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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Accesul şi activitatea în cadrul bazei sportive a Universităţii de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş, denumita in continuare, UMFST G.E.
Palade Tg.Mureș, sunt reglementate de prezentul regulament. În cadrul bazei sportive se asigură
activităţi cu caracter sportiv, cu circuit închis pentru studenţi, cadre didactice, cluburi sportive, asociatii
etc.
Art. 2. Baza sportivă UMFST G.E. Palade Tg. Mureș este compusă din: Sala de Sport ”Anton
Pongrácz”, Sala Polivalentă, Sala de fitness, 4 terenuri de tenis de zgură în aer liber dotate cu instalație
de nocturnă, 2 terenuri sintetice cu fir monofilament de 6 cm minifotbal (dimensiuni 20 x 40 m) dotate cu
instalație de nocturnă și Centru de Recuperare și Instruire ”Salus Per Aquam” - piscină acoperită, de
dimensiuni: 25 x 10 m alcatuită din 4 culoare de 2,50 m fiecare, jacuzzi, saună umedă, saună uscată,
solar și salon de masaj, Sala de Sport de pe str. Republicii.
Art. 3. Obiectivele funcţionării bazei sportive UMFST G.E. Palade Tg.Mureș sunt:
a. încurajarea, promovarea si dezvoltarea sportului pentru studenți și tineri precum și sportul de
performanță în rândul acestora;
b. selectia, pregatirea și participarea sportivilor de performanță a Clubului Sportiv Universitar Tg. Mures
la competițiile naționale și internaționale pentru promovarea imaginii Universitatii de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş;
c. sprijinirea activităţii cluburilor şi asociaţiilor sportive în procesul de educaţie şi formare sportive in
randul copiilor, studentilor si tinerilor;
d. promovarea valentelor cultural-educative ale sportului si educatiei fizice, a spiritului de fair-play si a
luptei impotriva dopajului si violentei in sport in randul studentilor si tinerilor;
e. organizarea de activitati sportive, menite să stabileasca relatii sociale civilizate cu participare
organizata sau independent in rândul studentilor si tinerilor.
Capitolul II. Organizarea activităţii în baza sportivă UMFST G.E. Palade Tg.Mureș
Art. 4. Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a
activităţilor specifice în baza sportivă se face de către administratia bazei sportive cu avizul Consiliului
de Administratie al UMFST G.E. Palade Tg.Mureș
Art. 5. Baza sportivă UMFST G.E. Palade Tg.Mureș este destinată în cea mai mare pondere
activitatii didactice a studentilor precum si Clubului Sportiv Universitar dupa consultarea si aprobarea
anului de invatamant universitar si/sau calendarului competitional al CSU Tg. Mures, urmând ca restul
timpului ce nu este acoperit de aceste activități să poată fi închiriată studenţilor, personalului angajat al
UMFST G.E. Palade Tg.Mureș și alte persoane fizice, după o programare prealabil facută .
Art. 6. Persoanele responsabile cu administrarea bazei sportive UMFST G.E. Palade
Tg.Mureș răspund de urmatoarele sarcini ce le revin:
a. folosirea eficientă şi în conformitate cu prezentul regulament a bazei sportive, a spaţiilor anexe, şi a
materialelor din dotare;
b. respectarea programului de lucru şi a orarului în baza sportivă;
c. respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament de către utilizatori;
d. respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii;
e. achiziţionarea materialelor necesare bunei funcţionări a bazei sportive;
f. gestionarea timpului de lucru a personalului de îngrijire şi participarea la asigurarea curăţeniei;
g. gestionarea inventarului la nivelul bazei sportive UMFST G.E. Palade Tg.Mureș;
h. respectă toate sarcinile de serviciu şi atribuţiile conform fişei postului;
Art. 7. Taxa de utilizare a bazei sportive se va încasa de către personalul bazei sportive
imputernicit sa faca acest demers, conform tarifelor propuse de către Consiliul de Administraţie al
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UMFST G.E. Palade Tg.Mureș și aprobate de Senatul universității, înainte de utilizarea obiectivului
sportiv.
