
ROMÂNIA        PROIECT AVIZAT 

JUDEȚUL BACĂU                                                             SECRETARUL GENERAL                                 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                        AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 128846 din 19.04.2021                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

             

 

    PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Bacău și  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” al județului BACĂU 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

Avand in vedere: 

-Adresa nr. 804128/11.03.2021 primită din partea Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență ”Mr. Constantin Ene ” al județului Bacău prin care solicită sprijin, din partea 
Municipiului Bacău, pentru efectuarea antrenamentului personalului cu atribuții de 
căutare –salvare în mediul acvatic, la Bazinul de Înot Bacău 
- Referatul nr. 126514/08.04.2021 al Bazinului de Înot , cu propunerea de aprobarea 
unui protocol de colaborare între Municipiul Bacău și  Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ” Mr. Constantin Ene” al județului BACĂU; 
- Expunerea de motive nr. 128847 din 19.04.2021 a Primarului Municipiului Bacău; 
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 
128848/1 din 19.04.2021 ; 
- Raportul Direcției Administrare Baze Sportive - Secția Bazin Înot, înregistrat cu 
nr. 128848/2 din 19.04.2021; 
-Prevederile art.12 din Ordonanța nr.88/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.129 alin.(2) lit.”e”, art.(9) lit.”a”, art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 
154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. "a", ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. 
"a" și "b" din Ordonanta de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
In baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit.”c” și art. 6 lit.”a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :  

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare între Municipiul Bacău și Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, prin care se 

acordă accesul gratuit în incinta Bazinului de Înot Bacău pentru desfășurarea 



antrenamentelor  personalului cu atribuții de căutare – salvare în mediul acvatic din 

cadrul I.S.U. Bacău , conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Protocolul de 

Colaborare între Municipiul Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. 

Constantin Ene” al județului Bacău. 
 

Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive - Secția Bazin Înot. 

Art. 4. - Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției  

Administrare Baze Sportive - Secția Bazin Înot . 

Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se 

va comunica in termeni legali Instituției Prefectului - Județul Bacău. 

 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.C.S/ds-I-A-2/ex.1 

 

 

 



 

România                                                    Anexa la HCL nr.______________ 

Județul Bacău 

Primarul Municipiul Bacau 

 

     

 

 

                                                 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 

1. CAP. I  - PĂRŢILE PROTOCOLULUI 

 

Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 6, 
telefon: 0234-208900, 0234-581849, fax 0234.588757, email: 
contactprimarie@primariabacau.ro, reprezentată prin domnul Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu – primar. 

 
și 

 
Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului 

Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, telefon 0234/550000, fax 
0234/575053, reprezentată prin domnul colonel Cărăşel Ovidiu – d. inspector şef, 

 

2.  CAP. II - TEMEIUL LEGAL 

 

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr._______ 

Art. 129 alin. 1 din OUG 57/2019 privind codul Administrativ 

MUNICIPIUL  BACĂU 

SECȚIA BAZIN ÎNOT 

 

Nr. ___________ din __________ 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului  Bacău 

Nr. _________ din ____________ 

 

mailto:contactprimarie@primariabacau.ro


Art. 15 din Hotărârea nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgență profesioniste. 

 

3. CAP. III – OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 

Prezentul protocol are ca obiect, colaborarea în vederea asigurării accesului gratuit 

în incinta Bazinului de Înot Bacău pentru desfășurarea antrenamentelor personalului cu 

atribuții de căutare-salvare în mediul acvatic (scafandri) din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău la Bazinul de Înot Bacău. 

 

 

 

4. CAP. IV – DURATA PROTOCOLULUI 

Protocolul este încheiat pentru o perioadă de 1 an de la data semnării sale, cu 

prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 1 an, dacă nici una din părţi nu notifică 

celeilalte părți, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum 30 de zile  înaintea 

expirării perioadei de valabilitate.  

Prezentul protocol se poate modifica prin acordul părților, prin act adițional. 

 

5. CAP. V – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Obligaţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al 

Județului Bacău: 

Să comunice lista nominală a personalului cu atribuții de căutare-salvare în mediul 

acvatic (scafandri) pentru care se asigură accesul in incinta Bazinului de înot. Se vor 

atașa copii conform cu originalul ale legitimațiilor de scafandru. Pentru personalul care 

asigură asistența medicală se vor prezenta documente care atesta pregătirea 

profesională a acestora.   

Să comunice graficul de pregătire al personalului cu atribuții de căutare-salvare. 

Să respecte regulamentul de ordine interioară al Bazinului de Înot Bacău, fără a 

perturba activitățile organizate și să își adapteze programul de pregătire funcție de 

celelalte activități care se desfășoară în incinta bazinului.  

 

Obligațiile Municipiului Bacău: 

 

Să permită personalului cu atribuții de căutare-salvare în mediul acvatic (scafandri) 

precum si personalului care asigură asistența medicală din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău utilizarea, în mod gratuit, a  

 



spaţiilor având ca destinaţie desfăşurarea activităţii de antrenament la Bazinul de 

Înot Bacău. 

