
Avândînvederecăaufostprimiteoseriedeîntrebăripentrulămurirea
unorsituațiilegatedemăsurileluateprinOrdonanțeleMilitareemisepână
înprezent,GrupuldeComunicareStrategicăarealizatunmaterialprincare
vorfiacoperitecurăspunsuridocumentateîntrebărileadresatedejurnaliști
șicetățeni.

Q&A

1.Întrebare:Potmergelaserviciu,înaceastăperioadă,şipersoanelecarefac

naveta?CarelocuiescînIlfov,depildă,şimuncescînBucureşti?

Răspuns: ÎnconformitatecuprevederileOrdonanțeimilitarenr.3 din

24.03.2020privindmăsurideprevenirearăspândiriiCOVID-19,art.1,pct.a

„Seinterzicecirculațiatuturorpersoanelorînafaralocuinței/gospodăriei,cu

următoarele excepții…deplasarea în interes profesional,inclusiv între

locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității

profesionaleșiînapoiˮ.

Astfel,actulnormativstipuleazăcăestepermisădeplasareaîntrelocuință

șiloculdemuncă.Nusefacemențiuneacălocalitateaîncaresedefășoară

activitatea profesională trebuiesă fieaceeașicu cea dedomiciliu.În

conformitate cu exempluloferitde dumneavoastră,un cetățean care

locuieșteînIlfovsepoatedeplasalaloculdemuncădinBucurești,cu

condițiasăaibăasuprasadocumenteleprevăzutelaart.4alordonanței

menționatemaisus,respectivlegitimațiadeserviciu,adeverințaeliberată

deangajatorsauodeclarațiepepropriarăspundere.

2.Întrebare:Câtdedepartededomiciliulnostrupoatefisituatcabinetul

mediculuispecialist?Putem mergepentru acestconsultdela Clujla

Bucureşti,depildă?



Răspuns:Nuesteprevăzutăolimitădedistanțălacaretrebuiesăfiesituat

cabinetulmedical,darrecomandăm cetățenilorsăfacădeplasăriînscopuri

medicale, altele decât urgențele majore, doar după verificarea

disponibilitățiimedicilor.

3.Întrebare:Lacedistanţămaximădedomiciliupoatefiamplasatăunitatea
comercialălacareputem facecumpărături?Putem mergelacumpărături,
depildă,dincartierulBerceniîntr-unhipermarketdinMilitari?

Răspuns:Prevederile Ordonanțeimilitare nr.3 din 24.03.2020 privind
măsurideprevenirearăspândiriiCOVID-19numenționeazăodistanță
cuantificabilă,însărecomandareapentrucetățeniestesăsedeplasezela
celemaiapropiatemagazineundesuntcomercializateproduselecarele
suntnecesare.Înreferirestrictălaexempluldumneavoastră,uncetățean
carelocuieșteîncartierulBerceninupoatemergelacumpărăturipentru
produse de strictă necesitate în cartierulMilitariîntrucâtîn zona de
domiciliuexistămaimultehipermarketurisimilarecuceledincartierul
Militari.

4.Întrebare:UnlocuitordinBucureştiarputeasămeargă,depildă,săleducă
medicamenteşialimentepărinţilorluidomiciliaţiînjudeţulVaslui?

Răspuns:Actulnormativmenționatmaisusnuimpuneolimitădedistanță.
Referitorla întrebarea dumneavoastră punctuală,da,un cetățean din
BucureștipoatemergeînVasluipentrua-șiîngrijipărinții.

5.Întrebare:Ce înseamnă în kilometri,de pildă,„deplasare scurtă,lângă
domiciliu”?Ceicarefacjoggingartrebuisăalergedoarînjurulbloculuisau
şipestrăzilealăturate?Careedistanţamaximăpermisă?

Răspuns:Activitățilefizice,sportive,trebuierealizateînjuruldomiciliului
saualloculuiîncarecetățeniilocuiescînfapt,înjurulgospodăriei,casei,
bloculuișinuînparcuri,locuridejoacă,terenuridesport,etc.Deasemenea,
reamintim căsuntinterziseactivitățilefizicecolective.





6.Întrebare:Animaleledecompanietrebuieplimbatedoarînjurulbloculuisau
proprietariilorpotmergeşiînparcuriledinapropiere?Câtauvoiesăse
îndepărtezededomiciliu?

