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Nr. 2426 din 30.03.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Comitetul local pentru Situații de urgență al comunei Poiana Stampei, județul Suceava, 

convocat în ședință în data de 31.03.2020, aduce la cunoștința cetățenilor comunei Poiana Stampei, 

următoarele măsuri:

Art. 1. - (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul 

locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11,00 - 13,00 dacă aceasta se face pentru 

rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., 

folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de 

transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe 

propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, 

adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.

(3) Circulația persoanelor prevăzute la alin. (1), în afara locuinței/gospodăriei, este permisă și în 

intervalul orar 20.00 - 21,00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de 

companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu 

este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

Art. 2. - (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate 

și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de 

urgență își vor 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, în acest interval, accesul 

persoanelor din alte categorii de vârstă.

Art 3. - (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea 

autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și
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completările ulterioare, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile 

efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de 

izolare vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea 

lor.

Art. 4. - (1) La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor 
de transport marfa cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru 
carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele 
modalități de protecție împotriva răspândirii COVID - 19:

a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc sau singuri, în alt 
spațiu locativ disponibil;
c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu 
suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opțiunea pentru una dintre modalitățile prevăzute la alin. (1) se materializează prin 

completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maximă autorizată 

mai mare de 2,4 tone, a unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 

variante de carantinare/izolare.

Art. 5. Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică 

exclusiv circulației pietonale. j.

Președintele Comitetului local pentru Situații de Urgență Poiana Stampei,

PRIMAR- ing. Mezdrea Vilul-
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