
 

CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ PARTICIP ÎN SIGURANŢĂ 

LA PROIECȚIILE DIN SALA DE CINEMA 

 Proiecția începe la ora afișată pe bilet, accesul ulterior nu este permis. Vin din timp 

pentru a evita formarea cozilor, cinematograful se deschide cu o ora înainte de 

începerea proiecției. 

 Accesul se poate face doar pe baza scanării certificatului digital verde sau 

prezentării unui document echivalent şi a actului de identitate, în absenţa certificatului 

digital 

 Folosesc gelul dezinfectant pentru mâini de la intrare, accept termoscanarea, 

înțeleg că nu pot participa la proiecție dacă prezint simptome de infecție respiratorie 

sau am temperatura peste 37,3 grade. 

 Port mască obligatoriu pe toată durata proiecției, acoperind nasul și gura. 

 Păstrez distanța de 1,5m între persoane în incinta: la acces, ieșire, la casa de bilete, la 

toaletă 

 Capacitatea cinematografului este redusă la 50%, adică 92 de locuri. Mă așez doar pe 

locurile semnalizate ca fiind disponibile, în ordinea sosirii, și nu imi schimb locul. 

Fiecare loc disponibil este urmat de un loc gol, scos din uz, indicat coresponzator 

 Părăsesc cinematograful pe oricare dintre uși, începând cu rândurile cele mai 

apropiate. Nu creez aglomerație, nu staționez în cinematograf și nici pe trepte după 

terminarea proiecției. 

 Păstrez sau arunc orice material informativ consultat (broșură, flyer). 

 Nu consum mâncare și băuturi în incinta cinematografului. 

 Opresc telefonul, nu înregistrez și nu mă deplasez pe perioada proiecției. 

 Scaunele, toaletele și toate suprafețele comune din sala Elvire Popesco sunt 

dezinfectate zilnic. Cinematograful este ventilat constant prin extragerea aerului și 

aerisit după fiecare proiecție.  

 

 

(Regulament de funcționare Conform Hotărârii de Guvern nr. 688 din 14.08.2020, Hotărârii 

de Guvern nr. 729 din 31.08.2020, Ordinului nr. 3.142/1.495/2020, Hotaririi CMBSU nr. 2 

din 22.01.2021, Hotaririi CMBSU nr. 25 din 2.05.2021, Hotărârii de Guvern nr. 531/2021 cu 

completările şi adăugirile ulterioare, Hotărârii de Guvern din 17.09.2021, Hotaririi CMBSU 

din 24.09.2021  ) 



 

CE TREBUIE SĂ FAC CA SĂ PARTICIP ÎN SIGURANŢĂ  

LA PROIECȚIILE ÎN AER LIBER  

DE PE TERASA LE BISTROT SOCIAL 

Proiecţiile în aer liber vor avea loc în curtea Institutului Francez, în spaţiul terasei Le Bistrot 

Social, la lăsarea întunericului, conform orei înscrise în program. Accesul în spaţiul terasei 

începând cu 30 min înainte de proiecţie este condiţionat de deţinerea unui bilet valid.  

 Proiecția începe la ora afișată pe bilet, accesul ulterior nu este permis. Vin din timp 

pentru a evita formarea cozilor  

 Accesul se poate face doar pe baza scanării certificatului digital verde sau 

prezentării unui document echivalent şi a actului de identitate, în cazul în care nu 

deţineţi un certificat digital 

 Folosesc gelul dezinfectant pentru mâini, accept termoscanarea, înțeleg că nu pot 

participa la proiecție dacă prezint simptome de infecție respiratorie sau am 

temperatura peste 37,3 grade. 

 Capacitatea este redusă la 40 de persoane pentru a permite distanţarea suficientă 

între mese. Vă rugăm să vă aşezaţi doar la mesele indicate de echipa Cinema Elvire 

Popesco în funcţie de mărimea grupului din care faceţi parte şi să nu vă schimbaţi 

locul 

 Regulile de protecţie sanitară şi distanţare sunt cele aplicabile teraselor, 

conform Hotărârii de Guvern din 17.09.2021, Hotaririi CMBSU din 24.09.2021, 

Hotărârii Guvernului din 1 iunie 2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 

2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 

 Recomandăm purtarea măştii pe toată durata proiecţiei exceptând momentele în 

care consumaţi produse de la terasă. Consumaţia este obligatorie. 

 Opresc telefonul, nu înregistrez și nu mă deplasez pe perioada proiecției. 

 În caz de vreme nefavorabilă, proiecţia va fi reprogramată sau anulată şi biletele 

rambursate.   

 

 


