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REGULAMENT ACCES ȘI NORME DE CONDUITĂ  
 

GRĂDINA CU FILME – CINEMA & MORE 
 

 
 

I. Dispoziții Generale 
       Conform punct. 9 art 1 din anexa 3 a Hotărârii de Guvern nr. 730 din 8 iulie 2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 12 iulie 2021, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 „organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de 
cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber se pot 
realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime 
de 4 mp pentru fiecare persoană și cu respectarea normelor de protecție sanitară”. 
 
   Participarea în cadrul evenimentului organizat în aer liber, este permisă doar pentru 
persoanele care respectă normele de protecție sanitară, respectiv următoarele măsuri care 
privesc accesul și contactul cu publicul conform Ordinului comun nr. 3.245/1.805/2020 emis 
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii, actualizat, respectiv:  

• accesul participanților, organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație se realizează prin 
marcaje care să indice distanța fizică regulamentară de 1,5 m între persoane; 

• termometrizarea spectatorilor/vizitatorilor. Persoanele care refuză să le fie verificată 
temperatura nu vor avea acces în locație; 

• accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-medicală) 
pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere 
gura și nasul; 

• persoanele își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool, care va fi pus la 
dispoziție la intrare; 

• accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomerația; 
• încurajarea utilizării plății contactless cu cardul sau cu telefonul; 
• se interzice reutilizarea pliantelor, broșurilor și a altor materiale informative în format fizic. 

 
    De asemenea, accesul la activitățile organizate în cadrul acestui proiect este permis numai 
participanților care respectă : 

• prevederile prezentului Regulament; 
• se află în posesia unui bilet valabil sau, după caz, a unei rezervări valabile (acolo unde 

intrarea este liberă).  
   În cazul nerespectării dispozițiilor acestuia, organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite 
accesul în cadrul evenimentului sau, după caz, de a solicita părăsirea spațiului de desfășurare a 
acestuia. 
            Scopul documentului este acela de a reglementa desfășurarea evenimentelor în spațiul  
Grădinii cu Filme  – Cinema & More în condiții de siguranță sanitară pentru participanți, în vederea 
aplicării măsurilor și regulilor pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19. 
 
 
      Regulamentul este întocmit în conformitate cu măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță 
sanitară în domeniul culturii, prevăzute în Anexa la Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al 
Ministerului Culturii nr. 3.245/1.805/2020, conform Cap. V și IX, Hotărârii de Guvern nr. 730 din 8 
iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 12 iulie 
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2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
 
      În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se pot elimina 
și/sau institui măsuri suplimentare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
  Prezentul Regulament se adresează: 

a. oricărei persoane care intenționează să achiziționeze/a achiziționat bilet sau, după caz, 
oricărei persoane care intenționează să rezerve/a rezervat un loc la evenimentele cu intrare 
liberă; 

b. oricărei persoane care se află în interiorul spațiului de desfășurare a evenimentului sau în 
zona dedicată accesului în eveniment. 

 
Organizarea spațiului, precum și servirea produselor comandate se realizează respectând 

măsurile igienico-sanitare și reglementările în vigoare. 
 
    

II. Achiziționarea biletelor sau, după caz, rezervarea locurilor la evenimentele cu 
intrare liberă 

a. Achiziționarea biletelor și rezervarea locurilor pentru evenimentele cu intrare liberă se 
realizează atât online (pe platforma Eventbook.ro), cât și la casa de bilete creart din Piața 

Alexandru Lahovari nr. 7; 
b. Spațiul de desfășurare a evenimentului este organizat cu mese de 2, 3 sau 4 locuri. Este 

posibilă achiziționarea/rezervarea locurilor individuale.  
c. Programul evenimentelor va fi afișat pe pagina creart - www.creart.ro, precum și pe pagina 

de Facebook – www.facebook.com/gradinacufilme.  
 

III. Accesul în cadrul evenimentelor  
a. Accesul va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe durata 

spectacolului, cu excepția momentelor în care se consumă băuturi și produse alimentare.  
Pentru a oferi o protecție eficientă, masca trebuie să acopere gura și nasul; Accesul în cadrul 
unui eveniment se realizează numai cu respectarea dispozițiilor cuprinse în Regulament; nu 
este permisă nicio excepție de la acestea; 

b. Accesul participanților se va realiza cu o oră înaintea începerii programului evenimentului; 
c. Fiecare participant va fi supus triajului observațional, constând în măsurarea temperaturii 

corporale înaintea intrării în spațiul evenimentului, prin folosirea unor echipamente non-
contact. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație; 
În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C se va repeta măsurarea 
temperaturii după o perioadă de 2-5 minute de repaus; Nu va fi permis accesul persoanelor 
care înregistrează o temperatură mai mare de 37,3°C;  

