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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

16 aprilie 2021 

√ Ordinul nr. 6.996/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru localitatea 

Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți, publicat în M.Of. nr. 400 din 16 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.04.2021, ora 

12,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 22.04.2021, ora 12,00, pentru localitatea 

Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți, măsură instituită prin Ordinul șefului 

Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.804/2021 privind instituirea carantinei 

zonale pentru localitatea Bâcleș, comuna Bâcleș, județul Mehedinți. 

 

√ Ordinul nr. 6.997/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Tătărani cu satele aparținătoare Gheboieni, Tătărani și Căprioru, județul 

Dâmbovița, publicat în M.Of. nr. 400 din 16 aprilie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.04.2021, ora 12,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 29.04.2021, ora 12,00, pentru comuna Tătărani 

cu satele aparținătoare Gheboieni, Tătărani și Căprioru, județul Dâmbovița. 

 

√ Ordinul nr. 7000/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

orașul Cisnădie, județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 400 din 16 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.04.2021, ora 

0,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 23.04.2021, ora 0,00, pentru orașul Cisnădie, 

județul Sibiu, măsură instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 6.830/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Cisnădie, 

județul Sibiu. 
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√ Ordinul nr. 7002/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna 

Berceni, cu satul aparținător Berceni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 400 din 16 aprilie 

2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 22.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Berceni, cu satul aparținător Berceni, județul Ilfov, măsură instituită prin Ordinul șefului 

Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.662 din 31.03.2021, privind instituirea 

carantinei zonale pentru comuna Berceni, cu satul aparținător Berceni, județul Ilfov, 

prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.827 din 

1.04.2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Berceni, cu satul aparținător 

Berceni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 7003/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

orașul Otopeni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 400 din 16 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 15.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 22.04.2021, ora 22,00, pentru orașul 

Otopeni, județul Ilfov, măsură instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 6.661 din 18.03.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul 

Otopeni, județul Ilfov, prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 6.826 din 1.04.2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru orașul 

Otopeni, județul Ilfov. 

 

√ Ordonanța de urgență nr. 28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, precum și pentru adoptarea 

unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în M.Of. nr. 401 din 16 aprilie 2021 

→ Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. la art. 5 alin. (2), lit. b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

b) să elaboreze o metodologie de identificare, analiză și raportare a evenimentelor 

adverse asociate asistenței medicale, fără caracter acuzator, și de colectare la nivel național a 

informațiilor referitoare la acestea; 
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d) să formeze și să perfecționeze în managementul calității serviciilor de sănătate și 

siguranței pacientului personalul care activează în sistemul de sănătate; 

2. la art. 5 alin.(2), după lit. g) se introduce lit. h), cu următorul cuprins: 

h) să standardizeze și să eficientizeze modul de colectare a datelor și de transmitere în 

format electronic a informațiilor utilizate în sistemul de sănătate, prin intermediul 

formularelor unice de raportare. 

3. la art. 6, după lit. a) se introduce litera a1), cu următorul cuprins: 

a1) colaborează cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne la elaborarea și implementarea sistemului de management al calității 

serviciilor de sănătate și siguranței pacientului în cadrul Sistemului național de servicii 

medicale de urgență și prim ajutor calificat; 

4. la art. 6, după lit. l) se introduc literele m)-p), cu următorul cuprins: 

m) organizează programe de formare și de perfecționare, precum și alte manifestări 

științifice în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate și siguranței 

pacientului, pentru personalul care activează în sistemul de sănătate; 

n) participă, alături de Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile publice cu rețele 

sanitare proprii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate sau aflate 

în coordonarea acestora, la identificarea datelor necesare autorităților publice centrale și 

locale cu atribuții în sistemul de sănătate pentru fundamentarea deciziilor necesare 

funcționării și dezvoltării sistemului de sănătate; 

o) coordonează standardizarea modului de colectare și raportare a datelor prevăzute 

la lit. n), astfel încât toate raportările să se facă informatizat, în format unitar, și datele să fie 

accesibile autorităților din domeniul sanitar și unităților sanitare; 

p) participă la procesul de digitalizare a sistemului sanitar, interoperabilitate și 

adaptare a sistemelor informatice și actualizare a datelor identificate conform prevederilor lit. 

n) în scopul asigurării unui acces unitar și coordonat la informațiile necesare desfășurării 

activităților specifice în domeniul sănătății. 

