
Măsuri pentru limitarea efectelor răspândirii COVID-19 (Coronavirus)



0372 280 499 Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca
orar L-V: 8:00-20:00, S-D 9:00-15:00
Linie dedicată persoanelor peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor

0364 430 030 Informații medicale despre COVID-19 (zilnic, 07:00-23:00)

0800 800 358 TELVERDE național Informare COVID-19

0364 406 517 Inițiativa Vă ajutăm din Cluj!

Telefoane utile



Servicii online

Peste 160 operațiuni pot fi efectuate online și nu mai necesită interacțiunea directă a 
cetățeanului cu funcționarul public. Lista cererilor și procedurilor administrative 

poate fi accesată pe link-ul:   bit.ly/162online

De asemenea, în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind 
utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, 

s-a emis Dispoziția primarului nr. 2080/21.04.2020 prin care 

cetățenii pot solicita și primi răspuns în format digital la orice tip de cerere, cu 
semnatura electronică aplicabilă. 

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/cereri-si-proceduri-administrative-care-nu-necesita-interactiunea-directa-a-cetateanului-cu-functionarul-public/
https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/anunturi/dispozitie-de-aprobare-a-procedurii-privind-tipul-de-semnatura-electronica-aplicabila-pentru-utilizarea-serviciilor-disponibile-online-prestate-de-primaria-muncicipiului-cluj-napoca/


500.000 lei pentru Spitalul Clinic Municipal (cazarea personalului în spații hoteliere)

1.000.000 lei pentru Spitalul Clinic Municipal (achiziționare de echipamente)

7.000.000 lei pentru dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările blocurilor

De asemenea, prin HCL nr. 175/2020 a fost aprobată alocarea următoarelor sume:

9.000.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor aferente carantinei

1.000.000 lei pentru Direcția de Asistență Socială și Medicală (pachete alimentare)

Măsuri luate prin rectificare bugetară, conform HCL nr. 175/2020:

Sănătate

https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-175-din-2020/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/hotarare-de-consiliu/hotararea-175-din-2020/


Sănătate

5,5 milioane lei fonduri suplimentare pentru Spitalul Clinic Municipal, din care:

4.000.000 lei pentru achiziționarea de echipamente medicale 
(aparate de ventilație mecanică, paturi de terapie intensiva, monitor funcții vitale, computer tomograf, 
injectomat CT, stație procesare imagini CT, ventilator de transport, aparate de hemodiafiltrare etc.)

1.500.000 lei pentru achiziționarea echipamente de protecție medicală

Se va  depune un proiect pe fonduri europene în vederea recuperării acestor sume de bani, potrivit 
informațiilor prezentate public de către Ministerul Fondurilor Europene. 

Măsuri luate prin rectificare bugetară în ședința extraordinară online de Consiliu 
local, convocată de îndată - 7 aprilie 2020: 

https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-7-aprilie-2020/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-7-aprilie-2020/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-7-aprilie-2020/


Educație 

2.098 tablete 
pentru elevii care provin din familii care nu dețin 
calculator, laptop sau tablete.

Prin rectificare bugetară, în ședința extraordinară online de Consiliu local, 
convocată de îndată - 7 aprilie 2020 a fost aprobată achiziționarea a 

https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-7-aprilie-2020/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-7-aprilie-2020/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-7-aprilie-2020/


Acțiuni de dezinfecție
Acțiuni periodice de dezinfecție la asociațiile de proprietari, casa scărilor, lift, spații
comune, între orele 9:00-17:00. Programarea dezinfecțiilor: bit.ly/dezinfectieblocuri

Dezinfecția zonelor cu risc ridicat de infectare (punctele de triaj din clinici)  

Dezinfecția periodică a mobilierului urban și a stațiilor CTP

Spălarea la furtun cu apă și detergent a carosabilului și trotuarelor. 
Programul spălare străzi: https://bit.ly/3bkmLs8

Igienizarea și dezinfecția tuturor spațiilor unităților de învățământ

Dezinfecție zilnică a spațiilor aflate în piețele publice administrate de Consiliul Local

Marcarea și respectarea distanței de 1,5 m între persoane, acces controlat în piețe și 
introducerea obligativității purtării măștilor și mănușilor pentru producătorii care 
comercializează marfă în piețele administrate de Primărie

Amplasare dispensere cu dezinfectant în stații de transport public, piețe, scări de bloc

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/actiuni-de-dezinfectie-la-blocurile-de-locuinte/
https://bit.ly/3bkmLs8


Acțiuni la Pata Rât

Au fost amplasate 2 unităţi mobile dotate fiecare cu 3 boxe WC, 3 boxe duşuri, 
4 lavoare independente, boiler electric şi radiator electric*

300 de familii au primit produse alimentare și de igienă personală **

Acțiuni de salubrizare a zonei Pata Rât și dezinfecție a unităților sanitare mobile.

