
R O M Â N I A          
JUDET�UL MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES� 
 
 
 

H O T A� R Â R E A    nr. 160 
Din 30 aprilie 2009  

 
privind aprobarea modifica�rii s�i completa�rii Regulamentului de organizare s�i funct�ionare al 

Serviciului Public Administrat�ia Complexului de agreement s�i sport “Mures�ul”  
- componenta Bazinul Acoperit – Piscina „ing. Mircea Bira�u” 

 
 

Consiliul local municipal Tîrgu  Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru 
 

Va�zând Expunerea de motive nr. 479 din 20.03.2009, prezentata� de 
Administrat�ia Complexului de agrement s�i sport „Mures�ul” privind aprobarea 
Regulamentului de organizare s�i funct�ionare a Serviciului public Administrat�ia 
Complexului de agrement s�i sport „Mures�ul” – componenta Bazinul Acoperit - 
Piscina „ing. Mircea Bira�u”, 

Având la baza� Hota�rârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures� nr. 
120/2002 privind aprobarea înfiint�a�rii Serviciului public Bazinul Acoperit – Piscina 
„ing. Mircea Bira�u”, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) s�i alin. (2), lit. „a” s�i „d”, alin. (3), 
lit. „b”, alin. (6), lit. „a”, pct. (6) s�i pct. (19), art. 45, alin. (1) s�i art. (115), alin. (1), 
lit. „b” , din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�,  
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

Art. 1. Se aproba� modificarea s�i completarea  Regulamentulului de 
organizare s�i funct�ionare a Serviciului public Administrat�ia Complexului de 
agrement s�i sport „Mures�ul” – componenta – Bazinul Acoperit – Piscina „ing. 
Mircea Bira�u”, acesta urmând a avea cont�inutul din Anexa� care face parte integranta� 
din prezenta hota�râre. 

Art. 2. Pe data intra�rii în vigoare a prezentei se abroga� Regulamentul de 
organizare s�i funct�ionare al Administrat�iei Complexului de agrement s�i sport 
„Mures�ul” – componenta – Bazinul Acoperit – Piscina „ing. Mircea Bira�u”.  

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se 
încredint�eaza� Primarul Municipiului Tîrgu Mures� - dr. Dorin Florea prin Serviciul 
public Administrat�ia Complexului de agrement s�i sport „Mures�ul”. 

 
Pres�edinte de s�edint�a� 

                            ing. Maior Sergiu Claudiu 
 
                 Contrasemneaza� 
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
                  Maria Cioban 
 



ROMÂNIA                                                                                                 
JUDET�UL MURES� 
PRIMA�RIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES� 
ADMINISTRAT�IA COMPLEXULUI DE AGREMENT S�I SPORT „MURES�UL” 
 

 
 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE S�I 

FUNCT�IONARE 
 
 

ACASM – COMPONENTA – BAZINUL ACOPERIT – PISCINA „ING. MIRCEA BIRA�U” 
 
 

  CAP. I.   DISPOZIT�II GENERALE 
 

Art. 1. Bazinul acoperit – piscina „ing. Mircea Bira�u” face parte integranta� din 
ACASM care este un serviciu public municipal, înfiint�at conform H.C.L. 120/2002 în 
subordinea Consiliului Local s�i a Primarului Municipiului Tîrgu-Mures�. 
 Coordonarea serviciului public se va face de ca�tre Primar sau de ca�tre persoana 
delegata� prin dispozit�ie a Primarului. 
 
 Art. 2. Bazinul acoperit – piscina „ing. Mircea Bira�u” este situat în municipiul 
Tîrgu-Mures�, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A s�i face parte din serviciile publice municipale 
desfa�s�urându-s�i activitatea conform reglementa�rilor legale în vigoare. 
 
 Art. 3. Bazinul acoperit – piscina „ing. Mircea Bira�u” este condus de un inspector 
de specialitate sau un inspector în calitate de administrator cu prega�tire superioara� sau 
medie care poate fi funct�ionar public în condit�iile legii. 
 
