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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

05 noiembrie 2020 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659824 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş,  publicat in 

Monitorul Oficial 1035/04.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o 

perioadă de 14 zile, pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 45°50'51.6'', longitudine: E 21°06'44.2'' 

latitudine: N 45°50'51.2'', longitudine: E 21°05'32.7'' 

latitudine: N 45°50'02.7'', longitudine: E 21°05'21.7'' 

latitudine: N 45°50'03.2'', longitudine: E 21°05'58.2'' 

latitudine: N 45°49'31.8'', longitudine: E 21°06'39.3'' 

latitudine: N 45°49'50.7'', longitudine: E 21°07'11.2'' 

latitudine: N 45°50'14.3'', longitudine: E 21°06'15.7''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 
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(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4, pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-media, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 
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4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 
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4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com) 

Art. 11 

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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi, spre informare la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659825 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Giroc, judeţul Timiş, publicat in 

Monitorul Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă 

de 14 zile, pentru localitatea Giroc cu sat aparţinător Chişoda, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. 1 sunt delimitate de următoarele coordonate 

geografice: 
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latitudine: N 45°43'05.8'', longitudine: E 21°14'11.4'' 

latitudine: N 45°42'32.5'', longitudine: E 21°13'36.4'' 

latitudine: N 45°41'39.1'', longitudine: E 21°13'28.4'' 

latitudine: N 45°41'13.0'', longitudine: E 21°14'04.7'' 

latitudine: N 45°41'22.7'', longitudine: E 21°14'52.5'' 

latitudine: N 45°41'58.3'', longitudine: E 21°15'01.2'' 

latitudine: N 45°43'03.5'', longitudine: E 21°14'41.7''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) cuprinde nume şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 
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d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 

4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 
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2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com) 

Art. 11 

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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi, spre informare la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659826 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Pesac, judeţul Timiş, publicat in 

Monitorul Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă 

de 14 zile, pentru localitatea Pesac, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. 1 sunt delimitate de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 46°00'11.9'', longitudine: E 20°50'02.9'' 

latitudine: N 45°59'30.1'', longitudine: E 20°49'19.0'' 

latitudine: N 45°59'10.3'', longitudine: E 20°49'51.5'' 

latitudine: N 45°59'32.0'', longitudine: E 20°50'25.6'' 
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latitudine: N 45°59'40.7'', longitudine: E 20°50'35.2'' 

latitudine: N 45°59'56.3'', longitudine: E 20°50'40.9'' 

latitudine: N 46°00'09.2'', longitudine: E 20°50'21.7''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) cuprinde nume şi prenume, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 
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e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 

4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 
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4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 cele profesionale vor prezenta declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 
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Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com). 

Art. 11 

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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi spre informare la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 05,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659827 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş, publicat in 

Monitorul Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 05,00, pentru o 

perioadă de 14 zile, pentru localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. 1 sunt delimitate de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 45°49'01.6'', longitudine: E 21°13'52.6'' 

latitudine: N 45°48'23.2'', longitudine: E 21°12'12.0'' 

latitudine: N 45°47'53.2'', longitudine: E 21°12'27.9'' 

latitudine: N 45°47'26.4'', longitudine: E 21°13'23.0'' 

latitudine: N 45°46'52.6'', longitudine: E 21°14'40.2'' 

latitudine: N 45°48'21.0'', longitudine: E 21°15'45.5''. 

Art. 2 
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Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţia de serviciu sau a adeverinţei eliberate 

de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 
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g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 

4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 
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(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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com). 

Art. 11 
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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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi, spre informare, la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659828 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Becicherecu Mic, judeţul Timiş, publicat 

in Monitorul Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă 

de 14 zile, pentru localitatea Becicherecu Mic, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 45°53'05.3'', longitudine: E 21°04'15.8'' 

latitudine: N 45°49'30.5'', longitudine: E 20°57'50.9'' 

latitudine: N 45°48'39.6'', longitudine: E 20°58'13.8'' 

latitudine: N 45°49'13.9'', longitudine: E 21°00'41.2'' 

latitudine: N 45°47'21.7'', longitudine: E 21°02'05.7'' 

latitudine: N 45°46'05.8'', longitudine: E 21°03'46.9'' 

latitudine: N 45°46'18.1'', longitudine: E 21°05'43.4''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 
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(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau oricărui alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 
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4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 
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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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com). 