Art. 8. Personalul bazei sportive încasează taxele de închiriere, pe bază de chitanţă.
Art. 9. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (studenţi, angajaţii UMFST G.E. Palade Tg.Mureș,
sportivi și alții) vor avea următoarele drepturi şi obligaţii:
a. În baza sportivă, accesul oricărei persoane se face din proprie iniţiativă şi pe proprie răspundere
după însuşirea şi acceptarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare;
b. Persoanele care doresc să utilizeze baza sportivă vor consulta medicul de familie si/sau medicul de
specialitate pentru confirmarea efectuării exerciţiilor fizice fără riscuri;
c. Închirierea unui teren din baza sportiva UMFST G.E. Palade Tg.Mureș se face prin completarea unei
cereri tipizate, care se gaseşte pe site-ul UMFST G.E. Palade Tg.Mureș;
d Programarea unui teren din baza sportiva UMFST G.E. Palade Tg.Mureș se poate face dupa
aprobarea cererii de catre administratorul acesteia;
e. Respectarea orarului si/sau programului de funcţionare este obligatoriu;
f. După folosirea oricărui material sportiv sau echipament din baza sportivă, acesta va fi depozitat in
locul initial;
g. Este interzisa fotografierea, filmarea sau înregistrarea de imagini fara acordul, in scris, al conducerii
UMFST G.E. Palade Tg.Mureș;
h. Este interzis fumatul, introducerea de arme albe, substanţe toxice/explozive, băuturi alcoolice,
obiecte contondente, accesul cu animale si accesul fara echipamentul adecvat terenului solicitat;
i. Administraţia bazei sportive nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea sau dispariţia obiectelor de
valoare;
j. Rezervările pot fi anulate printr-un anunţ, in scris, sau telefonic, cu 24 ore înainte de folosirea terenului
solicitat;
k. Persoanele care nu anunţă anularea închirierii oricarui teren din baza sportiva in timp util, vor achita,
la urmatoarea programare, si contravaloarea celei neanuntate;
l. Persoanele care au închiriat un teren in baza sportiva şi nu anunţă sau nu se prezintă consecutiv de 2
ori, îşi vor pierde poziţia rezervată.
Capitolul III. Orarul de funcţionare al bazei sportive
Art. 10. La întocmirea orarului se vor lua în considerare următoarele:
a. orarul de funcționare al:
Baza sportivă UMFST G.E. Palade Tg.Mureș - Sala de Sport ”Anton Pongrácz”, Sala Polivalentă, Sala
de fitness, 4 terenuri de tenis de zgură în aer liber, 2 terenuri sintetice și Centru de Recuperare și
Instruire ”Salus Per Aquam” Luni
Vineri
08,00 - 22,00;
Sâmbată
Duminică
08,00 - 16,00;
”Salus Per Aquam” (piscina):
Luni
–
Duminică
07,00 - 22,00.
Orarul se poate modifica în funcție de sezon și/sau alte necesități.
b. de luni până vineri, între orele 08,00 – 16,00, în mod prioritar, se vor desfăşura orele de educaţie
fizică si sport conform structurii anului universitar si orelor de antrenament ale CSU conform
calendarului competițional;
c. cadrele didactice şi antrenorii, pe perioada desfăşurării activităţilor în baza sportivă, răspund de:
păstrarea funcţionalităţii sălilor de sport, terenurilor si piscinei, a anexelor, a aparatelor şi mijloacelor din
dotare, de respectarea de către studenţi şi sportivi a prevederilor prezentului regulament, a normelor
legale în vigoare, de etică şi conduită socială;
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d. în orele rămase neacoperite, baza sportivă va putea fi închiriată de către angajaţi, studenți și cluburi
sportive, conform tarifelor aprobate de către Consiliul de Administraţie, și după o programare prealabilă;
e. reprogramarea unor activităţi se poate realiza prin anunţarea cu 24 ore înainte de eveniment.
