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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

 24 martie 2020 

 √ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6715/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Brad, judeţul Hunedoara, 
publicat in Monitorul Oficial 288/23.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 23.03.2021, ora 8,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 6.04.2021, ora 8,00, pentru municipiul Brad, judeţul 
Hunedoara. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6716/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara, publicat in Monitorul Oficial 288/23.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 23.03.2021, ora 8,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 6.04.2021, ora 8,00, pentru municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6717/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Simeria, judeţul Hunedoara, 
publicat in Monitorul Oficial 288/23.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 23.03.2021, ora 8,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 6.04.2021, ora 8,00, pentru oraşul Simeria, judeţul 
Hunedoara. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6718/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele 
aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov,  publicat in Monitorul Oficial 
288/23.03.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 23.03.2021, ora 5,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 6.04.2021, ora 5,00, pentru comuna Clinceni, cu 
satele aparţinătoare Clinceni, Olteni şi Ordoreanu, judeţul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul 
şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.587 din 8 martie 2021 privind 
instituirea carantinei zonale pentru comuna Clinceni, cu satele aparţinătoare Clinceni, Olteni 
şi Ordoreanu, judeţul Ilfov. 
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√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6719/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Bueşti, judeţul Ialomiţa, 
publicat in Monitorul Oficial 292/23.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 00,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până în data de 7.04.2021, ora 00,00, pentru comuna Bueşti, judeţul 
Ialomiţa. 

 

√ Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 393/3515/2021 privind 
modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 
3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial 
292/23.03.2021 

→Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

1.La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului 

şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referinţă la fiecare zi de vineri, în funcţie de 

evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepţia situaţiei în care 

localitatea intră în carantină." 

2.La articolul 3, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului 

de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului 

epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de 

cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi 
elevilor în unităţile de învăţământ, cu 
respectarea şi aplicarea tuturor normelor de 
protecţie 

Incidenţa cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din 
localitate mai mică sau egală 
cu 1/1.000 de locuitori 
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Scenariul 2 a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în 
unităţile de învăţământ, a tuturor 
preşcolarilor şi elevilor din învăţământul 
primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-
a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din 
învăţământul profesional şi postliceal, cu 
respectarea şi aplicarea tuturor normelor de 
protecţie; b) Participarea zilnică în sistem 
online a elevilor din celelalte clase/ani de 
studiu 

Incidenţa cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din 
localitate este mai mare de 
1/1.000, dar mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori. 

Scenariul 3 a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în 
unităţile de învăţământ, a tuturor 
preşcolarilor şi elevilor din învăţământul 
primar; b) Participarea zilnică, cu prezenţă 
fizică în unităţile de învăţământ, a elevilor 
din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor 
din anii terminali din învăţământul 
profesional şi postliceal, cu respectarea şi 
aplicarea tuturor normelor protecţie, cu 
prezenţa fizică de până la jumătate din 
numărul total de elevi înmatriculaţi în 
respectivele clase terminale; c) Participarea 
zilnică în sistem online a elevilor din celelalte 
clase/ani de studiu 

Incidenţa cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din 
localitate este mai mare de 
3/1.000 locuitori, dacă la 
nivelul localităţii nu este 
declarată starea de carantină. 

........................................................................... 

(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale şi a 

examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile 

în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte 

a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă 

şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii." 

3.La articolul 3, după alineatul (5) se adaugă un nou alineat, alineatul (6), cu următorul 

cuprins: 

"(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ 

din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de 
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locuitori, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a 

măştii." 

→ Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, precum şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene/a 
municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de 
învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6722/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Coltău, cu localităţile 
aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş, publicat in Monitorul Oficial 
296/24.03.2021 

→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 19,00, 
pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 31.03.2021, ora 19,00, pentru comuna Coltău, cu 
localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, judeţul Maramureş, măsură dispusă prin Ordinul 
şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.599/2021 privind instituirea 
carantinei zonale pentru comuna Coltău, cu localităţile aparţinătoare Coltău şi Cătălina, 
judeţul Maramureş. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6723/2021 
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Şona, cu satul aparţinător 
Biia, judeţul Alba, publicat in Monitorul Oficial 296/24.03.2021 

→Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 6,00, 
pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 31.03.2021, ora 6,00, pentru comuna Şona, cu 
satul aparţinător Biia, judeţul Alba, măsură dispusă prin Ordinul şefului Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6.594 din 9.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru 
comuna Şona, cu satul aparţinător Biia, judeţul Alba. 

