JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 189

privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare
al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021,
Analizând referatul de aprobare nr. 35890/11.05.2021 și raportul de specialitate nr.
35891/11.05.2021 prin care Serviciul Public Baia Populară Sibiu propune aprobarea noului
Regulament de organizare și funcționare al acestui serviciu și abrogarea H.C.L. nr. 426/2018,
Având în vedere următoarele:
- finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a imobilului „Baia Populară Sibiu”
care permit diversificarea serviciilor oferite în cadrul acestui Serviciu Public și
necesitatea stabilirii tarifelor pentru serviciile oferite,
- obținerea autorizațiilor necesare funcționării de la instituțiile abilitate respectiv:
Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență a Județului Sibiu, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu,
- măsurile și regulile obligatorii a fi implementate în activitatea zilnică a personalului
instituției cât și pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer
liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise,
respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic,
- H.C.L. Sibiu nr. 465/17.12.2020 prin care s-a modificat statul de funcții și
organigrama Serviciului Public Baia Populară Sibiu,
Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
În conformitate cu prevederile:
- Ordinului nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării
cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul
de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă.
- Ordinului comun nr. 197/462/2021 al ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi
respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor
individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru
reluarea activității de natație în bazinele a coperite și în aer liber din România, în
vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, respectiv desfășurării
activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic,
- art.40 alin.1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat și actualizat,
- art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a) și alin.3 lit.c), art. 136 alin.1 și alin.8, art. 196
alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Începând cu data de 01.07.2021 se aprobă noul Regulament de organizare si
functionare al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, care va cuprinde:
- actualizarea obiectelor de activitate ale Serviciului Public Baia Populară Sibiu –
Coduri CAEN: 8411, 9311, 9313, 9604 și 6820, prevăzute în Anexa nr. 1 a
Regulamentului de organizare și funcționare;
- noua organigramă a Serviciului Public Baia Populară Sibiu, conform Anexei nr. 2
a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- tarifele ce urmează a fi practicate de Serviciul Public Baia Populară Sibiu,
prevăzute în Anexa nr. 3 a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- setul de reguli, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3577/2020,
conform Anexei nr. 4 a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- setul de reguli, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 197/462/2021, conform
Anexei nr. 5 a Regulamentului de Organizare și Funcționare;
Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
nr. 426/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu având același obiect de reglementare.
Art.3. Directorul Serviciului Public Baia Populară Sibiu va asigura executarea
prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 27.05.2021.

Preşedinte de ședință
Zeno-Karl Pinter

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Anexa nr. l la H.C.L.
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JUDEŢ U L

SIBIU
CONSILfUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
al Serviciului Public Baia Populară Sibiu
Cap.I.

DISPOZIŢII

GENERALE

Art. 1.
(1) Serviciul Public Baia Populară Sibiu este organizat ş i funcţionează în baza H.C.L.
Sibiu nr. 52/2002, OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ şi a prezentului regulament.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciul Public Baia PopuJară Sibiu
este elaborat în temeiul prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 53/2003.
Art. 2.
Regulamentul creează cadrul intern necesar realizării atribuţiilor şi competenţelor
Serviciului Public Baia Populară Sibiu, moduJ de organizare şi funcţionare al acestuia,
atribuţiile specifice acti vităţilor serviciului, şi reglementea7ă tarifele practicate pentru
serviciile oferite.
Art. 3. (1) Serviciul Publi c Baia Populară Sibiu are sediul în Sibiu, Andrei Şaguna, nr.
2, tel./fax:0269/214445, e-mail: baia.populara@sibiu.ro
(2) În documentele em ise, erviciul Public Baia Populară Sibiu se va
identifica cu urm ătoruJ antet: "CONSILIUL LOCAL AL MUNIC IPIULUI SIBIU SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU".
Art. 4. erviciul Public Baia Populară Sibiu are personaJitate jurid i că şi este finanţat
din subvenţii de la bugetul local şi venituri proprii.

