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 R O M Â N I A       
                         JUDETUL CARAŞ-SEVERIN        Exemplar nr.____ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

 

HOTĂRÂRE 

privind înlocuirea Anexei nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.96/08.09.2021, precum şi ale 

Anexelor la HCJSU Caraş-Severin nr.98/10.09.2021, nr.100/15.09.2021 şi 

nr.101/17.09.2021, conform prevederilor HGR nr.990/2021 pentru modificarea şi 

completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HGR nr. 932/2021  

 

 

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.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

modificată şi completată prin HGR nr.990/2021, 

- Ordinului  nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de 

protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea 

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- HCNSU nr.67/09.09.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a 

măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, precum şi pentru aprobarea derulării proiectelor pilot de detectare 

a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 cu sprijinul echipelor canine special 

pregătite, 

- HCNSU nr.70/16.09.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în 

contextul pandemiei de COVID-19, 

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, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin întrunit în şedinţă 

extraordinară în data de 20.09.2021,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. În conformitate cu prevederile HGR nr.990/2021 pentru modificarea şi 

completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi 

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

efectelor pandemiei de COVID-19, se înlocuiesc cu ANEXA la prezenta hotărâre, 

următoarele: 

 - Anexa nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.96/08.09.2021; 

 - Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.98/10.09.2021; 

 - Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.100/15.09.2021; 

 - Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.101/17.09.2021. 

 Art.2. Celelalte prevederi ale HCJSU Caraş-Severin nr.96/08.09.2021, nr.98/10.09. 

2021, nr.100/15.09.2021 şi nr.101/17.09.2021, rămân valabile. 

Art.3. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se 

realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în 
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conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind 

adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a 

facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Art.4. Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei 

anexe au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind 

COVID-19 folosind secţiunea «Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» 

pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun 

fel de date sau informaţii din certificatul verificat. 

   Art.5. Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia 

cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui 

test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se 

aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 6 ani. 

 Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 20.09.2021 şi este valabilă 

pentru toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin. 

 Art.7. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 

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

UAT-urilor de pe raza judeţului Caraş-Severin şi se va publica pe site-urile Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al 

Judeţului Caraş-Severin. 

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

va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător. 

 

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PREFECT 

 

Cristian GÂFU                                                                                           
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