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                   ROMÂNIA        

      JUDETUL CARAŞ-SEVERIN                Exemplar nr.____ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU  

        SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea HCJSU Caraș-Severin nr.147/23.11.2021 și 

înlocuirea Anexei nr.2 la HCJSU Caraş-Severin nr.147/23.11.2021, conform 

prevederilor HGR nr. 1238/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la 

HGR nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

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

județului Caraș-Severin 

 

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. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 09 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

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

- HGR nr. 1238/2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la HGR 

nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

9 noiembrie 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. 2282/156/2021 

privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, efectuării triajului epidemiologic 

şi dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata 

stării de alertă,  

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2283/157/2021 

privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 

1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța 

minimă de siguranță  și  măsuri  sanitare  specifice  pentru desfășurarea activităților 

religioase,  

- Ordinului ministrului sănătății și al secretarului de stat al Secretariatului de Stat 

pentru Culte nr. 2.284/1.817/2021  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al 

secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 685/939/2021 privind regulile 

de protecție sanitară care trebuie respectate la organizarea procesiunilor și/sau pelerinajelor 

religioase, 

- Ordinului ministrului culturii și al ministrului sănătății, interimar nr.3.600/ 

2.285/2021, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și al ministrului 

sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul culturii, 

- HCNSU nr. 101/08.11.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a 

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

pandemiei de COVID-19, 

- HCNSU nr. 105/19.11.2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi 

aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și 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, 
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În baza prevederilor art. 13 din Anexa nr.3 la HGR nr.1183/2021, modificată și 

completată prin HGR nr.1238/2021, 

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

extraordinară în data de 29.11.2021,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1). Conform prevederilor HGR nr.1238/2021 pentru modificarea şi 

completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi 

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

efectelor pandemiei de COVID-19, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei 

Naţionale a României în municipiile reşedinţă de judeţ cu participarea a cel mult 200 de 

persoane în zona oficială delimitată de organizatori, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 

metru între participanţi, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea măsurilor de 

prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 

SARS-CoV-2. 

      (2). Accesul persoanelor în afara zonei oficiale la ceremoniile organizate în 

condiţiile alin. (1) este permis cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între 

participanţi, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2. 

      (3). În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) şi f) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Zilei 

Naţionale a României sunt permise la sediul autorităţilor şi instituţiilor publice locale cu 

participarea a cel mult 150 de persoane. 

      (4). Accesul şi participarea la ceremoniile prevăzute la alin. (3) sunt permise 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se 

află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 

SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu 

purtarea măştii de protecţie, precum şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii 

infecţiilor cu SARS-CoV-2 şi a regulilor de acces stabilite de autoritatea/instituţia 

organizatoare. 

      (5). În vederea participării la ceremoniile oficiale/activităţile specifice dedicate 

Zilei Naţionale a României în condiţiile alin. (1) şi (3), atestarea vaccinării 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

      (6). În vederea participării la ceremoniile oficiale/activităţile specifice dedicate 

Zilei Naţionale a României în condiţiile alin. (1) şi (3) persoanele fizice provenite din state ale 

căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau 

documente compatibile cu aceste certificate fac dovada vaccinării sau vindecării de infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 prin documente pe suport hârtie sau în format electronic care atestă 

îndeplinirea acestei condiţii. 

 Art.2. În conformitate cu prevederile HGR nr.1238/2021 pentru modificarea şi 

completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi 

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

efectelor pandemiei de COVID-19, se înlocuiește Anexa nr.2 la HCJSU Caraş-Severin 

nr.147/23.11.2021 cu ANEXA la prezenta hotărâre. 

  Art.3. Celelalte prevederi ale HCJSU Caraş-Severin nr.147/23.11.2021, rămân 

valabile.  
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 Art.4. (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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ÎNTOCMIT 

SECRETARIATUL TEHNIC 
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