Art. 11. Orarul de funcţionare stabilit şi afişat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat de
către toate persoanele care utilizează sala de sport, indiferent de statutul lor.
Art. 12. Durata închirierii terenurilor în baza sportiva este de cel puțin 60 de minute, exceptie
facând terenurile de tenis de zgură în aer liber, unde ultimele 10 minute din perioada închiriată, fiind
rezervate pentru refacerea suprafeţei de joc de către jucători (utilizatori), și a Centrului de Recuperare și
Instruire “Salus Per Aquam”, unde perioada maximă de utilizare este de 2 (două) ore.
Capitolul IV. Condiţiile utilizării bazei sportive
Art. 13. Baza sportivă poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea
activităţilor sportive de către studenti, angajaţii universităţii și cluburi sportive.
Art. 14. Studentii UMFST G.E. Palade Tg.Mureș si/sau sportivii de performanță ai CSU au
acces în baza sportivă numai în prezenţa cadrului didactic și/sau antrenorului, aceştia vor răspunde de
acţiunile şi faptele lor. Accesul în baza sportivă este permis numai după achitarea taxei de închiriere.
Art. 15. Taxele de utilizare sunt aprobate în Consiliul de Administraţie al UMFST G.E. Palade
Tg.Mureș.
Art. 16. Utilizarea bazei sportive UMFST G.E. Palade Tg.Mureș se poate face si pe bază de
abonament lunar.
Art. 17. Utilizatorii, indiferent de statutul lor sunt obligaţi:
a. să respecte prezentul regulament, normele de conduită şi etică socială;
b. să respecte întocmai orarul de funcţionare a bazei sportive;
c. să folosească echipament curat şi adecvat activităţii, cu utilizare exclusiv în acest sens;
d. să folosească sala şi terenurile, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor;
e. să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizatori;
f. persoanele care închiriază şi utilizează baza sportivă răspund material şi financiar pentru eventualele
pagube produse pe timpul folosirii ei şi au obligaţia să o elibereze la expirarea timpului de închiriere;
g. este interzisă manevrarea/folosirea aparaturii audio-video în baza sportivă UMFST G.E. Palade
Tg.Mureș fără acordul administratorului de clădire;
h. respectarea indicaţiilor de folosire al aparatelor, recomandate şi afişate de producătorul fiecărui
aparat în parte;
i. folosirea pe suprafeţele tapisate a prosopului personal sau a altui material textile;
j. autovehiculele de transport personale si/sau structurilor sportive se vor parca în parcările din
vecinatatea Bazei sportive UMFST G.E. Palade Tg.Mureș;
k. accesul persoanelor în stare de ebrietate în incinta bazei sportive este interzis;
l. utilizarea grupurilor sanitare si dușurilor de la vestiare se va face în condiții de igienă strictă și în
concordanță cu destinația acestora.
Capitolul V. Dispoziţii finale
Art. 18. Prezentul Regulament s-a elaborat cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/05.01.2011, Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, Legii Educaţiei Fizice şi Sportului, Legii nr. 4
din 11 ianuarie 2008, privind prevenirea și combaterea violenței în sport, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al UMFST G.E. Palade Tg.Mureș Tg. Mures şi a Regulamentului Intern UMFST G.E.
Palade Tg.Mureș.
Art. 19. Taxele de utilizare pot fi revizuite şi modificate prin hotărâre a Consiliului de
Administraţie al UMFST G.E. Palade Tg.Mureș şi vor face parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 20. Taxele de utilizare a oricărui obiectiv sportiv din cadrul bazei se achită anticipat.
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Art. 21. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră
necesar.
Art. 22. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament răspunde
Administratorul Bazei Sportive din cadrul Serviciului Social Administrativ UMFST G.E. Palade Tg.Mureș.
Consiliul de Administrație al Universităţii de Medicină, Farmacie Farmacie, Științe și Tehnologie
”George Emil Palade” din Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data de 09 septembrie 2019
și intră intră în vigoare la data de 10. septembrie 2019.

