
 
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA 

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 5 
 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului 

Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 13.01.2022. 

Având în vedere: 
-  prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații 
de risc epidemiologic și biologic; 

-  prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.30/1/2022 privind 

instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a 
mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.140/09.09.2021 privind desemnarea domnului Topoleanu 
Nicolae, subprefect al județului Tulcea, ca înlocuitor de drept al prefectului județului Tulcea. 

În temeiul dispozițiilor art.13 alin.(2) din Anexa 3 la H.G. nr. 34/2022 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022,  
Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 1291/13.01.2022, 

comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței cazurilor 
de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 înregistrată la nivelul județului Tulcea,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 
Art.1 Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu 

SARS-CoV-2, la data de 13.01.2022, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza judeţului 
Tulcea, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea sunt cele prevăzute în anexele 1-4 la Hotărârea 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea nr.1 din 10.01.2022, în funcţie de rata de incidenţă 
cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 specificată în ANEXA la prezenta hotărâre. 

 

Art.3 Începând cu data de 13.01.2022, ora 00.00, pentru unităţile administrativ-teritoriale 
Grindu, Luncavița și Dăeni se aplică măsurile prevăzute în anexele 2 şi 3 la Hotărârea Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea nr.1 din 10.01.2022, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi 
reevaluate la finalul acesteia. 

 

Art.4 Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție doar de tip medical cu 3 

pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura și nasul, în toate spațiile publice închise și deschise de 

pe raza judeţului Tulcea, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului 

afacerilor interne nr.30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului 

epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 

pe durata stării de alertă. 

 

 

 
 

 
 



 
 

Art.5 Hotărârile adoptate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea până la data 
adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin 

măsurilor stabilite în prezenta hotărâre. 

 
Art.6 Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Tulcea vor informa cetăţenii și operatorii economici asupra măsurilor dispuse (afişarea în locuri 
vizibile, postare pe site, etc.). 

 
Art.7 Structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea, Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Tulcea şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea vor 

intensifica controalele privind respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.34/2022, cu precădere în 
mijloacele de transport în comun, spaţii publice închise (supermarketuri, malluri, pieţe, târguri, etc.). 

 
Art.8 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” 

al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Tulcea, tuturor entităților responsabile cu ducerea la îndeplinire și unităţilor administrativ-
teritoriale din județul Tulcea, pentru luare la cunoștință și conformare, şi se va publica pe site-ul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 

 

Emisă astăzi, 13 ianuarie 2022 

 

 
 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 
p. PREFECT 

SUBPREFECT, 
 

TOPOLEANU NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXĂ 

la Hotărârea CJSU nr.5/13.01.2022 
  

SITUAŢIA RATEI DE INCIDENŢĂ LA 1.000 LOCUITORI,  
LA NIVELUL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDEŢUL TULCEA 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Hotărârea 
C.J.S.U prin care 
a fost instituită 

măsura 

Rata de 
incidență la 

1000 
locuitori la 

data de 
13.01.2022 

Se aplică măsurile 
prevăzute în 

Hotărârea C.J.S.U. 
Tulcea nr.1 din 

10.01.2022 

Perioada de aplicare a 
măsurilor  

 

Unităţi administrativ-teritoriale 
cărora le sunt incidente prevederile H.G. nr.34/2022 

(incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori) 
 

1.  DOROBANŢU 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

6,65 
Anexa nr.2 
Anexa nr.4 

10.01-23.01.2022 

2.  IZVOARELE 
Hotărârea nr. 
2/11.01.2022 

3,59 
Anexa nr.2 
Anexa nr.4 

11.01-24.01.2022 

 

Unităţi administrativ-teritoriale 
cărora le sunt incidente prevederile H.G. nr.34/2022 

(incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 și mai mică de 3/1000 locuitori) 
 

3.  Orașul ISACCEA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

2,88 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

4.  CERNA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

1,94 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

5.  SOMOVA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

1,94 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

6.  Municipiul TULCEA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

1,90 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

7.  PARDINA 
Hotărârea nr. 
4/12.01.2022 

1,75 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

12.01-25.01.2022 

8.  GRINDU 
Hotărârea nr. 
5/13.01.2022 

1,51 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

13.01-26.01.2022 

9.  CEATALCHIOI 
Hotărârea nr. 

4/12.01.2022 
1,49 

Anexa nr.2 

Anexa nr.3 

12.01-25.01.2022 

10.  MURIGHIOL 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

1,47 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

11.  LUNCAVIȚA 
Hotărârea nr. 
5/13.01.2022 

1,20 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

13.01-26.01.2022 

12.  MALIUC 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

1,16 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

13.  DĂENI 
Hotărârea nr. 
5/13.01.2022 

1,04 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

13.01-26.01.2022 

14.  OSTROV 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

1,04 
Anexa nr.2 
Anexa nr.3 

10.01-23.01.2022 

  
Unităţi administrativ-teritoriale 

cărora le sunt incidente prevederile H.G. nr.34/2022 
(incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 locuitori) 

 

15.  I.C. BRĂTIANU 
Hotărârea nr. 

1/10.01.2022 
0,90 

Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

16.  VALEA NUCARILOR 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,90 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

17.  CRIȘAN 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,89 
Anexa nr.1 

  
până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

18.  FRECĂȚEI 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,86 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

19.  NALBANT 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,73 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

20.  HORIA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,72 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

21.  CASIMCEA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,71 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   



Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Hotărârea 
C.J.S.U prin care 
a fost instituită 

măsura 

Rata de 
incidență la 

1000 
locuitori la 

data de 
13.01.2022 

Se aplică măsurile 
prevăzute în 

Hotărârea C.J.S.U. 
Tulcea nr.1 din 

10.01.2022 

Perioada de aplicare a 
măsurilor  

22.  NICULIȚEL 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,67 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

23.  BEIDAUD 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,62 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

24.  Orașul MĂCIN 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,58 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

25.  CHILIA VECHE 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,53 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

26.  Orașul BABADAG 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,48 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

27.  CIUCUROVA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,46 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

28.  TOPOLOG 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,45 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

29.  NUFĂRU 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,36 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

30.  
MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

Hotărârea nr. 

1/10.01.2022 
0,32 

Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

31.  SARICHIOI 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,30 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

32.  Orașul SULINA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,27 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

33.  GRECI 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,20 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

34.  BAIA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

35.  BEȘTEPE 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

36.  CARCALIU 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

37.  C.A. ROSETTI 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

38.  CEAMURLIA DE JOS 
Hotărârea nr. 

1/10.01.2022 
0,00 

Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

39.  HAMCEARCA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

40.  JIJILA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

41.  JURILOVCA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

42.  MAHMUDIA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

43.  MIHAI BRAVU 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

44.  PECENEAGA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

45.  SFÂNTU GHEORGHE 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

46.  SLAVA CERCHEZĂ 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

47.  SMÂRDAN 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

48.  STEJARU 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

49.  TURCOAIA 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

50.  VACĂRENI 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

51.  VALEA TEILOR 
Hotărârea nr. 
1/10.01.2022 

0,00 
Anexa nr.1 până la depășirea pragului 

ratei de incidență   

 