→ în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării 

de alertă declarate în condițiile legii, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia, 

se suspendă vizitele de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare. În această perioadă, 

monitorizarea tematică desfășurată de Autoritatea Națională de Management al Calității în 

Sănătate urmărește în principal nivelul de conformare la cerințele specifice referitoare la 
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asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor de sănătate, a siguranței pacienților 

și a personalului în condițiile generate de pandemia de COVID-19. 

→ prin derogare de la dispozițiile art. 2 lit. g) teza a doua din Legea nr. 185/2017 privind 

asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, se 

prelungesc durata celui de al doilea ciclu de acreditare a unităților sanitare cu paturi, precum 

și durata primului ciclu de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu pe durata stării de 

alertă declarate în condițiile legii, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia. 

→ unitățile sanitare cu paturi pentru care, la data intrării în vigoare a ordonanței de 

urgență, s-au constituit comisii de evaluare sau au fost evaluate și nu s-a finalizat procesul de 

acreditare parcurg procesul cu respectarea legislației în vigoare la momentul inițierii acestuia. 

→ termenul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității 

în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și perioada de 

acreditare pentru unitățile sanitare cu paturi acreditate în primul și al doilea ciclu de 

acreditare, ale căror certificate de acreditare sunt valabile la data intrării în vigoare a 

ordonanței de urgență, se prelungesc pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, la 

care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia. 

→ unitățile sanitare cu paturi obligate să se acrediteze în cel de-al doilea ciclu de 

acreditare, precum și unitățile sanitare din ambulatoriu obligate să se acrediteze se înscriu în 

procesul de acreditare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de 

urgență. 

→ Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin ordonanța de urgență, va 

fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

√ Hotărârea nr. 437/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 

produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vederea organizării unor centre 

mobile de vaccinare împotriva COVID-19, publicată în M.Of. nr. 401 din 16 aprilie 2021 

→ se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor produse în valoare de 284.600 lei, 

exclusiv TVA, și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - 

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 
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→ construcțiile ușoare din elemente modulate se repartizează către inspectoratele 

județene pentru situații de urgență, astfel: Argeș - 1 bucată, Brașov - 1 bucată, Constanța - 1 

bucată, Cluj - 2 bucăți, Dolj - 2 bucăți, Galați - 1 bucată, Iași - 2 bucăți, Timiș - 1 bucată, Sibiu - 

2 bucăți, Vrancea - 2 bucăți, municipiul București - 5 bucăți. 

→ Inspectoratele județene pentru situații de urgență vor da în comodat Ministerului 

Apărării Naționale produsele scoase din rezervele de stat, pentru funcționarea temporară a 

unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19, arondate spitalelor militare din județele 

Argeș, Brașov, Constanța, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Timiș, Sibiu, Vrancea și municipiul București, 

până la încetarea activităților respectivelor centre. 

→ Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din 

gestiune, la prețul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 ,,Cheltuieli privind rezerva 

de stat“, cantitățile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, 

potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de însoțire a mărfii și a proceselor-verbale de 

predare-preluare. 

→ produsele preluate potrivit hotărârii intră în patrimoniul inspectoratelor județene 

pentru situații de urgență din județele Argeș, Brașov, Constanța, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Timiș, 

Sibiu, Vrancea și municipiul București, iar acestea vor asigura transportul către centrele mobile 

de vaccinare, precum și utilizarea ulterioară a produselor în îndeplinirea misiunilor specifice, 

în măsura în care nu se impune casarea acestora. 

→ transportul produselor scoase din rezerva de stat către inspectoratele județene 

pentru situații de urgență din județele Argeș, Brașov, Constanța, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Timiș, 

Sibiu, Vrancea și municipiul București se realizează cu mijloace de transport ale Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. 

