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Dit is een vertaling uit het Nederlands van de Frequently Asked Questions (FAQ) 

op www.stad.gent/corona (versie van 23 maart 2020). 

Aceasta este o traducere în limba neerlandeză a Frequently Asked Questions 

(FAQ) pe site-ul www.stad.gent/corona (versiunea din 23 martie 2020) 
 

Și orașul Gent iși adaptează serviciile către populaţie. În această manieră dorim 

să oprim impreună cu voi coronavirusului. Aceste măsuri intră în vigoare de la 

data de 18 martie și inceteaza, deocamdată, la data de 5 aprilie, dacă noi nu 

vom anunţa o alta dată.   

Nu găsesti răspuns la întrebarea ta? Contactează-ne la 

Gentinfo prin gentinfo@stad.gent  sau la numarul de telefon 09 210 10 10. 

Wat moet je doen als je ziek bent? 

Ce trebuie să faci dacă ești bolnav? 
• Ai febră, dureri de gât, tuse, respiraţie dificilă, iţi curge nasul? Nu te duce 

la medic, dar ia legătura cu medicul tău de familie prin telefon.  

o De luni până vineri între orele 8 și 19:  

▪ Sună la medicul tău de familie. 

▪ Nu ai medic de familie? Ia legătura cu un medic din 

vecinătatea ta, een overzicht van alle huisartsen in Gent. [Aici 

găsesţi o listă a medicilor de familie din orasul Gent.]  

o De luni până vineri între orele 19 și 8 și în weekend:  

▪ Sună la numărul 1733 

• Medicul de familie te va consulta prin telefon și va decide ce este cel mai 

bine în situaţia ta. 

o Va trebui să rămâi acasă în carantină. 

SAU 

o Vei primi o programare pentru a merge la consultaţie. 

• Ai alte neplăceri, ai nevoie de reţete noi etc? Contactează-ţi medicul de 

familie mai întâi prin telefon.  

De Dienstverlening 

Serviciile către populaţie 

• Serviciul Populaţie (măsuri până în 5 aprilie inclusiv) 

o Cel mai bine va trebui să iei legătura prin site-ul primăriei (de 

stadswebsite) și telefonic atât pentru Centrul Administrativ cât și 

pentru centrele de servicii.    

o Trebuie chiar să fi prezent? Atunci fă-ţi o programare online sau 

via Gentinfo. Programările sunt posibile numai lunea, marţea, 

miercurea și vinerea dimineaţa între orele 9 și 12:30. 

o La Ghișeul Migraţie și Infopunt Migraţie nu este posibilă 

programarea sau libera intrare. Ghișeele se pot contacta prin 

telefon și e-mail.  

 

http://www.stad.gent/corona
http://www.stad.gent/corona
javascript:void(0)
mailto:gentinfo@stad.gent
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/huisarts
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/burgerzaken
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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▪ Pentru Ghișeul Migraţie : 09 266 71 50 

și loketmigratie@stad.gent.  

▪ Pentru Infopunt Migraţie: 09 266 71 40 

și infopuntmigratie@stad.gent. 

o Centrul Mobil de Servicii și Centrele administrative Muide-

Meulestede și Sint-Kruis-Winkel sunt închise. 

o Declaraţii specifice 

▪ Pentru declarea unei nasteri nu veniţi la ghișeu. În 

maternitate primesti  formularele necesare. Le completezi și 

le trimiţi prin e-mail la adresa de e-mail 

geboorten@stad.gent. Recunoașterea se face ulterior.  

▪ Pentru declararea unui deces, faceţi cu sigurantă o 

programare.  

• Centrele de bunăstare / protecţie ale OCMW-ului (masuri până pe 19 

aprilie inclusiv) 

o Ai deja un dosar? Contactează-ţi pe cât posibil prin telefon sau e-

mail asistentul social. 

o Dacă nu reușești să iei legatura prin telefon sau e-mail, vino atunci 

la birouri de luni până vineri între orele 8.30 și 12.30 și între orele 

13.30 și 17. Birourile sunt deschise, dar au o capacitate de lucru 

limitată. 

o Noi anulăm toate programările, atât cele fixe, cât și vizitele la 

domiciliu. Asistenţii sociali vor lua legătura telefonic pe cât posibil.  

o Noi vom plăti mai departe ajutoarele. Ne vom ocupa și de noile 

cereri de ajutor.  

• Centrele locale de servicii (măsuri până pe 13 aprilie inclusiv) 

o Cele 11 centre locale de servicii ale primăriei orașului Gent sunt 

închise, iar activităţile lor sunt sistate.   

o Noi vă punem la dispoziţie următoarele servicii: 

▪  sprijinul localnicilor vulnerabili prin vizitarea la domiciliu de 

catre angajaţi sau prin contact telefonic.  

▪ Livrarea la domiciliu a hranei. 

• Centrele de îngrijire [azile] (măsuri până pe 13 aprilie inclusiv) 

o Cele 5 Centrele de îngrijire din Gent sunt închise. Nu sunt bineveniţi 

vizitatorii, în afara îngrijitorilor și voluntarilor înregistraţi pentru și 

de către centrul de îngrijire.  

• De Buurtcentra [Centrele de locuitori] și Open Huizen [Case Deschise] 

(până pe 19 aprilie inclusiv) 

o Toate Buurtcentra en Open Huizen sunt închise.  

o Het Open Inloophuis [Casa Deschisă pentru grupuri de interes 

comun] în Buurtcentrum Gentbrugge poate fi contactată telefonic 

o  între orele 8.30 și 12.30 și între 13.30 și 17 de luni până vineri la 

numărul de telefon 0478 93 25 73. 

o Centrele sunt deschise pentru organizaţiile parteneriale ce distribuie 

alimente din acele locuri. Ei respectă toate normele de sigurantă.  

mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
mailto:geboorten@stad.gent
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Huwelijken 

Căsătoriile 

• Schimbaţi data căsătoriei la o data ulterioară. Serviciul de Stare Civila va 
lua legatura cu tine.  

• În cazul în care căsătoriile trebuiesc totuși oficiate pe bază de motive 

întemeiate,  atunci pot fi prezente numai următoarele persoane: 
o Mirii 

o 2 martori 
o 1 fotograf   

și în acest caz va trebui să menţineţi distanţa de 1,5m între voi.  

Begraafplaatsen 

Cimitire 
• Se oficiază înmormântări, dar pot fi doar maximum 20 de persoane 

prezente. 

o Păstraţi destulă disţantă între oameni. 

o Păstraţi destulă distanţă între oameni și angajaţii pompelor funebre 

și cei primariei Orașului Gent. 

• Comemorările le amânăm. 

• Biroul din cimitirul Westerbegraafplaats este închis. 

Afval  

Deșeul 

• IVAGO ridică deșeurile casnice și deversările precum[programul deja 

stabilit] de vaste planning . Scoateţi deșeurile la ușă ca și înainte.   

• Parcurile de reciclare sunt închise.  

Geloof 

Centre de cult 

• Toate centrele de cult (moschee, biserici…) sunt închise publicului. Numai 

serviciile funerare sunt posibile doar în cerc restrans.  
 

Kinderopvang  

Centre de îngrijire a copiilor[Kinderopvang] 

• Tineţi-vă copiii pe cat posibil acasă. Acesta este apelul Consiliului Naţional 

de Securitate.  

• Dacă din această cauză copilul tau nu merge la grădinită, creșă sau 

îngrijitoare, atunci nu trebuie să plătesiti pentru perioada 14 martie și 5 

aprilie și nici nu trebuie să iţi iei zile libere (de înlocuire) 

• Părinţii care trebuie să meargă în continuare la muncă, cu siguranţă cei 

ocupaţi în [sectoare cruciale și servicii esenţiale] de cruciale 

sectoren en essentiële diensten  iși pot încă aduce copiii lor la 

grădiniţele, creșele și îngrijitoarele gestionate de Orasul Gent. 

•  Ai întrebări? Ia legătura cu kinderopvang@stad.gent. 

https://www.ivago.be/nl/particulier/afval/ophaling
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentiële%20diensten.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentiële%20diensten.pdf
mailto:kinderopvang@stad.gent
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Onderwijs 

Învăţământul 

• ţineţi-vă copiii pe cat posibil acasă. Acesta este apelul Consiliului Naţional 

de Securitate. 

