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CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

Art. 1 Denumire: Complex Sportiv Sala Sporturilor, format din:
Bazin de Înot, P + E, situat în municipiul Roman, str. Roman Mușat, nr. 82, având o suprafață
desfășurată de 1.638 mp;
Clădire Sala Polivalentă,  denumită în continuare Sala Sporturilor,  S + D+ P + 2E, situată în
municipiul Roman, str. Roman Mușat, nr. 82, având o suprafață construită de 1.870 mp;
Teren minifotbal,  situat  în  municipiul  Roman,  str.  Roman Mușat,  nr.  82,  acoperit  cu gazon
sintetic, având o suprafață de 1.350 mp;
Două Terenuri tenis, situate în municipiul Roman, str. Roman Mușat, nr. 82, acoperite cu gazon
sintetic, având o suprafață totală de 1.350 mp;
Parcarea publică a complexului, situată în municipiul Roman, str. Roman Mușat, nr. 82.

Art. 2 (1)  Regulamentul de organizare și funcționare al  Complexului Sportiv Sala Sporturilor,
aflat  în  administrarea  Club Sportiv  Municipal  Roman,  denumit  în  continuare  Regulament,  cuprinde
norme privind organizarea și funcționarea obiectivelor ce alcătuiesc Complexul Sportiv Sala Sporturilor,
administrat de Club Sportiv Municipal Roman, denumit în continuare Administrator, în conformitate cu
prevederile administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și ale Legii educației fizice și a sportului nr.  69 din 2000, cu modificările și completările
ulterioare.

(2) Definiții
a) complex sportiv:  bază sportivă special amenajată pentru practicarea mai multor ramuri de

sport, respectiv totalitatea terenurilor, spațiilor, instalațiilor și construcțiilor special amenajate în vederea
organizării și desfășurării de competiții sportive, jocuri sportive și alte activități de interes public;

b) administrator: Club Sportiv Municipal Roman;
c) beneficiar: persoană fizică sau juridică căreia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare

pentru unul sau mai multe din obiectivele ce compun baza sportivă;
d) accesul:  modul prin care o  persoană fizică sau juridică obține dreptul de intrare în incinta

bazei sportive;
e) pază și protecție: sunt activitățile desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul de a

asigura  siguranța obiectivului,  a  bunurilor  și  valorilor  împotriva oricăror  acțiuni  ilicite  care lezează
dreptul de proprietate, existența materială a acestora;

f) obiectiv: imobil destinat activităților sportive sau altor activități de interes public, la care este
necesară derularea unui program de pază și protecție;

g) teren de joc: spațiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiției sportive.

Art. 3  Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru orice persoană care vine în
contact cu funcționarea Complexului Sportiv Sala Sporturilor.
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Art.  4  În  incinta Complexului Sportiv  Sala  Sporturilor  se  vor  desfășura  numai  activități  cu
caracter  sportiv.  În  mod  excepțional,  cu  aprobarea  Consiliului  Local  al  Municipiului  Roman  sau  a
Primarului Municipiului Roman pot avea loc și alte activități de interes public.

Art. 5  Obiectivele funcționării  Complexului Sportiv Sala Sporturilor:
a) organizarea și desfășurarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național

și internațional;
b) în perioadele rămase neacoperite de activitățile menționate la lit. a), complexul sportiv poate

funcționa pentru deservirea cetățenilor, a instituțiilor publice sau private, conform unui orar prestabilit și
aprobat de administrator, precum și pentru desfășurarea unor compețiții sportive școlare de interes local,
județean, regional sau național;

c)  deservirea activităților  desfășurate  în  interesul  comunității,  aprobate de Consiliul  Local  al
Municipiului Roman sau de către Primarul Municipiului Roman.

Art. 6 Obiectivele ce compun Complexul Sportiv Sala Sporturilor, administrat de Club Sportiv
Municipal Roman, sunt cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, respectiv:

 Bazinul de Înot;
 Sala  Sporturilor;
 Terenul sintetic de minifotbal;
 Terenurile sintetice de tenis (două);
 Parcarea publică a complexului.

 

CAPITOLUL II
 Reglementări și obligații privind accesul în incinta Complexului Sportiv Sala

Sporturilor
 

Art. 7 (1) Sala Sporturilor, Terenul sintetic de minifotbal, Terenurile sintetice de tenis pot fi
utilizate pentru organizarea și desfășurarea de competiții sportive, jocuri sportive și alte activități de
interes public conform prevederilor acestui Regulament;

(2) Bazinul de Înot funcționează și poate fi utilizat conform Regulamentului specific adoptat de
Consiliul Local prin H.C.L. nr. 147  din  2012.

