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Nr. 2820 din 28.04.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

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

convocat în ședință în data de 28.04.2020, aduce la cunoștința cetățenilor comunei Poiana Stampei, 

următoarele măsuri, stabilite prin Ordonanța militară nr. 10 din 27 aprilie 2020 :

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

locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.

(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în 

afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a 

activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.l alin.(l), (2) și (5) din Ordonanța militară 

nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

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

tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele 

proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special 

destinat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

(3) în intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta 

de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei. este permisă strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor 

de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.l alin.(3) și (5) din Ordonanța militară 

nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

b) 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;
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c) 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.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), se aplică în 

mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire 

a răspândirii COVID-19.

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 intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00.

Președintele Comitetului local pentru Situații de Urgență Poiana Stampei,

PRIMAR- ing. Viluț MEZDREA
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