BUN VENIT!
Consecventi promovarii Accesului Liber la Informatie, noi, www.rauflorin.ro oferim gratuit
comunitatii HR, Angajatilor, Managerilor si tuturor celor interesati,

Ordonanta militara nr. 11/2020 privind masuri de prevenire a
raspandirii COVID-19
Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR
care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes.
Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati!
www.rauflorin.ro
12.05.2020

Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordonanta militara nr. 11/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Publicata in MOR 377/11.05.2020 / In vigoare cu 14.05. 2020
De acord
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgenta, aprobata cu
modificari și completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile și completarile ulterioare, și ale art. 2 și art. 3 alin. (3) din Decretul nr. 240/2020 privind
prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,
tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 22 din 11.05.2020,
pentru punerea in aplicare a dispozitiilor pct. 1 și 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, in temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
1/1999, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile și completarile ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite urmatoarea ordonanta militara:

Art. 1 (1) Se prelungește masura suspendarii zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania catre Romania, pentru toate
aeroporturile din Romania, incepand cu data de 12 mai 2020 pana la data de 14 mai 2020 inclusiv.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa și corespondenta, umanitare sau care asigura
servicii medicale de urgenta, servicii tehnice, precum și aterizarilor tehnice necomerciale.
Art. 2 (1) Se excepteaza de la masura de izolare la domiciliu personalul navigant roman, maritim și fluvial care se repatriaza prin orice mijloc de transport, daca
la intrarea in tara nu prezinta simptomele asociate COVID-19 și sunt respectate conditiile stabilite la art. 3 din Ordonanta militara nr. 9/2020 privind masuri de
prevenire a raspandirii COVID-19.
(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Art. 3 (1) Se ridica masura de carantinare in orașul Tandarei, judetul Ialomita.
(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
Art. 4 (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonante
militare:
a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, prin Autoritatea Aeronautica Civila
Romana, pentru masurile prevazute la art. 1;
b) Politia de Frontiera Romana și directiile de sanatate publica, pentru masura prevazuta la art. 2.
(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art. 1 și 2 atrage raspunderea disciplinara, civila,
contraventionala sau penala, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Art. 5 (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre
continutul prezentei ordonante militare.
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
București, 11.05.2020
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