
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA                                             Anexa la HCL nr.___/___ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
Regulament 

Privind funcționarea si utilizarea 

Bazinului Olimpic Alba Iulia 

 

  

Capitolul I 

Noțiuni și definiții 

 

 Art.1. Bazinul Olimpic: amsamblul alcătuit din teren, construcții, instalații și dotări aferente, 

destinat activităților sportive, educative și de agrement, situat în Alba Iulia, B-dul Republicii. 

 

 Art.2. Proprietar: Municipiul Alba Iulia, administrat prin Serviciul Baze Sportive şi Agrement. 

 

 Art.3. Beneficiar: persoana căreia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare asupra 

bazinului. 

 

Capitolul II 

Dispoziții generale 

 

 Art.4. Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre administrator și beneficiar privind 

utilizarea bazinului, drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului și beneficiarului, în scopul 

desfășurării corespunzătoare a activităților sportive, educative și de agrement. 

 

 Art.5 .Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului de deservire și pază, 

beneficiarilor. 

 

 Art.6 Bazinul oferă două servicii: bazin si saună. 

 

 

Capitolul III 

 Reglementări și obligații privind accesul, folosirea dotărilor și desfășurarea diferitelor activități 

 

 Art.7(1) Accesul în incinta bazinului se face în baza următorului program zilnic: 

            BAZIN: 

            a) CSS Liceul Sportiv Alba Iulia 

 luni – vineri                             11,00- 17,00 (culoarele 1 - 4) 

          

 sâmbătă                                    09,00- 17,00 (culoarele 1 - 4) 

 

 b) CSM Unirea Alba Iulia 

 luni-vineri    19,00-21,00 (culoarele 6 - 8) 

 

 



            c) Inițieri 

 luni-vineri                                  17,00-20,00 (culoarul 1) și 17,00 – 19,00 (culoarul 8) 

 sâmbătă        9,00- 17,00 (culoarul 1 și 8) 

           d)  Agrement 

 luni-duminică                              7,00 – 22,00 

 e) Prima și a treia zi de luni din fiecare lună între orele 07,00 – 14,00  bazinul va fi 

închis pentru curățenie și igienizare. 
 

SAUNA: 

luni-duminică                                 8:00 – 10:00  și 18:00 – 21:00 
 

 Bazinul Olimpic se va folosi în paralel pentru activitățile de inițiere și cele desfășurate de CSS Liceul 

Sportiv Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, fiind alocate culoarele 1 și 8 pentru inițiere , 1–4 pentru 

CSS Liceul Sportiv Alba Iulia și 6-8 pentru CSM Unirea Alba Iulia. 

 (2) Orice modificare a orarului va fi adusă la cunoștința beneficiarilor prin afișare sau 

înștiințări scrise. Întreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi afișată în timp util, eventualele 

abonamente emise pe această perioadă fiind prelungite corespunzător. 

 (3) Accesul în incinta bazinului se face contra cost, numai pe bază de brățară magnetică. 

Beneficiarii sunt obligați să aibă asupra lor în permanență brățara magnetică  și  dovada achitării  taxei 

de utilizare a Bazinului Olimpic. 

 (4) Brățările magnetice se eliberează pe zile și pe interval orar (ședință), în ordinea solicitărilor, 

durata unei ședinte fiind de 2 ore, nedepășind  numărul maxim de utilizatori prevăzut în proiect care 

este  152. 

 (5) Brățările magnetice se pot elibera pentru o singură ședință  sau în regim de abonament, 

pentru mai multe ședințe. Abonaților li se vor elibera carduri magnetice, cu achitarea unei garanții de 

30 lei/card, garanție care va fi returnată la predarea cardului. 

 (6) Brățările magnetice se eliberează dupa achitarea taxei de utilizare a bazinului Olimpic. 

 (7) Este obligatorie purtarea brățării  magnetice primite și utilizarea acesteia la toate porțile 

magnetice din bazin. Angajații bazinului sunt îndreptățiți să verifice oricând biletele de intrare, iar 

clienții sunt obligați să le prezinte. 

 (8) Brățările magnetice vor fi predate de către beneficiari la expirarea perioadei pentru care s-

au achitat taxele de utilizare a Bazinului Olimpic. În cazul în care beneficiarii nu predau brățările 

magnetice sau produc stricăciuni acestora au obligația să  plătească contravaloarea acesteia de 20 lei. 

 (9) Competițiile, programul de pregătire și manifestările sportive au prioritate abonamentelor 

pentru public sau contractelor de închiriere (gratuit), momentul și data de desfășurare  a acestora fiind 

afișate  sau comunicate în prealabil. 

 (10) Este interzis accesul în ținuta de stradă pe suprafețele destinate exclusiv desfășurării  

activității  sportive sau de agrement. 

