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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA II DE URGEN  

 

ORDINUL 
 

nr. 6744 din 24.03.2021 
privind prelungirea pentru comuna Dobr

 
  

la nivelul comunei 
ap , ,  de coronavirusul SARS-CoV-2, având 
ca rez SARS-CoV-2 de 9,80 la 1000 de locuitori, 
riscul epidemio  
legale în vigoare,   

inând cont de ea Comitetului Ju ntru Situ Ilfov nr. 55 din 
24.03.2021 emis  pe baza analizei de risc a Dire iei de S  Ilfov nr. 
2961 din 24.03.2021 ului Institutului nr. 4783 din 
24.03.2021, 

în temeiul prevederilor  art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) . 12 alin. (1) din 
Legea nr.136/2020 pr

 republica cu modific i comple terioare, ale art. 5 alin. 
(3) lit. a) d) i f) din Legea nr. 55/2020 privi pentru preven
efectelor pandemiei de COVID-  (3) 

rea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din 
 293/2021 

începând cu data de 14 martie 2021, r care se apli  durata 
acesteia pentru prevenirea rea efectelor pandemiei de COVID-19  ale art. 3 alin. (4) 
din Ordinul mini

r cu SARS-CoV-2, 

eful Departamentului pentru Situ ii de Urge ,  emite ur orul  
ordin: 

 
Art. 1.   (1) Se   de caranti , începând cu data de 25.03.2021, 

ora 22,00, 14 zile, 08.04.2021 ora 22,00, pentru comuna 
ele  , , 

 nr. 6607 din 11.03.2021 privind 
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i
Fu . 

(2) Perimetrul vizat de m sura prev zut  la alin. (1), denumit în continuare z
carantinat , este delimitat de urm toarele coordonate geografice:  

             Latitudine:      Longitudine: 

        1.  44°29'32.84767"N      26°12'41.86244"E 
        2.  44°29'31.29079"N      26°12'40.64476"E 
        3.  44°29'16.88741"N      26°11'57.06409"E 
        4.  44°29'02.87974"N      26°11'32.09083"E 
        5.  44°28'44.91570"N      26°11'05.77163"E 
        6.  44°28'44.29769"N      26°11'04.90787"E 
        7.  44°27'40.95865"N      26°09'39.07409"E 
        8.  44°27'12.09331"N      26°09'49.90370"E 
        9.  44°27'00.72664"N      26°10'37.90597"E 
       10. 44°26'42.15204"N      26°11'00.31698"E 
       11. 44°27'15.27342"N      26°11'19.13386"E 
       12. 44°27'31.37921"N      26°11'29.60677"E 
       13. 44°28'34.72038"N      26°12'24.20357"E 
       14. 44°28'36.10477"N      26°12'25.07962"E 
       15. 44°29'14.33001"N      26°12'59.14930"E 
       16.  44°29'16.16236"N     26°13'01.25444"E 
 

Art. 2.  Este strict interzis  a carantinat   la art.1, 

 
 
Art.3.  Circula ia i sta ionarea în spa ii publice a persoanelor sunt interzise, cu excep ia 

motivelor bine justificate, pe baza declara iei pe proprie r spundere, legitima iei de serviciu sau a 
adeverin ei eliberate de angajator. 

 
Art. 4.  Se prelungesc zona carantina  
1. identificarea tuturor pers  în zona 

; 
2. limitarea la maxim  a 

din lo ba e 
 

 
3. în intervalul orar 06,00-22,00, în interiorul zonei me

interzice circula ia tuturor persoanelor în afara locuin ei  
r

e înapoi; 
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b) deplasarea pentru asigurarea l

profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10,00  14,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06,00  10,00, respectiv 14,00  
20,00; 

c) deplasarea pentru as z
 

te de ac
individual i pentru 
nevoile animalelor de companie/domestice; 

e) dep  
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

 
h) deplasarea p e agroalimentare; 

te; 
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

-ul, efectuarea 
vehiculelor; 

