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Privind măsurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei si a răspândirii infecţiilor

cu SARS –Cov -2 luate de Primăriei Orasului Murfatlar, jud. Constanta.

Primarul Orașului Murfatlar, Cojocaru Gheorghe

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean nr.72/10.11.2020 cu privire la:

- Prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, modificată si actualizată

- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătaţii
publice in situaţii de risc epidemiologic si biologic, republicată

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României incepând cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19,

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 935/05,11,2020 pentru modificarea si completarea
anexelor nr,2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/14,10,2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

- Prevederiloe Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, precum şi pentru modificarea lit a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind
reglementarea activităţii de telemuncă,

- Prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării, pentru suspendarea
activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de
învăţământ preuniversitar, nr. 5972/08.11.2020

- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa nr. R16825/09.11.2020,
înregistrată la Instituţia Prefectului- Judeţul Constanţa cu nr. 22500/09.11.2020

DISPUNE:

1, Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura,
pentru toate persoanele care au împlinit vârta de 5 ani, în toate spaţiile publice închise şi deschise.
Este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului
de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor
sportive individuale sau altor asemenea activităţi, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de
trafic pietonal şi la minim 2 metri de alte persoane.
2. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi
private sau a altor evenimente culturale este interzisă.



3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi neacoolice, de
tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul cladirilor, este interzisă.
4. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi
de cazare, se desfăşoară doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unităţi.
5. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevazuţi la pct. 2 şi 3 este restricţionată
sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor
alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

6. Operatorii economici prevăzuţi la pct. 2 şi 3 vor respecta obligatiile stabilite prin ordin común
al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.
1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire
a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică
de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special
amenajate din exteriorul clădirilor.

7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este
interzisă.

8. Se instituie obligaţia purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru
candidaţii şi echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente
campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,

9. Se permite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei
electorale cu obligaţia organizatorilor de a asigura respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii
le evenimente/întruniri;

b) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate
persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;

c) menţinerea distanţei fizice de 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri,
inclusivcele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;

d) afişarea regulilor de cces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se
desfăşoară evenimentele/întrunirile;

e) limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfaşurate în spaţiul închis şi a duratei acestora la
maximum doua ore;

f) limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a
perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4mp/persoană, în cazul
evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în aer liber;

g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la
maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
h) limitarea numărului de persoane care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor

din uşă în uşă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propaganda electorală,

înaintea începerii acţiunii;
j) aplicarea regulilor de igiena colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminarii şi

limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

10. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organiyarea şi
desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerté sau alte tipuri de întruniri în spaţii
deschise, precum şi a întrunirilor de natura celor organízate şi desfaşurate potrivit pct. 11-12.



11. Activităţile de pregătire fizică in cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii
educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, constând în
cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organízate pe teritoriul României, pot fi
desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul común al ministrului tineretului şi sportului
şi al ministrului sănătăţii nr. 1219/1634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile
necesar a fi respectate pentru accesul la bazele sportive, în vedrea practicării sporturilor
individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor în echipa în aer liber, pentru reluarea
activităţii de nataţie in bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării
activităţilor sportive în spaţii închise, respeciv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli
de fitness şi aerobic.
12. Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în
conditiile stabilite prin ordinul común al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului
sănătăţii nr. 1219/1634/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi
respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer
liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în
bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vedrea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii
închise, respectiv desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic.
13. În condiţiile pct. 11, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau
de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar
activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de
distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure mínimum 7mp/persoană.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,
COJOCARU GHEORGHE SECRETAR GENERAL,

FLORIN VINTILĂ