Cap. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 5.
( 1) Obiectul de activitate al ServiciuJui Public Baia Populară Sibiu constă în:
:,... Servicii de administraţie publică generală~
).> Activită~ ale bazelor sportive;
~ Activităţi ale centrelor de fitness;
>- Activităţ i de întreţinere corporală;
:;... închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
(1)
Aceste servicii se reali zează prin punerea la dispoziţia populaţiei a bazinului de înot,
a saunelor, a săl ii de fitness, a cabinelor cu cadă şi duş, a camerelor de terapie, precum a sălii
de activităţi sportive tip yoga/ pilates/ aerobic, aflate în dotarea instituţiei.

Cap. lll. STRUCTURA ORGANIZATO RICĂ

„

Art. 6. Serviciul Public Baia Populară Sibiu are următoarea structură organizatorică:
Director - Contabil şef
- Birou Financiar Contabil
- Şef Birou Financiar Contabil
- Serviciu Juridic. Achiziţii Publice, Resurse Umane şi Auxiliare
- Şef erviciu Juridic, Achiziţii Publice, Resurse Umane ş i Auxiliare
- Birou Administrativ:
- Şef Birou Administrativ
- Biroul Activităţi Sportive , i Recreative
- Şef Birou Activităti Sportive ş i Recreative.

Art. 7. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, compartimentele Serviciului Public Baia
ibiu (respectiv erviciu Juridic, Achi ziţii Publice, Resurse Umane ş i Auxiliare şi
birourile men ţionate la art. 6 din prezentul regulament) vor colabora atât între ele, cât şi cu
compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiuluj Sibiu ş i ale serviciilor
publice subordinate Consiliului Local al Municipiului ibiu.
Populară

Cap. IV. SISTEMUL DE CONTORL INTERN MANAGERIAL
OfN CADRUL SERVICIULUI
Art. 8. Sistemul de control intern managerial se aplică pentru toate compartimentele
de compartimente:
Respectă prevederile Codului Etic în vigoare în cadrul Serviciului Public Baia Popu l ară
Sibiu,
Întocmeşte si verifică Procedurile formalizate (operaţionale şi de sistem) aferente activităţii
compartimentului respectiv, confo nn O GG nr. 600/ 2018,
Apli că în cadrul compartimentului Procedurile formalizate aprobate (ope raţionale şi de
sistem) conform cu OSGG nr. 600/2018,
întocmeşte Registrul riscurilor, Formul arele de alertă la risc,
Rapoartele anuale privind desfăş urarea proceselor de gestionare a riscurilor la nivel de
compartiment,
Întocmeşte lista obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor de performanţe şi raportările anuale
privind morutorizarea performanţelor,
Parti cipă la şedinţele Comisiei de monitorizare a SCIM în conformitate cu regulamentul
acesteia,
Parti ci pă la şedin ţel e Ech ipei de Gestiune a Riscurilor în conformitate cu regulamentul
acesteia.
şi şefi l or

~
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Cap. V. CONDUCEREA Sl CONTROLUL
Art. 9. Conducerea operativă a erviciului Public Baia Popul ară Sibiu este asigurată
de un director numit în cond iţiile legii.
urnirea şi eliberarea din funcţie a clirectorului se face prin di spoziţie emisă de
Primarul Municipiului Sibiu, în condiţiile legii.
Art. 10. Directorul ervic iului Public Baia Populară Sibiu se subordonează Primarului
sau, prin delegare de atri buţii, unui viceprimar al Municipiului Sibiu.
Art. 11. (1) Directorul asigură conducerea, îndrumarea şi contro lul activităţi i
serviciului şi compartimentelor din structura Serviciului Public Baia Populară Sibiu
llrrnăr ind în principal asigurarea de servicii de bună calitate către populaţ i e . ş i desfăşurarea
activităţii în conformitate cu normele legale în vigoare.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Serviciului Public Baia Populară
ibiu emite decizii.
Art. 12. Directorul erviciului Public Bafa Popu lară Sibiu are calitatea de ordonator
terţiar de credite.
Art. 13. Angajarea personalului sc face de către directorul serviciului. prin decizie, ca
urmare a promovării concursului organizat în condiţiile legii. Salarizarea persona lului
angajat se stab il eşte potrivit legii.
Art. 14. (1) Directorul Serviciului Public Baia Popu lară Sibiu are următoarele atri buţii
principale şi responsabilităţi:
a) reprezintă serviciul public în relaţiil e cu Primări a Municipiului Sibiu, Consiliul
Local al Municipiului Sibiu, alte persoane fizice sau juridice;
b) răspunde de buna funcţionare a serviciului public, în condiţii l e prevăzute de
legis l aţia în materie;
c) asigllfă şi răspunde de administrarea şi exploatarea patrimoruului în condiţ ii de
eficienţă şi eficacitate;

