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ANUNŢ PUBLIC
EXTRAS
DIN ORDONANŢA MILITARĂ NR. 2/21.03.2020 ADOPTATĂ
DE GUVERNUL ROMÂNIEI
Art. 3. (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează
numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID - 19 şi
evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr
mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.
Art. 4. - În intervalul orar 6,00 - 22,00 se recomandă ca circulaţia
persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază
ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare
desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici
realizată de la distanţă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui
membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea
fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestice.
Art. 5. - (1) În intervalul orar 22,00 - 6,00, circulaţia persoanelor în afara
locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia
de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria
răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie
pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi
prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii
profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
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(5) Fac excepţie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public,
instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
corpului diplomatic şi personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.
Art. 7. - (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a
răspândirii COVID - 19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără
aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de
contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină
instituţionalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID 19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor
competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi (2) nu exonerează persoanele de
răspunderea contravenţională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

