
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 174911 din 01.09.2022 

                                                                                     PROIECT AVIZAT 
                                                                                       SECRETARUL GENERAL AL  

                                                                                       MUNICIPIULUI BACĂU 
                                                                                                        NICOLAE OVIDIU POPOVICI 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Bazinului de Inot din municipiul Bacău 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 
 
Având în vedere : 
- Referatul nr. 173256/29.08.2022 al Direcției Patrimoniu-Serviciului Administrare 
Clădiri prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre care să aprobe Regulamentul 
de Ordine Interioară al Bazinului de Inot din municipiul Bacău ;  
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr.  174912 din 01.09.2022 
-Nota de fundamentare nr.174855/01.09.2022 
-Studiul de Impact nr.174856/01.09.2022 
-Raportul Direcției Juridice, nr. 
-Raportul Direcției Patrimoniu, nr. 
-Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și actualizată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 140 alin.(1) şi alin.(3),  ale art. 196 alin.(1) lit.a), ale art. 197 alin.(1) 
şi ale art. 243 alin.(1) lit.a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, modificată și completată; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.d) și ale alin.(7) lit.f) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 
 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 
 
 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Bazinului de Inot din 
municipiul Bacău, prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin 
Direcția Patrimoniu-Serviciului Administrare Clădiri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Patrimoniu- Serviciului 
Administrare Clădiri. 



 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre 
se comunică în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea 
legalității. 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 174912 din 01.09.2022  
                                                                                        
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului de Ordine 

Interioară al Bazinului de Inot din municipiul Bacău 
 
 

 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind administrarea, 

întreținerea și exploatarea Bazinului de Înot Bacău și este obligatoriu pentru toți 

vizitatorii și beneficiarii care intră în incinta acestuia. 

Bazinul de Înot este bază de agrement, parte a domeniului privat al Municipiului 

Bacău, conform prevederilor HCL 157/2018. In cadrul acestei baze de agrement fiecare 

utilizator beneficiază în mod deplin de agrement si relaxare. Scopul prezentului 

Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor este de a asigura securitatea 

persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia 

        Regulamentul prezentat stabilește raporturile dintre Administrator - Municipiul 

Bacău și beneficiari privind utilizarea Bazinului de Înot, drepturile, obligațiile și 

răspunderile administratorului și ale beneficiarului, în scopul desfășurării 

corespunzătoare a activităților pentru care a fost realizat acest obiectiv de interes public 

. 

          Față de cele menționate, vă rugăm domnilor consilieri , să hotărâți. 
  
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu 
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Capitolul I. Dispoziții generale 

 
Art. 1 – (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind administrarea, 
întreținerea și exploatarea Bazinului de Înot Bacău și este obligatoriu pentru toți vizitatorii 
și utilizatorii care intră în incinta acestuia.  
(2) Bazinul de Înot este bază de agrement, parte a domeniului privat al Municipiului 
Bacău, conform prevederilor HCL 157/2018. In cadrul acestei baze de agrement fiecare 
utilizator beneficiază în mod deplin de serviciile care au fost achiziționate.  
(3) Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor este de 
a asigura securitatea persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia.  
(4) Administrator:  Municipiul Bacău. Utilizator: persoana fizică sau juridică, căreia 
administratorul i-a acordat dreptul de utilizare a Bazinului de Înot în baza unui contract, 
abonament, bilet. Toți utilizatorii care folosesc serviciile asigurate de către Bazinul de 
Înot Bacău, sub sancțiunea refuzării eliberării biletului/abonamentului, vor prezenta în 
mod obligatoriu în original o adeverință de la medicul de familie prin care acesta este 
declarat ”apt pentru înot”. Adeverința va fi eliberata cu maxim 30 de zile înainte de data 
solicitării privind asigurarea accesului in incinta bazinului.   
(5) Abonament inițiere înot:   Abonament care asigură accesul la orele de inițiere înot ce 
presupun dobândirea abilităților de bază la înot. Aceste abilități implică acomodarea cu 
apa și deprinderea primelor noțiuni de menținere la suprafața apei, folosind minimum de 
mișcări de înot.  
(6) Abonament agrement înot: cu acest abonament se poate înota de plăcere, fără 
asistența unui antrenor. Pentru acest lucru este nevoie ca utilizatorul să știe să înoate 
(5) Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre Administrator și Utilizatori privind 
utilizarea Bazinului de Înot, drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului și ale 
utilizatorului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților pentru care a fost 
realizat acest obiectiv de interes public 
(6) În momentul achitării serviciilor/cumpărarea biletului de intrare, utilizatorii acceptă 
condițiile contractuale și regulamentul de ordine interioară și își asumă respectarea 
acestuia. În cazul nerespectării contractului și/sau regulamentului, administratorul nu își 
asumă nicio responsabilitate și poate pretinde despăgubiri pentru pagubele produse de 
Utilizatori. 
Art. 2  (1) Personalul bazinului are datoria de a asigura deservirea civilizată și odihna 
clienților, să aibă grijă de respectarea tuturor prescripțiilor legate de sănătate, securitate 
și protecția bunurilor și a persoanelor. 
(2) În acest scop, personalul bazinului are obligația de a asigura condițiile pentru 
securitatea funcționarii din punct de vedere sanitar, a protecției muncii, a protecției 
personale (individuală), etc. 
(3) Personalul bazinului are datoria de a opri activitățile pe locurile eventual periculoase, 
și de a îngrădi accesul clienților în aceste locuri. 
(4) Prescripțiile legate de sănătate, securitatea și protecția bunurilor și a persoanelor 
trebuie respectate atât de personalul și de clienții bazinului 
(5) Părinții, tutorii și persoanele însoțitoare care au în grijă copii sau alte persoane 
răspund pentru respectarea regulamentului de către copiii și persoanele aflate în grija 
sau supravegherea acestora.  
 