 Art. 4. Prin prezentul regulament se stabilesc reguli generale de organizare s�i 
funct�ionare a Bazinului acoperit – piscina� „ing. Mircea Bira�u”, cu urma�toarele obiecte de 
activitate: 
  

1. Înot pentru ment�inere s�i sa�na�tate; 
2. Cursuri de init�iere sub îndrumarea CSS pe baza� de protocol colaborare; 
3. Înot  începa�tori s�i de performant�a� sub îndrumarea CSS pe baza� de protocol  

colaborare; 
4. Sauna� (doua�) ; 
5. Cabina� de aburi (doua�). 
6. Infrasauna� 
7. Solarium ; 
8. Jacuzzi de 8 persoane + bazinul mic cu elemente de hidromasaj; 
9. Fitness; 
10. Punct de vânzare ca�s�ti de baie, costume de baie si alte articole sport; 



11. Punct de vânzare ra�coritoare, cafea, gusta�ri; 
 

Art. 5. (1) Desfa�s�urarea activita�t�ilor în conformitate cu obiectele de activitate 
enumerate la art. 4, se face dupa� cum urmeaza�: 

Art. 5. (2)  Activitatea de înot s�i cursurile de init�iere se desfa�s�oara� în doua� bazine 
cu urma�toarele dimensiuni: 

- piscina mare cu dimensiunile de 25 m x 10 m s�i adâncimea apei de 1,85 m, 
are 5 culoare de înot; 

- piscina mica� cu dimensiunile de 10 m x 6 m s�i adâncimea apei de 1.35 m. 
Art. 5. (3) Sauna cu activitate specifica� de recuperare poate fi utilizata� de 14 

persoane/s�edint�a�, în cabina de aburi 10 persoane, în infrasauna� 2 persoane, iar in cabina de 
aburi si sauna situata� lânga� bazinul mic câte 8 persoane s�i în jacuzzi nu au voie sa� intre mai 
mult de 8 persoane odata�. Dus�ul înainte de intrare în sauna precum s�i folosirea prosopului 
de unica� folosint�a�, primit la intrare,  în sauna� sunt obligatorii. 

Art. 5. (4) La casieria piscinei se poate procura casca� de unica� folosint�a� conform 
taxelor afis�ate. 

Art. 5. (5) Desfa�s�urarea acestor activita�t�i s�i asistent�a tehnica� se asigura� de personal 
de specialitate. 

Art. 5. (6) Intrarea în incinta bazinului, precum s�i accesul la servicii (sauna�, solariu, 
fitness) se fac pe baza� de cartele magnetice, însot�ite de bon fiscal. Garant�ia pentru toate 
cartelele de tip abonament (Abonament Adult�i - 10 Intra�ri/Luna�, Abonament Adult�i - 30 
Intra�ri/Luna�, Abonament Copii - 10 Intra�ri/Luna�, Abonament Copii - 30 Intra�ri/Luna�, 
Acces Cursuri s�i Acces Înota�tori) este de 2,2 Euro/card, care va fi restituita� la predarea 
abonamentului în starea init�iala�. Acest 2,2 Euro/card, constituind garant�ia, se vor stabili in 
RON prin HCL odata� cu stabilirea taxelor speciale odata� pe an. La intrarea în piscina� tot�i 
client�ii primesc o bra�t�ara� numerotata� (numa�rul dulapului s�i cheia potrivita� pentru yala�), cu 
o cheie a dulapului corespunza�tor. În dulap se închid toate lucrurile, efectele aflate asupra 
persoanei la momentul dat. Nu ne asuma�m nici o responsabilitate pentru bunurile la�sate s�i 
închise în dulapuri. Client�ii au obligat�ia sa� nu piarda� s�i sa� nu distruga� cheia, bra�t�ara primita�. 
Bra�t�ara cu cheia se returneaza� la plecare în starea în care at�i primit-o. Numa�rul maxim de 
persoane acceptate într-o s�edint�a� este de 250. 

Art.5 (7) În vederea cres�terii sigurant�ei s�i a bunei funct�iona�ri sunt montate camere 
de supraveghere, la intrare, zona vestiare (alei de acces) coridor zone saune, jacuzzi, bazine 
de înot. 

Art. 5. (8) Accesul persoanelor pentru alte scopuri decât înotul, sauna�, solarium, 
jacuzzi, cabina� de aburi, infrasauna� este posibil numai cu papuci de unica� folosint�a� cu 
except�ia zonelor: dus�urilor, în jurul bazinelor. 

