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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

14 aprilie 2021 

√ Ordinul nr. 6.982/2021 privind prelungirea măsurii de carantinare zonală pentru 

comuna Dragomirești-Vale, cu satele aparținătoare Dragomirești-Vale, Dragomirești-Deal și 

Zurbaua, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 388 din 14 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 13.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Dragomirești-Vale, cu satele aparținătoare 

Dragomirești-Vale, Dragomirești-Deal și Zurbaua, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 6.983/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna 

Cornetu, cu satele aparținătoare Cornetu și Buda, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 388 din 

14 aprilie 2021 

→ se prelungește  măsura de carantinare zonală, începând cu data de 13.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Cornetu, cu satele aparținătoare Cornetu 

și Buda, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 6.984/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna 

Chiajna, cu satele aparținătoare Chiajna, Dudu și Roșu, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 

388 din 14 aprilie 2021 

→ se prelungește  măsura de carantinare zonală, începând cu data de 13.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Chiajna, cu satele aparținătoare Chiajna, 

Dudu și Roșu, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 6.985/2021 pentru instituirea carantinei zonale pentru comuna Dridu, 

județul Ialomița, publicat în M.Of. nr. 388 din 14 aprilie 2021 

→ se instituie  măsura de carantină zonală, începând cu data de 14.04.2021, ora 00,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, pentru comuna Dridu, județul Ialomița. 
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√ Ordin nr. 514/2021 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 506/2021 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind 

modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, 

publicat în M.Of. nr. 391 din 14 aprilie 2021 

→ Ordinul ministrului sănătății nr. 506/2021 pentru modificarea și completarea 

Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de 

prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 382 din 13 aprilie 2021, se abrogă. 

 

√ Ordinul nr. 6.992/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Petrova, județul Maramureș, publicat în M.Of. nr. 391 din 14 aprilie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 14.04.2021, ora 18,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 28.04.2021, ora 18,00, pentru comuna Petrova, 

județul Maramureș. 

 

√ Ordinul nr. 6.993/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 391 din 14 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 14.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până în data de 21.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov, măsură dispusă prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații 

de Urgență nr. 6.728/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov, și prelungită prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de 

Urgență nr. 6.921/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov. 

 

 

 

 

 


