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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 “LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEŢULUI GORJ  

 
Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU 

 

 

 

APEL CĂTRE CETĂȚENI 
22.03.2020 

 

 

Conștientizează riscul! 

Supune-te regulilor! 

Sancțiunile sunt aspre! 
 

 

 

Aducem la cunoștința cetățenilor unele măsuri stabilite prin Ordonanța militară 

nr. 2 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19: 

 

În intervalul orar 22:00 – 06:00, circulația persoanelor în afara 

locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru:  

 

- 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 la distanță; 

 

- Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, 

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

membru de familie; 

 

- Deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de 

activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de 

companie/domestice. 
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Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, 

adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. 

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate 

să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil. 

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data 

nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locul activității profesionale, motivul deplasării, 

data completării și semnătura. 

Fac exceptie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administrației 

Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, 

instituțiilor sistemului național de apărare și securitate națională, corpului diplomatic și 

personalul care asigură serviciile de utilitate publică. 

Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22:00, ora României. 

 

 Respectă regulile! 
 

 

 

 

 