Art. 8  Accesul în incinta Complexului Sportiv Sala Sporturilor are la bază orarul stabilit de către
Club Sportiv Municipal Roman și trebuie respectat de către toate persoanele care utilizează complexul
sportiv, având caracter obligatoriu. 

Art.  9  (1)  Accesul  în  obiectivele  Complexului Sportiv  Sala  Sporturilor  se  face  în  baza
următoarelor documente:

a) bon fiscal privind achitarea tarifului de utilizare sau a abonamentului; 
b) legitimații emise de Club Sportiv Municipal Roman;
c) invitații emise de Club Sportiv Municipal Roman;



CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN Codul: ROF CSS

Regulament de Organizare și Funcționare 
a Complexului Sportiv Sala Sporturilor

Editia : 1
Revizia : 0

Nr. ex : 1

Pagina : 5 / 9

d) bilete de intrare sau abonamente emise de  Club Sportiv Municipal Roman.

(2)  Documentele necesare întocmirii abonamentului sunt: actul de identitate al solicitantului și
dovada achitării taxei de abonament.

Art. 10 (1) Utilizatorii au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etica socială și prevederile

prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;
c) să respecte intervalul de utilizare al obiectivelor Complexului Sportiv;
d) să folosească sala, terenurile sportive și dotările în conformitate cu destinația lor;
e) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
f) să nu pătrundă în obiectivele Complexului Sportiv fără aprobare;
g) să păstreze curățenia și ordinea în spațiile utilizate.

(2) Se interzice:
a)  accesul în obiectivele  Complexului Sportiv a persoanelor în stare de ebrietate, sub influența

băuturilor  alcoolice,  a  substanțelor  halucinogene,  cu  produse  ori  substanțe  periculoase,  cu  material
explozibil, arme albe, arme letale sau neletale. Excepție pentru portul de arme letale sau neletale vor
face  angajații  insituțiilor  aflați  în  exercițiul  funcțiunii,  persoanele  autorizate  în  acest  sens  sau  alte
categorii de persoane dotate legal pentru portul sau utilizarea acestora, conform reglementărilor legale în
vigoare.

b) accesul în incinta obiectivelor  Complexului Sportiv cu animale de companie, biciclete, role,
skateboard, scutere, ATV-uri sau orice obiecte interzise de regulamentele federațiilor sportive, legislația
privind  combaterea  violenței  în  sport  sau  care  pot  duce  la  degradarea  sau  murdărirea  obiectivelor
utilizate.

c)  folosirea  unui  limbaj  obscen,  necuviincios,  gesturi  indecente,  violente,  cât  și  dacă  au  un
comportament care să prejudicieze valorile sociale;

(3)  La desfășurarea jocurilor sportive sau a antrenamentelor vor avea acces pe spațiul sportiv
(terenul de joc) doar participanții la activitatea sportivă (jucători,  rezerve, arbitri,  antrenori,  personal
medical, personalul necesar bunei organizări și desfășurări a activității sportive). Spectatorii vor rămâne
în afara terenului de joc, în tribună sau alte zone special amenajate.

Art. 11 (1)  Utilizatorii își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în
timpul  utilizării  obiectivelor  Complexului Sportiv  (jocului  sportiv),  ca  urmare  a  utilizării
necorespunzătoare a suprafeței de joc și a elementelor din dotarea  Complexului Sportiv, atât ale celor
suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării
activității sportive. Club Sportiv Municipal Roman nu va fi răspunzător pentru niciun incident, accident,
traumatism,  altercație,  vătămare  corporală,  responsabilitatea  aparținând  exclusiv  utilizatorilor
obiectivelor.

(2) Club Sportiv Municipal Roman, în calitate de administrator al Complexului Sportiv, nu este
răspunzător  pentru  pierderea  sau  deteriorarea  lucrurilor  personale  ori  pentru  obiectele  de  preț  ale
utilizatorilor obiectivelor Complexului Sportiv.
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(3) Utilizatorii obiectivelor Complexului Sportiv răspund personal pentru orice faptă de încălcare
a normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a obiectivelor.  

(4)  Accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică, adecvată, curată și
diferită de încălțămintea de stradă.