• In tot învăţământul preșcolar, primar și gimnazial nu se mai predau cursuri 
din cauza acestui acestei situaţii. 

• La școli există centru de primire pentru copiii ai căror părinţi trebuie să 
meargă la muncă  

o în sistemul de asistenţă medicală,  
o în[sectoare publice esenţiale] essentiële publieke sector  
o sau pentru părinţii care nu au nicio altă posibilitate în afară de a-și 

lăsa spre îngrijire copiii la bunici.  

Mobiliteit 

Mobilitate 

• Transportul în comun rămâne activ. Consultaţi adresa de web pentru De 

Lijn [transport public rutier] și NMBS [căi ferate] pentru a afla serviciile 

puse la dispoziţie și limitează-te la călătoriile strict necesare. Nu mai este 

posibilă plata în numerar în autobuz sau tramvai sau la casele de 

abonamente. Urcaţi-vă prin usa din spate.  

• Poţi încă să iţi repari bicicleta la Fietsambassade. Ei îi vor ajuta pe cei ce 

au nevoie de o  bicicletă pentru deplasări necesare. Acest lucru se poate 

face prin programare la numarul de telefon 09 266 77 00.  Fietspunten și 

Fietsendepot se închid.  

• Serviciile shuttle între Park & Ride Watersportbaan și Weba/Decathlon și 

centru se menţin.  

• Puteţi să vă folosiţi pe mai departe de serviciile de tip share pentru mașini, 

biciclete și trotinete pentru deplasările necesare. Acest lucru nu este 

interzis.  

Lage-emissiezone (LEZ) 

Zone de emisie scăzută (LEZ) 

• Orașul Gent adaptează regulile privitoare zonelor cu emisie scăzută 

începând de la data de 18 martie până cand guvernul federal stopează 

măsurile luate privitoare la Corona. Camerele înregistrează încă vehiculele 

ce comit contravenţiuni, dar nu vei primi amendă. Astfel orașul dorește să 

sprijine la maximum pe toţi cei ce sunt implicaţi pentru îngrijirea și 

sănătatea altora.   

• Ești în posesia unui abonament de o zi LEZ [Dagpas] sau ai cumpărat un 

abonament pentru o mai lungă perioadă, dar din cauza măsurilor 

anticorona nu mai vi în Gent? Solicită rambursarea plăţii prin e-mail către 

lez@stad.gent cu menţionarea numărului de înmatriculare și data 

permisului zilnic sau perioadei de valabilitate a abonamentului. 

Menţionează dacă dorești rambursarea sumei sau doresti folosirea 

permisului de o zi sau a abonamentului pentru o dată ulterioară.  

Trebuie să iţi anulezi permisul de o zi sau abonamentul din timp. Dacă, de 

exemplu, ţi-ai cumpărat tichetul de o zi sau abonamentul pe o anumită 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentiële%20diensten.pdf
tel:092667700
mailto:lez@stad.gent
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perioadă pentru luna aprilie 2020 pentru a accesa zona LEZ, atunci va 

trebui să îl anulezi cel târziu pe 31 martie 2020.  

 

• Ai întrebări în legatură cu LEZ?  

o Ne poţi contacta la numarul de telefon 09 210 10 30 sau poţi pune 

întrebarea prin e-mail către lez@stad.gent.  

o Dorești o programare? Fă-ţi astfel programarea online. 

Handel en horeca 

Comerţ și horeca 

• Care rămân deschise?  

o Magazine alimentare (și magazinele de noapte până la ora 22u) 

o Magazine pentru hrana și îngrijirea animalelor 

o Farmacii 

o Chioșcuri de ziare 

o Benzinării și furnizorii de combustibili 

o Bănci și oficii poștale 

o Spălătorii 

o Garaje (numai pentru reparaţii urgente) 

• Care sunt închise?   

o Toate celelalte magazine (neesenţiale) (cum ar fi magazinele de 

îmbrăcăminte, de încăltăminte, bricolaj, spălătorii auto, magazine 

pentru electrocasnice) rămân închise pe durata weekend-ului dar și 

în timpul săptămânii.                                                        

o Cafenele și restaurante  

o Pieţe 

o Saloane de înfrumuţesare și solarii 

• În magazinele de tip supermarkt trebuie să ţineţi cont de următoarele 

indicaţii:  

o O persoană pe 10m² în magazin. 

o Poţi rămâne doar maximum 30 minute în incinta magazinului 

o Asteaptă afară dacă este prea aglomerat. 

o Aprovizionarea și producţia alimentară de desfăsoară în mod 

normal. Prin urmare nu trebuie să iţi faci provizii, cumpăra deci doar 

ce ai nevoie.   

Werken en ondernemen 

Munca și firmele 
• Ai tu însuţi o afacere horeca?  

o Va trebui să închizi, dar livrarea sau ridicarea mărfii este posibilă 

între orele 7 și 22. 
o Aceasta înseamnă că frituren [chioșcuri de cartofi prăjiţi]/chioșcurile 

de sandwichuri/restaurante s.a.m.d. pot livra clienţilor hrană în 
sistem de autoservire sau livrare acasă. Respectaţi pentru 
aceasta regulamentele de igienă și evitaţi cozile de asteptare.  

o Consumul băuturilor sau a hranei la faţa locului nu este 
permis. Nici pe terase. Este interzisă amplasarea de mobilier de 

terasă pe domeniul public.  

tel:092101030
mailto:lez@stad.gent
https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone-2020/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
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o În concret, aceasta înseamnă că trebuie să îndepărtaţi în 
totalitate terasa de horeca de pe stradă.  

o Foodtrucks-urile sunt interzise, cu excepţia celor ce oferă hrană 

completă la pachet (deci nu vânzare de îngheţată sau gofre). 
 

• Poţi obţine sprijin în cazul în care firma ta intră în stare de dificultate din 
cauza măsurilor împotriva coronavirusului?  

o Atât federale regering  [guvernul federal] cât și Vlaamse 

regering  [guvernul flamand] a elaborat măsuri de sprijin în cazul 
în care societatea pe care o deţii se confruntă cu dificultăţi din cauza 

coronavirusului, așa cum ar fi  hinderpremie [premiul de 
restricţionare]. Informaţii suplimentare găsiţi pe site-ul Vlaio.be. 

o Primăria orașului Gent vine și ea cu o serie de măsuri.  

▪ Primăria acordă, de exemplu, amânarea plăţii de catre firme a 
tuturor impozitelor pentru anul 2020 până la data de 30 

septembrie 2020.  
▪ Pentru firmele ce nu iși pot continua activitatea (terase, 

reclame fixe pe marginea drumurilor, taxe de loc, ...) 

impozitulnu va trebui să fie platit începând cu data de 13 
martie atât timp cât măsurile sunt încă în vigoare.  

▪ Primăria orașului Gent analizează în momentul de fată și alte 
măsuri suplimentare de sprijin economic. De îndată ce vom 

primi mai multe informaţii, vi le vom comunica.  
 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Cultură, sport și timp liber 

• Anulăm toate activităţile (de tineret) și evenimentele până pe data de 5 

aprilie inclusiv.  

• și taberele de activităţi și activităţile organizaţiilor de tineret sunt anulate 

în vacanţa de Paste.  

Gent Helpt: Extra hulp van vrijwilligers 

Gent Ajuta: Ajutor suplimentar de la voluntari 
• Primăria orasului Gent centralizează solicitările de ajutorare pe perioada 

crizei de coronavirus pe website-ul Gent Helpt. [Gent Ajuta]. 

• Dorești să iţi ajuţi vecinii? Poţi să descarci această kaartje [=vedere / 

mesaj] pe care să o pui la geam sau să o pui în posta vecinilor. Așa ei vor 

ști ca pot apela la tine.  

• Ai tu însuţi nevoie de ajutor? Poţi descărca această kaartje [= vedere / 

mesaj] și să o aplici în geamul tău sau să o pui în cutia postală a vecinilor, 

în așa fel încât ei să afle repede că te-ai putea folosi de puţin ajutor.  

