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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

2 aprilie 2021 

√ Ordinul nr. 6.837/2021 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

comuna Sânpetru, județul Brașov, publicat în M.Of. nr. 336 din 2 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantină zonală, începând cu data de 1.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 7 zile, până la data de 8.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 

Sânpetru, județul Brașov. 

 

√ Legea nr. 57/2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind 

organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în M.Of. nr. 337 din 2 aprilie 2021 

→ art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Articolul 18 

(1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» editează Monitorul Oficial al României atât în 

format tipărit, cât și în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziția tuturor 

utilizatorilor contra cost. 

(2) Formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I și a II-a, este 

disponibil în mod gratuit și liber, permanent. Formatul electronic gratuit și liber este de 

document portabil, fără filigran sau inscripții suplimentare formatului tipărit; acesta devine 

accesibil tuturor utilizatorilor în aceeași zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, 

distribuire și imprimare. 

 

√ Ordinul nr. 6.830/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul 

Cisnădie, județul Sibiu, publicat în M.Of. nr. 339 din 2 aprilie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.04.2021, ora 00,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 16.04.2021, ora 00,00, pentru orașul Cisnădie, 

județul Sibiu. 
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√ Ordinul nr. 6.847/2021 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

comuna Tunari, cu satele aparținătoare Tunari și Dimieni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 

340 din 2 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura carantinei zonale, începând cu data de 2.04.2021, ora 22,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 16.04.2021, ora 22,00, pentru comuna Tunari, 

cu satele aparținătoare Tunari și Dimieni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 6.848/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru orașul Popești-

Leordeni, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 340 din 2 aprilie 2021 

→ se prelungește măsura de carantinare zonală, începând cu data de 2.04.2021, ora 

22,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 16.04.2021, ora 22,00, pentru orașul 

Popești-Leordeni, județul Ilfov. 

 

√ Ordinul nr. 6.849/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru 

comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, publicat în M.Of. nr. 340 din 2 aprilie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 2.04.2021, ora 22,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 16.04.2021, ora 22,00, pentru comuna 1 

Decembrie, județul Ilfov. 