 

6. CAP. VI – LITIGII 

 

Eventualele litigii rezultate din interpretarea sau executarea prezentului protocol vor 

fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar de către instanţele judecătoreşti 

competente. Prezentul protocol reprezintă consimţământul liber al părţilor, a fost încheiat 

în două exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică şi intră în vigoare cu data 

semnării sale de către părţi. 

 Prezentul protocol a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

instituție. 

 

    

Municipiul Bacău 

 

 

 

Primar 

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă 

“Mr. Constantin Ene” al Judeţului  Bacău 

 
 

D. INSPECTOR ŞEF 
Colonel 

Ovidiu Cărășel 

 

 

 
Direcția Juridică 

Director 
Ciprian Fantaza 

 
Director Administrare Baze Sportive 

Director 
Daniel Roșu 

 

CONSILIER JURIDIC 

Slt. 

Covasan Mircea 

 

 

 

   

 

__________________________________________________________________ 

PRIMARUL MUNICIPULUI BACĂU  DIRECTOR  D.A.B.S 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU     DANIEL ROȘU 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 128848/1 din 19.04.2021 

 
 

 

RAPORT 

al compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Bacău 

și  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” al județului BACĂU 

 

-Prevederilor art.12 din Ordonanța nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu 

modificările ți completările ulterioare care precizeză: 

  Art.12 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul General colaborează cu structurile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

- Prevederilor art.129 art.(2) lit.”e”, art.(9) lit”a”, art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 

alin. (1), lit. "a", ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. "a" și "b" din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art.129 (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

(9)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local; 

Art. 140 (1) Dupa desfasurarea ședintei, hotararile consiliului local se semneaza de c&tre pre§edintele de 

ședinfa și se contrasemnează, pentru legalitate, de catre secretarul general al unitajii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale. 

(3)Secretarul general al unitapi/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneaza hotararea in cazul in 

care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea ședința a consiliului local, depune in scris și 

expune in fața acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza in procesul-verbal al ședintei. 

 Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor 

Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si 

hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin 

pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai 

autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, 

precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii 

Art 196 (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit dupa 

caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

a)consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 



Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative 

prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii respectiv emiterii 
Art. 243 (DSecretaruI general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, 

urmatoarele atributii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 

presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit.”c” și art. 6 lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care precizează: 

Art. 129 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu 

exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau central 

e. 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

(6)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor 

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de 

interes local, în condiţiile legii; 

 

-si poate fi supus spre dezbatere.  

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 128848 din 19.04.2021 

 

 

 

 

 

CĂTRE 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

                                         DIRECȚIA ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE  

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între 

Municipiul Bacău și  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” 

al județului BACĂU, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate.  

Vă rugăm ca până la data de 20.04.2021 să le depuneți la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 

 



 

   PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

   LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                              AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                  NICOLAE - OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 128847 din 19.04.2021 

                                        EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între 

Municipiul Bacău și  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin 

Ene” al județului BACĂU 

 

  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a constituit ca serviciu public 

deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul 

managementului situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc din competenţă. 

     Obiectivul fundamental al activității desfășurate de IGSU vizează eficientizarea acțiunilor de 

prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și 

asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin multitudinea de 

activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-ajutor 

SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, 

mișcări seismice, epidemii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, 

intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități 

naturale sau antropice. 

     Inspectoratul judeţean, funcţionează cu personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă şi asigură planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la 

instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare 

şi război. 



     Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul judeţean colaborează cu autorităţile 

administraţiei publice locale, cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale 

armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filiale locale ale Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii 

neguvernamentale care acţionează în domeniul specific. 

 

 

 În urma adresei nr. 804128/ 11.03.2021 primită din partea Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență ”Mr.Constantin Ene” al județului Bacău, s-a solicitat sprijinul Municipiului Bacău 

pentru efectuarea antrenamentelor personalului cu atribuții de căutare – salvare în mediul acvatic 

din cadrul I.S.U. Bacău, la Bazinul de Înot.  

Accesul la scufundări îl au numai persoanele care au efectuat o pregătire de specialitate în 

domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea de scafandru şi sunt apte pentru scufundări în 

perioada în care execută aceste activităţi care sunt obligatorii pentru menținerea autorizației de 

scafandru. 

Având în vedere faptul că activitatea desfășurată de către scafandri se desfășoară  strict în 

folosul comunității, prin activitățile de căutare, deblocări/salvări de persoane din mediul acvatic, 

căutări corpuri delicte în apă și  intervenția  cu operativitate de fiecare dată când este nevoie, se 

impune să  venim în sprijinul activității pe care o desfășoară  și să asigurăm accesul gratuit în 

incinta Bazinului de Înot Bacău pentru desfășurarea antrenamentelor specifice. 

