INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE
privind instituirea măsurii de carantinare a localității GHIRODA din județul Timiș
Având în vedere situația epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2,
existentă la nivelul localității GHIRODA, din județul Timiș, riscul epidemiologic fiind de o
gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare;
Potrivit prevederilor:
- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii
de risc epidemiologic şi biologic;
- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr.
1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- art. 11 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru
situații de urgenta, cu modificările si completările ulterioare
Ținând cont propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș cu nr.
31622/18.11.2020, și avizul nr. 18600/18.11.2020, Institutului Național de Sănătate Publică –
Centrul Național de Supraveghere și Combatere al Bolilor;
În urma analizei situației existente la nivelul județului și a localității GHIRODA unde
incidența este crescută: de 9,58;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință
extraordinară:
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției
emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență pentru instituirea
măsurii de carantină zonală, începând cu data de 19.11.2020, ora 05.00, pentru
o perioadă de 14 zile, pentru localitatea: GHIRODA.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele
coordonate geografice:
-Ghiroda: 45°46'47.3"N 21°18'49.1"E, 45°46'15.7"N 21°16'29.8"E, 45°45'56.4"N
21°16'31.9"E, 45°45'01.5"N 21°17'51.2"E, 45°45'25.1"N 21°19'08.1"E, 45°46'20.1"N
21°19'05.7"E
Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi
căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene,
comunale şi forestiere.
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Art. 3. Circulaţia şi staţionarea persoanelor în spaţii publice din zona carantinată sunt
interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, prevăzute la art.4 și art. 5 pe baza
declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de
angajator
Art. 4. În intervalul orar 06.00 – 22.00, în zonele carantinate este permisă circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru:
a) activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de
urgență, mass-media, cu prezentarea legitimației de serviciu;
b) activități profesionale, altele decât cele prevăzute la litera a, cu prezentarea unei
adeverințe de la angajator, legitimație de serviciu sau oricare alt document care să ateste
activitatea profesională;
c) asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor precum și bunuri
necesare desfășurării activității profesionale;
d) alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o
declarație pe propria răspundere care să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa
de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării și
semnătura;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei legate de nevoile animalelor de
companie/domestice;
f) urgențe medicale;
g) tranzitarea localităților zonelor carantinate de către persoane care nu au domiciliul pe
raza acestora, dacă nu au fost stabilite rute ocolitoare.
Art. 5. În intervalul orar 22.00 – 06.00, în zonele carantinate este permisă circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru:
a) activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de
urgență, mass-media, cu prezentarea legitimației de serviciu;
b) activități profesionale, altele decât cele prevăzute la litera a, cu prezentarea unei
adeverințe de la angajator care să ateste activitatea profesională în intervalul orar 22.0006.00;
c) urgențe medicale
Art. 6. (1) În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă
intrarea/ieşirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor
necesare desfăşurării activităţilor economice în zona carantinată, precum şi aprovizionării
populaţiei;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi
profesionale în zona carantinată;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara
zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse
agroalimentare, cu prezentarea certificatului de producător;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă;
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g) urgenţe medicale;
(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta legitimaţie de serviciu valabilă,
adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea
profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o
declaraţie din care să rezulte motivul justificat al deplasării.
(3) Dacă nu a fost stabilită o rută ocolitoare este permisă tranzitarea localităţilor din zona
carantinată de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă
oprirea în aceste localităţi.
Art. 7. (1). Pentru verificarea motivului deplasării, în interes profesional, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea autorităților abilitate, atât în interiorul cât și la
intrarea/ieșirea din zona carantinată, legitimația de serviciu/ adeverința eliberată de
angajator sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte autorităților abilitate, atât în interiorul cât și la intrarea/ieșirea din zona carantinată,
o declarație pe propria răspundere care să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
domiciliul/reședința, motivul deplasării, adresa la care se deplasează, data completării și
semnătura.
Art. 8. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi.
1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise
şi deschise;
2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise/ locuri
de joacă;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi
nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi
exteriorul clădirilor;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau
deschise;
8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în
spatii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de
profil, fără spectatori;
9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor şi pieţelor de
vechituri.
Art.9. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarate în
zona menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a
respectării acestei măsuri;
3. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Timiș, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la
cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
Timișoara, la 18.11.2020
Nr. 75

4. oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a
maximum 20 de persoane;
5. oficializarea slujbelor religioase de cununie și botez cu prezența unui număr maxim de
8 persoane;
6. oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor
şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie
sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor
interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi
gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţiile publice închise şi
deschise;
8. suspendarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa „faţă în faţă“ pentru toate
unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online.
Art. 10. Direcția de Sănătate Publică Timiș va întreprinde următoarele:
(1) va analiza oportunitățile și va prioritiza testarea persoanelor, va transmite solicitări de
sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate
Publică/Ministerul Sănătății,
(2) va stabili un calendar pentru dezinfectarea periodică a spațiilor publice și va urmări
îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativ teritorială în cauză;
(3) va îndruma și implica medicii de familie de pe raza localităților în monitorizarea din
punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliul și acordarea asistenței medicale
a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă,
pacienți oncologici etc.)
(4) va supraveghea colectarea deșeurilor medicale și va asigura respectarea normelor de
colectare a deșeurilor medicale.
Art. 11. Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate
autorităţilor publice locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului
RO-ALERT, precum și prin alte mijloace.
Art. 12. Prezentul ordin se pune în aplicare în conformitate cu prevederile Planului-cadru
integrat de acţiune pentru instituirea carantinei zonale, în scopul limitării răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României nr. S/85.887 din 23.07.2020, elaborat la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 13. Comandantul acțiunii se numește Inspectorul Șef al Inspectoratului de Jandarmi
Județean Timiș – col. Slev Nicolae.
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
LILIANA ONEȚ
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