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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ IAŞI 
Nr. 35 din 06.10.2020   

 
HOTĂRÂRE 

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare 
din data de 06.10.2020   

 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 

192/17.07.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 
06.10.2020; 
 În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și 
modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 

operative pentru situații de urgență; 
În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic; 
 Având în vedere Ordinul nr. 1903/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în 

lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea 
activităților religioase; 

Având în vedere Hotărârea nr. 47/05.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență; 
Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la nivelul 

județului Iași; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă 
pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere propunerile făcute la ședința de lucru din data de 06.10.2020, 
organizată la Instituția Prefectului județul Iași și la care au participat reprezentanți ai 
Arhiepiscopiei Iașilor și ai instituțiilor implicate în gestionarea și organizarea manifestărilor 

dedicate Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, emite prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1 Se aprobă Măsurile specifice privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 și asigurarea ordinii și siguranței publice în perioada 08.10.2020 – 15.10.2020, 

perioada desfășurării sărbătorii religioase ocazionate de Hramul Sfintei Cuvioase 
Parascheva, în municipiul Iași, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

 
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Arhiepiscopiei Iașilor și tuturor instituțiilor publice 
implicate/responsabile spre conformare și informare.   

 
Art. 3 Respectarea aplicării măsurilor prevăzute în Anexa nr. 1 din prezenta hotărâre se 
urmărește de către structurile Ministerului Afacerilor Interne și Direcția de Sănătate Publică Iași.  

 
Art. 4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin 
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va 

transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, 
autorităților publice locale menționate în prezenta hotărâre și către mass-media. 
 

PREȘEDINTELE 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași 

 PREFECT, 
MARIAN GRIGORAȘ 
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ANEXA NR. 1  
HOTĂRÂRE NR. 35/06.10.2020 

 
MĂSURI SPECIFICE 

privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și asigurarea ordinii și siguranței 

publice în perioada 08.10.2020 – 15.10.2020, perioada desfășurării sărbătorii religioase 
ocazionate de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în municipiul Iași 

 

1.  Se dispune în sarcina Arhiepiscopiei Iașilor să stabilească un perimetru delimitat, având ca punct 
de referință Ansamblul Mitropolitan Iași, în vederea desfășurării sărbătorii religioase ocazionate de 
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, perimetru în care este permis accesul doar pentru pelerinii 

care au domiciliul sau reședința în municipiul Iași; perimetrul în cauză și punctele de acces vor fi 
stabilite de comun acord cu organele de ordine și cu Primăria Municipiului Iași, iar intrarea 
persoanelor în zonă va fi permisă pe baza verificării actelor de identitate. 

 
2.  În perimetrul indicat la pct. 1, organizatorii, cu sprijinul organelor de ordine, vor lua măsuri pentru 

păstrarea unei distanțări fizice de minim 1,5 m între persoane. 

 
3.  Conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 9/30.07.2020,  cu 

modificările și completările ulterioare, este instituită obligativitatea purtării măștii de protecție 

pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice închise și 
deschise de pe întreg teritoriul județului Iași. 

 

4.  Arhiepiscopia Iașilor are obligația delimitării raclei cu Moaștele Sfintei Parascheva, astfel încât 
pelerinii să nu aibă contact direct cu aceasta.  

 

5.  Pe teritoriul municipiului Iași se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 
persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.  

 
6.  Accesul credincioşilor în lăcaşul de cult se face astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de 

minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă de minimum 2 m între persoane. 
 
7.  La intrarea în Ansamblul Mitropolitan Iași sau în proximitatea acestuia, în funcție de modul de 

stabilire a perimetrului delimitat, indicat la pct. 1, persoanele sunt obligate să îşi dezinfecteze 
mâinile cu dezinfectant, pus la dispoziţie de organizatorii evenimentului religios. 

 

8.  Organizatorii au obligația efectuării triajului observațional al pelerinilor. Accesul credincioşilor care, 
după efectuarea triajului observaţional, prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, 
rinoree, temperatură) în Ansamblul Mitropolitan Iași și a perimetrului delimitat, indicat la pct. 1, 

nu este permis. 
 
9.  Se dispune în sarcina organizatorilor să amplaseze, la loc vizibil, anunţuri scrise privind regulile de 

igienă şi distanţare fizică în Ansamblul Mitropolitan Iași și în perimetrul menționat la pct. 1.  
 
10.  Se dispune în sarcina organizatorilor ca la activităţile religioase din interiorul Ansamblului 

Mitropolitan Iași și în perimetrul menționat la pct. 1 să se organizeze circuite separate de intrare 
şi ieşire, semnalizate explicit. 

 

11.  Se dispune amplasarea de filtre de control pe căile rutiere de acces în județ și în municipiul Iași, 
formate din echipaje mixte ale Jandarmeriei Române și IPJ Iași care vor acționa conform 
planurilor de măsuri specifice.  

 
12.  Asigurarea respectării măsurilor de ordine publică se face de către structurile Ministerului 

Afacerilor Interne din județul Iași, împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău "Alexandru 

cel Bun" și Poliția Locală Iași.  
     


