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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 15 martie 2020 

 

 √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6613/2021 

privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa, publicat in 

Monitorul Oficial 256/15.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 13.03.2021, ora 00,00, pentru 

o perioadă de 14 zile, până în data de 27.03.2021, ora 00,00, pentru comuna Roşiori, judeţul 

Ialomiţa. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6617/2021 

privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Tăuţii-Măgherăuş şi 

localităţile aparţinătoare Tăuţii-Măgherăuş, Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, Bozânta Mare şi 

Ulmoasa, judeţul Maramureş, publicat in Monitorul Oficial 256/15.03.2021 

→Se instituie prelungirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 12.03.2021, ora 

18,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 19.03.2021, ora 18,00, pentru oraşul Tăuţii-

Măgherăuş şi localităţile aparţinătoare Tăuţii-Măgherăuş, Băiţa, Nistru, Buşag, Merişor, 

Bozânta Mare şi Ulmoasa, judeţul Maramureş, măsură dispusă prin Ordinul şefului 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.494/2021. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6618/2021 

privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şişeşti, cu localităţile 

aparţinătoare Şişeşti, Plopiş, Dăneşti, Şurdeşti, Negreia, Bontăieni şi Cetăţele, judeţul 

Maramureş, publicat în Monitorul Oficial 256/15.03.2021 

https://sintact.ro/#/dokument/16995909?cm=DOCUMENT
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→Se instituie prelungirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 12.03.2021, ora 

18,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 19.03.2021, ora 18,00, pentru comuna 

Şişeşti, cu localităţile aparţinătoare Şişeşti, Plopiş, Dăneşti, Şurdeşti, Negreia, Bontăieni şi 

Cetăţele, judeţul Maramureş, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă nr. 6.495/2021. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6626/2021 

privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov, publicat în 

Monitorul Oficial 256/15.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.03.2021, ora 22,00, pentru 

o perioadă de 14 zile, până la data de 29.03.2021, ora 22,00, pentru oraşul Bragadiru, judeţul 

Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6627/2021 

privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Recea, cu localităţile 

aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş, publicat 

în Monitorul Oficial 256/15.03.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.03.2021, ora 8,00, 

pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 22.03.2021, ora 8,00, pentru comuna Recea, cu 

localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş, 

măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 

6.427/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu localităţile 

aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş, prelungită 

prin Ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.515/2021 privind 

prelungirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, 

Mocira, Lăpuşel, Săsar şi Bozânta Mică, judeţul Maramureş şi prin Ordinul şefului 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.579/2021 privind prelungirea carantinei 

zonale pentru comuna Recea, cu localităţile aparţinătoare Recea, Mocira, Lăpuşel, Săsar şi 

Bozânta Mică, judeţul Maramureş. 

https://sintact.ro/#/dokument/16995910?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16995272?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16995953?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16996365?cm=DOCUMENT
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√ Legea nr. 24/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-

ALERT'', publicată in Monitorul Oficial 258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 25 iunie 2019 privind 

operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT", publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 27 iunie 2019. 

 

√ Legea nr. 25/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 

privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, 

publicată in Monitorul Oficial 258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 9 aprilie 2020 pentru 

completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de 

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2020. 

 

√ Legea nr. 26/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată in 

Monitorul Oficial 258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 4 februarie 2020 privind 

aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii 

din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 93 din 7 februarie 2020, cu rectificarea publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 1195 din 8 decembrie 2020. 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16979622?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16986126?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16984803?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16984763?cm=DOCUMENT
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√ Legea nr. 27/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată in Monitorul Oficial 258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 23 aprilie 2020 privind 

unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 

27 aprilie 2020. 

 

√ Legea nr. 28/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului 

operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, publicată in Monitorul Oficial 

258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 21 mai 2020 cu următoarea 

modificare: 

- La articolul 3 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: 

"a) membrii familiilor şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a 

primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii 

nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;" 

 

√ Legea 29/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2020 

pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată 

in Monitorul Oficial 258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 4 februarie 2020 pentru 

completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 7 februarie 2020. 

https://sintact.ro/#/dokument/16986322?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16987026?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16827527?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16914356?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16984764?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16913943?cm=DOCUMENT
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√ Legea nr. 30/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru 

adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicată in Monitorul Oficial 

258/15.03.2021 

→Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 26 martie 2020, cu următoarele 

modificări: 

1.La articolul I punctul 1, alineatul 4 al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în activitate şi celor în rezervă, 

concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii sau concedii, în condiţii stabilite prin 

ordin al conducătorului instituţiei." 

2.La articolul III punctul 4, alineatul (2) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, soldaţii şi 

gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. 

a), b), d), f)-j) şi m)." 

 

 

 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16985842?cm=DOCUMENT

