestru al anului şcolar, pentru elevii din clasa a V-a;
...................................................................................
(3) Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali
ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită
de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui
semestru."
9.La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
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(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obţinute în baza prevederilor art. 14 alin.
(1) lit. a)-d) este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale
din semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d),
prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării."
10.La articolul 14, alineatul (1) partea introductivă şi literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"Art. 14
(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile
cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se
încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe
ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea
venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent
realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia familială complementară şi alocaţia pentru copii. Se va
lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora
a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă,
acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;
....................................................................................
d) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze
într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de
venitul net lunar al familiei."
11.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii
legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere
însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile
lucrătoare ale fiecărui semestru."
12.La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Pentru elevii din învăţământul liceal, filieră tehnologică, şi din învăţământul profesional, media
semestrială avută în vedere pentru acordarea burselor de merit şi de studiu se va calcula ca medie
aritmetică, fără a se lua în calcul media pentru modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II."
→ Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală economică, Direcţia generală
minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară,
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
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