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INFORMARE
Informăm clienţii noștri că – pe baza modificărilor la Hotărârea Guvernului nr.
1090/2021 (prin H.G.1130/2021) precum și pe baza Ordinului nr. 2283/2021 –
restricţionăm accesul în sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita:
1. Începând cu 25 octombrie 2021, - pentru o perioadă de celpuţin 30 de zile –
accesul în incinta instituției noastre este admisibil doar clienţilor care:
fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negative
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore;
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Rugăm pe clienții noștri și în această situație să favorizeze rezolvarea
problemelor prin telefon, poștă sau metoda online!
2. Persoanele care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile enumerate mai
sus sunt rugați să ne contacteze prin telefon, poștă sau metoda online! (tel.
0266-371.898, mobil 0748-110.050, fax 0266-371.972, adresă de email
dadr.hr@madr.ro, dgaa@topnet.ro, adresa poștală Miercurea Ciuc, Piața
Libertății, nr. 5, județul Hargita, cod poștal 530140, camera 247);
În situații de urgență, dacă solicitările nu se pot rezolva prin telefon, poștă sau
metoda online, pentru această categorie de persoane asigurăm preluarea
documentelor la intrarea în sediul instituției, cu respectarea măsurilor de
precauție.
3. Pentru sesizări, petiții, solicitare informații de interes public persoanele fizice
și juridice pot folosi formularele on-line postate pe site-ul Direcției pentru
Agricultură Județeană Harghita (www.dadrharghita.ro).
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