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COMUNICAT

privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului tipului de risc, in
aplicarea H.G. nr.432/08.04.2021, privind prelungirea starii de alerta pe

teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, cu scopul limitarii si
prevenirii raspandirii virusului SARS-COV-2, pe raza 

judetului Cluj

In conformitate cu art.6 din Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta nr. 69 din 12 aprilie 2021, 

Primarul Municipiului Cluj-Napoca, in calitate de Presedinte al  Comitetului
local pentru situatii de urgenta al municipiului Cluj-Napoca,  potrivit prevederilor
art. 3 din acelasi act normativ, aduce la cunostinta cetatenilor aplicarea urmatoarelor
masuri pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 13.04.2021:

a)  în  aplicarea  prevederilor  art.  1  pct.  6-7 din  Anexa  nr.  3  la  H.G.  nr.
432/2021,  organizarea  și  desfășurarea  activității  în  cadrul  cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021,
organizarea  şi  desfășurarea  spectacolelor  de  tipul  drive-in,  iar  organizarea  şi
desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private
sau a altor evenimente culturale sunt interzise;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021,
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 interzisă;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021,
activitatea restaurantelor  și  a  cafenelelor  din interiorul  hotelurilor,  pensiunilor  sau
altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor
unități;

e)  în  aplicarea prevederilor  art.  6  pct.  3 Anexa nr.  3 la  H.G. nr.  432/2021,
măsurile  prevăzute  la  lit.  c)  se  aplică  şi  operatorilor  economici  care  desfăşoară
activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt
delimitate  de  cel  puţin  2  pereţi,  indiferent  de  natura  acestora  sau  de  caracterul
temporar sau permanent;



f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, pentru
operatorii  economici  prevăzuți  lit.  c)  și   d)   se  permite  prepararea  hranei  și
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se
consumă în spațiile respective;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021,
prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice
şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor,
în  aer  liber,  cu  excepţia  celor  prevăzute  la  lit.  e),  cu  asigurarea  unei  distanţe  de
minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă
sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin
ordin  comun  al  ministrului  sănătății,  ministrului  economiei,  antreprenoriatului  și
turismului  şi  al  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  Sanitare  Veterinare  şi  pentru
Siguranţa Alimentelor;

h) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021,
nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

i) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021,
activitatea cu publicul a operatorilor economici  licențiați  în domeniul jocurilor de
noroc este interzisă.
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