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INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ 

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ 

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea măsurii de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – la nivelul 
județului Timiș 

Potrivit prevederilor: 

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 

epidemiologic şi biologic, republicată; 

- Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 modificată și completată cu OUG 192/2020; 

- 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. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu data de 14 martie  

2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor epidemiei de COVID – 19, modificată și completată cu HG 348 din 25 martie 

2021; 

- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, 

atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere Situația ratei de infectare cu SARS-CoV – la nivelul județului Timiș cu 
nr.758/26.2021 

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară : 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă anexa cuprinzând unitățile administrativ teritoriale din județul Timiș unde 

incidența cazurilor este mai mare de 7,5 /1000 de locuitori, anexa 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

1.1 În unitățile administrativ teritoriale din anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile 

depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, se aplică dispozițiile art. 2 alin. 1 punctul 2^2 din Anexa 3 

la HG nr. 293/2021 astfel cum a fost adăugat prin HG 348/2021, astfel: 

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu 

următoarele excepţii:  

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare 

a activităţii profesionale şi înapoi; 

b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, 

precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror 

interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, 
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autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă 

modalitate de achitare a călătoriei; 

d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

1.2. În unitățile administrativ teritoriale din anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 

7,5/1.000 de locuitori, se aplică dispozițiile art. 7 alin 4 și 5 din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 astfel 

cum a fost modificat prin HG 348/2021, astfel: 

a) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de 

servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare 

activitatea în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile 

depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori. 

 b) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici 

pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.  

 

Art. 2. Se aprobă anexa cuprinzând unitățile administrativ teritoriale din județul Timiș unde 

incidența cazurilor pe ultimele 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 /1000 de 

locuitori, anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

2.1 În unitățile administrative teritoriale din anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai 

mai mare decât 4 și mai mic sau egal cu 7,5/1.000 de locuitori, se aplică dispozițiile art. 2 

alin. 1 pct. 2^1 din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 astfel cum a fost adăugat prin HG 

348/2021, astfel: 

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi 

duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:  

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare 

a activităţii profesionale şi înapoi; 

b)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, 

precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

c)deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror 

interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, 

autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă 

modalitate de achitare a călătoriei; 

d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

2.2  În unitățile administrativ teritoriale din anexa 2, unde incidența cazurilor pe ultimele 14 zile 

este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 /1000 de locuitori, se aplică dispozițiile art. 7 alin 3 

și 5 din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 astfel cum a fost modificat prin HG 348/2021, astfel: 

a)  în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de 

servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare 

activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localităţile 

unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de 

locuitori. 
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b) prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici 

pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

 

 

Art. 3. Se aprobă anexa  cuprinzând unitățile administrativ teritoriale din județul Timiș unde 

incidența cazurilor depășește pragul de 3/1000 de locuitori, anexa 3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Se aprobă anexa  cuprinzând unitățile administrativ teritoriale din județul Timiș unde 

incidența cazurilor este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 / 1000 de locuitori, anexa 4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5.  

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 7 din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 astfel cum a fost modificat 

prin HG 348/2021 în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în 

relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

(2) În aplicarea dispozițiilor art. 7 din Anexa 3 la HG nr. 293/2021 astfel cum a fost modificat 

prin HG 348/2021 unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de 

livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de 

persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv 

locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează 

autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în 

regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. 

 

Art. 6. 

(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 

prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 

eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal persoanele sunt obligate să 

prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, 

completată în prealabil. 

 

Art. 7. Începând cu data de 28 martie 2021 își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 33 din 12 

martie 2021. 

 

Art. 8.  

(1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va 

transmite prezenta hotărâre tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Timiș, entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare și 

le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș. 

(2) Prezenta Hotărâre se comunică tuturor unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș 
pentru aducere la cunoștința comunității locale. 

 

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș 

PREFECT 
ZOLTAN NEMETH 
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ANEXA 1, HCJSU 38/27.03.2021 

 

Lista UAT-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 7,5/1000 locuitori 

Nr. crt UAT Data  instituirii măsurilor de protecție 

1.  PĂDURENI 28.03.2021 

2.  ORŢIŞOARA 28.03.2021 

3.  JEBEL 28.03.2021 

4.  MOŞNIŢA NOUĂ 28.03.2021 

5.  GIROC 28.03.2021 

6.  SÂNMIHAIU ROMÂN 28.03.2021 

7.  SĂCĂLAZ 28.03.2021 

8.  MUNICIPIUL TIMIŞOARA 28.03.2021 

9.  MAŞLOC 28.03.2021 
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ANEXA 2, HCJSU 38/27.03.2021 

 

Lista UAT-urilor din județul Timiș unde incidența cazurilor este 

 mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori 

 
Nr.  