 

   Primarul Municipiului Bacău 

 LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Secția Bazin Înot 

Nr. 126514 / 08.04.2021 

 

APROB 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

                                                                                                                           

 

REFERAT 

 

Prin adresa nr. 804128/11.03.2021 înregistrată la instituția noastră sub nr. 

120504/17.03.2021,  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. CONSTANTIN ENE” al 

Județului Bacău solicită sprijinul pentru efectuarea antrenamentului personalului cu 

atribuții de căutare-salvare în mediul acvatic (scafandri) la Bazinul de Înot Bacău.  

În considerarea activităților desfășurate de către scafandri, raportat la beneficiile 

aduse comunității băcăuane prin activitățile de căutare, deblocări/salvări de persoane din 

mediul acvatic, căutări corpuri delicte în apă și  intervenția  cu operativitate de fiecare 

dată când este nevoie,  în baza prevederilor art. 129 alin. 1 din OUG 57/2019 privind 

codul Administrativ, vă rugăm domnule Primar să analizați si ulterior să dispuneți asupra 



promovării unui proiect de hotărâre de consiliu local prin care să se aprobe protocolul de 

colaborare dintre Municipiul Bacău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. 

Constantin Ene”.  

Proiectul de protocol reprezintă anexa 1 la prezentul referat.  

 

 

 

 

DIRECTOR 

DANIEL ROȘU 

 

      Anexa la Referatul nr. 126514 / 08.04.2021 

 

 

     

 

 

                                                 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 

7. CAP. I  - PĂRŢILE PROTOCOLULUI 

 

Municipiul Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 6, 
telefon: 0234-208900, 0234-581849, fax 0234.588757, email: 

MUNICIPIUL  BACĂU 

SECȚIA BAZIN ÎNOT 

 

Nr. ___________ din __________ 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII 

DE URGENŢĂ 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului  Bacău 

Nr. _________ din ____________ 

 



contactprimarie@primariabacau.ro, reprezentată prin domnul Lucian-Daniel Stanciu-
Viziteu – primar. 

 
și 

 
Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului 

Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, telefon 0234/550000, fax 
0234/575053, reprezentată prin domnul colonel Cărăşel Ovidiu – d. inspector şef, 

 

8.  CAP. II - TEMEIUL LEGAL 

 

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr._______ 

Art. 129 alin. 1 din OUG 57/2019 privind codul Administrativ 

Art. 15 din Hotărârea nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de 

organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgență profesioniste. 

 

9. CAP. III – OBIECTUL PROTOCOLULUI 

 

Prezentul protocol are ca obiect, colaborarea în vederea asigurării accesului gratuit 

]n incinta Bazinului de Înot Bacău pentru desfășurarea antrenamentelor personalului cu 

atribuții de căutare-salvare în mediul acvatic (scafandri) din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău la Bazinul de Înot Bacău. 

 

 

 

10. CAP. IV – DURATA PROTOCOLULUI 

Protocolul este încheiat pentru o perioadă de 1 an de la data semnării sale, cu 

prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 1 an, dacă nici una din părţi nu  

 

 

notifică celeilalte părți, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum 30 de zile  

înaintea expirării perioadei de valabilitate.  

Prezentul protocol se poate modifica prin acordul părților, prin act adițional. 

 

11. CAP. V – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Obligaţiile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al 

Județului Bacău: 

Să comunice lista nominală a personalului cu atribuții de căutare-salvare în mediul 

acvatic (scafandri) pentru care se asigură accesul in incinta Bazinului de înot. Se vor 

atașa copii conform cu originalul ale legitimațiilor de scafandru. Pentru personalul care 
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asigură asistența medicală se vor prezenta documente care atesta pregătirea 

profesională a acestora.   

Să comunice graficul de pregătire al personalului cu atribuții de căutare-salvare. 

Să respecte regulamentul de ordine interioară al Bazinului de Înot Bacău, fără a 

perturba activitățile organizate și să își adapteze programul de pregătire funcție de 

celelalte activități care se desfășoară în incinta bazinului.  

 

Obligațiile Municipiului Bacău: 

 

Să permită personalului cu atribuții de căutare-salvare în mediul acvatic (scafandri) 

precum si personalului care asigură asistența medicală din cadrul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău utilizarea, în mod gratuit, a 

spaţiilor având ca destinaţie desfăşurarea activităţii de antrenament la Bazinul de Înot 

Bacău. 

 

12. CAP. VI – LITIGII 

 

Eventualele litigii rezultate din interpretarea sau executarea prezentului protocol vor 

fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar de către instanţele judecătoreşti 

competente. Prezentul protocol reprezintă consimţământul liber al părţilor, a fost încheiat 

în două exemplare originale, ambele cu aceeaşi valoare juridică şi intră în vigoare cu data 

semnării sale de către părţi. 

 Prezentul protocol a fost încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 

instituție. 
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