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- in atentia domnului primar I presedinte al Comitetului Local pentru Situajii de Urgenta-. 

Vii informam ca, in urma Decretului Presedintelui Rornaniei Klaus 
Iohannis, privind instituirea Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei, conform cap.I, 
art.3 din anexa nr.I, SVSU-urile se subordoneazii operational unitatilor teritoriale 
pentru situatii de urgenta, care stabilesc responsabilitatile si modul de actiune al 
acestora. 

Printre responsabilitatilc �i masurile pe care trebuie sii le interprindeti, se 
enumera urmatoarele: 
- Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale �i locale vor lua 
masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul 
direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare; 
- Se vor lirnita intrarile si iesirile personalului aflat in timpul programului de lucru in 
afara unitatii. Deplasarile se vor efectua doar in interesul serviciului, sau in situatii 
temeinic justificate, doar cu aprobare, potrivit competentelor; 
- lnformarea si prelucrarea personalului propriu cu privire la regulile si miisurile de 
prevenire si limitare a raspandirii COVID-19; 
- Afisarea in locuri vizibile a miisurilor de prevenire �i limitare a raspandirii COVID- 
19 
- Yerificarea la domiciliu a persoanelor in varsta de peste 65 de ani si identificarea de 
modalitati de sprijin pentru acestea; 
- Informarea populatiei pentru prevenirea si limitarea arderilor necontrolate; 
- Asigurarea interventiilor in zona de competenta precum si suplimentarea cu forte 

si mijloace de interventie la solicitarile transmise de ISU ,,Semenic", in cazul in care 
situatia o impune; 

Aveti obligatia sa respectati intocmai masurile impuse de !SU "Semenic" 
al judetului Caras-Severin pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID-19. 

Cu stimd, 

A prob 
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