Răspuns:Plimbareazilnicăaanimalelordecompanietrebuierealizatăîn
juruldomiciliuluisaualloculuiîncarecetățeniilocuiescînfapt,înjurul
gospodăriei,casei,bloculuișinuînparcuri,locuridejoacă,terenuridesport,
etc

7.Întrebare:UnproducătoragricoldinCluj,depildă,poatevenisăvândă
cartofiînBucureşti?

Răspuns:Legislațiaaflatăîndiscuție,nuimpuneolimitădedistanță,dar
logicaacestorrestricțiiesteaceeadeaevitacâtmaimultcontactulîntre
persoane,tocmaipentru a limita răspândirea infectăriicu noultip de
coronavirus.Astfel,deșinuestestabilităolimitădedistanță,recomandăm
producătoriloragricolisăsedeplasezepedistanțecâtmaiscurte.

8.Întrebare:Estepermisăcirculațiapersoanelorcarenuauîmplinitvârstade
18deaniînafaralocuinței/gospodăriei,pentruactivităţilemenţionatela
pct.5şi6?

Răspuns:Înceeacepriveșteminoriicuvârstacuprinsăîntre0și16ani,
deplasareaacestoraînafaralocuințeitrebuieefectuatăsubsupravegherea
sau cu încuviințarea părinților sau a tutorelui legal. În contextul
epidemiologicactual,recomandăm limitarealaminim aacestordeplasări.

9.Întrebare:Dacă da,cine trebuie să completeze declaraţia pe propria
răspundereîncazulminorilorcarenuauîmplinit16anişi,respectiv,în
cazulminorilorîntre16-18ani?

Răspuns:Încazulminorilorsub16anideclarațiatrebuiecompletatăși
semnatădeunuldintrepărințisaudetutorelelegal.Minoriicuvârste
cuprinseîntre16și18anicompleteazășisemneazăsingurideclarațiape
propriarăspundere,cumențiuneacăaceștiatrebuiesărespectecondițiile



individualededeplasareșicăleesteinterzisăparticiparealaactivități
fizicecolective.Deasemenea,minoriicuvârstecuprinseîntre16și18ani
voraveaasupralorșidocumenteledeidentitate.

10. Întrebare:Potsă-mitransportcumașinasoția/soțulla/delaserviciu?

Răspuns:Dacăapreciațicămotivuldeplasăriiesteunuljustificat,puteți
faceacestlucrucompletânddeclarațiapeproprierăspundereraportatla
prevederea din art.1 lit.d (deplasarea din motive justificate,precum
îngrijirea/însoțireacopilului,asistențapersoanelorvârstnice,bolnavesau
cudizabilitățioridecesalunuimembrudefamilie).

Dupăcum sepoateconstata,situațiilecuprinseînnormăaucaracter
exemplificativ,darpresupuntemeiurideoanumităimportanță.

O astfeldesituațiearputeafijustificatădacănu existămijloacede
transportîncomunsaudacărisculexpuneriilainfectareestemaimare
(deplasarea la loculde muncă arpresupune schimbarea maimultor
mijloacedetransportîncomun,timpiideașteptareînstații,etc).

Pentruconducătorulautocuvârstadepeste65deaniesterecomandabil
săeviteinclusivacestedeplasăriînafaraperioadeidetimp11.00-13.00.

11. Întrebare:Potsăoaducpebunicaînvârstădepeste65deanidela
domiciliuleilaadresanoastrădedomiciliucareestesituatălaodistanță
maimare,înaltjudeț?

Răspuns:Aceastăposibilitateesteprevăzutădeart.1lit.ddinOrdonanța
militarănr.3.

Dacădeplasareapentruaaduceopersoanăvârstnică(peste65deani)
estefăcutăînscopuldeafiîngrijităsaudea-iasiguratratamentmedical,
recomandăm caaceastădeplasaresăsefacăcupredilecțieînintervalulde
timp11-13sausănudepășeascăfoartemultacestinterval.Atențiela
vitezadedeplasare!

12. Întrebare:Potsăiespentrua-miplătifacturilelautilitățisauratelela



bancă,orisemnareaunorcontractelanotar?

Răspuns:Dacă nu putețiutiliza o platformă informatică pentru plata
acestor utilități/facturi/rate puteți face aceste deplasări întocmind
declarația pe proprie răspundere,cu mențiunea existențeiunuimotiv
justificat.Vărecomandăm săavețiladumneavoastrădocumentelecare
justificănevoiaacestorplăți(facturi,desfășurătoare,înștiințărideplată,pre
-contracte,etc.)

