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Ploiești, 23 martie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, a convocat Comitetul Local 

pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești pentru luarea unor noi măsuri suplimentare 

de prevenire a răspândirii coronavirusului COVID-19. 

Astfel, s-a hotărât suspendarea activităților de comercializare cu amănuntul, a produselor și 

serviciilor, în Halele Centrale și în piețele agro-alimentare  din  Municipiul Ploiești, cu excepția 

vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie, 

începând cu data de 23.03.2020, pe perioada instituirii stării de urgență.  

În acest context, s-a aprobat restricționarea numărului de persoane aflate simultan în Halele 

Centrale și în piețele agro-alimentare din Municipiul Ploiești, începând cu data de 23.03.2020, pe 

perioada instituirii stării de urgență. Astfel, se va permite accesul simultan pentru un număr de 

doar 40 de persoane pe platoul Pieței Centrale și 20 de persoane în incinta Halelor Centrale și 

celelalte piețe agro-alimentare.  

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Ploiești a aprobat suspendarea 

activității piețelor agro-alimentare, care nu respectă măsurile igienico-sanitare și pentru siguranța 

alimentelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor, începând cu data de 23.03.2020, pe perioada instituirii stării de urgență.  

S.C. Hale și Piețe va duce la îndeplinire aceste măsuri.  

Totodată, s-a stabilit desfășurarea transportului public de persoane în Municipiul Ploiești, 

începând cu data de 25.03.2020, pe perioada instituirii stării de urgență, după următorul program: 

05.30-09.00, 14.30-19.30, 21.00 – 23.30. În intervalele de timp menționate circulația mijloacelor de 

transport se va face cu frecvența programului normal.  

De asemenea, s-a hotărât achiziționarea unui aparat Real-Time PCR pentru depistarea noului 

coronavirus și a unui număr de kituri de testare, în conformitate cu recomandările Direcției de 

Sănătate Prahova.  

Reamintim că, orice problemă întâmpinată de cetățeni, în contextul actual al epidemiei de coronavirus 

COVID-19, poate fi semnalată la numerele de telefon ale Direcției de Sănătate Publică Prahova 

0244/407 776, 0244/407 780, 0244/407 760, 0244/595 402 sau la telverde 0800 800 358. 

 

Municipalitatea le mulțumește ploieștenilor pentru înțelegere și le recomandă calm și o atitudine 

civică în aceste momente.  
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