  
 CAP. II.   STRUCTURA ORGANIZATORICA� 
 
Art. 6.   Structura organizatorica� a aparatului propriu pentru Bazinul acoperit – 

piscina „ing. Mircea Bira�u” este urma�toarea: 
 
- 1 inspector de specialitate IA sau inspector IA 
- 3 casieri I 
- 3 muncitori (4 – I)(fochis�ti cu autorizat�ie ISCIR)  
- 5 îngrijitori (1-III,1-VI) 
- 2 supraveghetori  (1-III,-VI) 
- 1 supraveghetor sistem 
- 2 asistent�i medicali 



 
Art. 7.  Personalul serviciului public al A.C.A.S.M inclusiv al obiectivului bazin 

acoperit are urma�toarele obligat�ii: 
 
Art. 7.   (1) S�ef serviciu: 
ATRIBUT�II DE SERVICIU: 

- Se subordoneaza� Directorului Administrat�iei A.C.A.S.M. ; 
- Stabiles�te zilnic programul de lucru al personalului din subordine, asigura� 

condit�iile de baza� materiala� pentru desfa�s�urarea activita�t�ii acestora. Întocmes�te 
zilnic pontajul personalului din subordine s�i verifica� condica de prezent�a� ; 

- Coordoneaza� s�i trage la ra�spundere personalul din subordinea sa ; 
- Ia ma�suri concrete în vederea respecta�rii  Protect�iei Muncii s�i a Normelor PSI în 

toate punctele de lucru prin instruirea personalului s�i semnarea fis�elor la 
schimbarea fieca�rui loc de munca� ; 

- Verifica� s�i ia ma�suri de întret�inere s�i ment�inere a cura�t�eniei în incinta Bazinului 
acoperit - Piscina „ing. Mircea Bira�u” ;  

- Ra�spunde de disciplina s�i respectarea programului de lucru al personalului 
conform Regulamentului de Funct�ionare s�i aplicarea acestuia ; 

- Asigura� deservirea cu personalul muncitor din subordine pentru prima 
intervent�ie prompta� la  instalat�iile care necesita� acest lucru ; 

- Programeaza� concediile de odihna� ale personalului din subordine astfel încât sa� 
nu existe perturba�ri în activitate ; 

- Propune programele de reparat�ii, revizii la mijloacele fixe aflate în dotare, 
participa� la realizarea lor urma�rind reducerea cheltuielilor ; 

- Urma�res�te atât reducerea cheltuielilor în procurarea de materiale, combustibil s�i 
lubrifiant�i cât s�i reducerea consumului printr-o foarte buna� gospoda�rie. 

- Duce la îndeplinire, împreuna� cu ceilalt�i s�efi de servicii, programele aprobate de 
Consiliul Local ; 

- Face propuneri de investit�ii s�i participa� la elaborarea proiectelor de programe s�i 
a bugetului împreuna� cu directorul s�i contabilul, urma�rind realizarea acestuia ;    

- Participa� la activita�t�ile specifice serviciului organizate de Prima�rie, asigurând 
condit�ii optime pentru desfa�s�urarea acestora; 

- Rezolva� orice alte sarcini din domeniu primite de la s�efii ierarhici precum s�i alte 
probleme ivite pe parcurs ; 

- Neducerea la îndeplinire a tuturor atribut�iunilor de serviciu atrage dupa� sine 
sanct�iunea civila�, disciplinara�, contravent�ionala� sau penala� . 

 
Art. 7.  (2) Inspectori (supraveghetori sistem): 
ATRIBUT�II DE SERVICIU: 

- Se subordoneaza� S�efului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea 
Bira�u” ; 

- T�ine evident�a stricta� a cartelelor magnetice de diferite tipuri ; 
- Monitorizarea utiliza�rii normale s�i corecte a cartelelor magnetice de acces s�i 

verificarea acestora ori de câte ori acest lucru este necesar ; 
- Înla�turarea s�i/sau evaluarea orica�ror probleme/defect�iuni apa�rute la cartelele 

magnetice de acces ; 
- Activarea/dezactivarea cartelelor magnetice (tip abonament, acces cursuri, 

înota�tori) ori de câte ori este cazul ; 
- Monitorizarea utiliza�rii cartelelor magnetice (tip abonament, acces cursuri, 

înota�tori) s�i vizualizarea informat�iilor referitoare la aceste tipuri de cartele: 
numa�rul de accesa�ri, data activa�rii, data expira�rii, numa�rul de intra�ri utilizate-



ra�mase, daca� au fost returnate sau nu dupa� expirarea lor, numa�rul de cartelele 
disponibile pentru activa�ri noi (pentru abonamente, pentru acces cursuri, pentru 
înota�tori) ; 