d) poate propune primarului iniţierea unor proiecte de hotărâri privind: organigrama.
statul de funcţii ş i numărul de personaJ, regulamentul de organizare şi functionare, tarife,
ş.a.;

e) repartizează prin fişa postului sarcinile specifice fiecărui loc de muncă;
f) organizează prin decizie, activitatea financiar-contabilă, de evidenţă generală,
arhivare, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, etc. conform legislaţiei în
materie;
g) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în hotărârile adoptate
de consiliul local şi dispoziţiile emise de primar cu privire la activitatea desfăşurată de
Serviciul Public Baia Populară Sibiu;
h) dispune organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi angajează
personalul în cadrul erviciului Public Baia Populară;
i) propune Consiliului Local al Municipiului ibiu modificarea tarifelor practicate
pentru serviciile prestate;
j ) propune Consiliului Local spre aprobare, completarea obiectului de activitate al
Serviciului Public Baia Populară Sibiu;
k) as igură funcţionarea în cele mai bune condiţii a Serviciului Public Baia Populară
Sibiu, prin întocmirea de reguJamente de ordi ne interioară, urmărirea şi dotarea
compartimentelor cu ceea ce este necesar, respecterea cu stricteţe a normelor de igienă şi
sănătate;

1) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legi slaţia în vigoare, hotărâri aJe
Consiliului Local sau d ispoziţ ii ale Primarului Municipiului Sibiu;
(2) În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit şi pentru realizarea
obiectului de activitate al serviciului public, directorul serviciului public colaborează cu
compartimentele funcţi o nale din cadrul primăriei, cu şe fii serviciilor publice de interes
local, furnizorii de servicii sociale acreditaţi conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 15. Contabilul şef se subordonează directorului serviciului; acesta asigură şi
răspunde de buna organjzare şi d esfăşurare a activităţii financiar-contabile a serviciuluj în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 16. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii.
Art. 17. Şefu l erviciu lui juridic, achiziţii publice, resurse umane ş i auxili are, Şeful
Biroului Financiar Contabil, Şeful Biroului Administrativ, precum şi cful Biroului
Acti vi tăţi Sportive şi Recreative se subordonează contabilului şef ş i directorului
serviciului ; aceştia coo rdonează şi conduc activitatea compartimentelor pe care le au în
subordine.
Art. 18. Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către
Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin h otărâre, la propunerea primarului.
Art. 19. Controlul ierarhic si de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

CAP. VI. ATRIBUŢIILE BIROUIULOR ŞJ SERVICJULUI JURIDIC,
ACHIZJŢII PUBLICE, RESURSE UMANE ŞI AUXILIARE DIN CADRUL
SERVICIULUI PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU
Art. 20. În scopul îndeplinirii competenţelor conferite de lege Consiliului Local,
primarului, viceprimari lor, serviciul şi compartimentrile funcţionale menţionate la art. 6
(respectiv birourile şi erviciu Juridic, Achizilii Publice, Resurse Umane şi Auxiliare,
menţionate la art. 6 din prezentul regulament). vor realiza următoare le atribuţii specifice:

Cap. VI. J. BIROUL FINANCIAR CONTABJL
VI.1.1. În exercitarea atribuţiilor privind domeniul financiar, contabil şi gestiune:
;. Organjzează şi coordonează eficient actjvitatea financiar-contabilă a serviciului, în
conformitate cu di spozitiile legale în vigoare.

