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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 30 martie 2020  

privind evoluțiile legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

La data de 29 martie 2020 a fost publicată Ordonanța Militară privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 nr. 4/2020, care prevede, printre altele, următoarele 

măsuri: 

 

1. Plafonarea prețurilor la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu 

apă, salubritate și carburanți la nivelul practicat la data de 29 martie 2020, începând 

cu aceeași dată. Acestea pot fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă. 

 

2. Restricții aplicabile conducătorilor autovehiculelor de transport de marfă cu 

capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a piloților de aeronave și a 

personalului navigant, care intră în România, începând de la data de 31 martie 2020: 

  La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, aceștia optează pentru 

carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru 

una din următoarele trei modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-

19: 

 Carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator; 

 Izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se 

gospodăresc sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil; 

 Carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile 

administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării. 

Opțiunea se efectuează prin completarea la intrarea în țară a unei declarații 

pe propria răspundere prin care să își asume una din cele trei variante de 

carantinare/izolare. 

 

3. Completarea prevederilor Ordonanței Militare nr. 3/2020 referitoare la restricțiile 

de circulație aplicabile persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, prin 

adăugarea a două excepții de la regula intervalului orar 11:00-13:00, aplicabile de la 

data de 29.03.2020: 

 Posibilitatea acestora de a se deplasa în afara intervalului pentru rezolvarea 

problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, 

dializă, etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale 

familiei/susținătorilor sau mijloacele de transport sanitar special destinat. 
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Dovada scopului deplasării se va face prin declarație pe propria 

răspundere care să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa 

locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. 

 Posibilitatea acestora de a se deplasa și în intervalul orar 20:00-21:00 în scopul 

asigurării nevoilor animalelor de companie/domestice și doar în proximitatea 

locuinței/gospodăriei. 

În acest caz nu este necesară declarația pe propria răspundere. 

 

4. Obligația în sarcina operatorilor economici care comercializează alimente și 

produse de strictă necesitate, începând cu data de 30 martie 2020, de a organiza 

programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de 

peste 65 de ani în intervalul orar 11:00-13:00, limitând accesul persoanelor din alte 

categorii de vârstă în acest interval orar. 

 

5. Instituirea de măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special 

dedicate în care nu au acces persoane din exterior, începând cu data de 31 martie 

2020, ora 12:00, pentru o perioadă stabilită de angajator a următoarelor categorii de 

personal:  

 cu funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului 

și distribuției energiei electrice și a gazelor naturale; 

 care desfășoară activități de întreținere și mentenanță a echipamentelor și a 

instalațiilor specifice; 

 care desfășoară alte activități de aprovizionare, extracție, producție și 

procesare. 

 

 

* 

 

*          * 

 

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

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  