crt 
UAT Data  instituirii măsurilor de protecție 

1.  PARŢA 28.03.2021 

2.  GHIRODA 28.03.2021 

3.  LOVRIN 28.03.2021 

4.  ŞAG 28.03.2021 

5.  PECIU NOU 28.03.2021 

6.  DUMBRĂVIŢA 28.03.2021 

7.  BECICHERECU MIC 28.03.2021 

8.  GIARMATA 28.03.2021 

9.  REMETEA MARE 28.03.2021 

10.  BOGDA 28.03.2021 

11.  ORAŞ RECAŞ 28.03.2021 

12.  GHILAD 28.03.2021 

13.  BELINŢ 28.03.2021 

14.  VĂLCANI 28.03.2021 

15.  ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 28.03.2021 

16.  PIȘCHIA 28.03.2021 

17.  BUCOVĂȚ 28.03.2021 

18.  MORAVIȚA 28.03.2021 

19.  GIULVĂZ 28.03.2021 

20.  COȘTEIU 28.03.2021 

21.  GIERA 28.03.2021 

22.  DENTA 28.03.2021 
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ANEXA 3, HCJSU 38/27.03.2021 

 

Lista UAT-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 3/1000 locuitori 

Nr. crt UAT Data  instituirii măsurilor de protecție 

1.  TIMIȘOARA 23.10.2020 

2.  LUGOJ 20.03.2021 

3.  BUZIAȘ 20.03.2021 

4.  GĂVOJDIA 20.03.2021 

5.  SACOȘU TURCESC 20.03.2021 

6.  BECICHERECU MIC 20.03.2021 

7.  SATCHINEZ 20.03.2021 

8.  RECAȘ 20.03.2021 

9.  FIBIȘ 20.03.2021 

10.  PĂDURENI 29.01.2021 

11.  SÂNMIHAIU ROMÂN 08.02.2021 

12.  JEBEL 06.03.2021 

13.  MOȘNIȚA NOUĂ 23.10.2020 

14.  ORȚIȘOARA 06.03.2021 

15.  GIROC 16.10.2020 

16.  PIȘCHIA 06.03.2021 

17.  SĂCĂLAZ 06.03.2021 

18.  MĂNĂȘTIUR 06.03.2021 

19.  BUCOVĂȚ 04.11.2020 

20.  LOVRIN 12.03.2021 

21.  GHIRODA 20.10.2020 

22.  GIARMATA 23.01.2021 

23.  DUMBRĂVIȚA 16.10.2020 

24.  ȘAG 09.01.2021 

25.  REMETEA MARE 12.03.2021 

26.  MAȘLOC 06.03.2021 

27.  PARȚA 12.03.2021 

28.  VALCANI 06.03.2021 

29.  GHILAD 06.03.2021 

30.  PECIU NOU 06.03.2021 

31.  SÂNNICOLAU MARE 08.02.2021 

32.  DUDEȘTII VECHI 15.02.2021 

33.  IECEA MARE 12.03.2021 
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34.  CIACOVA 06.03.2021 

35.  BELINȚ 08.02.2021 

36.  DENTA 12.03.2021 

37.  VARIAȘ 08.02.2021 

38.  GIERA 20.03.2021 

39.  MORAVIȚA 20.03.2021 

40.  GIULVĂZ 06.03.2021 

41.  COȘTEIU 20.03.2020 

42.  BOGDA 28.03.2021 

43.  TOPOLOVĂȚU MARE 28.03.2021 

44.  FĂGET 28.03.2021 

45.  CENAD 28.03.2021 

46.  BIRDA 28.03.2021 

47.  GĂTAIA 28.03.2021 

48.  RACOVIȚA 28.03.2021 

49.  NIȚCHIDORF 28.03.2021 

50.  LIVEZILE 28.03.2021 

51.  DUDEȘTII NOI 28.03.2021 
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ANEXA 4, HCJSU 38/27.03.2021 

 

Lista UAT-urilor din județul Timiș unde incidența cazurilor este 

 mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori 

 
Nr.  

crt 
UAT Data  instituirii măsurilor de protecție 

1.  BALINȚ 06.03.2021 

2.  CHEVEREȘU MARE 06.03.2021 

3.  CHECEA 06.03.2021 

4.  BANLOC 06.03.2021 

5.  SÂNPETRU MARE 12.03.2021 

6.  CENEI 12.03.2021 

7.  BOLDUR 12.03.2021 

8.  VOITEG 12.03.2021 

9.  OTELEC 06.03.2021 

10.  JAMU MARE 06.03.2021 

11.  PERIAM 20.03.2021 

12.  FOENI 06.03.2021 

13.  UIVAR 20.03.2021 

14.  TOMNATIC 20.03.2021 

15.  CRICIOVA 20.03.2021 

16.  GOTTLOB 28.03.2021 

17.  DUMBRAVA 28.03.2021 

18.  PIETROASA 28.03.2021 

19.  SÂNANDREI 28.03.2021 

20.  DETA 28.03.2021 

21.  BEBA VECHE 28.03.2021 
 

 

 

 

 

 