plata la termen a sumelor care constituie obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de
alte obligaţii faţă de terţi.
);;>.
Asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii.
);;>.
Înregistrează zilnic în contabilitate documentele primare şi răspunde de evidenţa lor.
;;... Verifică lunar fişele de magazie la gestiunea de materiale cu evidenţa sintetică din
contabilitate.
~
Realizează controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi
economicitatea operaţiunilor patrimoniale.
}> Întocmeşte nota contabilă aferentă drepturilor salariale, ordinele de plată şi declaraţiile.
}> Răspunde de depunerea la termen a declaraţiilor care derivă din activitatea salarială.
);;>.
Răspunde de efectuarea calculelor de fundamentare a indicatorilor economico-financiari
şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe an şi, defalcat, pe trimestre.
~ Asigură analiza lunară a încadrării în creditele bugetare prevăzute în BVC şi întocmeşte
referatul de modificare a trimestrialităţii atunci când nu se asigură încadrarea în creditele
bugetare prevăzute în BVC şi defalcate pe trimestre, precum şi a referatelor pentru virări
de credite.
~ Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe şi
mijloacele circulante.
}>
Asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al
instituţiei şi ia măsuri legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit,
sens în care înregistrează şi ţine evidenţa debitelor întocmind balanţa analitică.
);;>.
Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale, urmăreşte
definitivarea, potrivit legii a rezultatelor inventarierii.
~
Răspunde de întocmirea corectă a balanţei de verificare pentru conturile sintetice ş i
analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea.
}>
Operează la zi actele de bancă, actele de casă şi alte documente contabile.
~
Angajează prin semnătură instituţia în toate operaţiunile patrimoniale având obl igaţia de
a refuza viza acelor operaţiuni considerate ilegale.
~ Întocmeşte lunar "Situatia Recapitulativa" privind plata salariilor, şi ordinele de plată
pentru viramentele aferente salariilor.
;;... Verifica statele de plata privind calculul corect al reţinerilor din salarii, deducerilor de
bază si suplimentare, calculul corect al impozitului, respectându-se actele normative în
vigoare.
J> Organizează si coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea
imobilizărilor, contabilitatea stocuri lor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei,
contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi
altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
}>
Urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluarii patrimoniului (prudenţei,
permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiu l ui, intangibilităţii
bilanţului de deschidere, necompensării).
~
Răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în docwnente justificative a oricarei operaţii
care afectează patrin1oniul instituţiei şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în
evidenţa contabilă a docwnentelor justificative în conformitate cu prevederi le legale.
>- Organizează ş i întocmeşte lucrările de închidere a exerciţiului financiar-contabil.
}>
Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului
);;>.

Asigură

stat,

şi

informaţional.

>}>

~

Răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în
vigoare, efectuează analiza financiar - contabilă pe bază de bilanţ.
Răspunde de consemnarea corectă şi la tin1p, ln scris, în momentul efectuărjj ei, în
documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul instituţiei si de
înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a docwnentelor justificative
în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Răspund e de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutuJ activităţii, cel
puţin o data pe an, pe parcursul funcţionarii sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi de
câte ori directorul o cere.

„

Organizează şi realizează lucrările
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de închidere a exerciţiului financiar-contabil şi
operaţiuni le de inventariere a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor
inventarierii.
Răspunde de evide nţa formularelor cu regim special.
Organizează controluJ asupra operaţiilor patrimoniale.
Răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a
celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă
persoană împuternicită, cel putin lunar şi inopinant controlul casieriei, atât sub aspectul
existenţei faptice a valorilor băneşti cât şi sub aspectul securităţii acestora.
Are obligatia să întocmeasca corect toate documentele, respectând actele normative în
vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele, în vederea arhivării lor.
Întocmeşte statele de plată pentni personalul încadrat.
Organizează şi coordonează activitatea de reciclare a deşeurilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Răspunde de verificarea exi stenţei mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar prin
verificarea periodică a acestora.
Răspunde de păstrarea în bune condiţi i a obiectelor de inventar ş i mijloacelor fixe aflate
în magazie, fiind responsabil pentru lipsa.
Răspunde de repartizarea materialelor de consum, obiectelor de inventar şi mijloacelor
fixe pe persoane, în baza fişei de eviden ţă cu menţionarea datelor şi a semnăturilor de
pnmire.
Răspunde de îndeplinirea ori căror alte sarcini prevăzute de Legea conta bilităţi i , de
regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare,
pe linie economică şi financiar-contabilă.
Solu~onează în termenul prevăzut de lege corespondenţă repartizată.
Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează în cadrul biroului.
Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile ce le elaborează.
Şeful biroului în tocmeşte fişele posturilor pentru personalul d in subordine şi le
actual i zează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru.
Îndeplineşte şi alte atribuţii/ sarcini stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin
hotărâri ale Consiliului Local, dispozi ţii ale primarului, decizi i ale Dircctonilui
ServiciuJui Public Baia Populară Sibiu sau primite de la şefii ierarhic superiori.
Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu pri vire la sănătate ş i Securitate în muncă.

