
BULETIN INFORMATIV DIN DATA DE 25 MARTIE 2020 
privind evolu

 
 

În temeiul Decretului de instituire a stării de urgen

măsuri urgente având ca scop

de restrângere a exercițiului unor drepturi

 

La data de 24 martie 2020 a fost adoptată 

următoarele: 

 

1. Restricții privind libera

12:00, 25 martie 2020: 

 

1.1. Aplicabile tuturor persoanelor fizice

 Interzicerea deplasării în afara locuin

 deplasarea în interes profesional, inclusiv între 

locul/locurile de desfă

 deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesită

persoanelor 

necesare desfă

 deplasarea pentru asisten

realizată de la distan

 deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ înso

asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu 

membru de familie;

 deplasările scurte, în apropierea locuin

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activită

de echipă), cât 

 deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

 deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

 deplasarea pentru realizarea de activită

 deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de p

agroalimentare.

 

                                               
1 Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 212/16 
martie 2020, prin care a fost instituită starea de urgen

 

BULETIN INFORMATIV DIN DATA DE 25 MARTIE 2020 
privind evoluțiile legislative în contextul  

pandemiei SARS-CoV-2 

Decretului de instituire a stării de urgență pe teritoriul României1 au fost 

având ca scop limitarea efectelor pandemiei, fie de susținere a economiei, fie 

țiului unor drepturi și libertăți ale persoanelor. 

a fost adoptată Ordonanța Militară nr. 3/2020, care prevede 

ții privind libera circulație a persoanelor fizice, aplicabile începând cu ora 

 

Aplicabile tuturor persoanelor fizice: 

Interzicerea deplasării în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri 

necesare desfășurării activității profesionale; 

deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici 

realizată de la distanță; 

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, 

ța persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui 

membru de familie; 

deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activită

de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 

deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de p

agroalimentare. 

        
ședintelui României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 212/16 

martie 2020, prin care a fost instituită starea de urgență pentru o perioadă de 30 de zile. 
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au fost impuse 

ținere a economiei, fie 

, care prevede 

, aplicabile începând cu ora 

ței/gospodăriei, cu următoarele excepții: 

ță/gospodărie și 

 

țile de bază ale 

și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri 

ță medicală care nu poate fi amânată și nici 

țirea copilului, 

ți ori deces al unui 

ței/gospodăriei, legate de activitatea 

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive 

mpanie/domestice; 

deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse 

ședintelui României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 212/16 



1.2.   Aplicabile doar persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 65 de ani

 Interzicerea deplasării în afara locuin

intervalului orar 

doar pentru următoarele 

 pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesită

persoanelor 

 pentru asisten

distanță; 

 din motive justificate, 

altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilită

unui membru de familie;

 deplasări scurte, în apropierea locuin

fizică individuală a perso

colective), cât 

 Excepție de la regula intervalului orar 11:00

putând fi efectuate oricând

 în interes profesional

 pentru realizarea de activită
 

Dovedirea motivului deplasării de către persoanele fizice, inclusiv de către cele 

care au împlinit vârsta de 65 de ani, 

Poliției Române, Jandarmeriei Române sau 

telefonului/tabletei/altui dispozitiv electronic similar, a unuia din următoarele 

documente, în funcție de situația concretă:

 legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, pentru 

angajații care 

 declarație de proprie răspundere, pentru persoanele fizice autorizate, 

titularii de întreprinderi individuale, membrii întreprinderilor familiale, 

liber profesioni

deplasează în interes profesional;

 declarație pe propria răspundere, pentru toate celelalte persoane fizice care 

se deplasează în oricare din celelalte scopuri prevăzute.

 

Declarația pe proprie răspundere trebuie să conțină

adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
 

Aceste prevederi abrogă art. 4 

restricțiile de deplasare prevăzute de aceasta din urmă.

 

Aplicabile doar persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 65 de ani 

Interzicerea deplasării în afara locuinței/gospodăriei, cu excepția strictă a 

intervalului orar 11:00-13:00, interval în care aceste persoane se pot deplasa 

următoarele motive: 

pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

persoanelor și animalelor de companie/domestice; 

pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența 

altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului 

unui membru de familie; 

deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activită

colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

ție de la regula intervalului orar 11:00-13:00 fac următoarele deplasări

putând fi efectuate oricând: 

în interes profesional; 

realizarea de activități agricole. 

ivului deplasării de către persoanele fizice, inclusiv de către cele 

care au împlinit vârsta de 65 de ani, se face prin prezentarea organelor abilitate (adică 

ției Române, Jandarmeriei Române sau Poliției locale), fizic sau prin intermediul 

telefonului/tabletei/altui dispozitiv electronic similar, a unuia din următoarele 

ție de situația concretă: 

ție de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, pentru 

ții care se deplasează în interes profesional; 

ție de proprie răspundere, pentru persoanele fizice autorizate, 

titularii de întreprinderi individuale, membrii întreprinderilor familiale, 

liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole, c

deplasează în interes profesional; 

ție pe propria răspundere, pentru toate celelalte persoane fizice care 

se deplasează în oricare din celelalte scopuri prevăzute. 

ția pe proprie răspundere trebuie să conțină: numele și prenumele, dat

ței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. 