 

Art. 3 - (1) Personalul bazinului trebuie să asigure următoarele: 
a) calitatea și temperatura apei din bazine, curățenia, dezinfectarea bazinelor, saunelor 
și a tuturor spațiilor legate de piscină,  
b) la sfârșitul programului cu publicul, toate spațiile și încăperile comune ale bazinului 
trebuie curățate și dezinfectate, 
c) apa filtrată care reintră în bazine trebuie să fie curată, aseptică și transparentă, 
(2) Temperatura apei în piscine trebuie să fie între 24o și 32°C  
(3) Pentru urmărirea regulată a temperaturii și calității apei trebuie făcute măsurători la 
fiecare 3 ore, iar aceste măsurători trebuie să fie arhivate cel puțin doi ani, dacă legislația 
în vigoare nu prevede o perioadă mai lungă. 
(4) Pentru asigurarea confortului clienților se impune respectarea reglementărilor 
sanitare, disciplinare și asigurarea unui serviciu adecvat. 
 
Art. 4 – (1) Prestația este disponibilă clienților în ordinea sosirii, funcție de programările 
efectuate în prealabil.  
(2) Accesul clienților în incinta piscinei peste capacitatea maximă a bazinelor este strict 
interzisă.  
(3) Capacitatea maximă este dată de numărul vestiarelor. 
(4) Personalul Bazinului de Înot are doar dreptul și nu are obligația și nici posibilitățile, 
având în vedere numărul mare de utilizatori, de a  asigura respectarea prezentului 
regulament de către utilizatori. În consecință, utilizatorii răspund pentru accidentele 
provocate prin nerespectarea regulamentului – răspunderea pentru nerespectare și 
efectele acesteia fiind purtată de aceștia. La cererea utilizatorilor, personalul Bazinului 
de Înot ii îndrumă pe aceștia.  
(5) În special, dumneavoastră, in calitate de utilizator, declarați că înțelegeți și acceptați 
faptul că utilizarea instalațiilor din cadrul Bazinului de Înot Bacău, implică riscuri specifice 
acestui tip de activități și că înțelegeți și acceptați că, datorită acestui risc inerent 
activităților acvatice, este posibil să vă accidentați in cadrul Bazinului de Înot (în situații 
precum – alergarea pe plaja bazinului, loviri în bazine/de marginea bazinelor, folosirea 
platformelor si trambulinelor de sărituri, folosirea blockstarturilor, etc).  
În astfel de cazuri acceptați că Municipiul Bacău răspunde doar pentru acele prejudicii 
aduse vieții, corpului sau sănătății dumneavoastră care au apărut ca rezultat direct al 
unei acțiuni sau omisiuni a Municipiului Bacău. Prin exprimarea consimțământului la 
prezentul Regulament, declarați și că starea dumneavoastră de sănătate este bună sau 
cel puțin corespunzătoare pentru activitățile de înot și saună.  
 

Capitolul II.  Reguli de utilizare 

Art. 5 (1)  Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul Regulament, 
precum și orice alte regulamente specifice de folosire a facilităților Bazinului de Înot 
Bacău. 
 
(2)  Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite 
de la personalul Bazinului de Înot, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în 
prezentul Regulament. Nerespectarea acestora poate duce la eliminarea din perimetrul 
Bazinului. 



 

 
Art.6  (1) Persoanele care folosesc spațiile Bazinului de Înot Bacău (în afara personalului 
tehnic, administrativ și de control) au următoarele obligații: 
a) să solicite intrarea în zona bazinului doar dacă au achitat în prealabil la casierie 
contravaloarea abonamentului/biletului de intrare corespunzător (când este cazul); 
b) să păstreze ordinea, curățenia și liniștea în toată incinta Bazinului de Înot 
c) să posede și să utilizeze echipamentul specific activităților de natație: slip/costum de 
baie, cască de protecție capilară, ochelari de înot și papuci; intrarea în sala bazinelor a 
tuturor utilizatorilor se face numai cu ținută adecvată. Nu este permis înotul cu haine „de 
stradă” (hainele precum pantaloni ¾, pantaloni de sport sau lenjeria intimă nu sunt 
considerate echipamente specifice activităților de natație); 
d) să treacă la echipamentul descris mai sus imediat după intrarea în incinta Bazinului 
de Înot, păstrând ținuta „de stradă” (hainele, încălțămintea) și celelalte obiecte personale 
(ce excedă echipamentul sportiv și de protecție) în vestiarul ce corespunde cheii/brățării 
atribuite la intrare; 
e) înainte de părăsirea vestiarului, în scopul intrării în zona bazinelor, să se asigure că 
vestiarul este închis și cheia/brățara acestuia se află în posesia sa;  
f) înaintea intrării în apă, purtând echipamentul descris mai sus, să urmeze, în mod 
obligatoriu, circuitul igienico-sanitar inițial necesar, după cum urmează: 

• 1. utilizare toalete; 
• 2. spălare la duș;  
• 3. deplasarea cu papuci, până la intrarea în apă; 
• 4. accesul în bazine se face doar pe scările de acces în apă. 

g) să se supună observațiilor/indicațiilor/recomandărilor salvamarului și ale personalului 
de serviciu, atât în momentul intrării în bazin, cât și pe toată perioada utilizării bazinului 
de înot; 
h) în timpul activității de înot, să respecte regula că sensul de deplasare pe culoarul de 
înot este mereu pe partea dreapta a acestuia (față de linia de marcaj de pe fundul 
bazinului); 
i) după încheierea activității sportive, la ieșirea din bazin, să urmeze circuitul igienico-
sanitar final necesar, după cum urmează: 

• 1. deplasarea cu papuci, până la zona de dușuri; 
• 2. spălarea la duș;  
• 3. deplasarea cu papuci, până la vestiare. 

j) să se schimbe în/de echipamentul de natație doar în cabinetele de 
echipare/dezechipare din zona vestiarelor; 
k) să utilizeze toată baza materială în conformitate cu regulile exploatării normale; în 
cazul producerii de pagube, ca urmare a exploatării defectuoase, persoanele vinovate vor 
suporta integral paguba produsă; 
l) să predea la recepție orice obiect găsit în incinta bazinului care nu îi aparține, astfel 
încât pierzătorul să îl poată recupera în urma conformării cu procedurile interne; 
m) la expirarea timpului de închiriere și la sfârșitul programului de funcționare să 
părăsească incinta bazinului. 
(2) Deplasarea cu papucii uzi se va face cu atenție maximă pentru evitarea 
alunecării/căderii. 
(3) Accesul la dușuri se face folosind încălțăminte adecvată. Este interzis accesul 



 

persoanelor de gen masculin la dușul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen 
feminin la dușul bărbaților. 
(4) Adoptarea unei ținute decente este obligatorie atât la duș, precum și în vestiar. 
Utilizatorii se vor schimba de haine/echipament de natație doar în cabinele de schimb 
special amenajate în vestiare. 
 