13. Întrebare:Potsătransportînmașinamaimultde3persoane?

Răspuns:Prevedereadinart.3dinOrdonanțamilitarănr.3vizeazădoar
deplasarea pietonală șinu transportulpublic.Este importantînsă să
respectațimăsurilegeneraledeprevenirearăspândiriiCOVID19,inclusiv
prinpăstrareaunuilocliberîntrepasageri.

Explicația este valabilă șipentru transportulorganizatde operatorii
economicipentrudeplasareasalariațilorla/delaloculdemuncă.

14. Întrebare:Îmiexpiră inspecția tehnică periodică a mașinii.Se
prelungeștevalabilitateaacestuiasautrebuiesămergsăîlfac?

Răspuns:Nu se prelungește valabilitatea ITP-ului,conform deciziei
RegistruluiAutoRomân.DeplasareapentruefectuareaverificăriiITP la
stațiile agreate se poate realiza,fiind considerată activitate pentru
acoperirea necesitățilorde bază ale persoanelor,situație prevăzută la
punctul2aldeclarațieipeproprierăspundere.

15. Întrebare:Dacăam unprietencarevinecuavionuldinaltățarăpotsă
îliaudelaaeroport?

Răspuns:AcestmotivnuesteprevăzutcaexcepțieîntextulOrdonanței
Militarenr.3.Dar,încazulîncarepersoananuarecucesăsedeplasezede
laaeroportcătreloculdedomiciuliusauloculîncareurmeazăsălocuiască,
atunci deplasarea este permisă,completând declarația pe propria
răspundere,avândmotivajutorareapersoanelor.Trebuieavutînvederecă
cetățeniicaresosescdinzoneleroșiiintrăîncarantinăinstituționalizată,



deciaceștianupotfiluațidelaaeroportdeaparținători,rudesauprieteni,
iarceicarevindinzonelegalbeneintrăînautoizolare.Acestfaptpresupune
că persoana care intră în contactcu eitrebuie să respecte aceeași
procedurădeautoizolare.

16. Întrebare:Mi-aexpiratasigurareaRCA.Seprelungeștevalabilitatea
acesteia?Dacănu,potsăiesdincasăsă-mifacoasigurare?

Răspuns:NuseprelungeștevalabilitateaasigurăriiRCA.Aceastapoatefi
achiziționatășionline.Dinacestmotiv,deplasareapentruaridicapolița
RCANUpoateficonsideratăurgențășiNUesteunmotivcarepoatefi
consideratsituațiedeurgențăoripentruasigurareanevoilorpersoanei.

17. Întrebare:Potsămergîntr-unaltorașdecâtceldedomiciliuundeam
posibilitateadeastaîntr-olocuință,carenuesteproprietatepersonală,dar
îmioferăcondițiimaibunepentrufamilie(doicopiide7ani,respectiv4ani
șisoția)pentruarămâneînautoizolare?

Răspuns:În Ordonanța Militară numărul3 nu este prevăzutfaptulcă
cetățeniitrebuiesărămânălaadresadedomiciliu,cilaolocațieindicatăde
ei,cu respectarea prevederilorlegale șia restricțiilorimpuse.Astfel,
precizăm căestepermisăinclusivdeplasareacufamiliaînzonarurală,
dacă persoanele dețin acolo o casă,pentru a rămâne în respectiva
localitate.

18. Întrebare:Potsămădeplasezîntr-oaltălocalitatepentruaasigura
hranășimedicamenteunoranimalepecareleam îngrijă,fărăafialemele?

Răspuns:Nu.AcestmotivnuesteprevăzutcaexcepțieîntextulOrdonanței
Militarenr.3,cuexcepțiaprestăriiacesteiactivitățiîncontextprofesional,
inclusivînceeacepriveșteactivitățileagricole.

19. Întrebare:Potsămădeplasezpentrua-miluadelaspitalsoțiași
copilulminor?



Răspuns:Da.Înbazadeclarațieipepropriarăspundereîncaremenționați
cădeplasareadumneavoastrăsefacedintr-unmotivjustificat.Odeclarație
similarăvatrebuisăfiecompletatășidesoție.

20. Întrebare:Potsămădeplasezlaocasăpecareoam înconstrucție
pentruasupraveghealucrărileexecutatedemuncitori?

