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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

12 aprilie 2021 

√ Ordinul nr. 6.953/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna 

Grindu, județul Ialomița, publicat în M.Of. nr. 373 din 12 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 11.04.2021, ora 

00,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Grindu, Județul Ialomița, măsură dispusă 

prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.695/2021 privind 

instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Grindu, județul Ialomița. 

 

√ Ordinul nr. 6.954/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Mogoșani, cu satele aparținătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoșani și Zăvoiu, 

județul Dâmbovița, publicat în M.Of. nr. 373 din 12 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 11.04.2021, ora 

12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 18.04.2021, ora 12,00, pentru comuna 

Mogoșani, cu satele aparținătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoșani și Zăvoiu, județul 

Dâmbovița, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență 

nr. 6.775/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Mogoșani, cu 

satele aparținătoare Chirca, Cojocaru, Merii, Mogoșani și Zăvoiu, județul Dâmbovița. 

 

√ Ordinul nr. 6.959/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Brănești, județul Dâmbovița, publicat în M.Of. nr. 373 din 12 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.04.2021, ora 

12,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 19.04.2021, ora 12,00, pentru comuna 

Brănești, județul Dâmbovița, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru 

Situații de Urgență nr. 6.698/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Brănești, județul Dâmbovița. 
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√ Ordinul nr. 6.960/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna 

Gheorghe Doja, județul Ialomița, publicat în M.Of. nr. 373 din 12 aprilie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.04.2021, ora 0,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița. 

 

√ Ordinul nr. 6.961/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Bucu, 

județul Ialomița, publicat în M.Of. nr. 373 din 12 aprilie 2021 

→  se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.04.2021, ora 0,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Bucu, județul Ialomița. 

 

√ Ordinul nr. 505/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului 

sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și 

a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților 

de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de 

COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, publicat în M.Of. nr. 

374 din 12 aprilie 2021 

→ Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului 

de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de 

COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru 

pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri 

de competență, cu modificările ulterioare, se modifică. 

 

√ Ordinul nr. 3647/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației nr. 

3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021, publicat în M.Of. nr. 377 din 12 aprilie 

2021 

→ Ordinul ministrului educației nr. 3.462/2021 privind aprobarea Calendarului de 

administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-

2021, se modifică după cum urmează: 

– Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 
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→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația 

cu Parlamentul, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, inspectoratele școlare 

județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile 

Ordinului. 

§ Anexa la Ordinul nr. 3.462/2021 

Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a 

VI-a în anul școlar 2020-2021 

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI: 

Limbă și comunicare - 12 mai 2021 

Matematică și Științe ale naturii - 13 mai 2021 

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a 

IV-a - EN IV: 

Limba română - 18 mai 2021 

Matematică - 19 mai 2021 

Limba maternă -20 mai 2021 

3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II: 

Scris - Limba română - 25 mai 2021 

Scris - Limba maternă - 25 mai 2021 

Citit - Limba română - 26 mai 2021 

Citit - Limba maternă - 26 mai 2021 

Matematică - 27 mai 2021 

Scris - Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 28 mai 2021 

 

 

 

 