- Prevenirea utiliza�rii frauduloase de orice fel s�i prin orice mijloace a cartelelor 
magnetice de acces ; 

- Elaborarea de diferite statistici - zilnice, sa�pta�mânale, lunare sau ori de câte ori 
este cazul – în lega�tura� cu utilizarea s�i comportamentul cartelelor magnetice de 
acces de diferite tipuri ; 

- Urma�rirea încasa�rilor zilnice s�i comparat�ia cu încasa�rile înregistrate în casa de 
marcat conform Hota�rârii Consiliului Local;  

- Cunoas�terea temeinica� a diferitelor programe de calculator PassControl, 
Microsoft Word, Microsoft Excel ; 

- Elaborarea s�i redactarea de diferite referate s�i documente specifice activita�t�ii 
desfa�s�urate . 

  
 

Art. 7.  (3) Casieri: 
ATRIBUT�II DE SERVICIU: 

- Se subordoneaza� S�efului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea 
Bira�u” ; 

- Informarea corecta� a client�ilor asupra tuturor serviciilor s�i regulilor de utilizare 
oferite de piscina� ; 

- Cunoas�terea temeinica� a sistemului Control Acces  s�i modalita�t�ilor de utilizare a  
cartelelor de orice tip s�i utilizarea corecta� a casei de marcat ; 

- Gestionarea actelor cu regim special, cartele de acces, chitant�e s�i  facturi fiscale; 
- Eliberarea cartelelor de acces s�i a bonurilor fiscale, conform taxelor speciale 

aprobate prin Hota�rârea Consiliului Local, pentru intrarea în piscina� s�i utilizarea 
tuturor serviciilor existente ; 

- Întocmirea s�i predarea zilnica� la casieria A.C.A.S.M a actelor de decontare în 
numerar a încasa�rilor zilnice (reprezentând contravaloarea cartelelor de acces 
vândute pe zi); 

- Executarea s�i a altor sarcini primite de la s�efii ierarhici precum s�i remedierea 
problemelor ivite pe parcurs . 

  
 

Art. 7.  (4) Muncitori (fochis�ti cu autorizat�ie ISCIR):  
ATRIBUT�II DE SERVICIU: 

- Se subordoneaza� S�efului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea 
Bira�u” ; 

- Au calitatea de responsabil de schimb, s�i îi revine obligat�ia de a verifica 
activitatea întregului personal din tura respectiva� ; 

- Cunoas�terea temeinica� s�i aprofundata� a instalat�iilor tehnologice din centrala 
termica�, a sistemului de ventilat�ie, a sistemelor automatizate de tratare s�i 
recirculare a apei din cele doua� bazine ; 

- Sa� respecte cu  strictet�e toate tehnologiile de utilizare stabilite ; 
- Sa� asigure buna funct�ionare a tuturor sistemelor ce cad în sarcina lor ; 
- Sa� remedieze prompt toate defect�iunile apa�rute la oricare dintre sistemele aflate 

în subordinea lor ; 
- Sa� monitorizeze în permanent�a� situat�ia instalat�iilor de filtrare, înca�lzire s�i 

tratarea chimica� a apei din piscina�, a cazanelor s�i a sistemului de ventilat�ie ; 



- Sa� se asigure de existent�a unei cantita�t�i suficiente de materiale necesare pentru 
tratarea chimica� a apei din piscina�; 

- Monitorizarea permanenta� a calita�t�ii apei din cele doua� bazine ; 
- Asigurarea unei temperaturi optime a apei din bazin s�i a aerului ; 
- Eliminarea impurita�t�ilor apa�rute în apa din bazine s�i în instalat�iile de filtrare 

prin spa�larea filtrelor s�i prin utilizarea aspiratorului subacvatic . 
 

