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Capitolul I. Dispozitii generale
Art.1. Accesul si activitatea în cadrul Centrului de Recuperare și Instruire ”Salus Per Aquam”, denumită
în continuare piscină, sunt reglementate de prezentul regulament. În incinta acestei baze sportive se
desfasoara activitati cu caracter sportiv pentru studenti, cadre didactice, cluburi sportive.
Art. 2. Piscina UMFST G.E.Palade Tg. Mureș este compusă dintr-un bazin de dimensiunile 10 x 25 de
metri, avand 4 culoare de 2,50 metri, unde se pot desfasura ore pentru activitate didactică, ore pentru
initiere la inot precum si ore de relaxare si divertisment. Temperatura apei din piscină este de 29 - 30 de
grade Celsius, iar adâncimea apei începe de la 1,30 m și ajunge la 1,90 m. De asemenea, în incinta
acesteia se regasesc vestiare, grupuri sanitare, dușuri și saune, precum și un spațiu administrativ după
cum urmează :
- saună uscată – capacitate 8 – 10 persoane;
- saună umedă – capacitate 6 – 8 persoane;
- jacuzzi (temperatura apei 37 grade Celsius) – capacitate 8 -10 persoane;
- solar orizontal de ultimă generație;
- salon de masaj.
Capitolul II. Orarul de funcționare
Art. 4. Programul de funcționare al Centrului de Recuperare și Instruire ”Salus Per Aquam” este
următorul:
LUNI - DUMINICĂ: 07,00 – 22,00.
MARȚI, între orele 07,00 – 16,00, piscina este închisă pentru igienizare .
Capitolul III. Organizarea activitatii la Centrul de Recuperare și Instruire ”Salus Per Aquam”
Art. 5. Centrul de recuperare și Instruire ,,Salus per Aquam,, are o schemă de personal angajat,
conform organigramei aprobate de conducerea UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, compusă din:
administrator, îngrijitoare, personal de întreţinere.
Art. 6. Persoanele responsabile cu administrarea Centrului de Recuperare și Instruire ”Salus Per
Aquam” răspund de urmatoarele sarcini de serviciu ce le revin :
a. respectarea programului de lucru si al orarului de functionare al piscinei;
b. folosirea eficienta si in conformitate cu prezentul regulament al Centrului de Recuperare și
Instruire ”Salus Per Aquam”, a spatiilor anexe si a materialelor din dotare;
c. achizitionarea de materiale specifice necesare bunei functionari;
d . gestionarea inventarului;
e. respectarea normelor de prevenire si stingerea incendiilor si a normelor de protectia muncii;
f. respecta sarcinile de serviciu si atributiile ce le revin prin fisa postului;
g. instiinteaza pe scară ierarhică, superiorii, despre orice neregula aparuta in buna
desfasurare a activitatii.
Art. 8. Taxa de inchiriere a Centrului de Recuperare și Instruire ”Salus Per Aquam” este
stabilită de Consiliul de Administratie al UMFST G.E. Palade Tg.Mureș si se va incasa inainte de
utilizarea piscinei de catre personalul imputernicit sa faca acest lucru.
Art. 9. Taxele de inchiriere se încasează pe baza de chitanta.
Art. 10. Intrarea este în baza controlului acces pe bază de brățară care o primește clientul
după achitarea taxei.
Art. 11. Obligațiile utilizatorilor:
a. accesul este permis doar cu echipament adecvat (costum de baie, papuci, casca, prosop, halat,
sapun);
b. este obligatoriu efectuarea unui dus înainte de intrarea în apa piscinei;
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c. este interzis efectuarea săriturilor in apa, cu exceptia celor de la bloc-start-uri și numai în timpul
competițiilor organizate ;
d. este interzisă alergarea și/sau săriturilor în incinta spațiului bazei sportive pentru a elimina riscurile
unor accidentări nedorite;
e. este interzisă stationarea, atârnarea si/sau așezarea pe delimitatoarele de culoare (franghia cu
plutitoare);
f. este interzis efectuarea nevoilor fiziologice (urinarea) in apa piscinei;
g. este interzis accesul în incinta piscinei cu băuturi alcoolice, recipiente de sticlă, arme albe, obiecte
contondente, substanțe toxice și/sau halucinogene, cu animale. Fumatul, de asemenea, este interzis;
h. este interzisa filmarea, fotografierea sau folosirea oricarui mijloc de captare de imagini si/sau video
clipuri fara acceptul, in scris, al conducerii UMFST G.E. Palade Tg. Mures;
i. este interzisa orice manifestare reprobabilă, antisocială, huliganică, etc. care poate perturba
activitatea;
j. este interzis jocul cu mingea sau cu orice alt obiect inadecvat în piscină;
k. este interzisa utilizarea aparaturii sau logisticii din dotare in afara personalului instruit pentru a face
acest lucru;
l. este interzis accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor;
m. este interzis accesul in piscina al persoanelor cu plagi deschise, dermatoze, dermite sau boli
transmisibile.
Art. 12. Activitatea didactică și/sau antrenamentele de inițiere sau performanță în natație se
fac doar de profesori specializați în domeniu și antrenori sau instructori cu această calificare. Studenții
și/sau sportivii au acces la piscină doar însoțiți de profesor sau antrenor.
Art. 13. Studentii din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mures si/sau sportivii de performanta
si/sau cei care urmeaza cursuri de initiere inot au acces in piscina doar in prezenta cadrului didactic
si/sau antrenorului, acestia vor raspunde de actiunile si faptele lor.
Art. 14. Obiectivele principale care stau la baza funcționării piscinei sunt:
a. promovarea, dezvoltarea si încurajarea studentilor UMFST G.E. Palade Tg.Mureș și tinerilor pentru
practicarea înotului și sportului în general;
b. selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale pentru promovarea imaginii
UMFST G.E. Palade Tg. Mures;
c. sprijinirea activitatilor cluburilor si asociatilor sportive in procesul de instruire a 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 specifice, menite sa stabileasca relatii sociale civilizate cu
participare in mod organizat sau independent in randul studentilor si tinerilor.
Capitolul IV. Dispoziții finale
Art. 15. Taxele de inchiriere pot fi revizuite si modificate prin aprobarea Consiliului de
Administratie al UMFST G.E. Palade Tg. Mures făcând parte integranta din prezentul regulament;
Art. 16. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera
necesar;
Art. 17. Conducerea UMFST G.E. Palade Tg.Mures își rezervă dreptul în alegerea
clienților/colaboratorilor pentru utilizarea piscinei.
Art. 18. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului regulament de funcționare al
piscinei se încredințează Administratia Bazei Sportive din cadrul Serviciului Social Administrativ.
Consiliul de Administrație al Universităţii de Medicină, 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.