* aceste unităţi mobile au fost achiziţionate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj în cadrul proiectului european UIA  Urban 
Innovative action – Future of work ( WP6 - Munca Informală) și au fost predate Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală care va asigura cheltuielile necesare 
pentru funcţionarea acestora, din resurse asigurate de la bugetul local al municipiului.  Aceste unităţi au fost amplasate pe str. Cantonului, pe un teren 
aparţinând municipalităţii clujene.

** activitate realizată de Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală și Cantina Primăriei, pentru sprijinirea comunității de la 
Pata Rât, care a constat în distribuirea de pachete alimentare (finanțate din bugetul local) și igienice prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane).



Social

Prioritizarea persoanele de peste 65 ani între orele 7-11, respectiv 19-23 la 
cumpărături în piețe și magazine.

186 locuri pentru persoane fără adăpost, dintre care 30 locuri libere, asigurate de 
către DASM și entități private*

Persoanele fără adăpost pot fi semnalate la: 0264 955 - Poliția Locală
0264 984 - Telefonul Primarului

* DASM are în evidență peste 2200 persoane de peste 65 de ani. Ele beneficiază de ajutorul DASM, al cultelor religioase și al fundațiilor partenere:
Asociațiile CERT Transilvania, Masa Săracilor, VedemJust, Clujul Sustenabil, Civic Suport. Ultimele 3 asociații au lansat inițiativa „Vă ajutăm din Cluj!”.

Două persoane fizice, domnii Radu Șomlea și Cristian Tivadar au lansat programul „Adoptă un vârstnic” pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

35 de locuri pentru persoanele fără adăpost sunt asigurate prin finanțarea fundației Prison Fellowship de către NTT Data cu 4000 euro lunar.
Persoanele beneficiază de programul „O masă caldă” și alte programe oferite de voluntari și asociații caritabile ale cultelor religioase, indiferent de etnie.



Transport
Compania de Transport Public asigură transportul personalului medical
pe ruta Gilău - Cluj-Napoca (plecare 5:30 din Gilău și 14:30 din Cluj-Napoca)

Compania de Transport Public asigură dezinfecția mijloacelor de transport în 
comun la finalizarea traseului (ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune, 
validatoare etc)  și a automatelor și validatoarele din stațiile CTP de cel puțin 2 ori 
pe zi.

Poliția Locală asigură respectarea măsurilor de distanțare socială în mijloacele  
de transport în comun. Recomandăm persoanelor care utilizează transportul  în 
comun să poarte măști și mănuși.

La solicitarea Primăriei, furnizorii privați de transport persoane în regim de taxi
din Municipiul Cluj-Napoca au luat măsuri de igienizare și dezinfecție a habitaclului  
mijloacelor de transport, după fiecare cursă (ex. portiere, mânere etc.)



Administrativ
A fost modificat Regulamentul de funcționare al Consiliului local astfel încât, în situații 
excepționale, cum ar fi pandemiile, ședințele de Consiliu local să poată avea loc online, printr-o 
platformă de videoconferință.

A fost modificat Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și de Urbanism, astfel încât ședințele pot fi desfășurate prin mijloace electronice, 
printr-o platformă on-line de videoconferință.

Toate instituțiile publice și private din municipiu au obligația să asigure materiale destinate igienei 
personale (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini),  dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor 
și suprafețelor expuse (mese, birouri etc.).

Programul de relații cu publicul de la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni,
Direcția impozite și taxe locale, Direcția de Asistență Socială și Medicală, Serviciul public de 
interes local pentru administrarea parcărilor și de la Direcția de Evidență a Persoanelor se va 
desfășura în intervalul orar 10:00-14:00.



Direcția de Evidență a Persoanelor - Sunt deschise publicului doar ghișeele de 
înregistrare a actelor de naștere pentru nou-născuți și cele privind depunerea actelor 
pentru întocmirea cărților de identitate în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 
precum și ridicarea acestora. 