 
Art. 7.  (5) Îngrijitori: 
ATRIBUT�II DE SERVICIU: 

- Se subordoneaza� S�efului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea 
Bira�u” ; 

- Asigurarea permanenta� a respecta�rii normelor igienico - sanitare în vigoare ; 
- Pardoseala, vestiarele, obiectele sanitare (wc-uri, pisoare, lavoare, dus�uri) s�i 

anexele din unitate vor fi ment�inute în permanenta� stare de funct�ionare s�i de 
cura�t�enie ; 

- Pardoselile, covoarele s�i mochetele, mobila s�i pervazurile, wc-urile s�i pisoarele, 
cada de baie, cabinele pentru dus�, chiuveta s�i vestiarele se cura�t�a� s�i se 
dezinfecteaza� zilnic dupa� fiecare s�edint�a� de înot, conform tehnologiei stabilite ; 

- Se asigura� de existent�a materialelor necesare igienei personale a celor care se 
folosesc de grupurile sanitare din piscina� (hârtie igienica�, sa�pun lichid, mijloace 
de s�tergere sau uscare a mâinilor dupa� spa�lare); 

- Cura�t�area s�i dezinfectarea aparatului de bronzat (solar) dupa� fiecare utilizator . 
 
 

Art. 7. (6) Referent�i supraveghetori: 
ATRIBUT�II DE SERVICIU: 

- Se subordoneaza� S�efului de serviciu a Bazinului Acoperit-Piscina „ing. Mircea 
Bira�u” ; 

- Supravegheaza� ordinea în bazine s�i în jurul bazinelor ; 
- Se asigura� de respectarea regulilor de funct�ionare preva�zute în Regulamentul de 

Organizare s�i Funct�ionare a Bazinului Acoperit – Piscina „ing. Mircea Bira�u” la 
Cap.III, articolele 10-18 ; 

- Sa� nu permita� în nici un caz activita�t�i sau comportamente care sa� perturbe 
ordinea interioara� sau buna dispozit�ie a celor din jur ; 

- Sa� ofere asistent�a� s�i/sau informat�ii în mod politicos s�i civilizat client�ilor care le 
solicita� ; 

- Sa� anunt�e pe reprezentantul polit�iei comunitare de serviciu, în cazul în care o 
persoana� sau grupuri de persoane refuza� sa� se conformeze regulilor de 
funct�ionare; 

- Sa� ofere prim-ajutor imediat acelor persoane care se afla� în dificultate (de 
exemplu se îneaca� sau întâmpina� greuta�t�i în a ies�i din bazin) ; 

- Se asigura� de folosirea corecta� s�i adecvata� a saunei s�i a aparatului de bronzat 
(solar) de ca�tre client�ii piscinei ; 

- Sa� nu permita� client�ilor sa� deterioreze bunurile s�i aparatele aflate în piscina� . 
- Sa� anunt�e imediat personalul de sigurant�a� în cazul unor nereguli, abateri 

constatate. 
 
 

Dispozit�ii generale valabile pentru tot�i angajat�ii : 
 



Art. 7.(7) sa� îndeplineasca� cu profesionalism, loialitate, corectitudine s�i la 
termenele stabilite atribut�iile de serviciu preva�zute în actele normative în vigoare, 
prezentul regulament s�i dispozit�iile s�efilor ierarhici ; 

  
Art. 7.(8) sa� îs�i însus�easca� s�i sa� aplice prevederile actelor normative de interes 

general s�i cele specifice muncii sale ; 
 

Art. 7.(9) sa� act�ioneze pentru cres�terea eficient�ei, operativita�t�ii s�i calita�t�ii activita�t�ii 
proprii s�i a compartimentului sau biroului din care face parte ; 

 
Art. 7.(10) sa� respecte cu rigurozitate ordinea s�i disciplina la locul de munca� 

precum s�i programul de activitate s�i sa� foloseasca� integral s�i în mod eficient timpul de 
lucru ; 

 
Art. 7.(11) sa� utilizeze s�i sa� pa�streze cu grija� bunurile încredint�ate spre folosint�a� s�i 

sa� gestioneze în mod legal, corect s�i eficient fondurile ba�nes�ti de care ra�spunde. Este 
interzisa� folosirea în mod personal a autoturismelor, calculatoarelor, mas�inilor de scris 
s�i de multiplicat, a telefoanelor precum s�i a orica�ror mijloace materiale s�i ba�nes�ti din 
patrimoniul Administrat�iei Complexului de agrement s�i sport „Mures�ul” s�i a Bazinului 
acoperit – piscina „ing. Mircea Bira�u” ; 

 
Art. 7.  (12) sa� îs�i însus�easca� s�i sa� respecte normele de protect�ia muncii, de apa�rare 

împotriva incendiilor s�i alte norme specifice locului de munca� s�i sa� contribuie la 
preîntâmpinarea s�i înla�turarea orica�ror situat�ii care ar putea pune în pericol viat�a, 
integritatea personala�, a bunurilor s�i a valorilor apart�inând Administrat�iei Complexului 
de agrement s�i sport „Mures�ul” s�i Bazinului acoperit – piscina „ing. Mircea Bira�u”. 