l) eliberarea de documente ne  
m) alte motive justificate precum: îngrijirea/înso irea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui 
bolnave sau embru de familie; 

n) par e; 
ale persoanel t

suprapune cu perio te cu trenul, avionul, autocare sau alte 
mijloace de transport per rin bilet sau ori

 
p) deplas -CoV-2; 
4. în intervalul orar 22,00-06,  / 

entru motivele pre  
5. în/din zo  
a) transportul de a, al materiilor prime 

r  ionarea 
ei; 

f r  
economice sau în domeniul b onale, sanitar, veterinar, 
si i

urii, al i transporturilor; 
c) persoanele care locuiesc în zona c s

afara zonei carantinate; 
e produse 

agroalimentare; 



Tel. 021 312.25.47  Fax 021 313 71 55  e-mail: dsu@mai.gov.ro 
Bucure iei Nr. 1A, Sector 1, Co  

Pagina 4 din 7 

e) deplasarea din alte motive justificat piilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabil i, decesul unui membru de familie; 

f) deplasarea pentru asist â l
 

 
6. pentru ver

rezinte, a
eliber ator  

7. î
nor asemenea grupuri; 

8. pentru verifi
prezinte, la ce

 
9. d i nume

n
 

10. Activitatea cultelor religioas unilor colective, se 
 

stabilite prin ordinul comun al ministr

ulterioare; 
11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se  urile de 

; 
12. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în 

interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane; 
13. se permite  evenimentelor de s

 regulilor 
de protec  
afacerilor inte

; 
14. controlul nd lim r în/din unitatea 

t
- Ilfov, efective din cadrul 

rativ teritoriale. 
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Art. 5. În zona la art.1 alin (2) se propune prelungirea
 

1. s tre persoanele care nu au domiciliul pe 
; 

2. p
aducerea 

prin mijloacele mass-  
 
Art. 6.   
1. organizarea de evenimente private (n  

deschise; 
2. organizarea de even c

 sau altele asemenea; 
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici ca arare, 

c  
 cu 

omercializarea produselor alimentar
; 

4. activitatea  de 
ete de t , doar pentru 

; 
5. o ii nr. 60/1991 

 publice; 
6. organizarea cu 

artistice sau de divertisment; 
7. toate activi r

ile de profil; 

8. o  nealimentare, a târgurilor, oboare ; 
9. a

. 
 
Art. 7  (1) Se limite ramul de lucru cu publicul al operatorilor economici din 

e în intervalul orar 22,00-06,00, cu 
stribu ie carburant care pot avea program non-stop. 

(2) se li e în incinta magazinelor/ 
supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de 

. 
(3) în cazul centrelor comercial lor 

astfe p  
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(4) o
maxim de 

persoane care pot avea acces simultan în interior. 
(5) a

pirarea prevederilor prezentului ordin  
 
Art.8  

coborâre lui în 

 în temeiul art. 32-
 

 
Art. 9.  

xclusiv online. 
 
Art. 10.  

. 
 
Art. 11.  ril

onal e art. 64 din Legea 
nr. 55/2020 rile ulterioare. 

surilor de mai sus categoriile de personal 
e art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu  

 
Art. 12.  Alte irii SARS-CoV-2, precum 

eosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
 Co Ilfov. 

 
Art. 13.  Inspectorat - Ilfov va 

asigura transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-
carantin ctate pe timpul instituirii carantinei. 

 
Art. 14.  

n Ilfov, care va 
pentru Ilfov, Direc i Ilfov 

P  
gen

Inspectoratul Genera  
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Art. 15.  Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 25.03.2021, ora 
22, 14  în data de 08.04.2021, ora 22,00, e stabilite 
în aplicarea acest 26.03.2021, ora 12,00, la Centrul 
N nt  

 
Art. 17.  Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situa ii de Urgen  i Inspectoratului 
General pentru Situa ii de Urgen . 

 
Art. 18.  Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

SECRETAR DE STAT, 
EF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU SITUA II DE URGEN  

 
 
 

DR. RAED ARAFAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


