
 

 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CÂMPINA 

INFORMARE 

   Prin Hotărârea nr. 62/16.10.2020 a C.J.S.U. Prahova , în funcție de rata de 
incidență cumulativă a COVID 19 la 1000 de locuitori, au fost dispuse următoarele: 
  

 Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală 
cu 3/1000 de locuitori purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, 
este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile 
publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, 
peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, 
exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea 
instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii. 

          Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 
de locuitori purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este 
obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile 
publice deschise. 

 Administratorii sau proprietarii spaţiilor publice deschise din aceste localități vor 
afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în 
spaţiile respective. 

          Din data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Prahova 
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 
1,5/1000 de locuitori, se dispune: 

          – activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte 
este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului; 

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă 
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00; 

          – activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 
sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a 
spaţiului şi în intervalul orar 6:00-23:00; 



          – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor 
de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului. 

 Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 
1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispune: 

          – activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte 
este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului; 

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă 
fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00; 

          – activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 
sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a 
spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00; 

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor 
de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului . 

 Începând cu data de 17.10.2020, în unitățile administrativ-teritoriale din județul 
Prahova unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile depășește 3/1000 de 
locuitori, se dispune: 

          – activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte 
este interzisă; 

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă; 
se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

          – activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 
sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor 
unități; se permite, de asemenea, prepararea hranei şi comercializarea produselor 
alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile 
respective; 

          – activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor 
de noroc este interzisă . 