(5) Elevii sau sportivii, care folosesc obiectivele Complexului Sportiv în mod organizat, au acces
numai în prezența profesorului sau antrenorului, acesta răspunzând în totalitate de integritatea elevilor
sau sportivilor, cât și de integritatea bunurilor folosite din dotarea Complexului Sportiv, având obligația
de a remedia orice pagubă produsă pe timpul activității desfășurate și supravegheate.

Art. 12 (1) Accesul publicului cu autovehicule în incinta Complexului Sportiv Sala Sporturilor
este permis doar în locurile special amenajate și în limita locurilor de parcare disponibile, doar pe durata
programului de funcționare cu publicul. 

  (2) Autoturismele, autoutilitarele sau alte autovehicule aparținând instituțiilor publice menite să
asigure siguranța pentru buna desfășurare a activităților sportive, vor avea acces în incinta Complexului
Sportiv pe baza unor convenții încheiate de comun acord cu CSM Roman.
 

Art. 13 (1)  Accesul agenților economici în incinta  Complexului Sportiv Sala Sporturilor este
permis doar cu aprobarea Club Sportiv Municipal Roman.

  (2)  Activitățile comerciale se vor putea desfășura numai în locuri special amenajate în acest
sens prin grija Club Sportiv Municipal Roman. În acest sens, agenții economici care doresc să presteze
servicii  comerciale,  vor  încheia  contracte  de  închiriere  pentru  suprafața  spațiului  solicitat  cu  Club
Sportiv Municipal Roman, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 14 (1) Intrarea în incinta Complexului Sportiv (cu excepția accesului echipei CSM Roman
disciplina Handbal la antrenamente, meciuri de pregătire si competiții), indiferent de tipul beneficiarului,
se va consemna într-un Registru de Acces Persoane cu următoarele date:

a) numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice și, după caz, numărul
însoțitorilor.

b) seria/numărul bonului fiscal, numărul abonamentului sau legitimației;
c) data, ora intrării și ieșirii din incinta Bazei sportive;
d) observații unde este cazul;
e) semnătura  de  confirmare  a  beneficiarului,  care,  astfel,  certifică  faptul  că  și-a  însușit

prevederile prezentului Regulament.
(2)  Verificarea  și  respectarea  condițiilor  de  acces  în  incinta  bazei  sportive,  precum  și

obligativitatea solicitării documentelor doveditoare și înscrierea acestora în registru revine personalului
angajat  al  Club  Sportiv  Municipal  Roman,  iar  beneficiarii  au  obligația  de  a  prezenta  documentele
solicitate.

Art. 15 Beneficiarii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:
a)   nerespectarea  Regulamentului  de Organizare și  Funcționare al  Complexului Sportiv  Sala

Sporturilor;
b)  folosirea  unui  limbaj  obscen,  necuviincios,  gesturi  indecente,  violente,  cât  și  dacă  au  un

comportament care să prejudicieze valorile sociale;
c) tulburarea liniștii publice în timpul folosirii suprafețelor de joc, prin producerea de zgomote cu
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orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de
lege;

d) nerespectarea în mod repetat a observațiilor șefului de formație al Complexului Sportiv Sala
Sporturilor ori a angajatului responsabil de obiectivul complexului;

e) săvârșirea oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau
de oricare altă natură;

f) nerespectarea orarului pentru care s-a achitat tariful/abonamentul de utilizare.

CAPITOLUL III 
Programul de funcționare și taxe de utilizare

Art. 16 (1)  Activitățile organizate de Club Sportiv Municipal  Roman  vor avea prioritate.  Alte
activități solicitate de federațiile sportive naționale de specialitate, Liceul cu Program Sportiv Roman,
asociații  sau cluburi  sportive înregistrate  cu sediul  în  municipiul  Roman vor avea prioritate  față  de
solicitările ocazionale ale sportului de masă și față de activități de altă natură, în ordinea solicitării. 

(2) Programul de funcționare pentru obiectivele Complexului Sportiv Sala Sala Sporturilor este
următorul:

a) pentru Bazinul de Înot conform Regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 147  din  2012;
b) pentru Sala Sporturilor, de luni până duminică între orele 07.00 – 21.00 
c) pentru terenul de minifotbal, de luni până duminică între orele 08.00 – 21.00
d) pentru terenurile de tenis, de luni până duminică între orele 08.00 – 21.00 

(3)  Programul poate suferi modificări ocazionale în funcție de activitățile organizate, în urma
unei cereri scrise întocmită de către organizator/solicitant și aprobată de către Directorul Club Sportiv
Municipal Roman. 