• Departamentul primăriei orașului Gent  pentru [îngrijirea seniorilor] 

Ouderenzorg vă solicita semnalarea situaţiilor critice în cazul bătrânilor la 

numarul de telefon 09 266 91 39 sau via  

communicatie.ouderenzorg@stad.gent. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://vlaio.be/nl/nieuws/coronacrisis-bijkomende-maatregelen-om-bedrijven-te-ondersteunen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0
http://www.stad.gent/genthelpt
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_ikhelpje.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20_00035_Kaartje_NL_wiljemehelpen.pdf
mailto:communicatie.ouderenzorg@stad.gent
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Politie  

Poliţia 

• Ghișeele de primire sunt închise, dar cele 2 mari secţii de poliţie sunt 
deschise de la ora 8 până la ora 16:30. 

o Algemeen Politiecentrum Gent (Ekkergem) [Centrala Generală de 

Poliţie] 
o Commissariaat Gent Centrum [Comisariatul de Poliţie Centrum] 

 
• Declaraţiile / plângerile neurgente  vă rugăm oricum să le amânaţi.  

o O serie de declaraţii / plângeri neurgente le puteţi efectua pe adresa 

de web  Police-On-Web. De exemplu furtul de biciclete, biciclete 
motorizate, furt de magazine, daune și grafitti. 

• Daca va aflaţi în situaţie de urgenţă, apelaţi în continuare la [numărul de 
urgenţă]  noodnummer 101 sau 112. 

• Aţi observat cum că un magazin, restaurant sau cafenea nu urmează 

regulamentul instituit de guvern și rămâne încă deschis, atunci puteţi 
anunta la numărul de telefon 09 266 61 11 sau prin adresa de e-mail via 

meldpunt@politie.gent.be.   
 

https://www.politie.be/5415/contact/diensten/onthaal-apg-ekkergem
https://www.politie.be/5415/contact/commissariaten/gent-centrum
https://www.politie.be/nl/e-loket
mailto:meldpunt@politie.gent.be
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Aanpassingen van de maatregelen 7 april 2020 

Actualizarea măsurilor din 7 aprilie 2020 

Bibliotheek 

Biblioteca 

• Biblioteca este închisă. Poţi returna cărţi la Krook ( Filiala centrală) sau la biblioteca 

cartierului în care locuiești. Acest lucrul se poate face numai prin depunera cărţilor în cutia de 

returnare a cărţilor. Nu  este permisă intrarea în bibliotecă. Va trebui să citești acasă. Nici 

studiul sau folosirea computerelor nu este permise în bibliotecă.  

• Poţi împrumuta o carte doar dacă o rezervi online. Vei primi o confirmare cum că iţi vei putea 

ridica rezervarea de la bibliotecă.  

Dienst Burgerzaken 

Serviciul Evidenta Populaţiei 

◾Poţi merge acolo numai dacă ai o programare. Atentie! Poţi face o programare numai în cazuri de 

urgenţă ce nu se pot rezolva online.  

◾Următoarele ghișee sunt deschise: AC Zuid [centrul Administrativ Zuid] și centrul de servicii 

[dienstencentra] în Gentbrugge, Nieuw-Gent, Sint-Amandsberg și Wondelgem sunt deschise lunea, 

marţea, miercurea și vinerea în cursul dimineţii (între orele 9 și 12.30).  

◾Drongen, Ledeberg, Mariakerke, Oostakker, Sint-Denijs-Westrem și Zwijnaarde sunt deschise lunea, 

miercurea și vinerea în cursul dimineţii (între orele 9 și 12.30). 

◾ Primăria Gent încearcă pe cât posibil să rezolve mai multe lucruri online. 

 ◾Aveți un nou-născut? Declararea nașterii se face numai digital (nu la ghișeu) sau direct la spital. În 

maternitate vei primi toate formularele necesare. Le completezi și apoi le trimiţi prin e-mail 

la  geboorten@stad.gent.  Recunoașterea se va face ulterior.  

◾ Oficierea căsătoriilor se poate desfășura pe mai departe, dar doar în prezenţa persoanelor ce se 

căsătoresc și a martorilor.  

◾Jubileuri și sărbătoriţii centenarului (vârstă de 100 de ani): pană pe 19 aprilie nu se mai serbează și 

nu se mai fac vizite la domiciliu.  

Het Gentinfopunt  

Punctul de informare Gent 

Het Gentinfopunt la ghișeul din AC Zuid: luni, marţi, miercuri și vineri de la orele 9 la orele 12.30.  

Închis joia, sâmbăta și  duminica. 

mailto:geboorten@stad.gent
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Poţi merge făra programare la ghișeul GentinfoPunt pentru următoarele situaţii: 

• Ridicarea sacilor de gunoi prin intermediul bonurilor din cadrul corecţiei sociale  

• Achiziţionarea cupoanelor de taxi 

•  Ștampilarea  documentelor pentru șomajul parţial. (Mențiune: A nu se confunda cu 
documentele pentru șomajul temporar) 

• Incărcarea contorului de buget (budgetmeter) 

Psychisch welzijn:  

Serviciul de bunăstăre psihică: 

Iţi este puţin greu?  Ai stări de anxietate, intri din când în când în panică sau ai gânduri negre?  
 
Acest filmuleţ iţi oferă niște idei într-un limbaj simplu. Astfel rămâi sănătos din punct de vedere 
mental în perioada aceasta:  
 
Iţi faci griji despre criza virusului corona? Ai vreo întrebare asupra  Stării generale de sănătate? Poţi 
suna atunci la CAW Gent [ Centru pentru Bunăstare Generală] 
: 09 265 04 00. Poţi trimite și un e-mail sau să intri în sesiune de chat cu CAW-ul. Există și un filmuleţ 

pe website  . https://www.caw.be/contacteer-ons/  
 
Cauţi ajutor psihologic? Poţi intra în sesiune chat sau suna la Tele-Onthaal Via https://www.tele-
onthaal.be/ sau poţi sună la 106.  
În fiecare seară de la ora 18 pană la ora 23 și miercurea și duminică după-amiaza începând de la ora 
15 
 

Aici poţi găsi câteva idei acordate de o psihoterapeută surdo-mută Goedele De Clerck în  
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck   
(cum să controlezi stresul în timpul crizei corona) 
 
Cauţi alt ajutor psihologic? Pe această pagină găsești o  listă cu iniţiative și contacte în Gent. 

 

De Dienst Kinderopvang  

Serviciul de îngrijire a copiilor 

De Dienst Kinderopvang al Primăriei orașului Gent oferă pe timpul vacanţei de Paște servicii de 

îngrijire pentru un grup specific de copii: 

• copiii ai căror parinţi lucrează în sectoare cruciale 

• copiii cu situaţii familiale dificile 

• copiii vulnerabili din punct de vedere social sau medical  
 

Acești copii pot merge la locul de îngrijire de la școală sau la un loc de îngrijire organizat prin iniţiativa 

Primăriei orașului Gent. Nu contează unde urmează copiii școala. Centrul este deschis de la ora 7 

pană la ora 18. Centrul de îngrijire pentru situații de urgenţă este  gratuit. 

https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
https://www.youtube.com/watch?v=2FyHfeXa1FU&t=11s&fbclid=IwAR3FHIJ28kujMarXp2GVnbVIz0_gLcXTSBPzYg9Ja7sx5d3oadSXIg0zmCo
tel:092650400
https://www.caw.be/contacteer-ons/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.tele-onthaal.be/
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/hoe-omgaan-met-stress-bij-corona-goedele-de-clerck
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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Părinţii care doresc să apleleze la aceste centre de urgenţă pe parcursul vacanţei de Paște se pot 

inscrie pană în ultima zi de vacanţă.  

Mai multe informaţii și  înscrieri găsiţi pe site-ul: https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-
paasvakantie 
Aveţi o întrebare urgentă? Trimiteţi un e-mail la adresa:  buitenschoolse.kinderopvang@stad.gent 
 

Huisvuil 

Gunoiul menajer 

 Planurile de înlocuire a sacilor de gunoi menajer galbeni cu cei verzi este amânată. IVAGO va ridica 

sacii de gunoi galbeni cu imprimeu roșu până pe 1 iulie. Livrarea sacilor de gunoi menajer verzi la 

magazine de tip supermarket și magazinele de proximitate este în plină desfășurare.  

