INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

03 noiembrie 2021
√ Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2021 pentru modificarea art. 6 din
Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a
petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne,
publicat in Monitorul Oficial 1050/03.11.2021
→ Articolul 6 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"- Art. 6: Punctul de primire şi adresa de poştă electronică
(1)Petiţiile adresate structurilor MAI se primesc la punctele de primire stabilite de
conducătorul structurii, prin dispoziţie/ordin, precum şi prin intermediul adresei de poştă
electronică sau al formularului online, afişate pe site-ul propriu.
(2)Dacă este cazul, instituţiile MAI pot stabili puncte de primire pe domenii de activitate
gestionate."

√

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 2359/2021 pentru modificarea

Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.863/2021 privind acordarea alocaţiei de
hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schema completă de
vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial 1050/03.11.2021
→Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.863/2021, se modifică după cum urmează:
- La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3)Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare între
data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
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efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi data distribuirii tichetelor de masă conform
art. 4 pot ridica tichetele de masă de la unitatea care a efectuat ultima doză de vaccinare în
termen de 6 luni de la data vaccinării cu schema completă."

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8035/2021
privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa,
publicat in Monitorul Oficial 1054/03.11.2021
→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 3.11.2021, ora 18,00,
pentru o perioadă de 7 zile, pentru oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

√

ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8036/2021,

privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Tărtăşeşti, cu satele
aparţinătoare Bâldana, Gulia şi Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, publicat in Monitorul Oficial
1054/03.11.2021
→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 3.11.2021, ora 18,00,
pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Tărtăşeşti, cu satele aparţinătoare Bâldana, Gulia
şi Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa.

√

ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 8037/2021,

privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Gura Ocniţei, cu satele
aparţinătoare Adânca, Gura Ocniţei, Ochiuri şi Săcueni, judeţul Dâmboviţa, publicat in
Monitorul Oficial 1054/03.11.2021,
→ Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 3.11.2021, ora 18,00,
pentru o perioadă de 7 zile, pentru comuna Gura Ocniţei, cu satele aparţinătoare Adânca,
Gura Ocniţei, Ochiuri şi Săcueni, judeţul Dâmboviţa.
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