Răspuns:Nu.AcestmotivnuesteprevăzutcaexcepțieîntextulOrdonanței
Militarenr.3.

21. Întrebare:Suspendarea activitățiicomerciale cu amănuntulîn
centrelecomercialeseaplicășiParcurilorcomercialeașacum suntele
definiteînOGnr.99/2000?(parccomercial-perimetrucegrupeazădouă
saumaimulteclădiricudestinaţiadestructuridevânzarecusuprafeţe
mediiorimari,în care se desfăşoară activităţide comercializare cu
amănuntulde produse,serviciide piaţă şide alimentaţie publică,ce
utilizeazăoinfrastructurăcomună,inclusivspaţiideparcareşicirculaţie
comune,precum şiutilităţiadecvate.Suprafaţaunuiparccomercialeste
rezultatădinsumasuprafeţelorconstruiteaclădirilorcudestinaţiade
structuridevânzarecusuprafeţemediisaumaricarefacpartedinacesta,
lacareseadaugăsuprafeţelespaţiilordeparcareşicirculaţiecomune,
precum şisuprafeţelecelorlalteelementedeinfrastructurăcomune;)

Răspuns:Da.

22. Întrebare:În parcurile comerciale este permisă comercializarea
produselornonalimentareprincurierat(produselesuntpreluatedinparc
decuriericarelelivreazăcliențilorînbazacomenziloron-line)?

Răspuns:Da.

23. Întrebare:Este permisă deplasarea părinteluipentru exercitarea
dreptuluidevizitareacopiluluiaflatînîntreținereaceluilaltpărinte?

Răspuns:AcestmotivnuesteprevăzutcaexcepțieîntextulOrdonanței



Militare nr.3,darpotfiexercitate drepturile stipulate prin hotărârea
notarialăsaujudecătoreascădedivorțprivinddrepturileparentale.Mai
exact,copilulminorpoatefipreluatladomiciliudepărintelecarenuîlareîn
întreținere,înperioadastabilităînhotărâreadedivorț.

24. Întrebare: Trebuie să mai completeze declaraţia pe proprie
răspundereşiceicaremerglaserviciu?

Răspuns:OrdonanţaMilitarănr.3/2020prevedeînclar„angajațiiprezintă
legitimațiadeserviciuSAU adeverințaeliberatădeangajatorˮ,decieste
necesarăprezentareaunuiadintreceledouădocumentemenționate.

25. Întrebare: Este nevoie să completăm declaraţia pe propria

răspundereindiferentdemotivulpentrucareieşim dincasă?Chiardacă

mergem pânălachioşculdincolţulstrăziisaulapiaţaagroalimentarăde

lângăbloc?

Răspuns:Ordonanțelemilitareînvigoarereglementeazăclarmotiveleși

modalitateaîncareserealizeazăcirculațiatuturorpersoanelorînafara

locuinței/gospodăriei,precum șiînmodparticularcirculațiapersoanelor

careauîmplinitvârstade65ani.

Înprevedereacarereglementeazădeplasareapentruasigurareadebunuri

careacoperănecesitățiledebazăalepersoanelornuestemenționatăvreo

excepție condiționată de proximitatea unitățiialimentare,sensîn care

ordonanța se aplică unitarindiferentde distanța la care este situat

magazinul.

26. Întrebare:Dacămergem lafarmacie,săcumpărăm unmedicament,

saulamagazinuldelângăcasă,pentruzahăr,şinugăsim acoloprodusele

căutate,avem voiesăîncercăm şilaaltăfarmacie/magazindinapropiere?

Sautrebuiesărevenim acasăşisăcompletăm oaltădeclaraţie,pentru

noullocaldeplasării?

Răspuns:Formularuldeclarațieipepropriarăspundereareorubricăunde

secompleteazălocul/locuriledeplasării,înacestsenssevormenționa

locurile în care persoana se deplasează,în ordinea în care aceasta



intenționeazăsă-șidesfășoaretraseul.Astfel,sepotmenționamaimulte

locuri.

27. Întrebare:Putem completamaimultelocuridedeplasare,atuncicând

ieşim dincasă?Săscriem,depildă,îndeclaraţiapeproprierăspundere,că

mergem lamagazin,darcă,pedrum,trecem şipelafarmacie?

Răspuns:Formularuldeclarațieipepropriarăspundereareorubricăunde

secompleteazălocul/locuriledeplasării,înacestsenssevormenționa

locurile în care persoana se deplasează,în ordinea în care aceasta

intenționeazăsă-șidesfășoaretraseul.Astfel,sepotmenționamaimulte

locuri.

