
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020 a fost publicată  

Ordonanța militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

 

Pe scurt: 

 A fost interzisă circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei cu următoarele excepții: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 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) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a 

oamenilor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă) cât şi pentru nevoile animalelor 

de companie/domestice; 

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de tranfuzie sanguină; 

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;  

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. 

 Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este 

permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00 strict pentru următoarele motive: 

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi 

animalelor de companie/domestice; 

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în caz de deces al unui membru de familie; 

d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a 

oamenilor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât şi pentru nevoile animalelor de 

companie/domestice. 

 Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă, în afara intervalului orar 

11.00 – 13.00, numai dacă se face în interes profesional sau pentru realizarea de activități agricole 

(spre ex. medici, oameni de afaceri, profesori etc.).  

 Pentru justificarea deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte legitimația 

de serviciu/adeverința eliberată de angajator, iar în cazul PFA/ÎI/ÎF/liber profesioniștii/persoanele 

care practică activități agricole, acestea din urmă sunt obligate să prezinte o declaraţie pe propria 

răspundere, completată în prealabil. Documentele justificative pot fi prezentate și prin intermediul 

telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 

 S-a instituit măsura izolării/carantinării, după caz, a tuturor persoanelor care intră în România 

 Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată clienților/relațiilor 

cu publicul cu semne vizibile, în vederea respectării distanței de siguranță de minimum 1.5 m, iar 

administratorii piețelor agro-alimentare au obligația de a organiza activitatea astfel încât să fie 

menținută distanța socială. 

 Au fost suspendate toate zborurile spre/din Franța și Germania, pentru o perioada de 14 zile, 

incepand cu data de 25 martie 2020, ora 23.00. 

 Documentele eliberate de autoritățile publice, care expiră pe perioada stării de urgență, pot fi 

preschimbate în termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență. 

 


