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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

DÂMBOVIŢA 

  

HOTĂRÂREA nr. 73/31.10.2020 

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zileîn 

uneleunităţi administrativ-teritoriale dinjudeţulDâmboviţa 

 

Având în vedere: 

-prevederile art. 4 din Anexa 2 şi cele ale art. 12 din Anexa 3 ale H.G. 

nr.856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 octombrie 2020, precum şistabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- prevederile art. 16 din Ordinulcomun al MinisteruluiEducațieișiCercetăriiși al 

MinisteruluiSănătățiinr. 5487/1494/31 august 2020 pentruaprobareamăsurilor de 

organizareaactivitățiiîncadrulunităților deînvățământîncondiții de 

siguranțăepidemiologicăpentruprevenireaîmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia 

Prefectului-judeţulDâmboviţa sub nr. 11266/31.10.2020, prin care sunt comunicate 

ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile; 

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 73, comunicat spre 

analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 31 

octombrie2020, 

În temeiul art. 10 dinRegulamentul-cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionareaşi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se constată depăşirea limitei de 3/1.000 locuitoria ratei de incidenţă 

cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

Crevedia(3,29cazuri/1000 locuitori), Runcu (3,1cazuri/1000 locuitori); 

Art.2. Unitățileadministrativ-teritorialeprevăzute la art. 1 

voraplicaurmătoarelemăsurispecificeintervalului de referinţă al incidenţeiratei 

cumulate a cazurilorpeultimele 14 zileprevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020: 

- esteobligatoriepurtareamăştii de protecţie, 

astfelîncâtsăacoperenasulşigura,pentrutoatepersoanele care au împlinitvârsta de 5 ani, 

întoatespaţiilepublicedeschise 
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-  suntinterziseorganizareaşidesfăşurareaactivităţiiîncadrulcinematografelor, instituţiilor 

de spectacoleşi/sauconcerte 

- esteinterzisăactivitatea cu publicul a operatoriloreconomici care desfăşoarăactivităţi de 

preparare, comercializareşiconsum al 

produseloralimentareşi/saubăuturiloralcooliceşinealcoolice, de 

tipulrestaurantelorşicafenelelor, îninteriorulclădirilor 

- esteinterzisăactivitatea cu publicul a 

operatoriloreconomicilicenţiaţiîndomeniuljocurilor de noroc 

- estepermisăactivitatearestaurantelorşi a cafenelelor din interiorulhotelurilor, 

pensiunilorsaualtorunităţi de cazaredoarpentrupersoanelecazateîncadrulacestorunități cu 

mențiuneacăsepermitepreparareahraneişicomercializareaproduseloralimentareşibăuturilo

ralcooliceşinealcoolice care nu se consumăînspaţiile respective 

- suntinterziseorganizareaşidesfăşurareaspectacolelor de tipul drive-in, 

precumșiorganizareaşidesfăşurareaînaer liber a spectacolelor, concertelor, 

festivalurilorpubliceşi private sau aaltorevenimenteculturale; 

Art.3. Se constată depăşirea limitei de 1,5/1.000 locuitoria ratei de incidenţă 

cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: 

Morteni (1,85cazuri/1000 locuitori), VulcanaPandele (1,8cazuri/1000 locuitori), 

Lucieni (1,69cazuri/1000 locuitori); 

Art.4. Unitățileadministrativ-teritorialeprevăzute la art. 

3voraplicaurmătoarelemăsurispecificeintervalului de referinţă al incidenţeiratei 

cumulate a cazurilorpeultimele 14 zileprevăzute de H.G. nr. 856/14.10.2020: 

