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Retrospectiva legislativă a lunii iunie 2022 

 

 

➢  Bilete de valoare 
 
 

 Începând cu data de 01 iulie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă nu 

poate depăși suma de 30 de lei. Această valoare se va aplica și în semestrul II 

al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, 

respectiv februarie și martie 2023. 

Totuși, în luna iulie 2022 angajatorii pot acorda suplimentar tichete de masă având valoarea 

corespunzătoare diferenței dintre valoarea de 30 de lei/tichet de masă/zi și valoarea 

acordată în luna iunie 2022, corespunzător zilelor lucrate în acea lună. 

În privința tichetelor cadou, mai nou se prevede că organizațiile sindicale legal constituite 

pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au 

calitatea de angajați ai organizației sindicale. Frecvența acordării acestor tichete cadou și 

valoare lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale. 

În privința voucherelor de vacanță, acestea vor putea fi utilizate și pentru acoperirea 

cheltuielilor cu taberele școlare naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la 

care participă copilul titularului. 

 

(Legea nr. 187/2022, pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de 

valoare) 
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➢ Kurzarbeit 

 

 

 

  S-a publicat noul model al declarației pe propria răspundere prevăzut la art. 3 

ind. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind 

măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 

stimularea creșterii ocupării forței de muncă. 

 

Așa cum reiese din documentul publicat, situația de reducere a producției trebuie să reiasă 

dintr-un raport sintetic ce va fi anexat declarației pe propria răspundere, elaborat de către 

angajator pe baza documentelor justificative și de evidență operativă a producției întocmite 

de către acesta. 

 

Context: Mecanismul Kurzarbeit a fost prelungit luna trecută până la 31 decembrie 2022, 

iar ca un element de noutate, începând cu data de 31 mai 2022, în situația în care nu se 

înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri de 10%, se ia în calcul diminuarea producției 

realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii cu cel puțin 10% față de luna 

similară din anul 2019 sau față de media lunară a producției din anul 2019.  

 

(Ordinul nr. 964/2022 al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru aprobarea modelului declarației pe 

propria răspundere prevăzute la art. 3 ind. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 

privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă) 
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➢ Sistemul național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc 

fiscal ridicat RO e-Transport 

 

 
 

S-a publicat Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind 

monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. 

Aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului 

național RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual (SPV). 

Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-

Transport se supun prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1.090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin 

mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele 

fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică. 

 

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport 

sunt cele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu 

risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare 

de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului. 

 

Reamintim că bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul 

monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt prevăzute în Ordinul ANAF nr. 802/2022: 

Legume, plante, rădăcini și  tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 

0701 la 0714 inclusiv; Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează 

la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv; Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se 

încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv; Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, 

var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517; Îmbrăcăminte și accesorii de   

îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 

inclusiv ; Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau  

 



 

 

4 
 

 

croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de 

la 6214 la 6217 inclusiv ; Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, 

care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405; Fontă, fier și oțel, care se încadrează la 

codurile NC 7213 și 7214. 

(Ordinul nr. 1190/2022 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea Procedurii de utilizare 

și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-

Transport) 

 

 

 

 

 

av. Alina Savu 

Partener 


