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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 248 din 31.10.2019 

 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 A STADIONULUI „MOLDOVA”  

 
 

CUPRINS 
 
Capitolul 1. Dispoziții generale 
 
Capitolul 2. Reglementări și obligații privind accesul în incinta Stadionului Moldova  
 
Capitolul 3. Programul de funcționare și tarifele de acces/utilizare 
 
Capitolul 4. Accesul și utilizarea pistei de alergare 
 
Capitolul 5. Sancțiuni și contravenții 
 
Capitolul 6. Dispoziții finale 
 
Anexa  - Tarife 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1 Denumire: Stadionul „Moldova”, situat în municipiul Roman, str. Victor 

Hugo, nr. 11 A, identificat cu nr c.f.59.606, este parte integrantă a Complexului 
Sportiv și de Agrement „Moldova”, administrat de Club Sportiv Municipal Roman, și 
este - compus din: pavilion central și teren de fotbal, pistă de alergare, tribune, 
instalații și dotări aferente, branșamente la rețelele de utilități publice – energie 
electrică, gaze naturale, apă – canal, și instalațiile de utilizare interioare aferente. 
 

Art. 2 (1) Regulamentul de organizare și funcționare a Stadionului „Moldova”, 
denumit în continuare Regulament, cuprinde norme privind organizarea și funcționarea 
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acestui obiectiv, administrat de Club Sportiv Municipal Roman, denumit în continuare 
Administrator, în conformitate cu prevederile următoarelor acte legislative : 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 
- Legea nr. 69/2000 privind Educatia Fizica si Sportul cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 333/2003 privind Paza Obiectivelor, Bunurilor, Valorilor şi Protecţia 

Persoanelor cu  modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive. 
 

(2) Definiții: 
a) complex sportiv și de agrement: bază special amenajată pentru practicarea 

unor ramuri de sport și activități de agrement respectiv totalitatea terenurilor, spațiilor, 
instalațiilor și construcțiilor special amenajate în vederea organizării și desfășurării de 
competiții sportive, jocuri sportive, activități de agrement  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 acces și utilizare totală sau parțială, asupra Stadionului „Moldova”;  
d) accesul: modul prin care o persoană fizică sau juridică obține dreptul de 

intrare și utilizare a obiectivului; 
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) stadion: teren, special amenajat pentru desfășurarea competițiilor sportive 
dotat cu tribune pentru spectatori. 

g) obiectiv: ansamblu de construcţii şi terenuri, care alcătuiesc Stadionul 
„Moldova”; 

h) teren de joc: spațiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competiției sportive. 
i) participant: persoana fizică care se află la manifestaţia sportivă în timpul 

desfăşurării sale, respectiv cu o oră şi jumătate înainte de începerea sau cu o oră şi 
jumătate după terminarea manifestaţiei sportive. Spectatorii (suporterii) sunt 
consideraţi participanţi. 

j) manifestaţie sportivă: în general este un concurs sau un meci desfăşurat în 
prezenţa participanţilor, organizat în sistem competiţional sau în afara acestuia de către 
asociaţii sau federaţii sportive. Evenimentul sportiv se consideră manifestaţie sportivă. 

k) durata manifestaţiei sportive: durează de la apariţia participanţilor la locul 
manifestaţiei sportive, până când participanţii părăsesc locul manifestaţiei sportive. 
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Art. 3 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru orice 
persoană căreia i s-a acordat dreptul de acces și utilizare a Stadionului „Moldova”. 
 

Art. 4 În incinta Stadionului „Moldova”, se vor desfășura activități sportive și 
activități de interes public, cu caracter cultural – sportiv.  
 

Art. 5 Obiectivele funcționării  Stadionului „Moldova”: 
a) organizarea și desfășurarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, 

județean, național și internațional, prioritate având secțiile ce aparțin de Club Sportiv 
Municipal Roman, conform planificărilor; 

b) în perioadele rămase neacoperite de activitățile menționate la lit. a), Stadionul 
„Moldova”, 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 activit.ăților cu caracter cultural – sportiv, desfășurate în interesul 
public. 
 