Cap. Vl.2. SERVIClUL JURID lC, ACHIZlŢll PUBLICE, RESURSE UMANE ŞI
AUXILIARE
a erviciului Public Baia Populară Sibiu, ca persoat1ăjuridică,
reprezentat prin director, la instanţele de diferite grade.
).- As i gură as i stenţa juridică a serviciului în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor
notariale şi a executorilor judecăto reşti.
;
La solicitarea autori tăţii pe care o reprezintă promovează acţiunj judecătoreşti şi uzează
de toate căile de atac conferite de lege, depunând diligenţel e necesare pentru so luţionarea
acestora.
}..- Formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale în cauzele în care Serviciul Public Baia
Populară Sibiu este pârât, inclusiv în soluţionarea litigiilor pe contencios administrativ.
>-- Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de
lege, a actelor procedurale penlru fiecare dosar aflat pe rol.
Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze ş i condica de tennene.
~
Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la
comunicarea unor acte necesare în so luţionarea diferitelor litigi i.
;... Solic ită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări
immobile.
Verifică şi av i zează sub aspectul legalităţii rt!feratele şi celelalte acle care stau la baza
emiterii deciziilor Directorului erviciuJui Public Baia Populară şi la baza proiectelor de
hotărâri care e supun aprobării consiliului local.
;-.

„

„

Asigură asistenţa juridică

>

>

>
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>
~

>

Acordă consultanţă juridică

pentru birourile din cadrul Serviciului
Asigură informarea personalului din cadrul instituţiei referitor la orice modificare a
legislaţiei referitoare la legislaţia în vigoare din domeniul aferent fiecărui compartiment.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, colaborează atât cu personalul din cadrul biroului
funcţional din care face parte, cât şi cu celelalte birouri din cadrul Serviciului.
Asigură şi participă la arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul biroului.
Întocmeşte contractele de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate în urma
procedurilor de achiziţii publice, derulate în cadrul Serviciului Public Baia Populară
Sibiu.
Acordă asistenţă în întocmirea contractelor de muncă şi a actelor adiţionale aferente, pe
care le avizează în ceea ce priveşte legalitatea lor.
Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilor disciplinare.
Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al
respectării valorilor şi termenelor, confirmarea realităţii regularitătii şi legal i tăţii plă~lor
aferente contractelor făcându-se de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia
publică respectivă.

>
>
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Asigură

gestionarea contractelor şi respectarea clauzelor contractuale.
Primeşte şi rezolvă corespondenţa în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Participă la activitatea de arhivare a docwnentelor pe care le instrumentează în cadrul
serviciului.
Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de
lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.
Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investiţiilor şi lucrărilor publice în
vederea aprobării ele către Consiliul LocaJ.
Întocmeşte Strategia anuală de achiziţii Publice conform legislaţiei în vigoare din
domeniul achizitiilor publice.
l nlocmeşte Programul anual de achiziţii publice conform l egis laţiei în vigoare din
domeniul achiziţiilor publice.
Asigură aprobarea de către Directorul Serviciului Public Baia Populară Sibiu a trategiei
anuale de achiziţii publice ş i a Programului anual de achjziţii publice.
Asigură actualizarea Programului anual de achiziţii publice. ori de câte ori este necesar;
Asigură publicarea Programului anuaJ de achiziţii publice pe SEAP conform legislaţiei în
vigoare din domeniul achiziţiilor publice.
Asigură desf'aşurarea achizitiilor publice conform legislaţiei în vigoare. Astfel:
• asigură desfăşurarea propriu-zisă a procedurilor de achiziţie publice conform
legislaţiei în vigoare în vederea atribuirii contractelor de fumizare produse, de
prestare servicii şi execuţie lucrări.
• asigură desfăşurarea achiziţiei directe conform legislaţiei în vigoare în vederea
atribuirii contractelor de furnizare produse, de prestare servicii şi execuţie
~

.

lucrări.