Art. 7   
Însoțitorii copiilor minori care nu se dezechipează singuri, au acces in vestiarele dedicate 
acestui scop, dar doar pe perioada echipării/dezechipării minorilor și doar echipați 
corespunzător. 
 
Art. 8 
(1) Antrenorii și instructorii au obligația de a respecta întocmai prevederile prezentului 
Regulament și de a se conforma avertizărilor și recomandărilor făcute prin afișele și 
panourile de avertizare din incinta Bazinului de Înot, precum și a celor transmise verbal 
de către personalul bazinului. 
(2) Antrenorii și instructorii au obligația de a-și instrui sportivii/cursanții în utilizarea 
corespunzătoare a dotărilor Bazinului de Înot și a avea un comportament civilizat în toată 
incinta bazinului, pe toată perioada antrenamentului. 
(3) Antrenorii și instructorii au obligația ca, în cazul în care sunt nevoiți să absenteze la 
o ședință de antrenament sau instruire, să desemneze (prin împuternicire scrisă) un 
înlocuitor corespunzător (atestat), aspect care să fie adus la cunoștința administrației 
Bazinului de Înot și acceptat de către aceasta până la momentul începerii activității. 
(4) Antrenorii și instructorii au obligația de a verifica personal ținuta tuturor sportivilor și 
cursanților, controlând dacă aceștia au respectat cu strictețe toate regulile de igienă 
personală enunțate mai sus. 
(5) Antrenorii și instructorii sunt răspunzători pentru orice accident produs în timpul 
antrenamentului, precum și pentru orice stricăciune adusă Bazinului de Înot. Pentru 
evitarea acestor evenimente, antrenorii și instructorii trebuie să ia din timp toate măsurile 
necesare pentru a preveni orice problemă care ar putea provoca neajunsuri 
sportivilor/cursanților, secțiilor/cluburilor din care aceștia fac parte, părinților sau 
aparținătorilor sau Bazinului de Înot. 
(6) Antrenorii și instructorii nu vor părăsi incinta Bazinului de Înot  înainte de a se asigura 
că toți sportivii și cursanții lor au părăsit-o, în deplină siguranță. 
(7) Instructorii si antrenorii utilizatorilor au acces în incinta Bazinului de înot doar pe 
perioada orarului aprobat prin contract sau in funcție de documentul de intrare; 
(8) Antrenorii și instructorii utilizatorilor  au obligația să folosească circuitele delimitate 
pentru dezechipare si acces în incinta bazinului.  
 
Art. 9 – (1) Folosirea bazinului este posibilă doar după achitarea contravalorii tarifului 
de intrare. Concomitent cu achitarea tarifului de intrare clientul va primi o brățară proxy, 
cu condiția achitării ca și garanție a sumei prevăzute de reglementările locale în vigoare. 
Pentru valoarea garanției, se eliberează nota de casă/chitanță, nu se eliberează bon 
fiscal, aceste sume fiind gestionate extracontabil. 
(2) Clientul este obligat să poarte brățara de acces pe toată durata prezentei sale în 
incinta vestiarelor, a piscinei și a spațiilor conexe, și să o predea la ieșire odată cu 
expirarea duratei biletului sau abonamentului achiziționat. 



 

(3) La restituirea brățării proxy suma reținută ca și garanție potrivit alineatului (1), se 
restituie. 
(4) În eventualitatea in care clientul pierde sau distruge brățara proxy, nu se mai restituie 
contravaloarea garanției 
(4) Contravaloarea efectivă a taxelor pentru folosința Bazinului de Înot, detaliată pe zile, 
intervale orare, durată și categorii de utilizatori este stabilită anual prin Hotărâre de 
Consiliu Local al Municipiului Bacău, hotărâre care face parte integrantă din prezentul 
Regulament. 
(5) Prețul prestației include și prețul servirii clienților, personalul bazinului nu are dreptul 
de a solicita bani de la clienți. 
(6) Abonamentul este nominal, netransmisibil 
Art. 10 – (1) Accesul și prezența în incinta Bazinului de Înot Bacău, folosirea bazinelor, 
a saunelor și a tuturor echipamentelor se face pe propria răspunderea a utilizatorului. 
(2) Piscina poate fi folosită în același timp de clienți de sex feminin și masculin. 
(3) Intrarea utilizatorilor în spațiul bazinelor este permisă exclusiv în costum de înot, 
cască de înot și șlapi. Nu se admite sub nici o formă încălțăminte de stradă.  
(4) Pantalonii scurți, pantalonii de sala si lenjeria intima nu sunt permise ca ținută de 
piscina. Toate ținutele trebuie sa fie realizate dintr-un material ușor, adecvat, ca Lycra, 
Spandex sau nailon. 
(4) Copiii sub 14 ani pot folosi bazinele numai sub supravegherea unui adult însoțitor, 
sau cu acordul scris, prealabil și în formă autentică a părintelui ori a tutorelui legal. 
(5) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent, părintele sau tutorele legal își 
poate exprima acordul în scris și la recepția Bazinului de Înot prin completarea și 
semnarea unui formular în acest sens în prezența recepționerului și după verificarea 
identității declarantului de către acesta. 
Art. 11 - (1) Înainte de accesul în incinta piscinelor clienții vor trece obligatoriu prin 
incinta vestiarelor. 
(2) Pentru a se schimba la costum de baie clienții vor folosi cabinele de schimb, apoi își 
vor depozita hainele în dulapurile care pot fi închise și deschise cu ajutorul ceasurilor 
proxy. 
(3) Clienții au obligația să depună spre păstrare bunurile și obiectele de valoare în cutiile 
de valori disponibile la recepție. 
(4) Administratorul Bazinului de Înot Bacău și personalul acestuia nu răspunde pentru 
dispariția obiectelor din incinta vestiarelor, a piscinelor sau a spațiilor conexe. 
Art. 12. – (1) Clienții sunt obligați să respecte personalul și să nu deterioreze bunurile 
complexului (mobilier, aparatură, instalațiile igienico-sanitare, etc.). Deteriorarea 
bunurilor atrage după sine plata valorii pagubei pricinuite si anularea biletului sau 
abonamentului.  
(2) Clientul are dreptul de a sesiza verbal sau în scris în caietul de sesizări problemele și 
observațiile legate de calitatea prestațiilor sau atitudinea personalului. 
 
