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            ROMANIA       

                                JUDETUL CARAŞ-SEVERIN     Exemplar nr.____ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 

 

HOTĂRÂREA  

privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, pe 

ultimele 14 zile, la data de 16.12.2020 şi dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a 

HGR nr.1065/2020 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, 

- Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 58 din 10.12.2020 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, 

- HGR nr.1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

- Ordinului  nr. 1088/1910/2020 din 16 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor 

privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru 

activităţile în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, 

de tip mall, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din sălile de pariuri sportive, în condiţii de 

securitate, precum şi pentru locaţiile în care se desfăşoară activitatea de jocuri de noroc, 

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, 

Luând în considerare punctul de vedere al Institutului Naţional de Sănătate Publică 

nr.1520658/10.12.2020 transmis Companiei Naţionale „Loteria Română” S.A. în urma solicitărilor 

privind permiterea vânzării de bilete loto și  lozuri în perioada restricțiilor, precum și a solicitării  

Companiei Naţionale „Loteria Română” S.A. nr. 10492/14.12.2020, 

Ținând cont de adresa Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin nr. 11278/16.12.2020 

prin care s-au înaintat Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul 

localităţilor / judeţului Caraş-Severin şi Analiza de risc epidemiologic pentru rata cumulată a 

incidenţei cazurilor COVID – 19 în ultimele 14 zile, pe localităţi, 

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin, 

În baza art. 15, alin (1) din Anexa nr. 3 la  HGR nr. 1065/2020, Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16.12.2020,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a 

cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, la data 

de 16.12.2020, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. 

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, 

conform prevederilor HGR nr.1065/2020, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
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Art.2.  (1). Prin excepție de la prevederile articolului 10, alin.1 și 2 din HGR nr. 1065/2020, 

în cadrul punctelor de lucru ale Companiei Naţionale „Loteria Română” S.A. se permite vânzarea 

biletelor loto și a lozurilor și la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a 

cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile, depășește rata de incidență de 3/1000 de locuitori, fără 

a fi permise activitățile privind alte jocuri de noroc, cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute de 

legislația în vigoare. 

             (2). Se recomandă respectarea următoarelor măsuri: 

 - interzicerea folosirii de jetoane pentru alegerea numerelor de loto, 

 - încurajarea folosirii sistemelor cu ecran tactil care pot fi dezinfectate, conform 

recomandărilor, 

 - încurajarea plății cu cardul și folosirea stației de plată de tipul SelfPay pentru 

achiziționarea lozurilor și biletelor, 

 - respectarea prevederilor din Ordinul comun al Ministerului Sănătății nr.1088 al Ministrului 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.1910/16 iunie 2020 pentru aprobarea regulamentelor 

privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru 

activitățile în centrele comerciale în care îți desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de 

tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de 

securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc.  

    (3). Prevederile art.2, alin 1 și 2 se aplică și în cazul unităților administrativ-

teritoriale care se află sub incidența măsurilor restrictive impuse prin HCJSU CS nr.58/10.12.2020, 

respectiv Gârnic, Reșița, Obreja și Oravița. 

Art.3. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului 

Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (17.12 – 30.12.2020), urmând a fi reevaluate la 

finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-

Severin. 

 Art.4. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 17.12.2020, este valabilă 

pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.1 

la prezenta hotărâre 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 excepţie de la art.4 alin.(1) pentru unităţile administrativ-teritoriale: Gârnic, 

Reșița, Obreja, Oravița, Teregova Coronini, Cornea, Forotic, Lăpuşnicu Mare, Bozovici, Măureni, 

Turnu Ruieni, Sichevița, Berzasca, Naidăş, Ciclova Română, Târnova, Moldova-Nouă rămân 

valabile măsurile stabilite prin HCJSU CS nr.58/10.12.2020, pe perioada de aplicare a acesteia 

(11.12. – 24.12.2020). 

Art.5. (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. 

     (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 
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