28. Întrebare:Putem bifa,îndeclaraţiapeproprierăspundere,maimulte
motivealedeplasării?Putem sămergem,depildă,săacordăm asistență
unorpersoanevârstnice,darpedrum,ladussaulaîntors,săneoprim laun
magazinsaulaofarmacie?

Răspuns:Formularuldeclarațieipepropriarăspundereareorubricăunde
secompleteazălocul/locuriledeplasării,înacestsenssevormenționa
locurile în care persoana se deplasează,în ordinea în care aceasta
intenționeazăsă-șidesfășoaretraseul.

29. Întrebare:Dacă nu avem cum să tipărim formularultipizat,are
aceeaşivaloareşiodeclaraţiepeproprierăspunderescrisădemână,peo
foaiesimplădehârtie?Textulscrisdenoitrebuiesăfieexactcaîn
formularultipizat?

Răspuns:Declaraţiapeproprierăspunderepoatefiscrisășidemână.
Declarațiapepropriarăspunderetrebuiesăcuprindănumeleșiprenumele,
datanașterii,adresalocuinței,motivulșiloculdeplasării,datașisemnătura.
Deasemenea,declarațiapeproprierăspunderepoateficompletatăși
onlinepesite-ulhttps://formular.sts.ro/șipoatefiprezentatăpersonalului
autoritățilorabilitate șiprin intermediultelefonului,tableteisau unui
dispozitivelectronicsimilar,însăfacem precizareacădeclarațiatrebuiesă



conținăsemnăturaolografăapersoaneiindiferentdesuportulsaumediul
pecareestestocată.

30. Întrebare:Dacăopersoanăaremaimulteproprietăți(apartamente,
case,ş.a.)undenuselocuieșteșidoreștesăleverifice(săsedeplasezeîn
aceeașilocalitatesauînaltălocalitate),arputeafaceastafărăsăîncalce
prevederileOrdonanţeimilitare?Dacăda,ceartrebuisăbifezeîndeclaraţie,
la„motivuldeplasării”?

Răspuns:Motivuldeplasăriitrebuiesăfieunuljustificat/sănunecesite
amânare,situațiile cuprinse în normă au caracterexemplificativ,dar
presupuntemeiurideoanumităimportanță.

31. Întrebare:Dacăopersoanăîşiconstruieşteocasă,înregieproprie,şi
doreştesăcontinuemuncaînaceastăperioadă,arputeasăfacăastafără
săîncalceprevederileOrdonanţeimilitare?Dacăda,ceartrebuisăbifezeîn
declaraţiela„motivuldeplasării”?

Răspuns:Motivuldeplasăriitrebuiesăfieunuljustificat/sănunecesite
amânare,situațiile cuprinse în normă au caracterexemplificativ,dar
presupuntemeiurideoanumităimportanță.

32. Întrebare:La„activitățisportive”poatefiinclusşimersulpebicicletă?
Dacă da,persoanelecarepractică acesttip demişcarefizică sepot
deplasacubicicletadoarînjurulbloculuisauexistăşioaltălimităde
distanță?

Răspuns: Actul normativ prevede deplasări scurte, în apropierea
domiciliuluisau alloculuiîn care cetățeniilocuiesc în fapt,în jurul
gospodăriei,casei,blocului.Biciletapoatefifolosităcamijlocalternativde
transportpentrudeplasăriînscopuriprofesionale.

33. Întrebare:Sepotfacedeplasărilanotariatînaceastăperioadăpentru
efectuareaunoractenotariale?



Răspuns:Suntpremise astfelde deplasări,în situațiijustificate șiîn
condițiile în care operațiunile efectuate prin respectivele documente
notarialenupotfiexecutateon-line.

34. Întrebare:În cazuljurnaliștilor,fotojurnaliștilorșicameramanilor
video,carepotfiobligațisăcălătoreascăpedistanțemaimari,întreorașe,
pentrudiferitereportaje,esteposibilădeplasareaînțarăpentrumaimulte
zile,îninteresdeserviciu?