Programul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către
persoanele care utilizează obiectivele Complexului Sportiv.

(4) Orice modificări ale programului de funcționare vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin
afișare.  Din  momentul  afișării,  modificările  se  consideră  însușite  de  către  beneficiari.  Întreruperea
accesului pe perioade mai lungi va fi notificată și afișată în timp util, eventualele abonamente emise pe
această perioadă fiind prelungite corespunzător.

 (5)  Modificarea programului de funcționare sau reprogramarea unor activități se pot realiza de
comun acord, atât la inițiativa solicitantului, cât și a Club Sportiv Municipal Roman, cu condiția să nu
afecteze alte acțiuni programate în prealabil.

Art. 17  Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 de minute( 1 ora) și este indivizibil,
începând de la o oră fixă.
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Art. 18 Tarifele pentru utilizarea obiectivelor Complexului Sportiv sunt cele prevăzute în Anexa
nr. 1 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL IV 
Sancțiuni și contravenții  

Art. 19 (1) Nerespectarea reglementărilor și obligațiilor cuprinse în CAPITOLUL II art. 10 alin.
(1)  și  (2)  privind  accesul  în  incinta  obiectivelor  Complexului  Sportiv,  al  prezentului  Regulament,
constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200  la 2.000 lei și cu măsura complementară
de anulare a legitimațiilor sau a abonamentelor, ori interzicerea accesului în Complex pe o perioadă de
până la 2 ani.

(2)  Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se face de către
Poliția Locală a municipiului Roman.
 (3) Prevederile alin. (1) se completează cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 2 din 2001,
privind  regimul  juridic  al  contravențiilor,  cu modificările  și  completările  ulterioare.  Contravenientul
poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art.  20  (1)  Pentru  faptele  săvârșite,  persoana  fizică  sau  juridică  beneficiară  a  Complexului
Sportiv Sala Sporturilor este obligată să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor
care au săvârșit aceste fapte, în caz contrar este direct răspunzătoare.

(2)  La producerea de pagube sau exploatarea defectuaoasă a bunurilor din dotare, persoanele
fizice,  persoanele  juridice,  agenții  economici  sau  persoanele  stabilite  vinovate  vor  suporta  integral
paguba produsă.
 (3) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de pagube prin
distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție de către Club
Sportiv  Municipal  Roman,  atrage  după  sine  răspunderea  materială  sau  penală,  prevăzută  de
reglementările și legislația în vigoare. 

CAPITOLUL V 
Dispoziții finale

Art. 21 Tarifele de utilizare și abonamentele pot fi revizuite sau modificate numai prin hotărâri
ale Consiliului Local.

Art. 22  Informațiile suplimentare, reclamațiile sau solicitările vor fi adresate în scris la sediul
Club Sportiv Municipal Roman. 

Art.  23  Modificările  prezentului  Regulament  se  pot  face  ori  de  câte  ori  este  necesar,  în
conformitate cu prevederile legale în materie.
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ANEXA nr. 1
 la Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Sportiv Sala Sporturilor

Tarifele  pentru  utilizarea  obiectivelor  Complexului  Sportiv  Sala  Sporturilor  sunt
următoarele:

a) pentru Sala Sporturilor:
 15 lei / oră pentru o persoană;
 75 lei / oră pentru grup alcătuit din mai mult de 5 persoane 

b) pentru Terenurile de tenis de lângă Sala Sporturilor:
 25 lei/ oră pe timp de zi;
 40 lei/ oră în nocturnă;
 abonament pe timp de zi   –   200 lei pentru 10 ore, valabil pentru 30 zile  

 400 lei pentru 20 ore, valabil pentru  30 zile
 600 lei pentru 30 ore, valabil pentru  30 zile

 -   abonament în nocturnă  –    400 lei pentru 10 ore, valabil pentru 30 zile 
 800 lei pentru 20 ore, valabil pentru  30 zile
 1.200 lei pentru 30 ore, valabil pentru  30 zile

c)  pentru Terenul de minifotbal 
 50 lei/oră pe timp de zi;
 100 lei/oră în nocturnă;

d) pentru Bazinul de Înot  cele prevăzute de Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 147 din  
2012, cu modificările și completările ulterioare.

NOTA: perioada „în nocturnă” se va considera perioada cuprinsă de la apusul soarelui, în funcție
de anotimp, până la închiderea programului cu publicul.


	CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN

