
Marți, 31.3.2020 

Informații adiționale 
Instrucțiunile din data de 23 martie 2020 rămân în continuare în vigoare. Completările ce se aplică 

începând cu data de 1 aprilie 2020 sunt rezumate mai jos.
Părăsirea locuinței fără un motiv întemeiat este în continuare interzisă.

Completări

Este permisă părăsirea locuinței pentru următoarele motive:

- Asigurarea serviciilor de aprovizionare a populației, incluzând aici serviciile de curierat (precum și cele 
efectuate sub formă de voluntariat)

- Asigurarea transporturilor necesare, inclusiv scrisori/ colete

- Vizitarea consorților și a partenerilor de viață, precum și a persoanelor din cadrul mediului familial, a 
persoanelor neajutorate, a bolnavilor sau a persoanelor cu dizabilități (în afara celor aflate în instituții), și 
exercitarea dreptului de custodie și acces în sfera privată

- Însoțirea persoanelor care au nevoie de ajutor, precum și a minorilor

- Inmormântările în cercul restrans al familiei, dar nu mai mult de 15 participanți

Sunt interzise vizitele la azilele de îngrijire a bătrânilor, la centrele de zi, în unitățile unde se asigură 
asistența ambulatorie a persoanelor cu dizabilități, la spitale, precum și în centrele de prevenție și reabilitare.

Nu sunt încadrate ca interdicție vizitele rudelor foarte apropiate în secțiile de nasteri, pediatrie și în secțiile de
îngrijire paliativă, precum și vizitele rudelor apropiate aflate pe moarte. Aceste vizite trebuie să fie aprobate 
în prealabil de către conducerea instituției respective.

Sunt interzise activitățile sportive în toate spațiile publice și private destinate practicării sporturilor 
(atât în aer liber, cât și în săli). 

De asemenea, sunt interzise adunările în biserici, moschei, sinagogi și alte comunități religioase, 
precum și cele în cluburi sportive și alte centre de agrement.

Persoanele oprite pe stradă în timpul controalelor efectuate de către poliție sau autoritățile desemnate sunt 
obligate să prezinte motivele părăsirii locuinței. Aceasta se poate realiza prin legitimare, respectiv prin 
prezentarea unui certificat din partea angajatorului sau a unei legitimații de serviciu. 

Mai jos sunt prezentate cele mai frecvente doua încălcări ale dispozițiilor emise, precum și amenzile 
corespunzătoare: 
- Părăsirea locuinței fără motiv întemeiat. 
Amendă: 150 Euro.

- Încălcarea interdicției de vizitare
Amendă (pentru vizitatori): 500 Euro 

Dispozițiile de mai sus sunt valabile începând cu data de 1.4.2020, până în data de 20.4.2020.

Nota: Orașele și municipalitățile își pot emite propriile reglementări. Vă rugăm să vă informați de 
pe site-urile respective!