Art. 13 – (1) În incinta Bazinului de Înot Bacău este interzis: 

1. accesul persoanelor cu plăgi deschise, dermatite, dermatoză sau alte boli 
transmisibile, febră și a persoanelor aflate sub influența drogurilor, alcoolului sau 
medicamentelor psihotrope, 

2. accesul persoanelor care suferă de crize de leșin sau epilepsie, precum s a 
persoanelor care suferă de afecțiuni cardio-vasculare,  



 

3. accesul cu arme de foc sau orice alte arme, orice obiect contondent, dispozitive 
paralizante sau neutralizante, 

4. introducerea, consumarea și vânzarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice, 
a țigărilor și a produselor de tutun sau a celor de tip vaping 

5. folosirea bazinelor fără efectuarea unui duș de prespălare pentru înlăturarea 
substanțelor acide de pe corp, 

6. deplasarea de pe un culoar pe altul peste marcajul plutitor 
7. mâncatul în bazine, aruncarea gunoiului în apă, alergările și jocurile imprudente 

pe marginea bazinelor, împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea 
bazinelor 

8. introducerea unor obiecte fragile (sticlă, pahare etc.), sau oricăror altor obiecte 
care pot provoca accidente  

9. accesul cu animale de companie 
10. folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât și un 

comportament verbal sau non-verbal care să afecteze confortul și/sau integritatea 
fizică a clienților și/sau a personalului bazinului, 

11. alergarea în jurul bazinului și în vestiare, 
12. deteriorarea, vandalizarea bunurilor bazinului de înot, 
13. săriturile în bazinul de înot, cu excepția săriturilor de pe bloc starturile situate la 

capetele bazinului.  
14. fotografiatul și înregistrarea audio-video prin orice fel de mijloace 
15. orice joc sau comportament care deranjează sau pune în pericol integritatea fizică 

a clienților. 
16. folosirea unui limbaj injurios, agresiv, pe un ton ridicat (țipete, strigăte, fluierat, 

etc) sau care deranjează pe ceilalți utilizatori. 
17. accesul și manevrarea instalațiilor de către persoane neautorizate 
18. accesul în zonele tehnice a persoanelor neautorizate 
19. accesul cu gumă de mestecat și/sau semințe 
20. intrarea in incinta bazinului folosind abonamentul altor persoane 
 (2) În cazul în care, din motivele enumerate mai sus, a fost declarată încetarea 

contractului încheiat între părți, iar personalul bazinului a indicat faptul că respectiva 
persoană are obligația de a părăsi incinta, persoana respectivă are obligația de preda 
imediat brățara de acces, de a achita contravaloarea serviciilor (daca e cazul) și de a 
părăsi imediat, în liniște, incinta.  
În cazul in care nu se respectă prevederile precedentului paragraf, se va solicita 
intervenția organelor în drept.  
 

Capitolul III.  Programul de lucru, eliberarea biletelor 

Art. 14 – (1) Bazinul este deschis publicului în timpul săptămânii între orele 7:00 – 
20:30, iar în zilele de sâmbătă între orele 7:00 – 15:00.  
(2) Saunele sunt deschise in timpul săptămânii în intervalul 19:00-20:30 și sâmbăta în 
intervalul orar 13:30 – 15:00 
(2) În intervalul orar 14:00 - 19:00 culoarele 1 – 7 inclusiv, sunt închiriate clienților 
persoane juridice.  



 

(3) Prin excepție de la prevederile aliniatului precedent, funcție de utilizarea efectivă a 
culoarelor 1-7, administratorul bazinului poate decide ca anumite culoare de înot să fie 
folosite pentru activități de agrement și în intervalul orar 14.00 - 19.00 
(4) Activitățile de agrement se desfășoară exclusiv in bazinul de înot. Bazinul de sărituri 
poate fi folosit doar pentru activități de inițiere înot, inițiere și selecție sărituri, scuba-
diving și antrenamente desfășurate de către chiriașii care au ca obiect de activitate 
activitatea de sărituri in apă.  
(5) Bazinul de Înot Bacău nu are program cu publicul în zilele libere legale stabilite prin 
acte de reglementare națională. 
(6) Programul de lucru poate fi modificat de administratorul bazinului în cazuri motivate 
(probleme tehnice, lipsă de apă, obligații legale de igienizare, etc.). Clienții trebuie să fie 
anunțați în prealabil despre orice schimbare a programului de lucru. 
 
Art. 15 – (1) Casa de bilete se deschide zilnic la începutul programului de lucru și se 
închide cu 30 de minute înainte de sfârșitul programului de lucru. 
(2) Tarifele prestațiilor trebuie să fie afișate la un loc vizibil la casa de bilete. Clienții 
trebuie să fie anunțați în prealabil despre orice schimbare de tarif. 
(3) Achitarea contravalorii tarifului de intrare, a biletului sau abonamentului se face la 
casieria amplasată la recepția situată în zona de intrare. Este interzis ca personalul 
bazinului, cu excepția casierilor, să primească bani pentru bilete sau abonamente de la 
clienți. 
(4) Achitarea tarifului de intrare, astfel:  

a) Bilete/abonamente în cazul persoanelor fizice 
b) Documentele menționate în contractele încheiate între Municipiul Bacău și 

persoanele juridice; 
conferă drept de acces in conformitate cu tipul de bilet sau abonament achiziționat.  
În toate cazurile se vor respecta programarea și numărul ședințelor achiziționate. 
(5) Biletele și abonamentele sunt valabile până pe data indicată pe acestea. Valabilitatea 
biletelor si/sau abonamentelor poate fi verificată cu ajutorul cititoarelor amplasate în 
holul de la intrare și în vestiare 
(6) Accesul în bazin se face cu maxim 15 minute înainte de începerea ședințelor 
achiziționate conform orarului și programărilor și a tipului de bilet/abonament 
achiziționat.  
(7) Ieșirea din bazin se face în termenul de gratie de 30 de minute de la terminarea 
duratei ședințelor conform tipului de bilet/abonament achiziționat. Depășirea termenului 
de grație de 30 de minute presupune consumarea/achitarea unei ședințe suplimentare 
funcție de tipul de bilet/abonament achiziționat.  
 