 
 

Art. 8. Drepturile de care beneficiaza� personalul angajat sunt cele preva�zute în 
legislat�ia aplicabila�.  

 
Art. 9. Programul de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/sa�pta�mâna�, stabilit prin 

legislat�ia muncii s�i Regulamentul de Organizare s�i Funct�ionare al Administrat�iei CASM. 
Locurile de munca� unde durata activita�t�ii necesita� un timp prelungit de lucru se organizeaza� 
în program de 12 ore de munca� asigurându-se 24 de ore de repaus. 

 
 

CAP.III.   REGULI DE FUNCT�IONARE 
 
 

CAP. III.   1. Drepturile client�ilor : 
 

Tot�i cei care au achitat taxa de intrare s�i servicii beneficiaza� de : 
 
a) Cabina� de schimb, dulap pentru haine ; 
b) Dus�uri, grupuri sanitare ; 
c) Calitate constanta� a apei de îmba�iere, verificata� chimic, microbiologic, s�i de 

temperatura� constanta� ;    
d) Dus�uri la fiecare grup de sauna� s�i cabina� de aburi ; 
e) Usca�toare de pa�r adecvate pentru .piscina� ; 



f) Dreptul de a sesiza s�i de a consemna în condica de observat�ii (aflata� la casierie), 
orice observat�ii s�i nereguli constatate ; 

g) Program de prim ajutor pe durata funct�ionalita�t�ii piscinei s�i care se asigura� 
gratuit ; 

   
 

CAP. III.   2. Obligat�iile client�ilor : 
 
Toate persoanele care acceseaza� serviciile piscinei, au urma�toarele obligat�ii: 

 
a) Sa� aiba� echipament adecvat la intrare, respectiv : costum de baie complet, casca� 

de baie, s�lapi, prosop ; 
b) Sa� sesizeze cu privire la orice nereguli constatate (altercat�ii, ra�niri, 

comportament indecent, etc.) personalului de supraveghere sau personalului de 
sigurant�a� al  Polit�iei Comunitare ; 

c) Sa� respecte prezentul regulament în incinta piscinei; 
d) Sa� predea orice obiect ga�sit pe teritoriul piscinei la casieria unita�t�ii ;  
e) Sa� respecte toate indicat�iile afis�ate s�i cele venite din partea angajat�ilor piscinei ; 
f) Sa� se schimbe în cabinele existente în vestiar ; 
g) Sa� faca� dus� înainte de intrare în bazin, sau între s�edint�ele de sauna� s�i cabina� de 

aburi ; 
h) Sa� foloseasca� în mod corect dulapurile de haine din vestiar, sa� se asigure ca� 

dulapul a fost închis ; 
i) Sa� pa�streze cheia montata� pe bra�t�ara� numerotata� s�i sa� o predea în starea în care a 

primit-o la intrare; 
j) Sa� respecte toate regulile de utilizare afis�ate la fiecare locat�ie în parte: sauna�, 

solarium, jacuzzi, cabina� de aburi, infrasauna�, dus�uri ; 
k) Sa� foloseasca� usca�toarele de pa�r corect, respectiv pentru scopul pentru care au 

fost montate s�i puse la dispozit�ia client�ilor. 
l) Sa� pa�streze s�i sa� utilizeze în mod corect pâna� la ies�irea din locat�ia bazinului 

cartelele primite la intrare (inscript�ionate: bilet adult, bilet Copii, Bilet 
Pensionar);  

m) Sa� pa�streze bonul fiscal primit la intrare pâna� la ies�irea din locat�ia bazinului; 
  
 

CAP. III.   3. Interdict�ii :  
 