Art. 11 
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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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi, spre informare la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659829 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Fibiş, judeţul Timiş, publicat in Monitorul 

Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă 

de 14 zile, pentru localitatea Fibiş, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 45°59'10.1'', longitudine: E 21°25'30.0'' 

latitudine: N 45°58'29.6'', longitudine: E 21°24'35.9'' 

latitudine: N 45°58'10.3'', longitudine: E 21°24'45.1'' 

latitudine: N 45°57'25.1'', longitudine: E 21°25'08.4'' 

latitudine: N 45°57'58.2'', longitudine: E 21°25'25.2'' 

latitudine: N 45°58'48.4'', longitudine: E 21°25'54.4''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 
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(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3, lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau a oricărui alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 
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4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.). 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 
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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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com). 

Art. 11 
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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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi spre informare la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei al Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. ORDIN nr. 4659830 din 4 

noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Ghiroda, judeţul Timiş   , 

publicat in Monitorul Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă 

de 14 zile, pentru localitatea Ghiroda, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. (1) sunt delimitate de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 45°46'47.3'', longitudine: E 21°18'49.1'' 

latitudine: N 45°46'15.7'', longitudine: E 21°16'29.8'' 

latitudine: N 45°45'56.4'', longitudine: E 21°16'31.9'' 

latitudine: N 45°45'01.5'', longitudine: E 21°17'51.2'' 

latitudine: N 45°45'25.1'', longitudine: E 21°19'08.1'' 

latitudine: N 45°46'20.1'', longitudine: E 21°19'05.7''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 
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(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii sau a oricărui alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 
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4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 
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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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com). 

Art. 11 
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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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi, spre informare, la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei al Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659831 din 4 noiembrie 

2020 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Moşniţa Nouă, judeţul Timiş, publicat in 

Monitorul Oficial 1035/05.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.11.2020, ora 5,00, pentru o perioadă 

de 14 zile, pentru localitatea Moşniţa Nouă cu satele aparţinătoare Moşniţa Veche, Albina, Urseni şi 

Rudicica, judeţul Timiş. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate 

geografice: 

latitudine: N 45°45'56.5'', longitudine: E 21°20'25.4'' 

latitudine: N 45°42'26.8'', longitudine: E 21°16'12.4'' 

latitudine: N 45°40'16.5'', longitudine: E 21°17'14.6'' 

latitudine: N 45°40'36.8'', longitudine: E 21°20'13.4'' 

latitudine: N 45°43'13.3'', longitudine: E 21°24'47.7'' 

latitudine: N 45°44'30.7'', longitudine: E 21°22'17.2''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele 

deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 



30 
 

(1)Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine 

justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei 

eliberate de angajator. 

(2)Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin (1) cuprinde numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa de domiciliu, motivul deplasării, adresa spre care se deplasează, data completării şi semnătura, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 4 pct. 3 lit. c)-f) şi cele de la art. 7 alin. (1) lit. d)-g). 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele 

care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată 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.în intervalul orar 22,00-5,00, în zona menţionată la art. 1 alin. (2), este permisă circulaţia pentru 

circulaţia pentru: 

a)persoanele care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, 

sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, 

energetic, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi aprovizionării populaţiei, reprezentanţii 

mass-mediei, cu legitimaţie de serviciu; 

b)persoanele care desfăşoară activitate profesională, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu 

prezentarea unei adeverinţe de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfăşurarea 

activităţii, sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională; 

c)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, 

cu prezentarea certificatului de producător sau a unei declaraţii pe propria răspundere; 

d)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 

îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere; 

e)deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei legate de nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f)urgenţe medicale; 

g)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală; 
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4.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili 

căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin 

intermediul mass-mediei a acestei măsuri; 

5.oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim 

de 8 persoane; 

6.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru 

toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

7.se suspendă desfăşurarea cursurilor şcolare care presupun prezenţa "faţă în faţă" pentru toate 

unităţile de învăţământ, cursurile urmând a se desfăşura online. 

Art. 5 

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.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; 

3.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

4.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice; 

5.organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi în instituţii organizatoare de spectacole 

şi/sau concerte. 

Art. 6 

Direcţia de Sănătate Publică Timiş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu 

materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul 

Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii 

acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de 

vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona 

respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.); 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale şi asigurarea respectării normelor specifice acestei 

activităţi. 