și pentru familiile ce se folosesc de (containere cu chip sau de centre de sortare subterane) 

modificarea tarifului este amanată. Noile tarife se vor aplica începând cu 1 iunie.  

Mobiliteit 

Transportul în comun: 

Serviciile de tip shuttle dintre  park and rides  Watersportbaan și Weba/Decathlon și centru (naveta 

intre  parcările de tip park & ride si centru) vor funcţiona de luni pană vineri conform următorului 

program:  

• De la ora 7 pană la ora 10 : la fiecare 15 minute. 

• De la ora 16 pană la ora 19: la fiecare 15 minute. 
 
În afara acestor ore serviciile shuttle (de naveta) nu funcţionează. 
Autobuzele turistice nu funcţionează.  

Parkeren 

Parcarea 

Din data de 23 martie pană în 19 aprilie nu se efectuează controlul parcărilor cu plată în Gent. 

Atenţie: Toate celelalte reguli răman valabile și sunt controlate. De exemplu: locurile pentru riverani 

apartin riveranilor, este interzisă parcarea pe pistele de biciclete sau pe trecerea de pietoni, iar 

parcarea în zona pietonală rămâne interzisă.  

LEZ 

LEZ:  Zona de Emisie Scăzută: 

În (LEZ) Lage Emissie Zone camerele de luat vederi rămân active, dar momentan nu se mai aplică 

amenzi. Această măsură a intrat în vigoare din data de 18 martie și este valabilă până când măsurile 

luate de guvernare se vor mai relaxa. Dacă intri cu un vehicul nepermis pentru zona LEZ, atunci nu vei 

primi o amendă.  În schimb vei primi o scrisoare informativă. Primăria orașului Gent dorește în 

această manieră să sprijine toţi oamenii ce efectuează deplasări esenţiale pentru a se implica în 

ingijirea și sănătatea  celorlalți.  

https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
https://stad.gent/inschrijven-noodopvang-paasvakantie
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Buitenland 

Străinătate 

Am nevoie de un permis de trecere pentru a-mi vizita partenerul în străinătate? 

Nu. Trebuie să ai totuși un act de identitate și o dovadă că persoană pe care  dorești să o vizitezi este 

partenerul / partenera ta. Acesta poate fi un document semnat de tine și de partener. Acolo este 

menţionat că sunteţi parteneri. 
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UPDATE FAQ 18/05/2020 

ACTUALIZARE FAQ [Întrebări adresate frecvent]18/05/2020 
 

Snelzoeker: wanneer is wat open in Gent?  

Căutare rapidă: când şi ce este deschis în Gent? 

Acest tabel nu este complet, fiind actualizat în mod regulat. 

CATEGORIA ÎN CURSUL SĂPTĂMÂNII ÎN WEEKEND 

Farmacii DA DA 

Arhiva Gent NU NU 

Brutării DA DA 

Biblioteci 
Numai colectare şi returnare de 
cărţi, rezervare obligatorie!  NU 

Centre comunitare [buurthuizen] NU NU 

Cafenele (inclusiv terase) NU NU 

Campingul Blaarmeersen NU NU 

Spălătorie auto (carwash) DA DA 

Cinematografe NU NU 

Parcuri de reciclare DA DA 

Adăposturi pentru animale NU NU 

Magazin produse alimentare 
pentru animale DA DA 

Parcuri de animale/ferme 
pentru copii DA DA 

Discoteci NU NU 

Magazine de bricolaj DA DA 

Drogherii DA DA 

Săli de fitness NU NU 

Magazine de cartofi prăjiţi Doar la pachet Doar la pachet 

Săli de petreceri NU NU 

Autoservice-uri DA DA 

Cluburi de golf DA DA 

Hoteluri şi alte locuri de cazare 
DA, dar fără acces la 

bar/restaurant/spaţii de recreere. 
Room-service-ul este permis. 

DA, dar fără acces la 
bar/restaurant/spaţii de recreere. 

Room-service-ul este permis. 

Saloane de coafură  DA, cu programare DA, cu programare 

Magazine de confecţii şi 
încălţăminte DA DA 

Magazine de presă DA DA 
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CATEGORIA ÎN CURSUL SĂPTĂMÂNII ÎN WEEKEND 

Pieţe agroalimentare DA DA 

Muzee DA DA 

Magazine de noapte Până la ora 22 Până la ora 22 

Mercerii DA DA 

Case Deschise [open huizen] NU NU 

Operă şi teatru NU NU 

Restaurante (inclusiv terase) 
NU, numai serviciul de livrări la 

domiciliu, luat la pachet din 
restaurant şi drive-in sunt permise. 

NU, numai serviciul de livrări la 
domiciliu, luat la pachet din 

restaurant şi drive-in sunt permise. 

Saloane de cosmetică DA, cu programare DA, cu programare 

Centre comerciale DA DA 

Măcelării DA DA 

Locuri de joacă (inclusiv parcuri) NU NU 

Săli de sport (inclusiv pentru 
antrenament personal) NU NU 

Magazine cu produse locale 
‘Stadswinkel’ DA NU 

Magazine de stofe DA DA 

Supermarketuri DA DA 

Benzinării DA DA 

Magazine de plante şi flori DA DA 

Servicii de livrare la domiciliu DA DA 

Spălătorii de rufe DA DA 

 

Dienstverlening Stad Gent 

Serviciile administrative ale Primăriei din Gent 

Kan ik mijn adreswijziging nog doorgeven? 

Mai pot să declar schimbarea adresei? 

Da, mai este posibil însă numai online. Din data de 4 mai, poliţia va face din nou controale la 
domiciliu. 
 

Hoe maak ik een afspraak om langs te komen in het AC Zuid of een dienstencentrum? 

Cum să-mi fac o programare la AC Zuid [Centrul administrativ Zuid] sau la un centru 
local de servicii? 

Momentan, se pot face din nou programări pentru AC Zuid sau un alt centru local de servicii. Vă 
puteţi programa online sau prin Gentinfo. 
 
Puteţi merge numai cu programare,  în următoarele zile: 

https://extra-web-04.extranet.cevi.be/eloket/Formulier.aspx?FormId=227506&tnr_site=35
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/dienstverlening/maak-een-afspraak-bij-een-loket
https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/gentinfo-contact-met-stad-gent
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• Luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 9:00 – 12:30  
şi între orele 14:00 – 16:00. 
 

De asemenea puteţi merge cu programare şi seara: 
• Luni seara , între orele 16:30 - 19:00, la centrele de servicii mai mici: Drongen – Mariakerke – 

Oostakker – Sint-Denijs-Westrem – Wondelgem – Zwijnaarde. 
• Marţi seara între orele 16:30 – 19:00  la AC Zuid. 
• Marţi seara între orele 16:30 - 19:00 la centrele de servicii mai mari: Gentbrugge – Nieuw 

Gent – Sint-Amandsberg - Wondelgem. 
 

Joia, sâmbăta şi duminica sunt închise atât AC Zuid, cât şi celelalte centre de servicii.  

Centrele de servicii Muide-Meulestede şi Sint-Kruis-Winkel sunt închise în fiecare zi. 
 

Hoe verloopt de dienstverlening aan het GentinfoPunt AC Zuid op dit moment? 

În ce mod furnizează GentinfoPunt AC Zuid servicii în această perioadă? 

Aveţi o programare la Dienst Burgerzaken [Serviciul de evidenţă a populaţiei] în AC Zuid? Mergeţi mai 
întâi la GentinfoPunt [Punctul de informare Gent], într-una din următoarele zile: luni, marţi, miercuri şi 
vineri între orele 9:00 – 12:30. 