Este interzis în incinta piscinei : 
 

a) Intrarea fa�ra� cartela� de acces valabila�, primita� de la casieria unita�t�ii ; 
b) Accesarea orica�rui servicii (sauna�, solarium, jacuzzi, cabina� de aburi, 

infrasauna�) fa�ra� cartela� de acces ; 
c) Fumatul pe tot teritoriul piscinei ; 
d) Introducerea, utilizarea obiectelor fragile s�i a tuturor obiectelor care pot provoca 

leziuni sau accidente în incinta�; 
e) Consumul alimentelor în incinta piscinei ; 
f) Introducerea animalelor în incinta piscinei ; 
g) Accesul în haine neadecvate pentru baie, în zona septica� (zonele dulapurilor, în 

jurul bazinelor); 
h) Accesul copiilor neînsot�it�i de pa�rint�i în programele de dupa� masa ; 



i) Accesul persoanelor care sufera� de boli contagioase sau de orice alta� boala� care 
poate pune în pericol sa�na�tatea client�ilor s�i al personalului sau cu ra�ni deschise, 
ori persoanele aflate în stare de ebrietate sau sub influent�a unor medicamente 
sau narcotice; 

j) Intrarea în bazin fa�ra� efectuare de dus� (dupa� intrare, utilizarea saunei s�i a 
cabinei de aburi) ; 

k) Stropirea de ca�tre client�i a pietrelor încinse din sauna� ; 
l) Distrugerea sau sustragerea de obiecte aflate în patrimoniul piscinei ; 
m) Comportamentul indecent, ga�la�gios sau orice alt tip de comportament care ar 

putea deranja pe ceilalt�i client�i ; 
n) Alergatul sau orice alt comportament care poate duce la accidentarea persoanei 

sau a altor persoane aflat în jur ; 
o)  Ba�rbieritul sau orice alta� activitate care poate pune în pericol sa�na�tatea 

publicului s�i a personalului piscinei ; 
p) Sa�ritul în bazin ; 
q) Folosirea produselor cosmetice sau alte produse similare ; 
r) Folosirea saunei fa�ra� prosop de unica� folosint�a�, primit de la casierie ; 
s) Jocul cu mingea în s�i în afara bazinelor ; 
t) Distrugerea sau pierderea cheii de la dulapurile din vestiare ; 
u) Pierderea sau distrugerea bra�t�a�rii cu cheie de la dulapurile din vestiare ; 
v) Modificarea pozit�iei sau utilizarea inadecvata� a orica�rui echipament, ba�nci, 

s�ezlonguri, corpuri de iluminat, instalat�ii electrice, etc.; 
 
 

 
 
CAP. III.   4. Sanct�iuni : 
 

a) Nerespectarea prevederilor de la capitolul III. 3 literele b, c, e, f, g, h, j, k, m, n, 
p, q, r, s constituie contravent�ie s�i se sanct�ioneaza� cu amenda� de la 50 – 100 
RON; 

b) Nerespectarea prevederilor de la capitolul III. 3 literele a, d, i, l, o, t, u, v 
constituie contravent�ie s�i se sanct�ioneaza� cu amenda� de la 100 – 150 RON; 

c) Sanct�iunile contravent�ionale se constata� s�i se sanct�ioneaza� de s�eful serviciului, 
responsabilul de schimb s�i reprezentant�ii Polit�iei comunitare. 

 
 
 CAP. III.   5. Alte prevederi :  

 
a) Toate serviciile oferite de piscina� pot fi accesate pe propria ra�spundere, 

personalul bazinului ing. „Mircea Bira�u” neavând nici o ra�spundere în ce 
prives�te modul de accesare a serviciilor, intervent�ia unor factori care t�in de 
sa�na�tate s�i integritatea persoanelor ori ra�nirea acestora din motive personale ori 
necunoscute;  

b) Intrarea în piscina� se poate efectua numai pe baza cartelelor purtând urma�toarele 
inscript�iona�ri : Bilet adult�i, Bilet Copii, Bilet Pensionari, Abonament Adult�i - 10 
Intra�ri/Luna�, Abonament Adult�i - 30 Intra�ri/Luna�, Abonament Copii - 10 
Intra�ri/Luna�, Abonament Copii - 30 Intra�ri/Luna�, Acces Cursuri s�i Acces 
Înota�tori ; 



c) Cartelele tip bilet sunt valabile numai pentru programul în care au fost 
achizit�ionate. Pierderea sau deteriorarea cartelelor tip bilet (pentru adult�i, copii, 
pensionari) atrage dupa� sine achitarea la ies�ire a sumei echivalente a  2,2 Euro, 
respectiv taxa valabila� în RON afis�ata� la intrare ; 