Aceste prevederi abrogă art. 4 și 5 ale Ordonanței Militare nr. 2/2020, înăsprind 

țiile de deplasare prevăzute de aceasta din urmă. 
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ția strictă a 

13:00, interval în care aceste persoane se pot deplasa 

țile de bază ale 

ță medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

țirea unui minor, asistența 

ți, ori în cazul decesului 

ței/gospodăriei, legate de activitatea 

anelor (cu excluderea oricăror activități fizice 

și pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 

13:00 fac următoarele deplasări, 

ivului deplasării de către persoanele fizice, inclusiv de către cele 

se face prin prezentarea organelor abilitate (adică 

ției locale), fizic sau prin intermediul 

telefonului/tabletei/altui dispozitiv electronic similar, a unuia din următoarele 

ție de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, pentru 

ție de proprie răspundere, pentru persoanele fizice autorizate, 

titularii de întreprinderi individuale, membrii întreprinderilor familiale, 

știi și persoanele care practică activități agricole, care se 

ție pe propria răspundere, pentru toate celelalte persoane fizice care 

și prenumele, data nașterii, 

ilitare nr. 2/2020, înăsprind 



 

1.3. Aplicabile tuturor persoanelor fizice

 Izolarea la domiciliu sau
 

2. Restricții și obligații în sarcina operatorilor economici

 

2.1. Aplicabile tuturor operatorilor economici, 

publicării în Monitorul 

 Obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața 

de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în 

respectarea unei distan

 

2.2. Aplicabile anumitor oper

comerciale, începând cu 

 Exceptarea de la 

Ordonanța Militară

 vânzarea produselor electronice 

economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

 vânzarea produselor 

 Activitățile exceptate, menționate mai sus, se adaugă celor stabilite inițial 

Ordonanța Militară

 vânzarea produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi 

 serviciile de curăţătorie

 

2.3. Aplicabile administratorilor pie

(data publicării în Monitorul Oficial)

 Obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o 

distanță socială între producătorii agricoli, comercianți ș

 

2.4. Aplicabile comercian

24 martie 2020 (data publicării în Monitorul Oficial)

 Obligația de a adopta măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID

respectiv să poarte mănu

 

3. Alte măsuri cu impact economic, aplicabile începând cu

publicării în Monitorul Oficial)

 Interzicerea accesului navelor maritime 

pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de 

 

Aplicabile tuturor persoanelor fizice care intră în România 

la domiciliu sau, după caz, carantinarea acestor persoane. 

ții și obligații în sarcina operatorilor economici 

Aplicabile tuturor operatorilor economici, începând cu 24 martie 2020 (

onitorul Oficial) 

ția de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața 

ții cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în 

respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. 

Aplicabile anumitor operatori economici care își desfășoară activitatea în centrele 

comerciale, începând cu 24 martie 2020 (data publicării în Monitorul Oficial)

Exceptarea de la măsura suspendării temporare (măsură prevăzută în 

ilitară nr. 2/2020) a următoarelor activități comerciale:

produselor electronice și electrocasnice de către operatorii 

economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;

vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală. 

țile exceptate, menționate mai sus, se adaugă celor stabilite inițial 

ilitară nr. 2/2020, și anume: 

roduselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi  

de curăţătorie. 

Aplicabile administratorilor piețelor agroalimentare, începând cu 24 martie 2020 

(data publicării în Monitorul Oficial) 

ția de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o 

ță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. 

Aplicabile comercianților și producătorilor agricoli aflați în piețele agroalimentare, 

24 martie 2020 (data publicării în Monitorul Oficial) 

ția de a adopta măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID

respectiv să poarte mănuși și măști. 

cu impact economic, aplicabile începând cu 24 martie 2020 (data 

publicării în Monitorul Oficial) 

Interzicerea accesului navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate 

pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de 
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24 martie 2020 (data 

ția de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața 

ții cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în 

și desfășoară activitatea în centrele 

24 martie 2020 (data publicării în Monitorul Oficial) 

(măsură prevăzută în 

ți comerciale: 

și electrocasnice de către operatorii 

economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului; 

țile exceptate, menționate mai sus, se adaugă celor stabilite inițial în 

 

24 martie 2020 

ția de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o 

i cumpărători.  

agroalimentare, 

ția de a adopta măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, 

24 martie 2020 (data 

maritime în porturile situate 

carantinare de 14 zile de 



la ultimul port de escală situat într

staționare în ancoră: rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea 

Neagră și Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul

Bâstroe. 

 Interzicerea accesului pilo

roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de 

protecție stabilit de DSP Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de 

carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într

roșie/galbenă. 

 Acordarea dreptului de a preschimba documentele care expiră pe perioada 

stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, într

de la data încetării 

 

 

 

 

 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare. 

 

Acest document este redactat de 

scop informativ și nu va fi interpretat ca 

Markó & Udrea - Attorneys at law nu răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau 

de alt fel decurgând din utilizarea informa

 

la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în două zone de 

ționare în ancoră: rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea 

și Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul

Interzicerea accesului piloților la bordul navelor sosite din zonele de risc 

șii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de 

ție stabilit de DSP Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de 

14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc 

Acordarea dreptului de a preschimba documentele care expiră pe perioada 

ță, eliberate de autoritățile publice, într-un termen de 90 de zile 

de la data încetării stării de urgență. 

* 

*          * 

ți să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea - Attorneys at law în 

și nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avoca

Attorneys at law nu răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau 

de alt fel decurgând din utilizarea informațiilor conținute în prezentul document. 
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șie/galbenă, în două zone de 

ționare în ancoră: rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea 

și Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul 

ților la bordul navelor sosite din zonele de risc 

șii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de 

ție stabilit de DSP Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de 

o zonă de risc 

Acordarea dreptului de a preschimba documentele care expiră pe perioada 

un termen de 90 de zile 

Attorneys at law în 

Societatea de avocați 

Attorneys at law nu răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau 

țiilor conținute în prezentul document.  