 

√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 399/2021 pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma 
electronică a Ministerului Sănătăţii ''Alerte MS'',  publicat in Monitorul Oficial 
296/24.03.2021 

→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 316/2021 se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
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1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 1 

Managerii unităţilor sanitare cu paturi alocate pacienţilor cu infecţie COVID-19 şi cu paturi ATI 

alocate pacienţilor cu infecţie COVID-19 vor raporta zilnic on-line, până la ora 9,00, respectiv 

până la ora 17,00, în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii «Alerte MS» situaţia 

paturilor ATI COVID-19 din unităţile sanitare respective, numărul pacienţilor decedaţi în 

ultimele 24 de ore şi numărul de pacienţi internaţi suspecţi şi confirmaţi în ultimele 24 de ore. 

Modelul de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin." 

2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 2 

Raportarea privind situaţiile prevăzute la art. 1 se transmite la Centrul Naţional de Conducere 

şi Coordonare a Intervenţiilor, la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă şi în format letric, 

cu semnătura directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti şi a managerului unităţii sanitare cu paturi." 

3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

În caz de neconcordanţă privind situaţiile solicitate prevăzute la art. 1 şi raportate de 

managerul unităţii sanitare, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă va raporta către 

Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi personalul împuternicit de 

ministrul sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti care va efectua controale, conform competenţelor." 

4.După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: 

"Art. 41 

Prezentul ordin constituie măsuri speciale instituite pentru creşterea capacităţii de răspuns în 

vederea limitării transmiterii infectării cu virusul SARS-CoV-2." 

5.După articolul 5 se introduce o anexă al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezentul ordin. 
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ANEXĂ:Model de raportare 

(- Anexa la Ordinul nr. 316/2021) 

Judeţul .........................., Spitalul ..................................., localitatea .......................................... 

Total paturi ATI 
destinate - 
COVID-19 
(avizate DSP) 

Total paturi ATI 
destinate - 
COVID-19 
(suplimentare) 

Total paturi ATI 
destinate - 
COVID-19 
neocupate 

Total pacienţi 
COVID-19 
internaţi - în 
ultimele 24 de 
ore 

Total pacienţi 
COVID-19 
decedaţi - în 
ultimele 24 de 
ore 

Manager spital, 

.......................................... 

Director executiv DSP, 

.......................................... 

 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6727/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Baloteşti, cu satele 
aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov, publicat in Monitorul Oficial 
298/24.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 7.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Baloteşti, cu satele 
aparţinătoare Baloteşti, Dumbrăveni şi Săftica, judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6728/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, 
publicat in Monitorul Oficial 298/24.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 7.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Mogoşoaia, 
judeţul Ilfov. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6729/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Snagov, cu satele 
aparţinătoare Snagov, Ciofliceni, Ghermăneşti, Tâncăbeşti şi Vlădiceasca, judeţul Ilfov, 
publicat in Monitorul Oficial 298/24.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 7.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Snagov, cu satele 
aparţinătoare Snagov, Ciofliceni, Ghermăneşti, Tâncăbeşti şi Vlădiceasca, judeţul Ilfov. 
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√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6730/2021 
privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Ştefăneştii de Jos, cu satele 
aparţinătoare Ştefăneştii de Jos, Creţuleasca şi Ştefăneştii de Sus, judeţul Ilfov, publicat in 
Monitorul Oficial 298/24.03.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 24.03.2021, ora 22,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, până la data de 7.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Ştefăneştii de Jos, 
cu satele aparţinătoare Ştefăneştii de Jos, Creţuleasca şi Ştefăneştii de Sus, judeţul Ilfov. 

 