d) Pierderea sau deteriorarea cartelelor tip abonament (abonament adult�i - 10 
intra�ri/luna�, abonament adult�i - 30 intra�ri/luna�, abonament copii - 10 
intra�ri/luna�, abonament copii - 30 intra�ri/luna�, acces cursuri s�i acces înota�tori) 
atrage dupa� sine achitarea la ies�ire a sumei echivalente a 2,2 Euro, respectiv 
taxa valabila� în RON afis�ata� la intrare; 

e) Taxele si regulile de utilizare a cartelelor de acces (durata, numa�rul de intra�ri) 
sunt cele afis�ate la intrare în piscina� ;   

f) În jacuzzi nu au voie sa� intre mai mult 8 persoane odata�, în sauna� uscata� 14 
persoane, în cabina de aburi 10 persoane, în infrasauna� 2 persoane, iar in cabina 
de aburi si sauna situata� lânga� bazinul mic câte 8 persoane. Timpul maxim de 
utilizare a saunei, cabinei de aburi este de 15 minute, iar la solarium timpul 
maxim de expunere este de 9 minute; 

g) În sauna� numai personalul de supraveghere are voie sa� arunce apa� pe pietre 
conform regulilor stabilite; 

h) Pe durata întregului program serviciul de prim ajutor funct�ioneaza� s�i poate fi 
solicitat gratuit; 

i) Bazinul mare cu adâncimea de 1,85 m poate fi utilizat doar de cei care s�tiu sa� 
înoate; 

j)  Nu ra�spundem de obiectele la�sate în dulapurile de la vestiar sau fa�ra� 
supraveghere ; 

k) Pentru sigurant�a client�ilor se asigura� paza� din partea Polit�iei Comunitare în 
timpul programului s�i paza� în cursul nopt�ii de la o firma� specializata� în paza� s�i 
protect�ie;  

 
 

CAP. IV.   PROGRAMUL DE FUNCT�IONARE AL BAZINULUI 
ACOPERIT –  PISCINA „ING. MIRCEA BIRA�U” 

 
Art. 10. (1) Programul de funct�ionare al Bazinului acoperit – piscina „ing. Mircea 

Bira�u” t�inând cont de necesitatea eficientiza�rii activita�t�ii s�i de toate reglementa�rile în 
vigoare (sigurant�a�, igiena�, dezinfect�ie. etc.) începe la ora 600 dimineat�a cu intrare la orele 
pare, ultima intrare fiind la ora 2000 . Durata unei s�edint�e este de o ora� s�i treizeci de minute, 
dupa� care cei aflat�i în incinta piscinei  folosesc dus�ul, respectiv usca�toarele de pa�r s�i ies 
înainte de ora para� fixa� pentru a da posibilitatea intra�rii urma�torilor client�i. Programul cu 
publicul se desfa�s�oara� în zilele de mart�i, miercuri, joi, vineri, sâmba�ta�, duminica�, cu 
except�ia zilei de luni, când se desfa�s�oara� activita�t�i de întret�inere, dezinfect�ie s�i cura�t�enie. În 
zilele considerate sa�rba�tori legale piscina este închisa�. 

Activitatea piscinei se întrerupe în perioada 15 iulie – 15 septembrie, perioada� 
necesara� pentru lucra�ri de întret�inere , reparat�ii, igienizare  s�i dezinfect�ie.  

  
Art. 11. (2) Tarifele s�i taxele se stabilesc în fiecare an prin Hota�rârea de Consiliului 

Local Municipal. 
 

 
 
 



CAP. V.   DISPOZIT�II FINALE 
 
Art. 12. Extrase din prezentul Regulament de Organizare s�i Funct�ionare al ACASM 

vor fi aduse la cunos�tint�a celor interesat�i prin publicare s�i populariza�rii de ca�tre persoanele 
abilitate. 

 
Art. 13. Nerespectarea R.O.F. – ului de ca�tre angajat�ii Bazinului acoperit – piscina 

„ing. Mircea Bira�u” atrage dupa� sine ra�spunderea civila�, disciplinara�, materiala�, 
convent�ionala� sau penala�, dupa� caz, potrivit prevederilor legale. 

 
Art. 14. Prevederile prezentului Regulament se completeaza� cu actele normative în 

vigoare. 
 
Art. 15. Prezentul Regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune în 

condit�iile legii.  
 
Art. 16. Prezentul Regulament se aplica� de la data intra�rii în vigoare a hota�rârii 

Consiliului Local de aprobare a acestuia. 
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