 
Nu aveţi programare? În acest caz puteţi merge la GentinfoPunt, într-una din următoarele zile: luni,  
marţi, miercuri şi vineri între orele 9:00 – 12:30 pentru următoarele servicii: 
 

• Ridicarea sacilor de gunoi pe baza bonurilor acordate în cadrul programului de corecţie socială 

• Achiziţionarea cupoanelor de taxi 

• Ștampilarea  documentelor pentru șomajul parţial. (Atenție! A nu se confunda cu documentele 
pentru șomajul temporar) 

• Încărcarea cardului de contor de buget 
 

Kan ik nog terecht bij Loket Migratie en Infopunt Migratie? 

Mai pot să contactez Loket Migratie [Biroul de imigrări] și Infopunt Migratie [Punctul 
de informare privind imigrația]?  

Puteți face din nou o programare la Loket Migratie pentru solicitarea, colectarea și reînnoirea 
permiselor electronice de ședere permanentă și a documentelor de ședere temporară temporară 
(cardul portocaliu). 
 
Toate celelalte servicii sunt oferite online. Pe site-ul orașului  veți găsi o listă generală a serviciilor 
online temporare. 
 
Infopunt Migratie este închis. Puteți însă suna sau trimite un e-mail. 

• Loket Migratie: 09 266 71 50 şi loketmigratie@stad.gent 
• Infopunt Migratie: 09 266 71 40 şi infopuntmigratie@stad.gent 
 
 

mailto:loketmigratie@stad.gent
mailto:infopuntmigratie@stad.gent
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Is de Stadswinkel open? 

Este deschis magazinul de produse locale ‘Stadswinkel’? 

Magazinul ‘Stadswinkel’ este deschis (de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00). 
 
Magazinul ‘Van Eyck’ la subsolul turnului Belfort este deschis conform programului normal de lucru 
(în fiecare zi între orele 10:00 – 18:00). 
 

Gaan huwelijken in het stadhuis nog door? 

Nunțile programate la primărie sunt anulate? 

Nunta poate fi amânată până la o dată ulterioară fără costuri suplimentare.  
Doriţi să organizaţi totuşi nunta? La ceremonie pot participa maxim 30 de persoane inclusiv ofiţerul 
de stare civilă, mirii și eventualii martori. 
 

Wat met religieuze huwelijken, uitvaartplechtigheden en gebedshuizen? 

Care sunt reguliile pentru căsătorii religioase, înmormântări și lăcașuri de cult? 

• Este permisă organizarea căsătoriilor religioase. Pot fi prezenți doar mirii, martorii acestora 
și reprezentantul de cult care oficiază căsătoria. 

• Ceremoniile funerare vor fi organizate doar într-un cerc restrâns (doar familia). La ceremonie 
pot participa maxim 30 de persoane, cu condiția respectării regulilor de distanțare socială. 

• Lăcașurile de cult nu organizează deocamdată servicii religioase. Nicio comunitate de 
credință nu organizează momentan adunări. 

 

Hoe gebeurt de aangifte van een geboorte? 

Cum trebuie declarată o naștere? 

Nașterea nu se poate declara la spital. Declarația naşterii trebuie făcută la un ghișeu. În cazul în care 
preferaţi să nu vă deplasaţi la AC Zuid sau la un alt centru de servicii, puteți declara naşterea printr-
un formular disponibil la secţia de maternitate. 

Samenleven, Welzijn en Gezondheid 

Coabitare, Bunăstare şi Sănătate 

Zorgt de Stad Gent voor mondmaskers? 

Distribuie oraşul Gent măşti de protecţie? 

Da, fiecare locuitor al oraşului Gent care are vârsta de peste 12 ani va primi gratuit, în cutia poştală, o 
mască de protecţie. Măștile sunt confecţionate din bumbac 100%, au două straturi și sunt 
reutilizabile. Le puteți spăla la 60 de grade. Acestea vor fi livrate la sfârșitul lunii mai, pentru a fi 
distribuite prin poștă la domiciliul locuitorilor din Gent. 
 
Măștile sunt fabricate conform standardelor FOD [Serviciul Public Federal de Sănătate Publică]. 
Acestea sunt prevăzute cu o deschidere în partea de jos pentru plasarea unui filtru de pânză. Masca 
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poate fi utilizată corect şi fără acest filtru de pânză. Mai multe informații despre filtre vor urma în 
curând. 
 
Şi dvs. puteţi să vă confecţionaţi acasă o astfel de mască. Cum procedaţi? Mai multe informații în 
acest sens găsiţi aici: www.maakjemondmasker.be. Pentru aceasta nu aveţi  nevoie de maşină de 
cusut. 
 
Măștile de protecţie pot fi de asemenea achiziţionate în farmacii şi supermarketuri.  
Nu aveţi încă o mască de protecţie şi nu puteţi să vă confecţionaţi una? În acest caz puteţi să folosiţi 
o eşarfă sau o bandană pentru a vă acoperi gura si nasul. 
 

Zijn de lokale dienstencentra van de Stad Gent open? 

Sunt deschise toate centrele locale de servicii din Gent? 

Toate centrele de servicii din oraşul Gent sunt închise până în 7 iunie inclusiv.  
 
Vă rugăm să reţineţi: prestările de servicii nu au încetat. Angajaţii noştri oferă sprijin locuitorilor mai 
vulnerabili din cartiere, prin vizite la domiciliu sau telefon. De asemenea mese calde pot fi livrate la 
domiciliu. Toate activităţiile sunt suspendate. Spaţiile de întâlnire sunt închise.  
 

Zijn de woonzorgcentra in Gent open? 

Sunt deschise centrele de îngrijire rezidențială din Gent? 

Începând din 18 mai, centrele de îngrijire rezidențială permit din nou vizite limitate, cu condiţia ca 

siguranța rezidenților, vizitatorilor și a personalului să fie garantată. Centrele de îngrijire vor stabili 

însă dacă şi când pot veni vizitatori și modul în care se desfășoară vizita. Contactați centrul de 

îngrijire rezidențială pentru a afla dacă puteți vizita unul dintre rezidenți. 

Kan mijn kind nog naar school gaan? 

Mai poate merge la școală copilul meu? 

Lecțiile și activitățile şcolare vor fi reluate pentru elevii din clasa I-a, a-II-a și a-VI-a din şcoala primară 
și anul VI din învățământul gimnazial. 
Copiii care încă nu încep școala, pot fi supravegheați la scoală, numai dacă părinții: 

• lucrează în sectorul asistenței medicale și/sau alt serviciu de asistenţă socială; 

• lucrează într-un sector public esențial. 

• nu au altă opțiune decât să-şi lase copiii în îngrijirea bunicilor, indiferent de vârstă acestora. 

Studenten 

Studenţi 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 

Momentan sunt la căminul studenţesc. Pot să mă întorc la părinți? 
Studenții trebuie să-şi aleagă o reședință permanentă. Puteți rămâne la cămin sau puteți să staţi cu 

http://www.maakjemondmasker.be/
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20200318_LIJ_lijst%20van%20cruciale%20sectoren%20en%20essentie%CC%88le%20diensten.pdf
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părinții în perioada de criză. 
 
 
 

Ik ben momenteel op mijn kot, mag ik terugkeren naar mijn ouders? 

Sunt deschise universitățile și colegiile? 

Nu, universitățile și colegiile sunt închise. Cursurile se desfășoară online.  
 

Zijn universiteiten en hogescholen open? 

În ce cazuri mai pot merge la căminul studențesc? 

Regula de bază rămâne valabilă: 
• Încercaţi pe cât posibil să alegeți aceeași ‘bulă socială’ şi să studiați în același loc în timpul  

sesiunii de examene. 
• Aveți voie să mergeţi la căminul studențesc pentru a vă lua propriul material de curs. 

•  Aveți voie să mergeţi la căminul studențesc dacă contractul de închiriere expiră şi 
trebuie să vă mutaţi urgent. Respectați întotdeauna distanțarea socială. Amânați-vă mutarea 
dacă nu este urgent. 

Vă întoarceți la căminul pentru sesiunea de examene? După 18 mai aveți cursuri? Atunci respectați 
aceste recomandări timp de 14 zile. Nu vă întoarceți acasă. 

Mai aveţi şi alte întrebări legate de studenții care stau în cămine? 
Citiți întrebările frecvente de pe site-ul Kotatgent la rubrica: întrebări adresate frecvent pentru 
studenţii din căminele studenţeşti în perioada crizei cauzate de coronavirus. 

