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CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN 
Piata Roman Voda, Nr. 1, Roman, Neamt 
C.I.F. 35364691  
e-mail: csmroman@primariaroman.ro 
telefon/fax: 0233 734 367; 0786 772 050 

 
Nr. 2.347 din 03.07.2020  
 

Comunicat de presă 
 03.07.2020  

  
 

 

Club Sportiv Municipal Roman informează că, începând de luni 06.07.2020, se 
redeschide terenul de minifotbal din cadrul Complexului Sportiv „Sala Sporturilor”. 
Accesul publicului se va face în limita a maxim 10 persoane. 

 
Programările pentru accesarea acestuia se vor efectua la numărul de telefon 

0723.606.640 astfel: 
- de LUNI până JOI între orele 08.00 - 16.30 
- VINERI între orele 08.00 – 14.00 
 

Accesarea terenului în zilele de sâmbătă sau duminică se va face doar pe 
baza rezervărilor efectuate în cursul săptămânii, după programul de mai sus. 

 
Între programări se va aloca o perioadă de 30 de minute pentru 

dezinfectarea terenului de joc. 
 
Programul de funcționare pentru terenul de minifotbal este de luni până 

duminică între orele 08:00–22:00. 
Tarifele pentru Terenul de minifotbal sunt: 
 50 lei/oră pe timp de zi; 
 100 lei/oră în nocturnă; 

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

Tarifele aferente închirierilor se vor achita la casieria de la sediul Club 
Sportiv Municipal Roman din str. Ștefan cel Mare, nr. 246, între orele sus -
menționate. 

 
REGULI GENERALE de respectat pentru accesarea terenului de 

minifotbal: 
 Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. 

Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au 
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prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de 
autorităţile sanitare. 

 
 Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se 

facă respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi. 
 

 Înainte de intrarea pe terenul de joc se va efectua triajul observațional al 
participanților la activitatea sportivă și măsurarea temperaturii corporale la intrarea 
în baza sportivă: în cazul în care o persoană manifestă simptomele de COVID-19 
sau are temperatură măsurată cu un termometru noncontact mai mare de 37,3 0C, nu 
i se va permite accesul în baza sportivă și i se va recomanda să contacteze 
autoritățile sanitare;  

 
 La accesul în bază, persoanele vor fi trecute pe un tabel nominal, pentru a 

facilita ancheta epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu 
SARS-Cov 2;  
 

 Igienizarea mâinilor este obligatorie înainte şi după activitatea sportivă. 
 

 Este interzisă eliminarea salivei pe terenul de joc. 
 

 Materialele sportive vor fi dezinfectate cu atenţie după fiecare folosire. 
 

 Echipamentul folosit în timpul antrenamentului trebuie pus direct într-o 
pungă de plastic închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curăţat la o 
temperatură de minimum 80°C. 
 

 

       Club Sportiv Municipal Roman 

       dir. Constantin - Costea Cudalb 