Art. 7 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 
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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; 

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; 

g)urgenţe medicale; 

h)elevii/studenţii care locuiesc în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de învăţământ 

din alte unităţi administrativ-teritoriale, pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document din care 

să rezulte calitatea de elev/student, 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 declaraţia prevăzută la art. 3 alin. (2). 

(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. 8 

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin vor fi comunicate autorităţilor publice locale 

şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum şi prin alte mijloace. 

Art. 9 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Banat" al Judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor de 

avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie 

respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea 

unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Judeţean de Coordonare 

şi Conducere a Intervenţiei Timiş (telefon 0256.434.870, e-mail: cjccitimis@gmail.com). 

Art. 11 
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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. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Timiş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, şi spre informare la Institutul Naţional de 

Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 5.11.2020, ora 05,00, pentru o perioadă de 

14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în data de 5.11.2020, 

ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

 

√ LEGE nr. 231 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 
, publicată in Monitorul Oficial 1036/05.11.2020 

→Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, se completează după cum urmează: 

1.La articolul 69, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul 
cuprins: 

"(2) Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie, denumit în continuare 
pachet minimal de servicii, în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi 
obligatoriu, în scopul asigurării dreptului fiecărui copil la supravieţuire, dezvoltare, protecţie, precum 
şi la combaterea sărăciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bază şi de informare în 
domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, 
însoţire, asistenţă şi monitorizare. 

(3) Pachetul minimal de servicii se acordă în cadrul unui program naţional, potrivit prevederilor 
prezentului articol, ale art. 40 alin. (1) şi ale art. 73 alin. (3), precum şi potrivit dispoziţiilor art. 9 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(4) Finanţarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele 
locale în baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din fonduri europene 
nerambursabile sau Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene, potrivit legii." 

2.La articolul 76, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul 
cuprins: 
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"(21) Pachetul minimal de servicii prevăzut la art. 69 alin. (2) se acordă de către o echipă mixtă, 
multidisciplinară, formată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrător 
social, un asistent medical comunitar şi un consilier şcolar. Acestora li se pot adăuga, în funcţie de 
nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori şcolari şi mediatori sanitari. 

(22) Membrii echipei mixte prevăzute la alin. (21), cu excepţia consilierului şcolar, îşi desfăşoară 
activitatea, în proporţie de cel puţin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul 
beneficiarilor, în vederea asigurării accesului acestora la serviciile publice sociale, de educaţie şi de 
sănătate. 

(23) Echipa mixtă de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale este supervizată şi asistată metodologic 
de o echipă mixtă constituită la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, din inspectori 
angajaţi ai direcţiilor de sănătate publică, ai direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului, ai inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi ai centrelor 
judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv al municipiului Bucureşti." 

3.După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 761, cu următorul cuprins: 

"Art. 761 

(1) În vederea aplicării dispoziţiilor prevăzute la art. 69 alin. (2), înregistrarea datelor privind situaţia 
copiilor şi a familiilor de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi a celor privind 
serviciile acordate acestora în cadrul pachetului minimal de servicii se face într-o aplicaţie digitală 
online dedicată şi unitară la nivel naţional şi priveşte: tipul şi natura vulnerabilităţilor copiilor din 
comunitate, situaţia familiilor acestora, a persoanelor care au calitatea de tutore, planul individualizat 
de servicii şi modalitatea de acordare a acestor servicii. Dezvoltarea, testarea, implementarea, 
trainingul pentru utilizare de către echipele mixte prevăzute la art. 76 alin. (21) şi (23), menţinerea 
funcţionalităţii şi perfecţionarea aplicaţiei digitale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, în cadrul unui program de interes naţional 
implementat şi finanţat conform prevederilor art. 106. 

(2) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, pe baza datelor 
generate de aplicaţia digitală prevăzută la alin. (1), elaborează rapoarte anuale cu privire la situaţia 
copiilor şi a familiilor acestora, pe care le prezintă Guvernului, Parlamentului şi publicului larg. Aceste 
rapoarte vor cuprinde, dacă este cazul, şi recomandări în vederea îmbunătăţirii legislaţiei privind modul 
de organizare şi acordare a pachetului minimal de servicii. 

(3) În structura aparatului de specialitate al consiliului judeţean, la nivelul fiecărui judeţ, precum şi în 
structura aparatului de specialitate al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se înfiinţează un 
serviciu dedicat coordonării echipei mixte prevăzute la art. 76 alin. (23), care elaborează planul 
judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind implementarea, acordarea, monitorizarea şi 
evaluarea pachetului minimal de servicii, pe baza planului elaborat la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale din fiecare judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. 