Serviciul Stare Civilă - Compartimentul decese: nu mai este necesară deplasarea la 
ghișeu pentru depunerea documentelor pentru înhumare. Primăria corespondează 
direct cu instituțiile sanitare care au constatat decesele, adeverințele de înhumare se 
transmit prin email către aceste instituții, iar certificatele de deces vor fi eliberate 
după încheierea stării de urgență, pe bază de programare. 

Administrativ



La sediile Primăriei, în programul de relații cu publicul, au fost marcate locurile unde 
se poate sta la rând, cu respectarea distanței sociale de 1,5 metri.

În parteneriat cu Prefectura Cluj, Consiliul județean Cluj, mediul de afaceri și 
ONG-urile din oraș, identificăm soluții pentru asigurarea hranei și cazării la unitățile 
hoteliere din apropierea spitalelor a personalului medical implicat în tratarea 
persoanelor suspecte sau infectate cu Coronavirus.

De asemenea, tot în parteneriat cu Prefectura Cluj, Consiliul județean Cluj, mediul de 
afaceri și ONG-urile din oraș, se derulează acțiuni de achiziționare  de echipamente 
și infrastructură medicală pentru spitalele clujene, cu susținerea financiară a tuturor 
celor implicați.

Administrativ



Plăți

Termenul de plată a parcărilor cu abonament destinate riveranilor, inclusiv cele 
situate în parkinguri s-a prelungit până la data de 30 iunie 2020.

Termenul de plată a taxei de reconcesionare a locurilor de înhumare a căror 
concesiune a expirat în 2019 s-a prelungit până la data de 30 iunie 2020.

Termenul de plată de 31 martie pentru plata impozitului pe clădire, teren și mijloace 
de transport (și implicit acordarea bonificației de 10% stabilită de Consiliul Local) 
s-a prelungit până la data de 30 iunie 2020.

Termenul de depunere a rapoartelor de evaluare a clădirilor nerezidențiale în cazul 
persoanelor fizice, respectiv a clădirilor deținute de către persoane juridice, s-a 
prelungit de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.



Activități suspendate

Activitatea creșelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Activitățile culturale, științifice și artistice realizate în Turnul Croitorilor,Centrul de 
Cultură Urbană Casino, Cinematograful Dacia, Cinematograful Mărăști

Activitatea Bazinului de Înot Olimpic Grigorescu

Activitatea Piețelor de vechituri (Oser și Zona Expo Transilvania)

Activitatea de servire și consum organizate de Cantina de Ajutor Social și Pensiune 
cu excepția serviciului de livrare la client.

Activitatea Centrelor de zi pentru Vârstnici și Cluburilor pensionarilor

Activitățile sportive realizate în spațiile închise situate în Baza Sportivă Gheorgheni
 
Depunerea declarațiilor de căsătorie și oficierea căsătoriilor



unsingurcluj.ro

Clujul strânge rândurile în lupta împotriva coronavirus.  
Cele mai importante festivaluri și evenimente din Cluj,  
alături de 50 de organizații locale și administrația publică, 
au lansat unsingurcluj.ro.

Proiectul își propune să continue acțiunile de strângere de fonduri, pe care să le 
pună la dispoziția spitalelor din județ, a instituțiilor publice și a inițiativelor civice din 
Cluj. Sunt vizate cu precădere achiziții de echipamente  și materiale medicale, dar și 
finanțarea unor demersuri sociale atât de necesare în această perioadă.

https://unsingurcluj.ro/
https://unsingurcluj.ro/


Avion Boeing cu peste 1,3 milioane materiale de 
protecție aterizat la Cluj-Napoca  

75 metri cubi de echipamente dedicate spitalelor clujene au 
ajuns la Cluj pe 29 aprilie 2020:

Operațiunea a fost coordonată și organizată de echipa Un Singur Cluj și Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca sub îndrumarea Instituției Prefectului - 
Județul Cluj, împreună cu Consiliul Judetean Cluj și Primăria Cluj-Napoca.

- 540.000 măști chirurgicale
- 150.000 mănuși cu mânecă lungă

- 60.000 măști FFP2

- 10.000 combinezoane impermeabile

- 100.800 bonete

- 520.000 mănuși

- 7.500 de ochelari protecție.