Răspuns:Ordonanțelemilitareînvigoarereglementeazăcirculațiatuturor
persoanelorînafaralocuinței/gospodăriei.Nuesteprevăzutăolimităde
distanțălacaretrebuieefectuatădeplasareaîninteresprofesionalșinicio
limită de timp,raportată la un anumitnumărde zile.De asemenea,
indiferentdeperioadaîncaresedesfășoarăactivitateaprofesionalăeste
necesarsăfierespectatecondițiilestabilitedeordonanțelemilitareprivind
deținereadocumentelorjustificative.(legitimațiadeserviciusauadeverința
eliberatădeangajator).

35. Întrebare:Pentruprofesiunileliberale,cum suntscriitoriisauartiștii,
careseretraglacasedecreațiepentrua-șidesăvârșilucrările,saupentru
ceicareaureședințeșiînaltezone,montanesaumairetrase,cum sepot
deplasa cătreacestelocațiiundesă șirămână peperioada Stăriide
urgență?

Răspuns:ÎnconformitatecuOrdonanțaMilitarănr.3,art.4„persoanele
fiziceautorizate,titulariiîntreprinderilorindividuale,membriiîntreprinderilor
familiale,liberprofesioniștiișipersoanelecarepracticăactivitățiagricole
prezintăodeclarațiepepropriarăspundere,completatăînprealabil.ˮAstfel,
așacum prevedecadrullegislativ,pentrudeplasareaînscopprofesionala
categoriilormenționatemaisus,estenecesarăcompletareauneideclarații
pepropriarăspundere.

36. Întrebare:ÎnOrdonanțamilitarăNr.4sespecificăfaptulcă„(3)
Interdicția privind circulația persoanelorîntr-un grup maimare de 3
persoaneseaplicăexclusivcirculațieipietonale.”Juridic,aceastapoate



însemnacăînspațiuldeschisaluneiinstituții,cum arficurteauneibiserici,
sepotafla,respectândreguliledesiguranță,maimultdetreipersoane,
deoarecenuesteunspațiudecirculațiepietonală?

Răspuns:ÎnOrdonanțaMilitarănr.1laarticolul2esteprevăzutcă„Se
suspendătoateactivitățileculturale,științifice,artistice,religioase,sportive,
dedivertismentsaujocuridenoroc,detratamentbalnearșideîngrijire
personală,realizateînspațiiînchise.ˮ.Astfel,suntsuspendateslujbele
religioasecuparticipareacredincioșilor.

ÎnOrdonanțaMilitarănr.2laart.9seprevedecă„sepotoficiaslujbeîn
lăcașurile de cult,de către slujitoriibisericești/religioși,fără accesul
publicului,slujbeleputândfitransmiseînmass-mediasauonlineˮ șică„se
potoficia acte liturgice/religioase cu caracterprivat(botez,cununii,
înmormântări),la care pot participa maximum 8 persoane,cât și
împărtășireacredincioșilorbolnavilaspitalsauladomiciliulacestoraˮ.

OrdonanțaMilitarănr.3laart.1interzicecirculațiatuturorpersoanelorîn
afaralocuinței/gospodăriei,cuanumiteexcepții.Printreexcepțiileenunțate
nuestemenționatădeplasarealaunlăcașdecultpentrurugăciune.

Astfel,prin coroborarea tuturorarticolelormenționate,în referire la
exempluldumneavoastră,nusejustificăprezențamaimultorpersoaneîn
curteauneibiserici,dacăacesteaseaflăînaltescopuridecâtcelepermise
de cadrullegislativ.(scopuriprofesionale,participarea la o slujbă de
înmormântare,etc.).

37. Întrebare:Ceicaresuntobligațisămeargălabăncipentrudiferite
operațiuniobligatoriisubzistenței-extrageredebani,etc-,ceartrebuisă
bifezeînDeclarațiapepropriarăspunderepentruanuprimiamendă?

Răspuns:Motivuldeplasăriiesteclarjustificat.Înacestsens,declarațiape
proprierăspunderepoateficompletatăraportatlaprevedereadinart.1
literaddinOrdonanțaMilitarănr.3din2020.

Dupăcum sepoateconstata,situațiilecuprinseînnormălaart.1lit.dau
caracterexemplificativ,darpresupuntemeiurideoanumităimportanță.O
astfeldesituație,cum eceaprezentatădedumneavoastrăarputeafi
justificată,având în vedere că sumele de banisuntnecesare pentru



acoperireanecesitățilordebază.Totodată,înaceastăperioadă,pentrua
evita contaminarea de pe suprafețe,recomandăm utilizarea cardurilor
bancarepentrucumpărături.