 
CAPITOLUL II 

Reglementări și obligații privind  
accesul în incinta Stadionului „Moldova” 

 
Art. 6 Accesul în incinta Stadionului „Moldova”, are la bază orarul stabilit de 

către Club Sportiv Municipal Roman și trebuie respectat de către toate persoanele care 
utilizează obiectivul, având caracter obligatoriu. 
 

Art. 7 (1) Accesul în incinta Stadionului „Moldova” va fi gratuit pentru 
activitățile sportiv – recreative și de timp liber care se pot desfășura în afara terenului 
de joc. 

(2) Accesul gratuit sau contra-cost în incinta obiectivului, pentru organizarea 
unor evenimente de interes public, cu intrare gratuită sau contra-cost, se face în baza 
unor documente precum hotărâri ale consiliului local, dispoziție a primarului, acorduri 
de asociere sau de colaborare, contracte de asociere sau protocoale de colaborare, prin 
care se vor stabili condițiile specifice privind organizarea acestor evenimente. 

(3) Directorul CSM Roman poate aproba accesul gratuit pe Stadion, pe bază de 
programare prealabilă, pentru alte instituții publice, educative sau de ordine și 
siguranță publică (poliție, jandarmerie, pompieri etc), pe baza solicitării scrise a 
acestora. 

(4)  Poate fi permis accesul în obiectiv în baza următoarelor documente : 
a) bon fiscal privind achitarea tarifului de utilizare sau a abonamentului; 
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b) legitimații emise de Club Sportiv Municipal Roman; 
c) invitații emise de Club Sportiv Municipal Roman; 
d) bilete de intrare sau abonamente emise de Club Sportiv Municipal Roman. 
e) bilete de intrare, abonamente sau invitații, emise de organizatorii diferitelor 

evenimente de interes public.  
(5) Documentele necesare întocmirii abonamentului sunt: actul de identitate al 

solicitantului și dovada achitării taxei de abonament. 
(6) La desfășurarea jocurilor sportive sau a antrenamentelor vor avea acces pe 

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. 

(7) Participanții acceptă că în timpul manifestaţiei sportive se pot face 
înregistrări video şi audio, iar acestea pot fi folosite sau publicate de către CSM 
Roman, partenerii contractuali sau fotografii acreditaţi. 
 

Art. 8 (1) Beneficiarii 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 obiectivului; 
c) să folosească obiectivul în conformitate cu destinația lui; 
d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori; 
e) să nu pătrundă în obiectiv fără aprobare; 
f) să păstreze curățenia și ordinea în spațiile utilizate. 
g) să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe narcotice. 
h) să afişeze pancarte sau drapele pe garduri, balustrade, scări, doar cu aprobarea 

organizatorului competiţiei sau manifestaţiei. 
(2) Se interzice: 
a) accesul în obiectiv 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 obiectivului cu orice obiecte interzise de regulamentele 
federațiilor sportive, legislația privind combaterea violenței în sport sau care pot duce 
la degradarea sau murdărirea acestuia. 

c) accesul cu autovehicule, inclusiv de tip ATV sau moped, cu exceptia 
personalului angajat sau personalului desemnat de către administrator care va avea 
acces cu autovehicule în incinta Stadionului „Moldova”, fără obturarea sau blocarea 
căilor de acces doar în scopul întreținerii, reparațiilor sau mentenanței obiectivului și în 
afara programelor sportive în desfășurare. Autovehiculele aparţinând instituţiilor 
publice, respectiv ambulanța, poliția sau pompierii, menite să asigure siguranţa pentru 
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buna desfăşurare a activităţilor sportive, vor avea acces în incinta Stadionului, pe bază 
de invitație sau a unor convenţii de comun acord încheiate cu administratorul; 

d) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și 
comportamentul menit să prejudicieze valorile sociale; 

e) manifestarea unui comportament care poate fi apreciat ca fiind rasist, 
instigator la ură, apt pentru a trezi în alţii sentimente de indignare, ideologic, religios 
sau politic şi afişarea de înscrisuri sau însemne cu asemenea conţinut. 