 (11) Este interzis accesul în bazinul de înot a persoanelor purtătoare de boli transmisibile, 

plăgi deschise, dermite sau dermatoze. 

 (12) Copii sub 7 ani au acces la bazin numai însoțiți și supravegheați de asistentul/instructorul 

de înot. Pentru cursuri de inițiere înot copii, vârsta minimă este de 5 ani. 

 (13)  Este obligatorie respectarea instrucțiunilor afișate de către administratorul de bazin. 

Având în vedere specificul bazinului (adâncimea apei 2 m) personalul de deservire nu își asumă 

răspunderea pentru persoanele care nu știu înota. 

 

 Art.8. Orice persoană  care beneficiază de serviciile oferite are obligația de a respecta 

îndrumările, instrucțiunile personalului angajat, profesorilor și instructorilor sportivi. 

 

 Art.9. Înaintea intrării în apă beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar 

necesar, astfel  încât  ultima etapă să fie spălarea la duș. În bazin se va folosi numai echipament 

adecvat, acceptat de normele și reglementările în vigoare. Este obligatorie casca petru persoanele cu 

parul lung (femei sau bărbați) și folosirea costumului de baie (slip, nu sort sau bermude). 



 

 Art.10. Beneficiarii sunt obligați să păstreze ordinea și curățenia în incinta bazinului. 

 

 Art.11  Sunt interzise în incinta bazinului: 

a. Consumul de alimente și băuturi; 

b. Fumatul, cu exceptia locurilor special amenajate; 

c. Prezența persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor    halucinogene; 

d. Introducerea obiectelor contondente și periculoase; 

e. Accesul cu animale de companie; 

f. Săritul, stropitul sau jocul cu mingea în bazin, sau orice alte activități care produc disconfort 

altor beneficiari; 

g. Blocarea căilor de acces; 

h. Folosirea saunelor de către copiii sub 14 ani. 

      

 Art.12. Beneficiarii au obligația ca în cazul producerii unui eveniment ieșit din comun – accident, 

incendiu, prezența unor obiecte periculoase, etc.- sș anunțe personalul bazinului pentru a putea 

interveni. 

 

Art.13. În cazul utilizării dotărilor în mod neadecvat, fără respectarea instrucțiunilor, 

administratorul nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari. 

 

Art.14. În cazuri excepționale, defecțiuni tehnice, administratorul poate întrerupe activitatea 

parțial sau în totalitate și poate schimba programul afișat (stabilit inițial) 

 

Art.15. Pentru eliberarea brățărilor magnetice sunt necesare următoarele: 

a. abonamentele procurate (cardurile magnetice). 

b. dovada achitării taxei de acces stabilită. 

 

Capitolul IV 

 SANCȚIUNI 

 

 Art.16.(1) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament  

precum și nerespectarea dispozițiilor art.12 din Regulament se sancționează în cazul săvârșirii 

pentru prima dată a unei abateri cu avertisment, iar în caz de repetare a abaterii sau a săvârșirii 

unei alte abateri, cu anularea abonamentului sau a dreptului de folosință, după caz și cu 

interzicerea dreptului de utilizare a Bazinului Olimpic pentru o perioadă de până la 3 luni. 

(2)   în cazul producerii de pagube din culpă sau datorită exploatării defectuoase a bunurilor din 

dotare, persoanele stabilite vinovate, vor suporta integral paguba produsă. 

 

 Art.17.(1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea 

de distrugeri a dotărilor, echipamentelor, spatiilor sau oricăror bunuri puse la dispoziție, atrage 

după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare și interzicerea 

accesului la Bazinul Olimpic până la soluționarea cauzei. 

(2) Personalul- responsabil cu atribuții de administrare, de respectare a  regulamentului, 

programului aprobat și a contractelor în derulare- va consemna printr-un proces verbal de 

constatare abaterile săvârsite, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate, în caz contrar vor suporta 

cheltuielile de readucere la forma inițială a pagubelor produse. 

 

 Art.18. Nerespectarea oricăror altor reglementări, norme și prevederi legale în vigoare 

atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori. 

 

 



 Art.19. Administratorul bazinului nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în 

cazul producerii de accidente sau pagube materiale beneficiarilor. 

Orice litigiu sau neânțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părti, iar în cazul nerezolvării 

acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță. 

 

 

 

 

                                                   CAP  V 

ADMINISTRAREA  RESURSELOR FINANCIARE 

 

 Art.20. Resursele financiare ale bazinului sunt administrate prin intermediul Primăriei  

municipiului Alba Iulia – Direcția de cheltuieli. 

 

Art.21.Primarul municipiului Alba Iulia are calitatea de ordonator principal de credite, 

revenindu-i în acest sens toate răspunderile si obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, 

privind gestionarea resurselor publice. 

