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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

COMUNICAT,
În conformitate cu Hotărârea nr. 90/28.12.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Prahova, Municipiul Ploiești se încadrează în intervalul de referință a incidenței ratei cumulate a
cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 cazuri/1000 locuitori, respectiv
2,52.
Măsurile specifice, prevăzute de H.G. nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care
incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 cazuri/1000
locuitori, care se aplică în Municipiul Ploiești pentru perioada 29.12.2020-11.01.2021:
Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în spațiile publice,
spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.
1. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;
2. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă;
3. organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private
sau a altor evenimente culturale este interzisă;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare
și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor
și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00;
5. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de
cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,0023,00;
6. măsurile prevăzute la pct. 4 și 5 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți,
indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă
fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.