f) aruncarea cu obiecte în teren, în zonele interzise spectatorilor, sau în persoane. 
g) utilizarea de mijloace pirotehnice sau producerea focului de către spectatori, 

utilizarea de lasere sau alte mijloace de semnalizare luminoasă asemănătoare. 
h) blocarea căilor de evacuare (de exemplu pe scările stadionului) sau 

stânjenirea circulaţiei autovehiculelor şi a pietonilor. 
i) căţărarea pe gardurile şi pe celelalte obiective ale bazei sportive. 

 

Art. 9 (1) Beneficiarii își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce 
pot surveni în timpul utilizării obiectivului ca urmare a utilizării necorespunzătoare a 
suprafeței de joc și a elementelor din dotarea obiectivului, atât ale celor suferite de ei 
cât și pentru cele cauzate terțelor persoane în timpul desfășurării activităților sportive 
sau de interes public. 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 Stadionului, 
nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale ori pentru 
obiectele de preț ale beneficiarilor obiectivului. 

(3) Beneficiarii 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 obiectivului. 

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

(5) Elevii sau sportivii, care folosesc obiectivul 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 
Stadionului, având obligația de a remedia orice pagubă produsă pe timpul activității 
desfășurate și supravegheate. 

 
Art. 10 Verificarea și respectarea condițiilor de acces în incinta bazei sportive, 

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

Art. 11 Beneficiarii vor părăsi imediat incinta obiectivului, în următoarele 
cazuri: 



6 

a) nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Stadionului 
„Moldova”.  

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 obiectivului, în orele de liniște 
prevăzute de lege; 

d) nerespectarea în mod repetat a observațiilor șefului de obiectiv cu privire la 
nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Stadionului „Moldova”; 

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

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

CAPITOLUL III 
Programul de funcționare și tarifele de acces/utilizare 

 
Art. 12 (1) Activitățile organizate de Club Sportiv Municipal Roman vor avea 

prioritate.  
(2) Alte activități solicitate de federațiile sportive naționale de specialitate, 

instituțiile de învățământ din municipiul 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. 

(3) Programul de funcționare pentru Stadion este de luni până duminică între 
orele 6:00 – 22:00 și are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele 
care utilizează obiectivele Complexului Sportiv. 

(4) Orarul activităților desfășurate poate suferi modificări ocazionale, în baza 
unei cereri scrise, întocmită de către organizator/solicitant și aprobată de către 
Directorul Club Sportiv Municipal Roman.  

(5) 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. 

(6) Modificarea programului de funcționare sau reprogramarea unor activități se 
poate 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. 13 Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 de minute (1 ora) și este 
indivizibil, începând de la o oră fixă. 
 

Art. 14 Tarifele pentru utilizarea obiectivelor Complexului Sportiv sunt cele 
prevăzute în anexa la prezentul Regulament. 



7 

 
CAPITOLUL IV  

Accesul și utilizarea pistei de alergare 
 

Art. 15 (1) Reguli pentru accesul și folosirea pistei de alergare: 
a) accesul persoanelor care folosesc pista de alergare pentru activități sportiv 

– recreative și de timp liber, se va face pe poarta 2 dinspre Ștrandul Roman; 
b) pe timpul alergării terenul de fotbal va fi pe partea stângă ; 
c) cei care au un ritm mai lent vor folosi culoarele exterioare ale pistei ; 
d) se interzice deranjarea celorlalți participanți la activitățile de pe pista de 

alergare, prin comportament sau limbaj inadecvat ; 
e) pentru alergare vor fi folosite încălțări corespunzătoare care să nu 

deterioreze pista. 
f)    este interzis accesul pe pistă cu bicicleta, moped, cărucioare, landou sau 