(4) Planul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzut la alin. (3), precum şi bugetul alocat 
acestuia se aprobă anual de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
şi se înaintează către Ministerul Finanţelor Publice pentru includerea sa în procesul de elaborare şi 
aprobare a bugetului naţional consolidat. 

(5) Serviciul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzut la alin. (3), asigură sprijin tehnic şi 
metodologic echipei mixte constituite potrivit art. 76 alin. (23)." 
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→Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează metodologia de 

finanţare a pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie; metodologia de acordare a pachetului 

minimal de servicii pentru copil şi familie; metodologia de înfiinţare şi funcţionare a programului de 

interes naţional privind aplicaţia online dedicată pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie; 

precum şi metodologia de înfiinţare şi funcţionare a serviciului dedicat, la nivelul fiecărui judeţ, 

respectiv al municipiului Bucureşti, pachetului minimal de servicii pentru copil şi familie, pentru 

aplicarea prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel cum a fost completată prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 

√LEGE nr. 232 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, publicată in Monitorul Oficial 1036/05.11.2020 

→Decretul-lege nr. 118/1990 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 4, alineatul (4) se abrogă. 

2.La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 5 

(1) Soţul/Soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori 
decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de 
psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 700 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit." 

3.La articolul 5, alineatul (3) se abrogă. 

4.La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune 
comunistă, în răscoale ţărăneşti, în timpul detenţiei, internării abuzive în spitale de psihiatrie, în timpul 
aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 500 lei." 

5.La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 

"(51) De prevederile alin. (6)-(9) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după 
eliberarea din detenţie, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului 
obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut 
dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege." 

6.La articolul 5, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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"(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la 
art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum 
cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la 
data depunerii cererii de către copil. 

(7) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o 
indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, 
stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil. 

(8) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5)-(7), cât şi în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare. 

(9) La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (5), (51), (6) sau (7), în situaţia în care ambii părinţi ai 
copilului s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), copilul are dreptul la indemnizaţia al 
cărei cuantum este mai mare." 

7.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 6 

Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) nu pot beneficia şi de 
drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), (2) şi (4)." 

8.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 7 

(1) Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri 
în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi 
şi studenţi şi ajutoarele sociale. 

(2) Indemnizaţiile acordate în baza prezentului decret-lege sunt neimpozabile, nu se iau în calcul la 
stabilirea altor drepturi potrivit legii şi se pot cumula cu orice categorie de pensie." 

9.La articolul 10, alineatul (1) se abrogă. 

10.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în 
cauză, de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti 
sau de către consiliile locale." 

11.La articolul 10, alineatele (3)-(5) se abrogă. 

12.La articolul 12, alineatele (2)-(4) se abrogă. 

13.După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins: 

"Art. 121 

(1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate cu acte oficiale 
eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă 
prevăzut de lege. 
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(2) Stabilirea calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare în condiţiile prezentului decret-lege se face 
de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(3) Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 şi 5 se înfiinţează, în cadrul fiecărei agenţii judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, o comisie alcătuită din directorul 
executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în 
calitate de preşedinte, şi 4 membri, din care un membru desemnat de casa teritorială sau sectorială de 
pensii. Unul dintre membrii comisiei trebuie să aibă studii juridice. 

(4) Membrii comisiei, precum şi preşedintele acesteia beneficiază de o indemnizaţie lunară de 150 lei. 
Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul de stat. 

(5) Comisia prevăzută la alin. (3) lucrează în prezenţa a două treimi din numărul persoanelor care o 
alcătuiesc şi propune, cu acordul majorităţii membrilor prezenţi, admiterea sau respingerea cererii. 
Acordarea drepturilor sau respingerea cererii se stabileşte prin decizie a directorului executiv al 
agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(6) În cadrul analizării cererilor referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, 
comisia prevăzută la alin. (3) poate solicita sprijinul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, 
precum şi al caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, după caz. 

(7) Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate 
să se pronunţe asupra cererii de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare prevăzute de 
prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, printr-o decizie 
motivată. 

(8) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie la secţia de contencios administrativ 
şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea 
tribunalului este definitivă. Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciară de timbru. 

(9) O copie a cererii de acordare a drepturilor, însoţită de un exemplar al deciziei de stabilire a calităţii 
de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor prezentului decret-lege, va fi transmisă 
de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în 
termen de maximum 10 zile de la soluţionare, casei teritoriale de pensii sau casei sectoriale de pensii 
în raza căreia domiciliază persoana beneficiară. 

(10) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 4 şi 5, precum şi acordarea drepturilor prevăzute la art. 8 
alin. (2) lit. b), c), d), d1) şi f) se fac de către casa teritorială sau sectorială de pensii în raza căreia 
domiciliază persoana beneficiară sau, după caz, de către casa de pensii sectorială competentă." 

14.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 13 

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra 
umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în 
cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora." 

15.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 
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(1) Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza 
sesizărilor primite sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor 
prezentului decret-lege. 

(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se emite decizie de revizuire.  

(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) persoana interesată poate introduce 
contestaţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

 (4) În cazul în care calitatea de beneficiar al prezentului decret-lege a fost stabilită prin hotărâre 
judecătorească, iar ulterior acestei hotărâri se constată încălcări ale prevederilor legale, agenţiile 
judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti se vor adresa instanţei 
competente pentru retragerea calităţii de beneficiar." 

16.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 15 

Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare 
depunerii cererii şi se suportă din bugetul de stat." 

→În anul 2020, termenul în care agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 

municipiului Bucureşti sunt obligate să se pronunţe asupra cererii de stabilire a calităţii de beneficiar 

şi a indemnizaţiei lunare prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, este de 90 de zile de la data 

înregistrării cererii. 

 

√ LEGE nr. 233 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, publicată in Monitorul Oficial 1036/05.11.2020 

→La articolul 199 din Legea nr. 286/2009, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2)În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 193 şi art. 196 săvârşite asupra unui membru de familie, 
acţiunea penală poate fi pusă în mişcare şi din oficiu." 

 

√ LEGE nr. 234 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile 

militare de stat, publicată in Monitorul Oficial 1036/05.11.2020 

→După articolul 71 din Legea nr. 223/2015 se introduce un nou articol, articolul 711, cu următorul 

cuprins: 

"- Art. 711 
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(1)Nu beneficiază de pensie de serviciu ori de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute de prezenta 
lege, pensionarii care au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. 
Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii. 

(2)În cazul condamnării definitive a unui pensionar militar pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, instanţele 
judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află 
pensionarul condamnat informaţii de natură să conducă la încetarea pensiei. 

(3)Vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la alin. 
(1), constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii." 

 

√ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 1869 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri 

pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care 

asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi 

a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, 

publicat in Monitorul Oficial 1036/05.11.2020 

→Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - faza a II-a", poziţia 48 se abrogă. 

2.În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistenţă medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, în tabelul "Spitale - faza a II-a", după poziţia 49 se introduce o nouă 
poziţie, poziţia 50, cu următorul cuprins: 

"50. ALBA Spitalul Municipal Blaj (secţia de boli infecţioase - 46 paturi)" 

3.În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul 
SARS-CoV-2, poziţiile 1, 10, 18, 28, 30, 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"1 ALBA Spitalul Municipal Aiud Spitalul Municipal Aiud Toate centrele - tură 
suplimentară 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţe Alba Iulia - 
cazuri grave şi critice 

.................................................................................................................................................................
...................... 

10 BRAŞOV Spitalul Judeţean de Urgenţă 
«Fogolyan Kristof» Sfântu 
Gheorghe 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă «Fogolyan 
Kristof» Sfântu 
Gheorghe 

Toate centrele - tură 
suplimentară 
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Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Braşov: 

Unitatea de primiri urgenţe 
cu 10 posturi de lucru şi 
Pavilion Tractorul 

- Secţia ATI modular cu 28 de 
paturi 

- UPU cu 10 posturi de lucru 

- Secţia suspiciuni interne III 
cu 19 paturi 

- Pavilionul Tractorul (19 
saloane) 

- Sectorul suspiciuni 
chirurgicale din Pavilionul 
central cu 12 paturi (12 
rezerve) 

Sanatoriul de Nevroze 
Predeal 

Spitalul Municipal Săcele 

Spitalul Orăşenesc Rupea 

Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii Braşov 

Asociaţia Centrul Rezidenţial 
pentru Vârstnici «Maria» 
Sânpetru 

Spitalul Orăşenesc «Dr. C. T. 
Spârchez» Zărneşti 

Spitalul Municipal «Dr. Aurel 
Tulbure» Făgăraş: 

- 20 paturi Compartiment 
boli infecţioase 

- 2 paturi ATI 

Spitalul Clinic de 
Obstetrică Ginecologie 
«Dr. A. I. Sbârcea» 
Braşov (secţia cu 
circuite separate) 

Centrul de dializă 
Spitalul Municipal 
Făgăraş 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Braşov - 
Centrul de dializă - 
pacienţi gravi şi critici 

.................................................................................................................................................................
...................... 

