INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ

HOTĂRÂRE
privind măsurile care se aplică în unitățile administrativ teritoriale în care a fost
instituită măsura carantinei zonale, la nivelul județului Timiș urmare adoptării
H.G.348/2021
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;
- ODSU nr. 6743 din 24.03.2021 modificat prin ODSU 6769/26.03.2021
- 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;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară :
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Constată că la nivelul unităților administrative teritoriale Timișoara, Giroc și Moșnița Nouă,
unde incidența cumulate la 14 zile depășește 7,5/1000 de locuitori, în conformitate cu prevederile
Anexei 3, art. 2 din HG 293/2021 modificată prin HG 348/2021 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,
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;
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Art 2.
(1). La nivelul unităților administrative teritoriale Timișoara, Giroc și Moșnița Nouă, unde incidența
cumulate la 14 zile depășește 7,5/1000 de locuitori,în conformitate cu prevederile Anexei 3, art. 7
din HG 293/2021 modificată prin HG 348/2021, 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.
(2) 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. Constată că la nivelul unităților administrative teritoriale Dumbrăvița și Ghiroda, unde
incidența cumulate la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 /1000 de locuitori, în
conformitate cu prevederile Anexei 3, art. 2.1 din HG 293/2021 modificată cu HG 348/2021 se
interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și 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;
Art. 4. La nivelul unităților administrative teritoriale Dumbrăvița și Ghiroda, unde incidența
cumulate la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5 /1000 de locuitori, în
conformitate cu prevederile Anexei 3, art. 7 din HG 293/2021 modificată cu HG 348/2021 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.
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. 5. Prezenta Hotărâre se completează cu măsurile stabilite prin ODSU nr. 6743 din 24.03.2021
modificat prin ODSU 6769/26.03.2021, aplicându-se prioritar față de ODSU nr. 6743 din 24.03.2021
prevederile 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 prin HG 348 din 25
martie 2021, în măsura în care cele din HG 293/2021 modificată și completară sunt mai restrictive.
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Art. 6.
(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 pentrtu care a fost
instituită măsura carantinării zonale, din județul Timiș pentru aducere la cunoștința comunității
locale.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
ZOLTAN NEMETH
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