 

Art.22.Bugetul de venituri și cheltuieli ale bazinului va avea următoarea structură: 

a) la venituri 

venituri proprii 

donații și sponsorizări 

alte surse constituite în condițiile legii 

b) la cheltuieli 

cheltuieli de personal 

cheltuieli materiale și servicii 

cheltuieli de capital. 

        

        Art.23.(1) Veniturile din donații și sponsorizări sunt venituri cu destinație specială, fiind utilizate 

numai pentru realizarea obiectivului pentru care au fost finanțate. 

        (2)Veniturile proprii ale bazinului se vor utiliza pentru finanțarea activitații de întreținere și 

gospodărire. 

 

 

 

 

 

Capitolul VI 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

    Art.24. La efectuarea lucrărilor de întretinere, reparații capitale, investiții, administratorul va afișa 

programul de acces la bazin și măsurile suplimentare ce se impun, atunci când este cazul. 

 

        Art.25. Informații suplimentare, reclamații, solicitări, vor fi adresate sau depuse în scris 

administratorului, prin serviciul de relații cu publicul din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia. 

 

       Art.26. Administratorul își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la 

programul prevăzut în  Regulament, ori de câte ori  consideră că este necesar  prin dispoziția 

Primarului municipiului Alba-Iulia. 

 

  



CAP VII 

TARIFE 

 

1. Intrare bazin pentru copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu 

handicap – 10 lei/ședința de 2 ore 

2. Intrare bazin pentru adulți – 15 lei/ședința de 2 ore 

3. Intrare saună  pentru elevi, studenți  la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap – 

5 lei/15 minute 

4. Intrare saună  pentru adulți – 10 lei/15 minute 

5. Abonament intrare bazin pentru copii, elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, 

persoane cu handicap (durata unei ședințe fiind de 2 ore): 

pentru 10 ședinte:   85 lei – valabilitate 30 zile    (85%) 

pentru 20 ședinte: 150 lei – valabilitate 60 zile    (75%) 

pentru 30 ședinte: 210 lei – valabilitate 90 zile    (70%) 

6. Abonament intrare bazin pentru adulți (durata unei ședinte fiind de 2 ore): 

pentru 10 ședințe: 130 lei – valabilitate 30 zile 

pentru 20 ședințe: 225 lei – valabilitate 60 zile 

pentru 30 ședințe: 315 lei – valabilitate 90 zile 

 7. Abonament saună elevi, studenți la zi, pensionari, șomeri în plată, persoane cu handicap 

(durata unei ședințe fiind de 15 minute): 

pentru 10 ședințe:   40 lei 

pentru 20 ședințe:   75 lei 

pentru 30 ședințe: 100 lei 

 8. Abonament saună adulți (durata sedinta 15 minute): 

pentru 10 ședințe:   80 lei 

pentru 20 ședințe: 150 lei 

pentru 30 ședințe: 200 lei 

 9. Grup organizat de elevi/studenți/pensionari (minim 10 persoane) - 8 lei/ persoană 

10. Grup organizat adulți (minim 10 persoane) 12 lei/ persoană 

11. Pachet familie cu copii sub 12 ani - 15 lei/părinte, copii având gratuitate 

12. Tarif închiriere culoar bazin: persoanele fizice (grup organizat) sau persoanele juridice pot 

închiria, la cerere, pentru maxim 15 persoane/culoar - 100 lei/ora. 

Fac excepție de la acest tarif elevii CSS - Liceul Sportiv Alba-Iulia. 

13 Tarif închiriere culoar pentru inițiere înot cu instructor (max 15 persoane) - 200 lei/oră,            la 

care se adaugă taxa de intrare/persoană (culoarele 1 și 8 de luni până sâmbătă între            orele 

7:00-17:00 ). 

14 Tarif închiriere bazin pentru concursuri sportive – 400 lei/oră 

15 Abonament inițiere înot cu instructor - 250 lei/10 ședințe 

16. Tarif închiriere locația cafenea (preț pornire licitație) - 8 lei/mp/lună 

17. Tarif închiriere cabinet masaj (preț pornire licitație) - 6 lei/mp/lună 

18. Tarif închiriere spații antrenori, arbitri - 2 lei/mp/lună 

19. Tarif închiriere magazie - 1 leu/mp/lună. 

20. Elevii de la CSS Alba-Iulia- specialitatea înot- au gratuitate cu tabel nominal semnat de 

conducerea clubului pentru ficare clasă. 

Pentru eliberarea abonamentelor, biletelor cu preț redus ( copii, elevi, studenți la zi, pensionari, 

șomeri, persoane cu handicap) este necesară prezentarea documentelor care atestă această calitate 

(adeverință, cupon pensie, carnet șomer vizat la zi). 

 

 Iniţiator                                                                                       Avizat  

                                                                                                 

           PRIMAR                                                    SECRETAR 

      MIRCEA HAVA                                                                      MARCEL JELER 


