
Dragi clienți� 

Având în vedere legislația în vigoare și măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Cluj 205 din 07.10.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în 

contextul pandemiei de Covid 19, ținând seama de rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid 19 la 

mia de locuitori, pentru municipiul Turda, începând cu data 08 Octombrie 2021 accesul la 𝒑𝒊𝒔𝒄𝒊𝒏𝒆𝒍𝒆 din 

incinta 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐁𝐚𝐥𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐏𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚 va fi permis clienților, dacă: 

 sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare; 

 prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore; 

 prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; 

 se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-

CoV-2. 

Clientii sunt obligati să facă dovada unei situaţii prevăzute mai sus prin intermediul certificatelor digitale 

ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european 

pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID 

pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

În cazul clienților proveniți din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene 

privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţei prevăzute mai sus se 

face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste 

vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2. 

În situația în care clienții nu pot face dovada faptului că se încadrează într-una din situațiile de mai sus, 

𝐧𝐮 𝐥𝐢 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐮𝐥 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐜 𝐢𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 #𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱 𝐁𝐚𝐥𝐧𝐞𝐚𝐫 𝐏𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬𝐬𝐚. 

  

Având în vedere că în municipiul Turda rata incidenței cumulate este 3.29‰se impun următoarele 

măsuri: 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul 

sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în 

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică 

de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană; 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor 

interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 



zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui 

test RT - PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 

respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15 - a zi și a 180 - a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru că vă ala  turați nouă în lupta împotriva răspândirii infecției cu 

Sars-Cov-2! 


