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                              BULETIN INFORMATIV 

                                    25.03.2020  

   

În data de 25 martie 2020 (ora 14.00), la nivelul județului Gorj, se aflau în 
autoizolare la domiciliu un număr de 2. 901 persoane și 216 persoane în carantină.  

 
Polițiștii și jandarmii gorjeni au continuat acțiunile de verificare privind 

respectarea măsurilor de prevenire a  răspândirii COVID-19. În urma controalelor, 

s-a constatat că foarte mulți cetățeni au părăsit domiciliul, în intervalul orar 22.00- 

6.00, fără a avea un motiv bine întemeiat.  Ca atare, în ultimele 24 de ore, au fost 

aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 60.900 de lei.   

Facem apel la cetățenii județului Gorj să respecte prevederile Ordonanței 

Militare nr.3 din 24 martie 2020, care intră în vigoare începând de astăzi, 25 martie, 

ora 12.00. Potrivit art. 1, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara 

locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare 
desfășurării activității profesionale; 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici 
realizată de la distanță; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, 
asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru 
de familie; 

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 
fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de 

echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie 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. 



 
Art. 2. – 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 necesitățile de bază ale 
persoanelor și animalelor de companie/domestice; 

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici 
realizată de la distanță; 

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, 
asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului 

unui membru de familie; 
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 

fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), 
cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 


