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                   ROMÂNIA         

      JUDETUL CARAŞ-SEVERIN                Exemplar nr.____ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

        SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, conform 

datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 22.10.2021 şi dispunerea măsurilor pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la nivelul UAT-urilor Ocna 

de Fier, Ciuchici, Berzovia, Bocşa, Lăpuşnicel, Măureni, Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare, 

Ramna, Turnu Ruieni, Rusca Montană şi Băuţar din județul Caraș-Severin, conform 

HGR nr.1090/2021 

 

 

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.1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

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

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

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne 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.80/06.10.2021 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,  

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 Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr.10748/22.10. 

2021 cu privire la Incidenţa cumulată la 14 zile la nivelul localităţilor/judeţului Caraş-

Severin, raportată la 1.000 de locuitori, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data 

de 22.10.2021 şi nr.10749/22.10.2021 referitoare la Analiza de risc epidemiologic cu rata de 

incidenţă cumulată  a  cazurilor COVID-19, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în 

data de 22.10.2021, pe localităţi, 

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-

Severin şi în baza prevederilor art. 13 din Anexa nr.3 la HGR nr.1090/2021, 

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

extraordinară în data de 22.10.2021,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  (1). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv 

mai mare de 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR 

nr.1090/2021, pentru: 

 

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile 

OCNA DE FIER 8,66 
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 (2). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv 

mai mare de 6 / 1.000 locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea 

punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR nr.1090/2021, pentru: 

 

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile 

CIUCHICI 6,55 

BERZOVIA 6,4 

 

 (3). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv 

mai mare de 3 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 6 / 1.000 locuitori, în vederea punerii 

în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR nr.1090/2021, pentru: 

 

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile 

BOCŞA 5,82 

LĂPUŞNICEL 4,74 

MĂURENI 3,95 

DALBOŞEŢ 3,89 

LĂPUŞNICU MARE 3,28 

RAMNA 3,26 

TURNU RUIENI 3,14 

 

 (4). Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv 

mai mare de 2 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 3 / 1.000 locuitori, în vederea punerii 

în aplicare a măsurilor stabilite prin HGR nr.1090/2021, pentru: 

 

UAT Rata incidenței cumulate la 14 zile 

RUSCA MONTANĂ 2,72 

BĂUŢAR 2,42 

   

                  (5). Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul 

judeţului Caraş-Severin şi pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

sunt prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre. 

   Art.2. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul UAT-

urilor Ocna de Fier, Ciuchici, Berzovia, Bocşa, Lăpuşnicel, Măureni, Dalboşeţ, Lăpuşnicu 

Mare, Ramna, Turnu Ruieni, Rusca Montană şi Băuţar din judeţul Caraş-Severin se aplică 

pentru o perioadă de 14 zile (23.10-05.11.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei 

perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. 

    Art.3. (1). În unităţile administrativ-teritoriale în care a fost constatată încadrarea în 

limitele incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 6/1.000 de locuitori, respectiv: Ocna de 

Fier, Ciuchici şi Berzovia se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate 

spaţiile publice deschise.  

  (2). Începând cu data de 23.10.2021, conform datelor preluate de pe Alerte 

ms.ro în data de 22.10.2021 şi încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 

6/1.000 de locuitori se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile 

publice deschise la nivelul UAT-urilor Sicheviţa, Zorlenţu Mare şi Oţelu Roşu. 

  (3). Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile 

publice deschise persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau 

împreună cu persoanele cu care locuiesc.  

  (4). Prin Hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de  Urgenţă Caraş-

Severin nu se stabilesc alte excepţii de la purtarea măştii de protecţie datorită procentului 

scăzut de vaccinare la nivelul judeţului Caraş-Severin.  

 Art.4. (1) La nivelul UAT-urilor Bocşa, Lăpuşnicel, Măureni, Dalboşeţ, Lăpuşnicu 

Mare, Ramna, Turnu Ruieni, Rusca Montană şi Băuţar din județul Caraș-Severin se 

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

toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spaţiile publice aglomerate, respectiv: 
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pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, staţii pentru transportul în comun, spaţiile comerciale, 

mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, etc. 

  (2) La nivelul UAT-urilor Bocşa, Lăpuşnicel, Măureni, Dalboşeţ, Lăpuşnicu 

Mare, Ramna, Turnu Ruieni, Rusca Montană şi Băuţar din județul Caraș-Severin se 

instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru 

toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în proximitatea unităţilor de învăţământ (pe o 

distanţă de 50 m faţă de unitatea de învăţământ). 

 Art.5.  (1). La nivelul UAT-urilor Ezeriş şi Sicheviţa, începând cu data de 23.10.2021,  

datorită încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 7,5/1.000 de locuitori 

se vor aplica, din nou, măsurile instituite la pct. I.11 – I.14 şi I.23 – I.25 din Anexele la 

HCJSU Caraş-Severin nr.133/13.10.2021, respectiv nr.135/15.10.2021.   

  (2). La nivelul UAT Zorlenţu Mare, începând cu data de 23.10.2021, datorită 

încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai 

mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se vor aplica, din nou, măsurile instituite la pct. II.11 

– II.14 şi II.23 – II.25 din Anexa la HCJSU Caraş-Severin nr.135/15.10.2021. 

 Art.6. Măsurile instituite pentru unităţile administrativ-teritoriale din Anexa la 

prezenta Hotărâre, prevăzute la pct. I.11 – I.14 şi II.11 – II.14, legate de interzicerea 

circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 20,00 - 5,00, nu se 

aplică:  

  - persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru 

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul 

certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital 

al Uniunii Europene privind COVID-19; 

   - persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate 

digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste 

certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 

și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format 

electronic, care să ateste vaccinarea acestora. 

 Art.7. (1). 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 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. 

  (2). 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. 

   (3). În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit 

certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu 

aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit 

prezentei anexe au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în 

format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 a acestor persoane 

  (4). 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 12 ani. 

 Art.8. (1). Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 23.10.2021, este 

valabilă pentru UAT-urile Ocna de Fier, Ciuchici, Berzovia, Bocşa, Lăpuşnicel, Măureni, 
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Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare, Ramna, Turnu Ruieni, Rusca Montană şi Băuţar din judeţul 

Caraş-Severin, conform Anexei la prezenta Hotărâre.   

   (2). La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 

23.10.2021, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin: HCJSU Caraş-Severin nr.135/ 

15.10.2021 pentru UAT Dalboşeţ, HCJSU Caraş-Severin nr.137/18.10.2021 pentru UAT-urile 

Lăpuşnicu Mare, Ramna şi Turnu Ruieni, prin HCJSU Caraş-Severin nr.138/20.10.2021 

pentru UAT-urile Ocna de Fier, Ciuchici, Berzovia, Lăpuşnicel, Rusca Montană şi Băuţar.  

  (3). La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv 

23.10.2021, rămân valabile HCJSU Caraş-Severin nr.130/11.10.2021, nr.132/12.10.2021, 

nr.133/13.10.2021, nr.135/15.10.2021, nr.137/18.10.2021 şi nr.138/20.10.2021 pentru UAT-

urile care nu sunt menţionate la art.1 în prezenta hotărâre, pe perioadele de aplicare ale 

acestora. 

 Art.9. (1). Prezenta Hotărâre se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-

Severin. 

           (2). 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. 

           (3). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență din judeţul Caraş-

Severin, prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător. 

 

PREŞEDINTE  

AL COMITETULUI JUDEŢEAN 

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

P R E F E C T,  

       

 

GÂFU CRISTIAN                                                                                              
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