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ROMANIA 

                                JUDETUL CARAŞ-SEVERIN            Exemplar nr.____ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

 

HOTĂRÂREA  

privind dispunerea măsurilor necesare pentru diminuarea impactului riscului 

epidemiologic la nivelul localităţilor din județul Caraș-Severin, unde rata de incidență a 

cazurilor depăşeşte 1,5 la 1.000 de locuitori 

 

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ţinând cont de prevederile : 

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

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

- HGR nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 septembrie 2020 precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

- Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47 din 05.10.2020 

privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura 

carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătății publice, 

Văzând prevederile art. 10 din HGR 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, 

Ținând cont de adresele Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin nr.8725/07.10.2020 

referitoare la situaţia cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2 la nivelul fiecărei localităţi 

(incidenţa cumulată) din ultimele 14 zile raportată la 1000 de locuitori, precum şi 

nr.8751/07.10.2020 referitoare la analiza de risc epidemiologic privind evoluţia cazurilor de 

COVID – 19 şi recomandările pentru fiecare localitate în parte, 

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-

Severin, pentru unităţile administrativ teritoriale unde rata de incidență a cazurilor de Covid-19 

depășește valoarea de 1,5 la 1000 de locuitori, respectiv: Gârnic, Lupac,  Văliug, Constantin 

Daicoviciu, Târnova, Reşiţa, Zorlenţu Mare, Sacu, Bănia, Obreja, Caraşova şi Păltiniş, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se interzice comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice 

și/sau nealcoolice în unitățile/spațiile special destinate de tipul restaurantelor şi cafenelelor, 

dispuse în interiorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare și 

consum al produselor alimentare și/sau băuturi alcoolice și nealcoolice, în intervalul orar 22:00-

06:00. 
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 (2) Unitățile/spațiile special destinate de tipul restaurantelor şi cafenelelor au obligaţia de 

a afişa la loc vizibil informaţii privind normele de protecţie sanitară pentru prevenirea 

răspândirii virusului SARS-CoV-2 

 (3) La intrarea în unitățile/spațiile special destinate de tipul restaurantelor şi cafenelelor 

se va măsura temperatura fiecărei persoane care are acces în acestea. 

 

Art.2. Se interzice desfășurarea activității cu publicul pentru operatorii economici care 

efectuează activități de jocuri de noroc, în intervalul orar 22.00-06.00. 

 

Art.3. Se interzice organizarea de evenimente private, în restaurante, cafenele, saloane de 

evenimente, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult  50 de persoane, cu 

respectarea regulilor de distanțare fizică. 

 

Art.4. (1) Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanelor 

care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară activitatea, fără participarea 

persoanelor / pelerinilor din alte localităţi. 

 (2) Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin recomandă cetăţenilor 

judeţului să nu participe la evenimente religioase în afara localităţii de domiciliu, pentru evitarea 

pericolului generat de infectarea cu COVID – 19. 

  

Art.5. 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: proximitatea unităţilor de învăţământ (pe o distanţă de 100 m faţă de unitatea de 

învăţământ), piețelor agroalimentare, târgurilor, expoziţiilor, târgurilor de produse tradiţionale şi 

vânzare de alte bunuri, piețelor de vechituri, zonelor de așteptare (stații de autobuz, de autocar, 

peroane, gări şi autogări şi altele asemenea), alte evenimente publice. 

  

Art.6. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ-teritoriale: 

Gârnic, Lupac, Văliug, Constantin Daicoviciu, Târnova, Reşiţa, Zorlenţu Mare, Sacu, Bănia, 

Obreja, Caraşova şi Păltiniş, unde rata de incidență depășește pragul stabilit (peste 1,5 la 1000 

de locuitori), vor aplica de îndată prevederile prezentei hotărâri, vor identifica zonele/obiectivele 

cu risc, vor populariza măsurile de prevenire necesare pentru împiedicarea răspândirii infecțiilor 

SARS-CoV-2: măsuri de igienă personală, recomandarea limitării deplasărilor în afara 

locuinței, declararea eventualelor contacte cu persoane infectate cu SARS-CoV-2, etc și vor 

transmite Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin propuneri privind 

diminuarea riscului de infectare la nivelul localităților respective, de îndată, dar nu mai târziu de 

24 de ore de la primirea prezentei hotărâri.  

 

Art.7. Pentru verificarea modului de implementare a prezentei hotărâri precum şi pentru 

respectarea normelor de protecţie sanitară în scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-

2, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, împreună cu alte instituţii cu atribuţii 

de control (Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin, Direcţia 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică 

Caraş-Severin, etc), vor continua  acțiunile de patrulare și control în unitățile/spațiile special 
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destinate de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în mijloacele de transport, târguri, piețe, oboare, 

stații de autobuz, gări, autogări, perimetrul unităților școlare. 

 

Art.8. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 08.10.2020 şi se va publica pe site-

urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Semenic” al Judeţului Caraş-Severin. 

 

Art. 9 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin va ridica restricţionarea 

activităţii unităților/spațiilor special destinate de tipul restaurantelor şi cafenelelor, precum şi 

operatorilor economici care efectuează activități de jocuri de noroc, în momentul în care la 

nivelul unei localităţi incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală 

cu 1,5/1000 locuitori. 

 

Art.10. (1) Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin      

e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Caraş-Severin, nominalizate la art.6. 

 (2) Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa 

la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător. 

 

 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 

Data: 07.10.2020 

ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT  

AL CJSU 

 