d. În cazul în care participanții prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, 
rinoree, febră, stare generală modificată) nu li se va permite accesul;  

e. De asemenea, fiecare participant trebuie să completeze un formular pe proprie răspundere 
privind condițiile de acces pe care le îndeplinește, prevăzut în Anexa 1 a prezentului 
Regulament. Necompletarea acestui formular oferă dreptul organizatorului de a nu permite 
accesul participantului în cadrul evenimentului; formularul poate fi descărcat de pe pagina 
creart - www.creart.ro sau poate fi solicitat la casa de bilete creart și la intrarea în Grădina 

cu Filme – Cinema & More; 
f. La intrare, fiecare participant va prezenta, pentru scanare, biletul sau rezervarea efectuată 

online. Pentru a limita atingerea suportului pe care este prezentat/ă biletul/rezervarea, 
participantul este rugat să prezinte biletul/rezervarea și să păstreze distanțarea socială,  în 

http://www.creart.ro/
http://www.facebook.com/gradinacufilme
http://www.creart.ro/
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momentul scanării. Scanarea biletelor/rezervărilor se poate face și de pe telefon sau de pe un 
alt dispozitiv mobil, nefiind necesară printarea biletelor/rezervărilor aferente; 

g. Este permis doar accesul participanților care poartă mască de protecție (medicală sau non-
medicală), excepție făcând minorii cu vârsta până în 5 ani; 

h. Participanții vor respecta măsurile de distanțare socială de minimum 1,5 m față de celelalte 
persoane, precum și marcajele realizate de organizator; 

i. Participanții au obligația de a-și dezinfecta mâinile la intrare, cu dezinfectant avizat, pus la 
dispoziție de organizator; 

j. Participanții trebuie să respecte indicațiile transmise de organizator cu privire la 
desfășurarea fluxului de intrare/ieșire din spațiul de eveniment. 
 

IV. Reguli de conduită în cadrul evenimentelor 
a. Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-

medicală) pe durata spectacolului. Pentru a oferi o protecție eficientă, masca trebuie să 
acopere gura și nasul; Purtarea măștii este obligatorie la intrare și la grupurile sanitare 
situate în interiorul clădirii, pe durata desfășurării evenimentelor; 

b. Participanților li se recomandă să folosească metode de plată tip contactless, cu cardul sau cu 
telefonul; 

c. Comandarea produselor în locație și plata acestora se vor realiza direct la masă. Participanții 
sunt rugați să nu se deplaseze în zona barului pentru a evita aglomerarea; 

d. Pe întreaga durată a unui eveniment, participanții sunt rugați să își păstreze locul stabilit și 
să nu se deplaseze de la masă fără motiv, excepție făcând deplasările spre grupurile sanitare 
sau cazurile de urgență; 

e. Participanții vor respecta măsurile de distanțare socială de 1,5 m față de celelalte persoane 
prezente pe întreaga durată a unui eveniment, excepție făcând membrii aceleiași familii, 
persoanele cu același domiciliu și/sau grupuri de până la 4 persoane care stau la aceeași 
masă; 

f. Aruncarea echipamentelor individuale de protecție (măști medicale/non-medicale sau a 
mănușilor) se va realiza doar în locurile special amenajate de organizator, marcate 
corespunzător; 

g. Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament oferă dreptul organizatorului de a 
solicita participantului părăsirea spațiului de desfășurare a evenimentului. 
 

V. Dispoziții finale 
a. Participanții care au rezervat locuri la Grădina cu Filme – Cinema & More la evenimente cu 

intrare liberă și care nu pot ajunge la eveniment cu 30 de minute înainte de deschiderea 
programului sunt rugați să informeze organizatorul printr-un mesaj privat pe pagina de 
Facebook Grădina cu Filme sau telefonic - la casa de bilete creart (0735.560.692). În caz 

contrar, rezervarea va fi anulată. De asemenea, cei care nu pot onora rezervările sunt rugați 
să informeze din timp organizatorul pentru a debloca locurile din sistem. 

b. Rezervările care nu sunt onorate cu 30 de minute înainte de începerea programului, fără 
anunțarea în prealabil a organizatorului privind întârzierea, vor fi anulate din oficiu, iar 
locurile vor fi declarate libere. Cu 30 de minute înaintea începerii evenimentului, după ce 
rezervările expiră, platforma Eventbook.ro nu mai permite efectuarea altor rezervări. Astfel, 
vom merge pe principiul primul venit, primul servit. 
 
Programul complet este disponibil pe pagina de Facebook Grădina cu Filme – Cinema 

& More și pe website-ul www.creart.ro. 
 
 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

http://www.creart.ro/