 
Capitolul IV. Reclamații și sesizări, prescripții sanitare, primul ajutor și 
depozitarea valorilor 
 
Art. 16 – (1) Caietul de reclamații și sesizări este accesibil clienților la casa de bilete. 
Administratorul bazinului are datoria de a investiga reclamațiile, sesizările, sugestiile 
zilnic, conform normelor legale. 
(2) În piscină obligatoriu trebuie să fie o persoană instruită să poată da primul ajutor 
până la sosirea ambulanței în caz de rănire, leșin, etc. Persoanele juridice care închiriază 



 

luciu de apă au obligația să își asigure propriile măsuri de prim ajutor și asistență 
medicală.  
(3) În piscină trebuie să fie un punct de prim ajutor, dotat conform prescripțiilor, 
completat și reînnoit periodic, cu conținutul prescris. 
(4) Despre eventualele răniri, accidente, daune suferite de clienți se întocmește proces-
verbal de către șeful de tură 
Art. 17 - (1) Banii, bijuteriile și celelalte obiecte de trebuie depuse în cutiile de valori 
aflate la Recepție. Administratorul Bazinului de Înot și personalul acestuia răspunde 
numai pentru bunurile depuse în aceste cutii de valori de la Recepție. Păstrarea valorilor 
va fi asigurată în mod gratuit până la sfârșitul fiecărei zile.  
(2) Dacă la sfârșitul zilei de lucru se constată existența unor cutii de valori care nu sunt 
deschise, șeful de tură, in prezența a doi martori, deschide respectiva cutie de valori si 
întocmește proces verbal cu bunurile găsite. Aceste bunuri se vor procesa conform 
procedurilor interne privitoare la bunurile pierdute și găsite.  
(2) Administratorul Bazinului de Înot și personalul acestuia nu-și asumă răspunderea 
pentru obiectele lăsate nesupravegheate (pe coridoare, săli de așteptare, vestiare, 
toalete, în dulapuri neîncuiate, etc.). 
(3) Bunurile găsite se predau la Recepție și se procesează conform procedurilor interne 
privitoare la bunurile pierdute și găsite. 
 

Capitolul V.  Bazine și saună 

Art. 18.– (1) Bazinele pot fi folosite pe cont propriu numai de înotători. Activitatea de 
inițiere poate avea loc numai cu caracter organizat. 
(2) Prestațiile bazinului pot fi folosite de clienți numai pe propria răspundere sau daca 
prezintă un act medical prin care sunt declarați apți pentru înot. 
(3) Folosirea costumului de baie și a căștii de înot în bazine este obligatorie. 
(4) Lecții de inițiere în înot pot fi acordate exclusiv în mod organizat și numai de 
instructori calificați pe baza de convenție sau contract cu Municipiul Bacău 
(5) Șeful de tură este răspunzător pentru supravegherea și curățenia bazinelor și a apei 
din bazine, de prezența echipamentului de salvare, de echiparea punctului de prim ajutor, 
chemarea salvării și acordarea primului ajutor dacă este cazul. 
(6) Sistemul de sonorizare al bazinului trebuie folosit pentru comunicare, anunțuri, 
mesaje pentru clienți. Echipamentul audio trebuie folosit pe un volum ce nu deranjează 
odihna și relaxarea clienților. 
Art. 19 – (1) Temperatura saunelor trebuie afișată la intrare, la un loc vizibil. Camerele 
saunelor pot fi utilizate numai de persoane sănătoase, pe propria răspundere. 
(2) În saune se va utiliza un prosop suficient de mare pentru tot corpul (inclusiv până 
sub picioare), pentru a evita orice fel de contaminare a băncilor. 
(3) Camerele saunelor sunt dotate cu sonerie de alarmă. La semnalul soneriei o persoană 
din partea bazinului este obligată să verifice sauna conform procedurilor interne. 
Personalul bazinului are datoria de a controla saunele de mai multe ori pe zi, și să asigure 
curățenia, respectiv siguranța clienților. 
(4) Saunele pot fi folosite numai de către persoanele care au achiziționat aceste servicii 
și cărora administrația bazinului le-a acordat acest drept. Este obligatorie purtarea 
brățărilor de acces.  
(5) Este interzisă folosirea saunei fără brățara de acces sau cu brățara deteriorată/ruptă 
și/sau care nu poate fi citită de echipamentele instalate.  



 

(6) Toate bijuteriile din metal trebuie îndepărtate înainte de a intra în saună 
(7) Locurile în saună nu se rezervă. Obiectele nesupravegheate sau lăsate voit în saună 
vor fi scoase afară de către personalul autorizat. 
(8) Accesul în saună se face pe proprie răspundere și este interzis persoanelor cu 
probleme cardio-vasculare, cu stări febrile, cu tensiune arterială mică sau mare, cu 
afecțiuni bronhopulmonare, sub influența băuturilor alcoolice, anticoagulantelor, 
antihistaminicelor, vasoconstrictorilor, vasodilatatoarelor, stimulantelor, narcoticelor sau 
a tranchilizantelor etc, precum și femeilor însărcinate sau aflate în perioada menstruației. 
De regulă pot folosi saunele doar persoanele perfect sănătoase. În cazul în care aveți 
dubii, consultați înainte un medic pentru a evita posibilele complicații.  
(9) Este interzis accesul minorilor sub 14 ani in zona saunelor 
(10) Papucii și halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune.  
(11) După sesiunea de saună urmează partea de răcire și revenire la temperatura 
normală a organismului. După fiecare intrare în saună, răcoriți-vă la unul din dușurile din 
vecinătatea saunelor pentru a readuce temperatura corpului la parametri normali și a 
repune sângele în mișcare.  
(12) În mod tradițional în saune există condiții speciale, ca de exemplu temperaturi 
ridicate, umiditate crescută, lumină difuză, bănci în trepte și diverse surse de căldură. 
Acestea necesită o atenție sporită din partea utilizatorilor. 
(13) Dotările tehnice (aparate de încălzire/sobe, grilajele de protecție și termometrele, 
etc) nu trebuie acoperite cu obiecte/prosoape (pericol de incendiu) 
 

Capitolul VI.  Activitatea de inițiere înot 

 
Art. 20 – (1) Activitatea de inițiere înot este desfășurată doar de către personalul 
specializat al Bazinului de Înot și de către persoanele juridice care au încheiate contracte, 
conform prevederilor legale în vigoare.  
(2) Durata unei ședințe este de 50 de minute.  
(3) Vârsta minimă a utilizatorilor este de 5 ani 
 
Art. 21 – Înscrierile la cursurile de inițiere înot organizate de către Municipiul Bacău se 
fac online, folosind platforma pusă la dispoziție gratuit de către administrația Bazinului 
pe site-ul https://bazin.municipiulbacau.ro sau, funcție de numărul de locuri disponibile 
rămase, la recepția Bazinului de Înot. Solicitanții vor completa o cerere în acest sens, 
cerere prevăzută în Anexa 1 la prezentul regulament.  
 