18 DOLJ Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova - locaţiile 
Sărari, Corneliu Coposu 

Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova - 

Toate centrele - tură 
suplimentară 
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Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova - 
neurologie şi psihiatrie 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova - pentru 
pacienţi cu infarct miocardic 
acut, chirurgie generală, 
secţii cu profil unic în judeţul 
Dolj, şi pacienţi gravi care au 
nevoie de ATI 

Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leamna 

Spital Clinic CF Craiova 

locaţia Str. Filantropiei 
nr. 1 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Craiova - 
pacienţi gravi şi critici 

.................................................................................................................................................................
...................... 

28 MUREŞ Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Târgu Mureş şi 
Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare şi 
Transplant Târgu Mureş - 
corp clădire Chirurgie 
infantilă 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Târgu Mureş - 
unitate suport COVID-19 
UMFST Târgu Mureş 

Spitalul Municipal Sighişoara: 
Compartiment pneumologie, 
Compartiment boli 
infecţioase, Compartiment 
ATI COVID 

Spitalul Municipal «Dr. Eugen 
Nicoară» Reghin - Secţia boli 
infecţioase 

Spitalul Municipal «Dr. 
Gheorghe Marinescu» 
Târnăveni: Compartiment 
boli infecţioase, 

Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu Mureş 
- corp clădire Chirurgie 
infantilă 

Toate centrele de dializă 
- tură suplimentară 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Târgu Mureş - 
cazuri grave şi critice 
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Compartiment dermatologie, 
Compartiment ATI COVID 

Spitalul Municipal «Dr. 
Valeriu Russu» Luduş - Secţia 
medicină internă, 
Compartiment boli 
infecţioase 

.................................................................................................................................................................
...................... 

30 OLT Spitalul Municipal Caracal - 
comorbidităţi 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina - sediul din str. 
Drăgăneşti nr. 35 

Spitalul Orăşenesc Balş: 
Secţia medicină internă - 12 
paturi pacienţi confirmaţi cu 
infecţie COVID-19 şi 5 paturi 
pacienţi suspecţi cu infecţie 
COVID-19 

Spitalul Orăşenesc Corabia - 
18 paturi pacienţi confirmaţi 
cu infecţie COVID-19 şi 3 
paturi pacienţi suspecţi cu 
infecţie COVID-19 

Spitalul Municipal 
Caracal 

Toate centrele - tură 
suplimentară 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Olt - cazuri 
grave şi critice 

.................................................................................................................................................................
...................... 

33 SĂLAJ Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Zalău: Secţia exterioară boli 
infecţioase, Secţia exterioară 
pneumologie, Compartiment 
recuperare, medicină fizică şi 
balneologie şi Compartiment 
reumatologie 

Spitalul Orăşenesc «Prof. 
Ioan Puşcaş» Şimleu Silvaniei 

Spitalul Orăşenesc «Dr. 
Traian Herţa» Jibou 

Spitalul de Boli Cronice 
Crasna 

Spitalul Orăşenesc 
«Prof. Ioan Puşcaş» 
Şimleu Silvaniei 

Nefromed Sălaj - tură 
suplimentară 

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Zalău - cazuri 
critice şi grave 
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34 SIBIU Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Sibiu - 5 pavilioane 
externe suport 

Spitalul de Pneumoftiziologie 
Sibiu 

Spitalul General Căi Ferate 
Sibiu - 47 paturi 

Spitalul Municipal Mediaş - 
20 de paturi pentru izolarea 
cazurilor uşoare şi medii 

Spitalul Orăşenesc Cisnădie - 
50 de paturi pentru izolarea 
cazurilor uşoare şi medii 

Spitalul Orăşenesc Agnita- 50 
de paturi 

Spitalul Militar de Urgenţă 
«Dr. Alexandru Augustin» 
Sibiu - 6 paturi şi 5 paturi ATI 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu - 1 
pavilion organizat 
maternitate 

Toate centrele de dializă 
- tură suplimentară 
distinctă 

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Sibiu" 

 

 

 

 

 

 