 

IVAGO [Asociație inter-municipală pentru gestionarea deșeurilor]  

Zijn de recyclageparken open? 

S-au deschis parcurile de reciclare a deşeurilor? 

Următoarele 5 parcuri de reciclare sunt deschise: 

• Gent - Proeftuinstraat 
• Gent - Maïsstraat (prin Gaardeniersweg) 
• Gentbrugge - Jan Samijnstraat 
• Drongen - Koninginnelaan 
• Oostakker – Lourdesstraat 
 
În parcul de reciclare Gentbrugge pot intra maxim 7 maşini. În celelalte parcuri de reciclare pot intra 
maxim 12 maşini. Mai multe informații găsiți pe site-ul Ivago.  

https://stad.gent/nl/student-gent/nieuws-evenementen/richtlijnen-kotstudenten-tijdens-blok-en-examenperiode
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
https://stad.gent/nl/student-gent/kotatgent/faq-voor-kotstudenten-tijdens-de-coronacrisis
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Mobiliteit 

Mobilitate 

Kan ik het openbaar vervoer blijven gebruiken? 

Pot să folosesc în continuare transportul public? 

Da, transportul public funcționează în continuare. Verificați site-urile diferitelor companii de 
transport pentru ofertele disponibile. Deplasați-vă doar când este absolut necesar. Nu puteți plăti în 
numerar, în autobuze, tramvaie și ghişeele companiei de transport public De Lijn. Urcarea în mijlocul 
de transport se face pe uşa din spate. 
Atenție: toți călătorii cu vârsta de peste 12 ani, trebuie să poarte o mască de protecție sau o 

bandană/eșarfă pentru a-și acoperi gura şi nasul atunci când utilizează transportul în comun. 

Kan ik nog terecht bij het Mobiliteitsbedrijf? 

Ghișeele Mobiliteitsbedrijf[companie de mobilitate] sunt deschise?  

Ghișeele Mobiliteitsbedrijf sunt închise. Puteți contacta Mobiliteitsbedrijf: 
• prin telefoon: 09 266 28 00 
• prin e-mail: mobiliteit@stad.gent 
 
Ați făcut deja o programare? În acest caz vă vom acorda asistenţă prin telefon. 
 

Rijden de shuttlediensten en de wandelbussen? 

Circulă autobuzele de transfer tip “shuttle” şi autobuzele “wandelbus” [microbuz electric 

gratuit în zona pietonală]?  

Autobuzele de transfer de tip ”shuttle” între stația ‚”park & ride” Weba / Decathlon’ și centru, 
precum și cele între stația ‚”park & ride” Watersportbaan’ și centru circulă conform următorului 
program: 
 
De luni până vineri: 
• între orele  7:00 - 10:00, la fiecare 15 de minute. 
• între orele  10:00 - 16:00, la fiecare 30 de minute. 
• între orele  16:00 - 19:00, la fiecare 15 de minute. 
 
Sâmbăta, autobuzele”shuttle” circulă între orele  9:00 – 19:00, la fiecare 30 de minute. 
Purtarea măștii de protecție este obligatorie. 

Autobuzele ‘Wandelbus’ nu circulă. 
 

tel:092662800
mailto:mobiliteit@stad.gent
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Kan ik mijn fiets laten herstellen bij De Fietsambassade? 

Pot să-mi dau bicicleta la De Fietsambassade [atelier de reparat biciclete] pentru a fi 
reparată?  

Atelierul de reparat biciclete De Fietsambassade s-a deschis din nou. Toată lumea este binevenită în 
următoarele ateliere şi puncte de reparat biciclete: Fietsendepot, fietspunt Dampoort, fietspunt 
Gent Sint-Pieters şi fietspunt Kattenberg.. 
Fietspunt Centrum[punct de reparat biciclete centru] rămâne deocamdată închis. 
 
Mai multe informaţii 

  

Kan ik nog deelauto’s, deelfietsen en deelsteps gebruiken? 

Mai pot să folosesc mașini, biciclete, şi trotinete în comun? 

Da, folosirea în comun a mașinilor, bicicletelor şi trotinetelor, este permisă deoarece acestea sunt 
considerate mijloace de transport.  

Kan ik mijn rijbewijs nog halen? 

Cum pot să obţin permisul de conducere în această perioadă? 

Orele de pregătire teoretică si practică precum şi examinările de la școala de șoferi vor fi reluate.  
Practicarea condusului pe drumul public este considerată a fi o deplasare permisă.  

Kan ik nog een taxi nemen? 

Mai circulă taxiurile ? 

Da. Taxiurile circulă în continuare. Trebuie asigurată distanţa minimă de 1,5 m între persoanele din 
taxi. Numărul maxim de persoane care pot lua un taxi variază în funcţie de tipul de vehicul. 
O familie are voie să ia un singur taximetru deoarece regula de distanţare socială nu se aplică în acest 
caz. 
Aceste reguli se aplică şi la co-voiajare (carpooling). 
 
 

Wordt er nog gecontroleerd op betalend parkeren? 

Mai sunt controlate locurile de parcare cu plată de pe stradă? 

Da. Din 18 mai parcările cu plată de pe stradă sunt din nou controlate. 

 

Lage emissiezone LEZ [Zonă cu emisii reduse] 

Is de lage-emissiezone nog van kracht? 

Mai este încă în vigoare zona cu emisii reduse? 

https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
https://fietsambassade.gent.be/nl/nieuws-en-evenementen/heropstart-maandag-115
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Da. De luni 18 mai se aplică din nou amenzi conducătorilor auto care intră cu un vehicul neautorizat 
în zona cu emisii reduse (LEZ).  

 

Ik heb een LEZ-afspraak in het AC Zuid. Kan die doorgaan? 

Am o programare privitoare la LEZ în Centrul administrativ AC Zuid. Rămâne valabilă 
programarea?  

Până în 2 iunie puteţi să vă programaţi doar pentru luni, miercuri şi vineri dimineaţă. Doriţi o altă  
programare? Accesaţi această pagină. Puteţi, de asemenea, să sunaţi la numărul 09 210 10 30. 
 

 

 

Handel en horeca 

Magazine, hoteluri, restaurante și cafenele 

Welke winkels zijn open? 

Ce magazine sunt deschise? 

Magazinele sunt deschise începând din 11 mai, în condiții stricte de distanțare socială. 

În magazinele cu  o suprafaţă mai mică de 20 m², pot intra doi vizitatori în același timp, atât timp cât 
distanța de 1,5 metri este garantată. 

 
Excepții (rămân închise): 
• Saloanele de masaj 
• Centrele de wellness, inclusiv saunele 
• Centrele de fitness 
• Cazinourile, sălile de jocuri și birourile de pariuri 
 
Pentru aceste excepții nu sunt permise nici serviciile la domiciliu. 
 

Descoperiți aici câteva sfaturi despre cum să faceți cumpărături în siguranță. 

 

Zijn cafés en restaurants open? 

Sunt deschise cafenelele și restaurantele? 
 
Toate cafenelele, locurile de divertisment și sălile de banchet rămân închise. 

Restaurantele care oferă livrare la domiciliu, un serviciu de catering sau drive-in au voie să-și deschidă 
bucătăria. Și în toate aceste cazuri trebuie să păstrați distanța necesară între oameni (cel puțin 1,5m²) și să 
evitați cozile lungi. 

 

Serviciul de luare la pachet a mâncării (inclusiv la magazinele de înghețată) este permis. Nu este 

permis să luați la pachet doar băuturi, nici de la cafenele sau de la alte localuri de acest gen. 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone/lage-emissiezone-maak-een-afspraak
https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
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Nu este permis consumul de mâncare sau băutură la fața locului în restaurante, cafenele, magazine 

de cartofi prăjiți, restaurante cu servicii de ridicare a comenzii, magazine de sandvișuri și fast food, 

precum și în cantinele companiei. 

 

Atenție: proprietarii de cafenele, restaurante, fast food, sandvișuri și magazine de cartofi prăjiți sunt 

obligați să depoziteze înăuntru mobilierul de pe terase. 

 

Ik wil de lokale Gentse handelaars steunen, maar hoe kan ik nu lokaal kopen? 