Art. 21 – (1) Instructorii, respectiv antrenorii, după caz, beneficiază de acces gratuit în 
incinta bazinului, astfel: 

1. pentru culoarele normale (culoarele 2-7) maxim 2 instructori/antrenori. 
2. pentru culoarele late (culoarele 1 și 8) maxim 3 instructori/antrenori. 

(2) Utilizarea de către membrii cluburilor chiriașe sau instructorilor/antrenorilor acestora 
a altor culoare decât cele rezervate atrage după sine evacuarea persoanei/persoanelor 
respective din incinta Bazinului de Înot 
(3) Accesul membrilor cluburilor chiriașe în incinta vestiarelor se face exclusiv cu ajutorul 
brățărilor de acces. La primirea brățării de acces chiriașul va achita garanția prevăzută 
în actele de reglementare locală. 
 

https://bazin.municipiulbacau.ro/


 

Art. 22 – (1) Instructorii/antrenorii care desfășoară ședințe de inițiere conform 
contractelor încheiate cu Municipiul Bacău, au obligația de a își prelua grupele de la 
vestiare, și, ulterior finalizării ședinței, să aducă grupele de cursanți la vestiare.  
(2) Intrarea în incinta Bazinului de Înot a sportivilor sau a copiilor de la grupele de inițiere 
în înot este permisă numai în prezența antrenorului și, respectiv, a instructorului. 
Aceștia au responsabilitatea ca, la terminarea programului de antrenament sau instruire, 
să își însoțească cursanții până la ieșirea din incinta Bazinului de Înot.  
(3) Instructorii răspund de integritatea fizică a cursanților înscriși la orele de inițiere pe 
care le organizează, pe toată perioada de timp in care aceștia sunt în interiorul Bazinului 
de Înot.   
 

Capitolul VII. Activitatea de agrement înot  

Art. 23 (1) Activitatea de agrement înot se desfășoară pe propria răspundere a 
utilizatorilor persoane fizice.  
(2) Vârsta minimă pentru activitatea de agrement este de 12 ani 
(2) Copiii sub 18 ani pot folosi bazinele numai sub supravegherea unui adult însoțitor, 
sau cu acordul scris, prealabil și în formă autentică a părintelui ori a tutorelui legal. 
(5) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent, părintele sau tutorele legal își 
poate exprima acordul în scris și la recepția Bazinului de Înot prin completarea și 
semnarea unui formular în acest sens în prezența recepționerului și după verificarea 
identității declarantului de către acesta. 
 
Art. 24 – Înscrierile la orele de agrement înot organizate de către Municipiul Bacău se 
fac online, folosind platforma pusă la dispoziție gratuit de către administrația Bazinului 
pe site-ul https://bazin.municipiulbacau.ro sau, funcție de numărul de locuri disponibile 
rămase, la recepția Bazinului de Înot. Solicitanții vor completa o cerere în acest sens, 
cerere prevăzută în Anexa 2  (pentru minori) și Anexa 3 (pentru adulți) la prezentul 
regulament. 
 

Capitolul VIII.  Contracte de închiriere 

Art. 24 – (1) Contractele de închiriere se încheie anual pe baza cererilor depuse la 
registratura primăriei de către persoanele juridice doritoare.  
(2) Au dreptul de a încheia contract de închiriere și de a rezerva culoar persoanele 
juridice: 
a) asociații sportive societăți civile particulare, cluburile sportive de drept public sau 
privat sau asociațiile de sport pe ramură județene care au înscrise în Certificatului de 
Identitate Sportivă – ramura de sport natație și/sau pentatlon modern, polo sau triatlon, 
b) persoanele fizice autorizate, având codul CAEN: învățământ în domeniul sportiv și 
recreațional, de instructor sportiv de natație, polo sau triatlon. 
(3) Persoanele juridice vor transmite pana la data de 20 a lunii curente, numărul de 
culoare de înot solicitate pentru luna următoare. 
(4) Culoarele de înot se repartizează în mod egal funcție de numărul chiriașilor 
(5) În cazul in care, persoanele juridice nu transmit lunar numărul de culoare solicitate 
și/sau nu folosesc culoarele rezervate, intervalele orare si culoarele respective devin 
disponibile pentru ceilalți chiriași. Dacă ceilalți chiriași nu își manifestă disponibilitatea de 
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a folosi culoarele, acestea devin disponibile pentru activități de agrement înot și nu vor 
mai putea fi rezervate de către persoana juridică inițială. 
 

Capitolul IX.  Sancțiuni 

Art. 25   (1) Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de 
avertismente și sancțiuni, după cum urmează:  

- încălcarea regulilor prevăzute in prezentul regulament de către  Utilizator va 
fi  sancționată cu avertisment scris; În cazul in care Utilizatorul refuză să ia la 
cunoștință de acest avertisment scris, se transmite prin email avertismentul scris 
și se consideră că s-a îndeplinit aducerea la cunoștință. 

- încălcarea regulilor prevăzute în prezentul regulament de către membrii cluburilor 
care au contract de închiriere va fi sancționată cu avertisment scris ce va fi 
comunicat sub semnătură de primire sau prin email către clubul al cărui membru 
a încălcat regulamentul 

- încălcarea repetata (începând de la a doua încălcare) a regulilor prevăzute in 
prezentul regulament  conduce la anularea biletului/abonamentului si interzicerea 
accesului în incinta bazinului; 

- la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, 
persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă; 

 
(2) Comportamentul indecent al utilizatorilor față de personalul angajat sau față de alți 
Utilizatori (injurii, comportament scandalos şi/sau agresiv, limbaj și gesturi ofensatoare, 
provocatoare), duce la interzicerea accesului în incinta Bazinului de Înot și chiar la 
anularea abonamentului. 
 
