COMITETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SITUATII DE
URGBNTA
Secretariatul Tehnic Permanent

HOTARAREA
nr. 8 din 07.03.2021

In aplicarea prevederilor HG nr. 3512021privind prelungirea stdrii de alerti
pe teritoriul RomAniei incepdnd cu data de 12 februarie 2021, precum qi stabilirea
mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Ludnd in considerare:
- evolulia pandemiei de COVID-19 cauzatd, de noul coronavirus SARSCoY2;

- arI. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr.5512020 privind unele mdsuri pentru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificdrile pi
completdrile ulterioare;
- art.3 din HotdrArea nr. 15/05.03.2021 a CNSU ;
- Ordinul comun nr. 34591280106.03.2021 al Ministrului Educa{iei qi al
Ministrului Sdndtdlii privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului
educa{iei qi al ministrului sdndtdlii nr. 323519312021pentru aprobarea mdsurilor de
organizare a activitelii in cadrul unitSlilor/instituliilor de invdldmAnt in condilii de
siguranld epidemiologicd pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV 2, publicat in MO nr. 228106.03.2021;
- Legea nr. 13612020 privind instituirea unor mdsuri in domeniul sindtdtii
publice in situalii de risc epidemiologic gi biologic, republicatd;
- H.G. nr.55712016 privind managementul tipurilor de risc;

- Hotdr6rea nr. 60117.12.2020 a CNSU;

-

adresa DSP Bucuresti ff. 7399105.03.2021, inregistratd la Institulia
Prefectului - Municipiul Bucureqti sub nr. 6086/05.03.2021 prin care a fost
comunicatd, rata de incidenfi cumulati calculati la 14 zile, care la nivelul
Municipiului Bucureqti a fost de 3005 in data de 05.03.2021;
- adresa rc. 1438106.03.2021 a Companiei Nalionale "Loteria Rom6n6" SA,

inregistratd
6104107

Ia Institulia

Prefectului

- Municipiul

Bucuregti sub ff.

.03.202t.

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 23 din OUG nr.
21115.04.2004 privind Sistemul Nafional de Management al situaliilor de Urgenjd,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi ale art. 10 din H.G. nr. l49ll
09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organrzatoricd, atribuliile, funclionarea qi dotarea comitetelor gi centrelor operative
pentru situafii de urgenfi qi al prevederilor art. 15 alin. (l) din HG nr. 3512021,

Comitetul Municipiului Bucuregti pentru Situafii de IJrgenfi, intrunit in
qedin{i extraordinari, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare,
adopti prezenta
HOrAnARn,:

Art. I

Se constatd cd la nivelul Municipiului Bucureqti rata de inciden!6
cumulatd calculatd la 14 ztle,in data de 05.03.2021 a fost de 3,0511000 locuitori
fapt pentru care, incepdnd cu data de 08.03 .2021 ora 00:00 se dispun urmdtoarele
mdsuri pentru o perioadd de 14 zile,urrndnd a fi reevaluate la finalul acesteia:
f

. in unitdlile

de invdldm6nt participarea la ore se desfrqoard astfel:

A. Cu prezenld ftzicd pentru:
- toli pregcolarii qi elevii din invdldmdntul primar,

- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a qi elevii din anii terminali din
invdldm6ntul profesional qi postliceal, cu respectarea gi aplicarea tuturor

noffnelor de proteclie, pAni la jumdtate din numdrul total de elevi

inmatriculali in respectivele clase terminale;

Este permisd organizarea cu prezen[a fizicd,in unit5lile de inv5ldmAnt a
urmdtoarelor activitdli :

.
.
o

simuldrile examenelor nalionale qi a examenelor pentru anii terminali;
evaluirilenafionale;
orele remediale pentru toate clasele.

B. Participarea ziInicd,, in sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani

de

studiu.

2.

Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfbgoard

activitdli de preparare, comercializarc gi consum al produselor alimentare
qi/sau bduturilor alcoolice qi nealcoolice, de tipul restaurantelor qi
cafenelelor, in interiorul clddirilor, precum qi in interiorul altor spalii publice
inchise care au acoperiq, plafon sau tavan gi care sunt delimitate de cel pulin
doi pere{i, indiferent de faptul ci sunt construclii cu caracter temporar sau
permanent;

3. Se interzice activitatea restaurantelor gi

4.

a

cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unitSli de cazare, cu exceplia deservirii
persoanelor cazate in interiorul acestor unitdli;
Este permisl prepararea, comercralizarea gi consumul produselor alimentare
qi bduturilor alcoolice gi nealcoolice in spaliile special destinate dispuse in
exteriorul clddirilor, in aer liber, precum qi in spaliile publice dacd au un
tavan qi un singur perete cu asigurarea unei distan{e de minimum 2 metri
intre mese qi participarea a maximum 6 persoane la o masd, dacd, sunt din
familii diferite, gi cu respectarea mdsurilor de protec{ie sanitard stabilite prin

ordin comun aI ministrului sdndtd{ii, ministrului economiei,

antreprenoriatului qi turismului qi al pregedintelui Autoritefli Nalionale
Sanitare Veterinare gi pentru Siguranla Alimentelor;
5. Este permisd prepararea hranei qi comercializarea produselor alimentare qi
bduturilor alcoolice qi nealcoolice care nu se consumd in spa{iile respective;
6. Nu este permisd activitatea in baruri, cluburi qi discoteci;
7. Este interuisd activitatea cu publicul a operatorilor economici licenliali in
domeniul jocurilor de noroc, cu exceplia desfrqurdrii activitalii de

comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri qi loz, cu respectarea
mdsurilor de proteclie sanitard;
8. Este interzisd organizarea qi desfrqurarea activitdlii cu publicul in cadrul
cinematografelor, instituliilor de spectacole qi/sau concerte, inclusiv celor de
tipul drive-in;
9. Este interzisi organizarea qi desfdgurarea in aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice qi private sau a altor evenimente culturale;
10. Este obligatorie purtarea mdqtii de proteclie, astfel incAt sd acopere nasul qi
gura pentru toate persoanele care au implinit vArsta de 5 ani, in toate spaliile
publice deschise;

Art. 2 Regimul contravenlional aplicabil pentru
este cel stabilit

la art. 64 -

nerespectarea mdsurilor dispuse
70 din Legea rr.5512020.

Art. 3 in funclie de evolulia situaliei epidemiologice la nivelul Municipiului
Bucureqti se va putea institui orice altd mdsurd de siguranld cu avizul Direcliei de
Sdndtate Publicd a Municipiului Bucuregti qi cu respectarea normelor legale in
vigoare.

Art. 4

Prezenta hotdr6re va fi transmisd, prin grlja Secretariatului Tehnic
Permanent, membrilor Comitetului Municipiului Bucureqti pentru Situalii de
Urgenld, in vederea punerii in aplicare qi cdtre DSU, conform art.23lit.e) din OUG
nr.2I12004 , pentru informare. Totodatd, se va aduce la cuno;tinfa publicului prin
transmiterea unui comunicat de presi qi publicarea pe pagina de internet a
Instituliei Prefectului - Municipiul Bucureqti.
P

Comitetului Municipiului B

intele

Lpgptru Situa{ii de Urgenti

,,ari,j'r+7ci*

l+],."*'tu* ei,e

FLORE