;. Întocmeşte referatele pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii
contractelor de achiziţii publice.
;. Întocmeşte şi verifică documentaţiile de atribuire.
;. Pune la dispoziţia potenţialilor ofertanti a documentaţiilor de atribuire (dacă este cazul).
).> În sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP/ SICAP), operează proceduri de
achiziţie precum: licitaţie deschi să. licitaţie restrânsă, negociere competiti vă, dialog
competiti v, parteneriatul pentru inovare, negociere fără publicare prealabilă, concursul de
doluţii, procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor solciale ş i al altor servicii
specifice, procedura simplificată; - Completea.di şi acrual izeaza formularele de integritate
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice.
> Asigură transmiterea răspun sului la clarificările solicitate de către operatorii economici
referitor la documentaţiile de atribuire.
Asigură publicitatea achizitiilor publice (anunţuri de inteniie, de participare şi de
alri buire).

r

);;:>-

Evaluează,

prin comisia de evaluare, ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiz iţi e

publică.
);;:>-

>

Evaluează, prin comisia de evaluare, ofertele depuse în cadrul achiziţiei directe.
Întocmeşte procesele verbale şi rapoartele de atribuire/ anulare la procedurile de achiziţie
publică.

);;:>-

Intocmeşte procesele verbale şi rapoarte.le de atribuire/ anulare la achiziţia directă.

);;:>-

Elaborează şi

transmite

ofertanţilor comunicările

privind rezultatele procedurii de

achiziţie.
);;.>-

Primeşte ş i soluţionează notificările şi contestaţii le

formulate în cadrul procedurilor de

achiziţie publică.
);;:>);;.>-

>

>

Primeşte şi sol u~on ează notificările şi contestaţiile

formulate în cadrul achiziţi i lor directe.
Pune la dispoziţia ANAP, C SC toate documentele solicitate pentru desfăşurarea în bune
condiţii a procedurilor de achiziţie publică.
Întocmeşte documentul constatator conform legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor de achiziţii publice din punct de vedere al
respectării valorilor şi termenelor, confirmarea realităţii regularităţii şi legalităţii plăţi l or
aferente contractelor făcându-se de compartimentele care au propus şi solicitat ach i ziţ i a
publică respecti vă.

);;.>-

Ţine evidenţa

);;.>-

Analizează şi înaintează

registrului unic al numerelor de contracte.
Biroului financiar contabil referatele necesare efectuării plătii
cotelor legale către ISC/ regularizările cotelor aferente, conform prevederilor legale.
).> Colaborează cu Biroul financiar-contabil din cadrul instituţiei pentru stabilirea necesarului
de fonduri în vederea elaborării bugetului local.
~ Verifică existe nţa fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie în parte.
~ Asigw·a ap.licarea dispozitiilor legale în vigoare privind achizitii lc publice care trebuie
urmate in fiecare caz in parte, toate avand ca punct de plecare planul de achizitii publice
si bugetul de venituri si cheltuieli.
> Participă la primirea si analizarea listelor cu cantităţi de lucrari.
> Participă la primirea si analizarea temelor de proiectare.
> Îndeplineşte obligaţiile din domeniul achiziţiilor publice prevăzute în HG nr. 583/2016
din 10 august 2016 privind aprobarea trategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
inst i tuţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatoril or de eval uare, precum şi a
standardelor de publicare a informaţiilor de interes publi.c.
);;.>- Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţiei în vigoare.
);;.>- Răspunde de exactitatea datelor înscri se în documenta\iile ce le elaborează.
r Coordonează activitatea privind serviciile auxiliare.
Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte
ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru.
).>
Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri
ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhic superiori.
~ Îndeplineşte şi alte sarcini stabil ite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale
consiliului local, sau dispoziţii ale Primarului.
,.. Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătate şi Securitate în muncă.

„

VI.2.1. În exercitarea atribuţiilor privind domeniul juridic:
;.... Asigură asistenţa juridică a erviciului Public Baia Populară ibiu, ca persoană juridică,
reprezentat prin director, la instanţele de diferite grade.
~
Asigură asistenţa juridică a serviciului în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor
notariale şi a executorilor judecătoreşti.
).- Acordă consultanţă juridică, verifică şi avizează sub aspectul legalităţii şi nu al
oportunităţi i referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii deciziil or de către
directorul serviciului şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului
Local. pentru ervic iul Public Baia Po pulară Sibiu.