→ cheltuielile cu mijloacele de transport până la destinație se asigură din veniturile 

proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată 

pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, conform art. 1 alin. 

(2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înființarea pe lângă Administrația 

Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială a 

unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare. 

→ Inspectoratele județene pentru situații de urgență din județele Argeș, Brașov, 

Constanța, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Timiș, Sibiu, Vrancea și municipiul București asigură 

transportul produselor de la sediul acestora până la spitalele militare județene, precum și la 
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alte amplasamente de pe raza județelor unde se organizează centre mobile de vaccinare 

împotriva COVID-19. 

→ Ministerul Apărării Naționale asigură operaționalizarea centrelor mobile de 

vaccinare împotriva COVID-19, prin arondarea acestora către spitalele militare din județele 

Argeș, Brașov, Constanța, Cluj, Dolj, Galați, Iași, Timiș, Sibiu, Vrancea și municipiul București, 

dotarea cu echipamentele necesare și deservirea cu personalul aferent. 

→ finanțarea reîntregirii stocului rezervă de stat scos se efectuează în limita sumei de 

338.674 lei din bugetul aprobat Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme 

Speciale, în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de 

stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

§ Lista produselor scoase din rezervele de stat și acordate, cu titlu gratuit, 

Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

 

Nr. 
crt. Produsul U.M. Cantitatea 

Valoarea (lei) fără 
TVA 

Valoarea (lei) cu 
TVA 

0 1 2 3 4 5 

1. 
Construcție ușoară din elemente 
modulate*) buc. 20 240.000 285.600 

2. Paturi buc. 80 20.000 23.800 

3. Saltele de pat buc. 80 12.000 14.280 

4. Cearșafuri de pat buc. 160 7.200 8.568 

5. Pături buc. 80 4.800 5.712 

6. Fețe de pernă buc. 80 600 714.00 

TOTAL PRODUSE 284.600 338.674 

*) Preluarea construcțiilor ușoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1 se face pe bază 
de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcționale. 

 
 √ Hotărârea nr. 439/2021 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 

cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unități cu atribuții medicale 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și 

limitare a transmiterii infecțiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV), publicată în M.Of. nr. 401 

din 16 aprilie 2021 

 → se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse în valoare de 

101.950,28 lei, inclusiv TVA, și acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unități cu atribuții 

medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Direcției medicale - Spitalului de Urgență 

„Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ București, respectiv Centrului Medical de Diagnostic și Tratament 
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Ambulatoriu Ploiești și Inspectoratului General al Poliției Române - Centrului Chinologic „Dr. 

Aurel Greblea“ Sibiu, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii 

infecțiilor cu noul coronavirus (2019-nCoV). 

→ Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din 

gestiune, la prețul de înregistrare, prin debitarea contului 689 01 00 „Cheltuieli privind rezerva 

de stat“, cantitățile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, 

potrivit hotărârii, pe baza avizelor de însoțire a mărfii și a proceselor-verbale de predare-

preluare. 

→ construcțiile ușoare din elemente modulate preluate potrivit hotărârii rămân în 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcției medicale - Spitalului de Urgență „Prof. 

Dr. Dimitrie Gerota“ București, respectiv Centrului Medical de Diagnostic și Tratament 

Ambulatoriu Ploiești și Inspectoratului General al Poliției Române - Centrului Chinologic „Dr. 

Aurel Greblea“ Sibiu, care vor asigura gestionarea și conservarea acestora, precum și utilizarea 

acestora în îndeplinirea misiunilor specifice, în măsura în care nu se impun decontaminarea și 

casarea acestora. 

→ transportul produselor se realizează cu mijloace de transport ale Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale până la locul de destinație indicat de 

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția medicală - Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie 

Gerota“ București, respectiv Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești 

și Inspectoratul General al Poliției Române - Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu. 