ATV. 
(2) Pista de alergare se folosește gratuit : 
a) Pentru pregătirea și desfășurarea competițiilor școlare, în conformitate cu 

legislația în vigoare; 
b) de către copiii institutionalizați din grădinițe, școli gimnaziale și liceele de stat, 

însoțiți de cel puțin un cadru didactic specializat, în zilele în care nu sunt alte 
evenimente. 

c) de către instituții publice, persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară 
activități de binefacere sau de utilitate publică ori în sfera serviciilor publice; 

d) de către cetățenii municipiului Roman, atunci când nu sunt organizate alte 
activități planificate. 
 
 

CAPITOLUL V 
Sancțiuni și contravenții 

 
Art. 16 (1) Nerespectarea reglementărilor și obligațiilor cuprinse în 

CAPITOLUL II art. 8 alin. (1) și (2) privind accesul în incinta Stadionului și art. 15, 
alin. (1), lit. d) și f), 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 obiectiv 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 15 zile de la data 
comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii. 
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Art. 17 (1) Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică beneficiară a 
Stadionului Municipal Moldova 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 defectuoasă 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 VI 
Dispoziții finale 

 
Art. 18 Tarifele de utilizare și abonamentele pot fi revizuite sau modificate 

numai prin hotărâri ale Consiliului Local. 
 

Art. 19 Informațiile suplimentare, reclamațiile sau solicitările vor fi adresate în 
scris la sediul Club Sportiv Municipal Roman sau Complexul Sportiv și de Agrement 
„Moldova”. 
 

Art. 20 Modificările prezentului Regulament se pot face ori de câte ori este 
necesar, în conformitate cu prevederile legale în materie. 
 

Art. 21 Prevederile prezentului regulament se modifică sau se completează cu 
orice alte dispoziții legale care privesc activitatea de organizare și funcționare a 
Stadionului „Moldova”. 
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ANEXA  
privind tarifele pentru utilizarea Stadionului „Moldova”, 

pentru jocuri sportive (antrenamente si meciuri oficiale) și  
evenimente cultural-sportive 

 
 
 

1. Tarif pentru antrenament : 200 lei/oră; 
 
 

2. Tarife pe meciuri oficiale, diferențiate în funcție de ligile de fotbal, atât pentru 
seniori cât și pentru juniori: 

- Liga 1 – 4.000 lei/meci; 
- Liga 2 – 3.000 lei/meci; 
- Liga 3 – 2.000 lei/meci; 
- Liga 4 si 5 – 800 lei/meci 
- Juniori - 300 lei/meci 

 

*NOTĂ: Un meci oficial durează 4 ore, iar tarifele propuse pentru 
antrenamente și/sau meciuri oficiale de fotbal includ; închirierea suprafeței de joc, 
vestiarele, camera arbitrilor, grupurile sanitare, utilități, precum și celelalte spații 
adiacente desfășurării unui meci de fotbal/antrenament. 
 
 

3. Tarife închiriere Stadion „Moldova” pentru evenimente / spectacole / 
concerte: 

a) Diverse evenimente culturale, promoționale, educative, concursuri etc. – 500 
lei/ora; 

b) Spectacole/Concerte (până în 1.000 spectatori) – 1.000 lei/ora ; 
c) Spectacole/Concerte (peste 1.000 spectatori) – 5.000lei/ora ; 

 

*NOTĂ: În tarifele menționate nu sunt incluse utilitățile (curent, apă, gaz etc). 
Acestea se vor achita separat în funcție de consumurile înregistrate în urma unui 
proces-verbal de constatare, cu index la începutul și la sfârșitul activității.  
 
 

4. Tarife închiriere teren pentru activități comerciale: 
- 2 lei/ora/mp pentru o perioadă de până la 6 ore; 
- 1 leu/ora/mp pentru ceea ce depașește 6 ore; 

 