- estepermisăorganizareaşidesfăşurareaactivităţiiîncadrulcinematografelor, instituţiilor 

de spectacoleşi/sauconcerte, cu participareapubliculuipână la 30% din 

capacitateamaximă a spaţiului 

- estepermisăactivitatea cu publicul a operatoriloreconomici care desfăşoarăactivităţi de 

preparare, comercializareşiconsum al 

produseloralimentareşi/saubăuturiloralcooliceşinealcoolice, de 

tipulrestaurantelorşicafenelelor, îninteriorulclădirilor,fără a depăşi 30% din 

capacitateamaximă a spaţiuluişiînintervalulorar 6.00 – 23.00 

- estepermisăactivitatearestaurantelorşi a cafenelelor din interiorulhotelurilor, 

pensiunilorsaualtorunităţi de cazare,fără a depăşi 30% din capacitateamaximă a 

spaţiuluişiînintervalulorar 6.00 – 23.00; se 

permitepreparareahraneişicomercializareaproduseloralimentareşibăuturiloralcooliceşine

alcoolice care nu seconsumăînspaţiile respective 

-estepermisăactivitatea cu publicul a operatoriloreconomicilicenţiaţiîndomeniuljocurilor 

de noroc, fără a depăşi 30% din capacitateamaximă a spaţiului 
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- esteobligatoriepurtareamăştii de protecţie, 

astfelîncâtsăacoperenasulşigura,pentrutoatepersoanele care au împlinitvârsta de 5 ani, 

prezenteînspaţiilepublicedeschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii 

de autobus şialteasemenea), zoneleîn care se desfăşoarăserbăripublicesaupelerinaje, 

exteriorulobiectivelorturistice, zonelepietonalecomercialeşiînproximitateainstituţiilor de 

învăţământpână la o distanţă de 50 m de intrareaînperimetrulşcolii 

- suntinterziseorganizareaşidesfăşurareaspectacolelor de tipul drive-in, 

precumșiorganizareaşidesfăşurareaînaer liber a spectacolelor, concertelor, 

festivalurilorpubliceşi private sau aaltorevenimenteculturale; 

Art.5. Măsurile specifice prevăzute la art. 2 și 4 se aplică pentru o perioadă 

de 14 zile,începând cu data de 1 noiembrie a.c, până la data de 14noiembrie a.c, 

inclusiv, în toate unităţile administrativ-teritorialeprevăzute la art. 1 și 3; 

Art.6.Unitățile de învățământ de pe raza comunelor:Crevedia și Runcuvor 

funcționa în scenariul 3,începând cu data de 01 noiembrie,până la data de 14 noiembrie 

a.c, inclusiv; 

Art.7. Pe perioada de aplicabilitate a HG 856/2020, respectiv 15 octombrie-13 

noiembrie a.c, sunt interzise următoarele activități: 

- se interziceorganizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) 

atâtînspaţiiînchise, câtșiînspațiideschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, 

cămineculturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente 

- nuestepermisăactivitateaînbaruri, cluburi, discoteci 

- se interzicactivităţilerecreativeşi sportive desfăşurateînaer liber, cu excepţiacelor care 

se desfăşoară cu participarea a celmult 10 persoane care nu locuiescîmpreună, 

stabiliteprinordincomun al ministruluisănătăţii, dupăcaz, cu 

ministrultineretuluişisportului, ministrulmediului, 

apelorşipădurilorsauministrulagriculturiişidezvoltăriirurale 

- îninteriorullocalităţilor se interziccirculaţiapersoanelorîngrupuripietonalemaimari de 6 

persoane care nu aparţinaceleiaşifamilii, precumşiformareaunorasemeneagrupuri 

- prepararea, 

comercializareaşiconsumulproduseloralimentareşibăuturiloralcooliceşinealcoolicesuntpe

rmiseînspaţiile special destinatedispuseînexteriorulclădirilor, înaer liber, cu 

asigurareauneidistanţe de minimum 2 m întremeseşiparticiparea a maximum 6 persoane 

la o masă, dacăsunt din familiidiferite, şi cu respectareamăsurilor de protecţiesanitară; 

Art.8.Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de UrgenţăDâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ulInstituţiei 

Prefectului – judeţulDâmboviţa(Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă)şi se 

transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru 
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Situaţii de Urgenţă,membrilorComitetului Judeţean pentru Situaţii de 

UrgenţăDâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de 

PoliţieJudeţeanDâmboviţa, Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, precum 

şiprimarilor, în calitate de preşedinţi aiComitetelorLocale pentru Situaţii de Urgenţă din 

următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Crevedia, Runcu, Morteni, Vulcana-

PandeleșiLucieni. 

 

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA 

PREFECT, 

dr. ing. AURELIAN POPA 

       