(3) În cazul în care accesul în bazinul de înot se realizează prin folosirea brățării de 
acces/abonamentului unei alte persoane decât persoana respectivă, se evacuează 
persoana din bazinul de înot și se anulează brățara/abonamentul care a fost folosit pentru 
intrarea frauduloasă.  

(4) Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată, pe cât posibil, pe cale amiabilă, între 
părți. În cazul imposibilității de rezolvare pe o asemenea cale, litigiile vor fi rezolvate in 
instanță. 

Art. 26 Refuzul de a suporta pagubele produse prin producerea de distrugeri dotărilor, 
echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție, atrage după sine 
consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare. 
 
Art. 27 Personalul de deservire și pază al Bazinului de Înot va consemna într-un proces 
verbal neregulile constatate, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate, in caz contrar, vor 
suporta cheltuielile de readucere la forma inițială a dotărilor, echipamentelor, spațiilor 
sau oricăror altor bunuri deteriorate.  
 
Art. 28  Administratorul Bazinului de Înot nu își asumă responsabilitatea pentru 
nerespectarea prezentului Regulament de către Utilizator, respectiv nu va acorda 
despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente 
 



 

 

Capitolul X. Dispoziții finale și tranzitorii 
 
Art. 29 – (1) Utilizatorii sunt obligați să respecte prescripțiile de ordine interioară și 
prevederile legale. Nerespectarea normelor, reglementărilor și a prevederilor legale în 
vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori. 
(2) Persoanele care nu respectă prevederile regulamentului de ordine interioară sau nu 
au un comportament civilizat, vor fi îndepărtate  de îndată din incinta Bazinului de Înot 
Bacău.  
(3) Personalul bazinului sunt persoane oficiale și beneficiază de aceeași protecție ca și 
funcționarii publici. 
(4) Regulamentul de ordine interioară trebuie afișat pe un loc clar vizibil clienților,  
(5) Lista de prețuri valabilă, precum și orarul de funcționare al Bazinului de Înot sunt 
afișate la intrare, lângă casa de bilete si pe site-ul http://bazin.municipiulbacau.ro 
(6) Administratorul își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la 
prezentul Regulament, ori de câte ori este necesar. 
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Acord cadru, complementar activităților specifice din Bazinul de Înot Bacău 
  
Subsemnatul(a) ____________________________, domiciliat(ă) în _____________ 
________________________________, posesor al C.I./B.I. seria ___, nr. 
_____________, în calitate de părinte/tutore al minorului 
________________________, CNP _________________, în conformitate cu 
prevederile art. 4 (alin.1), art. 4 și art. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, 
emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, îmi dau în mod expres consimțământul pentru prelucrarea tuturor datelor 
cu caracter personal colectate ca urmare a interacțiunii cu angajații Bazinului de Înot, 
inclusiv prin mijloace foto-video, în vederea asigurării unei asistențe de specialitate și a 
unor servicii optime, precum și pentru protecția bunurilor dumneavoastră și ale unității 
administrativ-teritoriale Bacău. 
 
 Data ________________    Semnătura __________________ 
 
  
Extras din art. 4 – alin. 1, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, emis de Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: 
Art.4: Definiții 
În sensul prezentului regulament: 

1. ”date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată 
sau identificabilă (”persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, 
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, 
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Art. 7: Condiții privind consimțământul 
1. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul treabuie să fie în 

măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal. 

2. În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise 
care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată 
într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și 
ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Nici o parte a respectivei declarații care 
constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie. 

3. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată 
este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimțământului se face la fel de 
simplu ca acordarea acestuia. 



 

4. Atunci când se evaluează dacă consimțământul este dat în mod liber, se ține seama cât 
mai mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui 
serviciu, este condiționată sau nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anexa nr.1 la Regulamentul de Ordine Interioară 

 
C ă t r e, 

BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 
 
 

 
Subsemnatul(ă) _______________________________________ domiciliat(ă) în 

______________ str. _______________nr_____, bl ___sc.__ ap ____ prin prezenta 

solicit înscrierea minorului/ei ____________________________________ pentru a 

desfășura activități de INIȚIERE INOT la grupa _______ cu instructorul 

___________________________  

Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, 
declar pe propria răspundere că  minorul(a)  nu știe să înoate.  

Declar că se va respecta programul de acces și Regulamentul de utilizare al 
Bazinului de Înot și sunt de acord ca în cazul în care eu sau persoanele pentru care 
întocmesc prezenta cerere produc pagube să suport contravaloarea acestor pagube. 
Totodată declar că am luat la cunoștință despre faptul că abonamentul este nominal, 
netransmisibil, că perioada de valabilitate a abonamentului de inițiere este de 45 de zile 
și că ședințele nu se reportează. 

 
 
Date de contact părinte/adult: 

 
 
Email:_______________________  
 
telefon:______________________ 
 

Accept ca persoana să desfășoare cursuri de 
inițiere înot cu subsemnatul/(a) 

 
Nume și prenume ____________________ 
 
Semnătură _________________________ 
 

 
 
 
                   Bacău         Semnătura 
 
Data:  _________________   ___________________________ 

 
  
 

UZ INTERN 
 
    DA   NU 

Operat în baza de date:   ☐    ☐ 

Acord GDPR:   ☐    ☐ 

Adeverință medicală ”apt înot” ☐    ☐ 

 
 
Nume și prenume operator: __________________________ 

Semnătură: ______________________________ 



 

Anexa nr.2 la Regulamentul de Ordine Interioară 
C ă t r e, 

BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

 

Subsemnatul(ă) _______________________________________ domiciliat(ă) în 

______________ str. _______________nr. _____, bl. _____.sc. _____ ap.____ prin 

prezenta solicit înscrierea minorului/ei ___________________________________ 

pentru a desfășura activități de ÎNOT AGREMENT  

Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, 
declar pe propria răspundere că  minorul(a)  are vârsta de peste 12 ani și știe să înoate. 