Vreau să susțin comercianții locali din Gent. Cum pot face cumpărături pe plan local? 
În continuare puteți face cumpărături pe plan local în Gent. Aici veți găsi o listă practică cu diverse 
tipuri de platforme online interesante și inițiative locale. 
 
Cunoașteți personal o altă inițiativă sau platformă? Dați-ne de știre pe puurgent@stad.gent 
 
 

Zijn kappers en schoonheidssalons open? 

Sunt deschise saloanele de coafură și de înfrumusețare?  

Da, dar țineți cont de următoarele lucruri: 

• 1 client pe 10 m². Dacă spațiul dvs. este mai mic de 20m², puteți primi 2 clienți cu condiţia păstrării 

distanţei de 1,5 metri. 

• Trebuie să faceți o programare la coafor sau cosmetică; 

• Clienții trebuie să aștepte afară; 

• Toaletele (cu excepția situațiilor de urgență) nu sunt accesibile pentru clienți; 

• Nu se servesc băuturi sau gustări; 

• Trebuie păstrată o distanță de 1,5 metri între fiecare stație de lucru. 

• Personalul și clienții de la 12 ani în sus trebuie să poarte măști de protecție; 

• Centrele de bronzare sunt deschise. Măsurile de igienă prescriu să se folosească cabine individuale, 

cu 1 persoană pe cabină. Cabina va fi dezinfectată după utilizare. 

 

Blijven alle logementen open in Gent? 

Toate cazările rămân deschise în Gent?  

Hotelurile pot rămâne deschise, dar numai pentru înnoptare. Barul, restaurantele (camerele 

comune), sălile de întâlnire și zonele de agrement sunt închise. Room-service-ul este permis. Deci 

puteți consuma mâncare şi băutură în camera dvs. 

 

Rețineți că multe hoteluri rămân închise. Pentru mai multe informații, vă recomandăm să verificați 

paginile web ale hotelurilor. 

 

Trebuie să depozitați înăuntru mobilierul de terasă. 

 

Casele turistice și de agrement sunt închise, de exemplu: case de vacanță, campinguri, pensiuni, 

parcuri de vacanță și AirBnB-uri. 

https://stad.gent/nl/shoppen-en-toerisme/koop-lokaal-gent
mailto:puurgent@stad.gent
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Gaan de markten en ambulante handel door? 

Se pot organiza în continuare piețele și comerțul stradal?  

Începând din 11 mai, comercianții stradali au voie să își reia activitățile. Piețele pot fi din nou 

organizate începând din 18 mai. 

Totul trebuie să se deruleze în siguranță. Măsurile trebuie respectate. 

Mai multe detalii despre măsurile de siguranță 

 

Werken en ondernemen 

Muncă și antreprenoriat 

Is het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent bereikbaar? 

Este accesibil Ondersteuningspunt Ondernemers Gent [Punctul de Sprijin pentru 
Antreprenori din Gent]? 
 
Da, dar numai prin e-mail la adresa ondernemen@stad.gent  sau la numărul 09 210 10 60. 

Cel mai bine este să vă adresați întrebarea prin e-mail. Puteți suna de luni până vineri, între orele 

9.00 și 12.30 și de la 14.00 la 16.00. Dacă nu vă putem răspunde imediat la apel, puteți lăsa un mesaj. 

Vă vom suna înapoi cât mai curând posibil. 

 

Gaan wijk-werkopdrachten nog door? 

Se desfășoară în continuare serviciile de reparații oferite de primărie în cartiere? 

Deocamdată serviciile de reparaţii sau întreţinere vor fi acordate doar persoanelor particulare și 

organizațiilor de îngrijire. Acest lucru este permis numai dacă ambele părți sunt de acord și respectă 

regulile privind igiena și distanțarea. 

 

Zijn de Werkpunten van de Stad Gent open? 

Punctele de lucru ale orașului Gent [Werkpunten] sunt deschise? 
Punctele de lucru sunt închise temporar. 

Ne puteți contacta la adresa werk@stad.gent sau la 09 266 83 00 de luni până vineri între orele 9.00 

și 12.30 și de la 14.00 la 16.00. 

 

Ik moet voor mijn werk de grens over. Wat moet ik doen? 

Trebuie să trec granița în interes de muncă. Ce ar trebui să fac?  

Muncitori de frontieră în sectoare vitale și cu profesii cruciale 

              Descărcați vinieta pentru a putea trece granița fără probleme. Cereți-i angajatorului să 

imprime vinieta color. Amplasați-o sub parbriz, pe partea șoferului. 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
mailto:ondernemen@stad.gent
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
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-> Descărcați vinieta în olandeză 

-> Descărcați vinieta în franceză 

-> Descărcați vinieta în engleză 

-> Descărcați vinieta în germană 

 

Lista sectoarelor vitale și a profesiilor cruciale poate fi găsită în anexa la Decretul ministerial din 18 

martie 2020. 

  

Muncitori de frontieră care NU lucrează într-un sector vital sau NU îndeplinesc o profesie crucială  
Utilizați formularul “Certificate proving the need to cross the border” pentru a demonstra că pentru 

serviciul dvs. trebuie să treceți granița. Completați formularul o singură dată și arătați-l când treceți 

granița. 

 
 

Mag ik kortingsacties organiseren? 

Pot oferi promoții cu reduceri? 
Da. Promoțiile cu reduceri sunt din nou permise. 
 

Hoe kan ik mijn handelszaak/bedrijf veilig heropstarten? 

Cum pot reporni afacerea / compania mea în siguranță? 
Pentru a vă asigura că reporniți într-un mod sigur și sănătos, vă oferim o listă de sfaturi despre cum 
puteți face acest lucru concret în compania, magazinul sau afacerea dvs. ambulantă. 

 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Cultură, sport și timp liber 

Mogen recreatieve activiteiten nog? 

Sunt permise activitățile recreative? 

Activitățile culturale, sociale, festive, populare și recreative sunt interzise. Acestea sunt interzise în 

public și în privat. 

 

Mișcarea în aer liber este permisă și chiar recomandată. Acest lucru este posibil cu membrii familiei 

care locuiesc sub același acoperiș și/sau cu 2 prieteni. Aceștia trebuie să fie întotdeauna aceleași 

persoane. Este important să păstrați distanța. 

  

Folosirea mașinii pentru a face o activitate fizică sau o plimbare este permisă doar pentru a vă 

deplasa (de exemplu, la o pădure aflată la o distanță rezonabilă sau la clubul de sport). 

 

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/samen-veilig-heropstarten-zo-doe-je-het
https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/detailhandel/je-winkel-coronavrij-heropstarten
https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/markten-en-ambulante-handel-coronavrij-opstarten
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Căutați inspirație pentru activități în Gent? Descoperiți o serie de soluții digitale creative pe 
uitingent.be  

 

 

Cultuur  

Cultură 

Kan ik de Gentse musea en de historische huizen bezoeken? 

Pot vizita muzeele și casele istorice din Gent? 
Da, muzeele din Gent și Casele Istorice sunt deschise din nou din 18 mai. Puteți vizita muzeele 

conform programului normal de deschidere. Puteți vizita muzeul singur sau cu persoanele cu care 

locuiți. Există un număr maxim de vizitatori care pot intra în muzeu. Biletele trebuie cumpărate sau 

rezervate în avans. Urmați marcajele de traseu în timpul vizitei. Purtați o mască de protecție. 

Mai multe detalii 

 

Gaan de Gentse Feesten door dit jaar? 

Se vor ține festivitățile orașului Gent [Gentse Feesten]anul acesta? 

Gentse Feesten sunt anulate. Toate evenimentele majore sunt interzise până la 31 august 2020. 
Astfel, Gentse Feesten, planificate în perioada 17 - 26 iulie 2020 nu vor avea loc. Mai multe detalii 
 

Sport  

Sport  

Zijn de zwembaden en sportaccommodaties open? 

Piscinele și locațiile sportive sunt deschise? 
Toate locațiile sportive interioare, inclusiv piscinele și sălile de sport, vor rămâne închise până pe 7 

iunie. 

