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ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 
 

 DE ACORD  
PRIM-MINISTRU 

 
LUDOVIC ORBAN 

 
  

ORDONAN  
nr. 4 din 29.03.2020 

 
privind  ii COVID-19 

 
 

Având în vedere dispoziiile art. 24 din Ordonana de urgen  

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
 

ulterioare,   
 

ional pentru Situaii 
Speciale de Urgen . 15 din 29.03.2020, 
 

În temeiul art. 4 alin. (2) i (4) din Decretul Preedintelui României nr.195/2020 
ional, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1  3 din anexa nr. 2 la acelai 
decret i al art. 20 lit. n) din Ordonana de urgen , cu 

 
 

Ministrul afacerilor interne   
 

Ordonan  
 

Art.1 -  
exteriorul , -13.00 
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tratamentele  folosind mijloacele proprii de 

e de transport sanitar 
special destinat. 

se 

 
(3) alin.(1), în afar

 
nevoile animalelor de companie/domestice . 

 pentru acest interval orar nci când deplasarea se face în 
acest scop. 

(4) ile 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Art.2 -  (1) 

e prin o

orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de 
  
(2 30 martie 2020. 

 
Art.3 -  (1) Persoanele 

fi   conform 
prevederilor O Guvernului 

 vor fi 
ând cheltuielile efectuate cu 

carantinarea lor. 
(2) Persoanele care nu e  i sunt identificate 

în afara spa
 

, vor fi obligate 
suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor. 

(3) ile 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Art.4 -  (1) pentru protejarea propriilor familii, c
de 2,4 

tone  pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre 
curse, pentru una 
COVID-19: 

a) carantinarea   
b) cu care locuiesc/se 

sau singuri, î ocativ disponibil; 
c) carantinarea la cerere, 

 cu suportarea cheltuielilor  
(2) 

  

 
(4 31 martie 2020. 

 
Art.5 -  (1) Se instituie, pentru o   

persoane din exterior, pentru  pentru asigurarea 

instituirii  
 la alin.(1) atrage 

  
 cu data de 31 martie 2020, ora 12.00. 

 
Art.6 -  (1) asigura montarea de 

- dezinfecta periodic lifturile
. 

. 
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Art.7 -  (1) Ministerele  
publice locale care au în subordine sau în coordonare  la 
cerere sp personalului din 
sistemul public sanitar, virusului COVID-19 în rândul 
cadrelor medicale sau al familiilor acestora. 

. 
 

Art.8 -  (1) 
gaze natura
nivelul practicat la data emiter

 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art.9 -  (1)  alertele sanitare, 
comunicatele, -video cu mesaje de interes 
public -19, guvernamentale 
i/

sau guvernamentale, vor fi mediatizate 
suplimentar .  

(2) Difuzarea categoriilor de m  
-media  

 
(3 re în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art.10 - (1)  
- 1 

titutul 
Dezvoltare Medico- pentru 

avizarea/autorizarea materialelor, dispozitivelor 
medicale 

-CoV-2, respectiv a biocidelor. 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

1  
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Art.11 - (1) 
 

-
 

-maritime, 

 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Art.12 -  (1) O
-

al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), 
: 

ia persoanelor într-un grup mai mare de 3 
 

 
Art.13 - i respectarea prevederilor 

prezentei ordonane militare: 
a) Poli   poli , ile 

e la art.1; 
 

a  la art.2; 
c) 

locale, ile e la art.3 4; 
d

5; 
e) Ministerul 

 la art.11. 
-5  

conformitate cu prevederile art.27 
din Ordonana de urgen a Guvernului nr.1/1999
ulterioare. 

(3) Personalul institu
contravenii iuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonana 
de urgen a Guvernului  
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Art.14 - (1) Prezenta ordonan
României, Partea I. 

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obliga ia de a informa publicul, 
prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puin 2 zile de la data , despre 
con inutul prezentei ordonane militare.  
 
 

Ministrul Afacerilor Interne 
 
 

Ion Marcel Vela 
 


