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                R O M Â N I A       Exemplar nr.______ 

    JUDETUL CARAŞ-SEVERIN 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

         SITUAŢII DE URGENŢĂ 

          

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind instituirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la 

nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare la nivelul județului 

Caraş-Severin 

 

În urma analizei situației existente la nivelul județului Caraş-Severin s-a considerat necesară 

adoptarea unei decizii mai ferme, astfel încât să poată fi sprijinit sistemul sanitar în efortul său de a 

gestiona epidemia COVID- 19; 

Potrivit prevederilor: 

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

de risc epidemiologic şi biologic; 

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

pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- H.G. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. 588/2020 pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la H.G. 553/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

Văzând prevederile art. 10 din Hotărârea nr. 1491 din 9 septembrie 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, 

Luând în considerare Referatul nr.1/13.938/03.08.2020 al Prefectului Judeţului Caraş-

Severin, în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin,  

Ținând cont de propunerea Direcției de Sănătate Publică Caraş-Severin nr.6942/03.08.2020, 

În urma analizării situației existente, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-

Severin, întrunit în şedinţă extraordinară 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1). Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere 

nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice 

deschise, cum ar fi: piețe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse tradiţionale şi 

vânzare de alte bunuri, piețe de vechituri, zone de așteptare (stații de autobuz, de autocar, peroane, 

gări şi autogări şi altele asemenea), în punctele de trecere a frontierei, la serbări publice, pelerinaje, 

ceremonii religioase, evenimente sportive, alte evenimente publice.   
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 (2). De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât 

să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, la obiectivele 

turistice şi alte spaţii publice deschise, numai în situaţia în care nu se poate respecta distanţarea 

fizică în conformitate cu prevederile legale. 

            (3). În piețele agroalimentare, comercianții vor purta mănuși și măști de protecție. 

Art. 2. Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense 

și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se 

află pe terenul de sport. 

Art. 3. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării 

măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimente, cu excepția 

prevăzută la art. 2. 

Art. 4. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă asigură implementarea prevederilor 

prezentei Hotărâri şi împreună cu administratorii / proprietarii spaţiilor publice deschise, stabilite 

potrivit art.1, au obligaţia de a afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de 

protecţie în spaţiile respective. 

Art. 5. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către toate instituţiile cu 

atribuţii de control în acest sens, conform competențelor legale. 

Art. 6. (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, prin e-mail: 

- Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei; 

- membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin; 

- tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin pentru aducere 

la cunoștință: administratorilor / proprietarilor spaţiilor publice deschise, stabilite potrivit art.1 

precum şi comunităților locale. 

 (2). Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii pe perioada stării de alertă, 

începând cu data de 04 august 2020. 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                              
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