→ cheltuielile pentru intervenția operativă cu mijloacele de transport până la 

destinație se asigură din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și 

reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 

privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 

și pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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§ Lista produselor scoase din rezervele de stat și acordate, cu titlu gratuit, 

unor unități cu atribuții medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - 
Direcției medicale - Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“ București, 

respectiv Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești 
și Inspectoratului General al Poliției Române - Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ 

Sibiu 
1. Ministerul Afacerilor Interne - Direcția medicală - Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie 
Gerota“ București 
 

Nr. crt. Produsul UM Cantitatea Valoarea cu TVA (lei) 

1 Construcție ușoară din elemente modulate*) buc. 2 28.560,00 

2 Paturi buc. 2 595,00 

3 Saltele de pat  buc. 2 357,00 

4 Pături buc. 2 142,80 

5 Cearșafuri de pat buc. 4 214,20 

6 Fețe de pernă buc. 2 17,85 

TOTAL PRODUSE 29.886,85 

 
2. Ministerul Afacerilor Interne - Direcția medicală - Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament Ambulatoriu Ploiești 
 

Nr. crt. Produsul UM Cantitatea Valoarea cu TVA (lei) 

1 Construcție ușoară din elemente modulate*) buc. 1 14.280,00 

2 Paturi buc. 1 297,50 

3 Saltele de pat  buc. 1 178,50 

4 Pături buc. 1 71,40 

5 Cearșafuri de pat buc. 2 107,10 

6 Fețe de pernă buc 1 8,93 

TOTAL PRODUSE 14.943,43 

 
3. Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române - Centrul 
Chinologic „Dr. Aurel Greblea“ Sibiu 
 

Nr. crt. Produsul UM Cantitatea Valoarea cu TVA (lei) 

1 Construcție ușoară din elemente modulate*) buc. 4 57.120,00 

TOTAL 57.120,00 

 
*) Preluarea construcțiilor ușoare din elemente modulate prevăzute la pct. 1, 2 și 3 se face pe 
bază de proces-verbal de predare-preluare, cu constatarea stării constructiv-funcționale. 
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 √ Legea nr. 87/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de 

învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 

publicată în M.Of. nr. 403 din 16 aprilie 2021 

 → se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141 din 19 august 2020 privind 

instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru 

modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu următoarea modificare: 

- la art. 7, alin. (3) va avea următorul cuprins: 

(3) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților în 

instituțiile de învățământ, suspendate în condițiile alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), în condiții de 

siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obținerea avizului 

direcției județene de sănătate publică/Direcției de Sănătate Publică București, emis în termen 

de cel mult 7 zile de la solicitare, aviz care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță 

epidemiologică pentru reluarea activității. 

 

√ Ordonanța de urgență nr. 29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat 

în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, 

publicată în M.Of. nr. 403 din 16 aprilie 2021 

→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

1. la art. 1, după alin. (2) se introduce alin. (21), cu următorul cuprins: 

(21) Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, personalul medico-sanitar care desfășoară activitatea în cadrul 

centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca 

persoană fizică. 
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2. la art. 1, după alin. (4) se introduce alin. (41), cu următorul cuprins: 

(41) Activitatea desfășurată în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. c) constituie vechime 

în muncă și stagiu de cotizare, în condițiile legii. 

3. după art. 1 se introduce art. 11, cu următorul cuprins: 

Articolul 11 

(1) Prin personal medico-sanitar, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, se 

înțelege și medicul rezident cu drept de practică supravegheată, titular al unui aviz eliberat de 

Colegiul Medicilor din România. 

(2) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, 

personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de plată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a). 

→ activitatea desfășurată de personalul sanitar cu pregătire superioară în baza unui 

contract individual de muncă cu timp parțial încheiat cu unitatea sanitară publică, în condițiile 

prevăzute la art. 3 și 5 ale capitolului II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

constituie vechime în muncă și stagiu de cotizare, în condițiile legii. 

 

√ Ordinul nr. 7.018/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru orașul Popești-

Leordeni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 403 din 16 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantinare zonală, începând cu data de 16.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 23.04.2021, ora 22,00, pentru orașul 

Popești-Leordeni, județul Ilfov, măsură instituită prin Ordinul șefului Departamentului pentru 

Situații de Urgență nr. 6.677/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul Popești-

Leordeni și prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 

6.848/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. 

 

 