Locațiile de sport în aer liber sunt deschise cu următoarele condiții: 

• este un sport fără contact 

• distanțarea socială poate fi garantată 

• respectarea regulilor corona 

• vestiarele, dușurile și cantinele rămân închise. 

 

Lecțiile de sport și ședințele de antrenament pot avea loc doar în aer liber. Puteți face exerciții fizice 

cu cel mult încă două persoane. Păstrați întotdeauna o distanță de 1,5 metri. 

 

În parcul sportiv și de agrement Blaarmeersen, terenurile de tenis în aer liber sunt deschise 
publicului. Consultați condițiile. Sunt permise skatingul în skatepark-ul (pe parcarea centrală) și 
omnisportul pe terenul de baschet. Pot fi prezente maxim 20 de persoane, dintre care 1 adult. Nu se 
pot organiza concursuri. Toate celelalte facilități, cum ar fi parcările și campingul vor rămâne închise. 

 

https://uitin.gent.be/blikvangers
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/musea-en-historische-huizen-klaar-voor-veilige-heropening-vanaf-18-mei
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/gentse-feesten-gaan-niet-door-stad-gent-blijft-organisatoren-ondersteunen
https://stad.gent/nl/blaarmeersen
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Mogen we als club trainingen of groepslessen geven? 

Putem oferi lecții de antrenament sau de grup în cadrul clubului? 
Da, respectând următoarele condiții: 

• Activitatea trebuie să se desfășoare complet în aer liber. 

• Distanța de siguranță de 1,5 metri trebuie respectată și în timpul antrenamentului. 

• Vestiarele, dușurile, instalațiile sanitare și cantinele vor rămâne în continuare închise. 

• De asemenea, este recomandat să folosiți întotdeauna propriul material de sport sau să vă 

asigurați că materialul este dezinfectat complet. 

• Un antrenor trebuie să fie întotdeauna prezent, iar grupul nu poate să depășească  20 de 

persoane 

Ik had al een reservatie in een sportzaal. Wat nu? 

Aveam deja o rezervare într-o sală de sport. Ce pot face acum? 

Pentru facilitățile sportive interioare, toate rezervările până pe 7 iunie sunt deocamdată anulate. 

Pentru infrastructurile în aer liber, toate rezervările de antrenament în grup sunt anulate gratuit până 

pe 31 mai. 

 

Utilizatorii frecvenți care doresc să se antreneze din nou pot face o rezervare doar prin e-mail 

(sportdienst@stad.gent), precizând: 

•  rezervarea clubului cu facilitatea dorită, locul, orele și grupul țintă 

•  o scurtă explicație a modului în care vă puteți antrena în siguranță, în conformitate cu 

măsurile în vigoare. 

 

Aveți o rezervare într-o infrastructură sportivă non-urbană? În acest caz contactați organizatorul 

activității sportive. 

 

Wat zijn de afspraken voor de Topsporthal? 

Care sunt acordurile pentru Topsporthal [sala de sport pentru competiţii de 

performanţă]? 

Toate activitățile din Topsporthal, inclusiv cele ale Sport Vlaanderen, sunt întrerupte temporar până 

pe 7 iunie. 

• În cazul rezervărilor pentru o activitate care ar avea loc înainte de 8 iunie, puteți opta 

pentru rambursarea sau amânarea rezervării. Pentru activitățile cu începere din 8 iunie, 

condițiile generale (de anulare) vor rămâne în vigoare. 

• Puteți rezerva tabere sportive într-o altă perioadă în 2020. 

• Nu există încă directive definitive pentru taberele școlare de sport. Mai multe informații 

vor urma. 

 

Aveți întrebări suplimentare? Sunați la Sport Vlaanderen la 09 244 72 22, trimiteți un mail la 

gent@sport.vlaanderen sau urmăriți actualizările de pe www.sport.vlaanderen. 
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Ik volg een sportcursus bij de Sportdienst, maar de lessen zijn geannuleerd. Worden 

deze ingehaald of terugbetaald? 

Urmez un curs sportiv la Departamentul de Sport [Sportdienst], dar lecțiile au fost 

anulate. Acestea vor fi recuperate sau rambursate? 

Lecțiile sunt anulate și nu vor fi recuperate.. Cursurile curente sunt complet anulate. Participanții au 

primit un e-mail în acest sens. Rambursarea dvs. s-a efectuat deja. 

 

Kan ik nog inschrijven voor een kamp of cursus? 

Mă mai pot înscrie pentru o tabără sau un curs? 

Da. Rezervați online pentru o tabără sau curs, sunați la 09 266 80 00 sau trimiteți un e-mail la 

sportdienst@stad.gent. 

 

Mijn zwemabonnement of sportkaart verloopt binnen enkele weken. Kan ik dit 

verlengen? 

Abonamentul meu de înot sau cardul de sport expiră în câteva săptămâni. Îl pot 

prelungi? 

Dacă aveți un abonament la înot, un card sportiv sau un card cu mai multe intrări, îl puteți prelungi 

după încheierea crizei cu numărul de luni în care locația a fost închisă. Nu trebuie să faceți nimic în 

acest moment. După încheierea măsurilor, puteți rezolva acest lucru direct la centrul sportiv. 

 

Zijn watersporten toegestaan? 

Sunt permise sporturile nautice? 

Da, sporturile nautice precum pescuitul, scufundările, canotajul și caiacul sunt din nou permise. 

Acestea trebuie făcute în aer liber și trebuie să păstrați o distanță suficientă (1,5 metri). De 

asemenea, este posibil să practicați sportul doar cu persoanele cu care locuiți sub același acoperiș și / 

sau cu doi prieteni (întotdeauna aceleași persoane). 

De luni, 18 mai, puteți practica din nou aceste sporturi în grup, în aer liber, cu maximum 20 de 

persoane și sub îndrumarea unui antrenor. 

 

Vrije tijd 

Timp liber 

Hoe verloopt het winkelen in Gent vanaf 11 mei? 

Cum vor decurge cumpărăturile în Gent începând cu 11 mai? 

Orașul Gent a elaborat un plan de acțiune împreună cu poliția și partenerii externi. Astfel puteți 

merge la cumpărături în siguranță. 

 



Dit is de vertaling Roemeens van “Update FAQ 18/05/2020” en bevat identiek dezelfde informatie als 

de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag enkel verspreid worden met de originele brontekst “Update 

FAQ 18/05/2020”. 

 

Mergeți pe partea dreaptă pe străzile comerciale. Există supraveghetori de magazine. În centru sunt 

amplasate lavoare pentru a vă spăla pe mâini. 

Mai multe detalii 

Groen en Milieu 

Ecologie și Mediu 

Gaat plaagdierbestrijding nog door? 

Vor continua deratizarea și dezinsecția? 

În prezent, puteți contacta Groendienst pentru a raporta existenţa gândacilor și a șobolanilor. Puteți 

apela la deratizare și dezinsecție de luni până vineri, de la 8:00 la 13:00, la 09 323 66 66. 

 

În timpul vizitelor la domiciliu vă rugăm: 

• Aerisiți-vă casa bine înainte de programare 

• Păstrați suficientă distanță 

• Așteptați în altă încăpere 

• Sunteți bolnav? Atunci angajații primăriei nu au voie să intre. 

 

Mag ik nog tuinieren in mijn volkstuin of buurtmoestuin? 

Pot să mai lucrez în grădina mea comunală sau în grădina de legume a cartierului? 

Puteți încă lucra în grădina dvs. comunală sau de cartier dacă respectați următoarele recomandări: 

• Respectați cu strictețe măsurile de igienă. 

• Distanțarea socială - păstrați distanța: păstrați o distanță de cel puțin 1,5 metri între 

persoane. Se poate grădinări împreună cu cei care locuiesc sub același acoperiș cu dvs. și / 

sau cu 2 prieteni, întotdeauna aceiași oameni. 

• Întâlnirile de grup nu sunt permise. 

 

Aveţi voie să vă deplasaţi cu maşina până la grădina dvs. comunală sau grădina de legume a 

cartierului. 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/nl/ondernemen/nieuws-evenementen/alle-neuzen-dezelfde-richting-actieplan-voor-veilige-heropening-winkels