Declar că se va respecta programul de acces și Regulamentul de utilizare al 
Bazinului de Înot și sunt de acord ca în cazul în care eu sau persoanele pentru care 
întocmesc prezenta cerere produc pagube să suport contravaloarea acestor pagube. 
Totodată declar că am luat la cunoștință despre faptul că biletul/abonamentul este 
nominal, netransmisibil, că perioada de valabilitate a abonamentului este de 45 de zile și 
că ședințele nu se reportează. 

Date de contact părinte/adult: 
 
 
Email:_______________________  
 
telefon:______________________ 
 

 

                   Bacău         Semnătura 

Data:  _________________   ___________________________ 

 

UZ INTERN 

 

    DA   NU 

Operat în baza de date:   ☐    ☐ 

Acord GDPR:   ☐    ☐ 

Adeverință medicală ”apt înot” ☐    ☐ 

 

Nume și prenume operator: __________________________ 

Semnătură:   _______________________________ 

 



 

Anexa nr.3 la Regulamentul de Ordine Interioară 
 

C ă t r e, 

BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

Subsemnatul(ă) _______________________________________ domiciliat(ă) în 

______________ str. _______________nr_____, bl. ____ sc._____ ap.____ prin 

prezenta solicit eliberarea unui abonamen t/bilet de acces pentru a desfășura activități 

de ÎNOT AGREMENT / ÎNOT AGREMENT ȘI SAUNĂ  (alege tipul de serviciu) 

Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, 
declar pe proprie răspundere că  știu să înot. 

Declar că voi respecta programul de acces și Regulamentul de utilizare al Bazinului 
de Înot și sunt de acord ca în cazul în care produc pagube să suport contravaloarea 
acestor pagube. Totodată declar că am luat la cunoștință despre faptul că 
biletul/abonamentul este nominal, netransmisibil, că perioada de valabilitate a 
abonamentului este de 45 de zile, perioada de valabilitate a biletului este de 90 minute 
de la ora eliberării și că ședințele nu se reportează 

Date de contact: 
 
 
Email:_______________________  
 
telefon:______________________ 
 

 

                   Bacău         Semnătura 

Data:  _________________   ___________________________ 

 

 

UZ INTERN 

 

    DA   NU 

Operat în baza de date:   ☐    ☐ 

Acord GDPR:   ☐    ☐ 

Adeverință medicală ”apt înot” ☐    ☐ 

 

Nume și prenume operator: __________________________ 

Semnătură: _______________________________ 



 

 

MUNICIPIUL BACĂU 

Direcția Patrimoniu 
Serviciul Administrare Clădiri 
Nr. 173256 / 29.08.2022  

 

 

APROB 
PRIMARUL MUNICIPIULUI 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
                                                                                                                      

R E F E R A T 

 

Având in vedere: 

 

- Instalarea unui sistem de control acces prin care se asigură eliberarea 
biletelor/abonamentelor și asigurarea accesului in incinta Bazinului de Înot; 

- Definirea unor circuite funcționale sanitare impuse de legislația sanitară incidentă 
în materie; 

- Necesitatea reglementării raporturilor juridice și administrative dintre Municipiul 
Bacău și toți utilizatorii Bazinului de Înot,  
 

Vă rugăm să aprobați promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local al 
municipiului Bacău prin care să se aprobe Regulamentul de Ordine Interioară al Bazinului 
de Înot. 

 

Regulamentul și toate anexele acestuia sunt atașate prezentului referat. 

 

 

Director       Director Adjunct 

Iulian STAN       Cristi DUMBRAVĂ 

 

 

Șef Serviciu 

Daniel ROȘU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU  
DIRECȚIA PATRIMONIU 
NR. 174855/01.09.2022 



 

 

       

                                          NOTĂ FUNDAMENTARE 

 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului de 
Ordine Interioară al Bazinului de Inot din municipiul Bacău 

 
 

  

 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii nr. 52/ 2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 Astfel, prin Regulamentul supus aprobării, se are în vedere stabilirea unui cadru 
juridic unitar privind administrarea, întreținerea și exploatarea Bazinului de Înot Bacău 
și este obligatoriu pentru toți vizitatorii și beneficiarii care intră în incinta acestuia. 
 
 Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, 
în art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ”d”, alin. (4) lit. ”f” și alin. (7) lit. ”k” din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificată și completată. 

 

                       DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU 
       IONEL IULIAN 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIUL BACĂU                                                  SE APROBĂ 
DIRECȚIA PATRIMONIU        PRIMAR 
Nr.174856/01.09.2022       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU  
 
      

STUDIU DE IMPACT 



 

la proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Bazinului 
de Inot din municipiul Bacău 

 
 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul financiar asupra bugetului local 
 
      Prin proiectul supus dezbaterii, nu vor exista modificări din punct de vedere financiar 
ale bugetului local. 
 

Secţiunea a 4-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
      Proiectul propus respectă prevederile  legislației în vigoare cu privire la organizarea și 
funcționarea serviciilor subordonate aparatului propriu al UAT Bacău. 
 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

 
Nu este cazul. 

 
 

Secţiunea 1 
Motivul emiterii actului normativ 
 
      Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea unui 
cadru general pentru organizarea și funcționarea Bazinului de Înot Bacău, cu privire la 
statutul personalului din cadrul acestuia, la răspunderea administrativă, precum și la 
regulile de funcționare, politicile, procedurile şi atribuțiile specifice Bazinului de Înot 

Secţiunea a 2- a 
Impactul economico - social al proiectului de act normative 
 
   Prin  Regulamentul de Ordine Interioară propus privind funcționarea Bazinului de Înot 
Bacău, se urmărește atât respectarea normelor generale de organizare și funcționare, 
cât și stabilirea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor infrastructurii din incinta Bazinului 
de Înot 



 

 
Secţiunea a 6-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

       Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv consultarea publică, prin intermediul : 
-site-ului Municipiului Bacău 
-anunțului publicat în mass-media locală; 
-afișajul la sediul propriu. 

 

Secţiunea a 7-a Măsuri de implementare 
 După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis Direcției Patrimoniu, spre 
luare la cunoștință și punere în aplicare. 
 

 
Prezentul Studiu de Impact s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.52/ 2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și 
completată. 
 
 
 

DIRECTOR DIRECȚIA PATRIMONIU 
IONEL IULIAN STAN 
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