COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA
H O T Ă R Â R E A Nr. 118
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului
Tulcea nr.72/11.03.2021, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 22.05.2021.
Având în vedere:
- prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații
de risc epidemiologic și biologic;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.699/67/2021 din 14
mai 2021 pentru modificarea 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;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea de
Guvern nr.550/2021.

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr.8681/22.05.2021
comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza incidenței cazurilor
de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 înregistrată la nivelul județului Tulcea,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 În unitatea administrativ teritorială de pe raza județului Tulcea, comuna Carcaliu, unde
incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1000 de locuitori, începând cu data de 22.05.2021 până
în data de 04.06.2021, se vor aplica următoarele măsuri:
1. Se interzice deplasarea persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 22°-5°°, cu
excepția celor care se deplasează în interes de serviciu, pentru asistență medicală care nu
poate fi amânată și nici realizată de la distanță sau din motive justificate (îngrijire copil,
asistență persoane vârstnice si deces);
2. Persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie (tuse, febră, scurtarea
respirației, debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei) vor anunța telefonic medicul de
familie despre situația în care se află sau vor apela Serviciului Unic de Urgenta 112;
3. Verificarea mijloacelor de transport în comun privind respectarea măsurilor de
distanțare fizică, stabilite prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și
comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.
32-37 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se impune purtarea măștii de protecție în spatii deschise;
5. Participarea la activități religioase va avea loc doar în aer liber cu respectarea distanței
fizice de 2 metri între persoane;
6. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, parastase, etc.) în
spații închise și deschise, interzisă;
7. Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din
capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică;
8. Activitatea operatorilor economici care desfășoară activizați de comerț/prestări servicii
în spații închise/deschise se va desfășura zilnic, în intervalul orar 5°°-18°° cu excepțiile
prevăzute în HG. Nr. 531/2021; Fac excepție unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu;

9. Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate,
programul de funcționare, precum și restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane
care pot avea acces simultan în interior;
10. Se menține Scenariul 2 pentru unitățile de învățământ conform legislației în vigoare;
11. Intensificarea controalelor Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Direcției de Sănătate
Publică Tulcea în colaborare cu instituțiile implicate în activitatea de combatere a pandemiei
COVID-19.
Art.2 Măsurile prevăzute la art. 1 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 7/1000 de locuitori.
Art.3 Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica
măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul Comitetului Local pentru Situații de Urgență Carcaliu.
Art.4 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Carcaliu, va informa populaţia și operatori
economici prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site,
etc.).
Art.5 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al
Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Tulcea, Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Carcaliu din judeţul Tulcea, care vor dispune
măsurile necesare pentru punere în aplicare de către toate instituțiile/toţi operatorii economici cu activitate
din zona de competenţă şi se va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea.

Emisă astăzi, 22 mai 2021.

PREŞEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
P R E F E C T,
IVANOV MARCEL