'

Acordă con sultanţă juridică

pentru compartimentele din cadrul erviciuJui.

>--

)..>

~

Întocmeşte contractele de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind
achiziţi ile publice, cu modificările ş i compl etăril e ulterioare, rezuJtate în urma
procedurilor de achiziţii publice, derulate în cadrul Serviciului Public Baia Populară
Sibiu.
Efectuează cercetarea prealabilă stabilirii sancţiunilo r disciplinare.
Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor de achi ziţii publice din punct de vedere al
respectării valoril or şi termenelor. confirmarea real i tăţii regularităţii şi legalităţ ii plăţilor
aferente contractelor făcându-se de compartimentele care au propus şi sol icitat achiziţi a
publi că respectivă.

Asigură gestionarea contractelor şi respectarea c.lauzelor contractuale.
La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă promovează acţiuni judecăto reşti ş i uzează
de toate căi l e de atac conferite de lege, depunând diligenţele necesare pentru so luţi o narea
acestora.
Formulează întâmpi nări ş i cereri reconvenţionaJe în cauzele în care Serviciul Public Baia
Populară Sibiu este pârât, inclusiv în soluţionarea litigiilor pe contencios administrativ.
Participă la şedinţele Consi liului Local, la solicitarea Primarului şi/sau a Secretarului.
Primeşte şi rezolvă corespondenţa în conformitate cu legi slaţia în vigoare.
Întocmeşte şi depune la instanţa competentă în termenele prevăzute de lege, actele
procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.
Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene.
Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la
comunicarea unor acte necesare în so luţionarea diferitelor litig ii.
So lici tă efectuarea unor lucrări de carte funciară : dezmembrări, comasări, intabulări
im.mobile.
•
Verifică şi avizează sub aspectul legal i tăţii referatele ş i celelalte acte care stau la baza
emiterii deciziilor Directorului Serviciului Public Baia Populară şi la baza proiectelor de
hotărâri care se supun aprobării consiliului local.
As i g ură informarea persona lului din cadrul instituţiei referito r la orice modificare a
l egislaţie i referitoare la legilsţia în vigoare din domeniul aferent :fiecărui comparti ment.
Acordă consultanţă juridică pentru compartimentele din cadrul serviciului.
Asigură arhivarea documentelor pe care le in trum entează în cadrul serviciului.
Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investiţiilor şi lucrărilor publice în
vederea aprobării de către Consiliul Local.
Răspw1de de exactitatea datelo r înscrise în documentaţii l e ce le e l abo rează.
So lu ţionează în termenul prevăzut de lege corespondenţă repartizată.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu. colaborează atât cu personalul din cadrul serviciului
din care face parte. cât şi cu celelalte compartimente din cadrul erviciului.
Îndeplineşte şi alte atribuţii stabi lite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri
ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhic superiori.
).- Îndeplineşte şi alte atribuţii/ sarcinj stabilite prin lt:ge sau prin alte acte normative, prin
hotărâri ale Consil iului Local, d ispozi{ii ale primarului, decizii ale Directorului erviciului
Public Baia Populară Sibiu sau primite de la şefii ierarhic superiori.
Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătate şi ecuritate în muncă.
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Vl.2.2. În exercita rea atribuţiilor privind activitatea de personal şi resurse umane:
Propune structura o rganizator i că ş i numărul de personal din cadrul serviciului , fişa
postului pentru întreg personalul precum şi salarizarea acestuia.
Tn baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii şi de funcţiuni , respectând
criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii.
Întocmeşte, conduce şi răspunde de evidenţa dosarelor profesionale ale tuturor angajaţilor
serviciului, conform legislaţiei în vigoare.
Răspunde de completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a personalului
din cadrul Serviciului Public Baia Populară.
Întocmeşte contractele de muncă. urmăreşte şi înregistrează modificările survenite.
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Răspunde

de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare şi promovare în
muncă privind serviciul, şi de verificare a îndeplinirii de către so licitanţi a condiţiilor
prevăzute de lege pentru aceasta.
1ntocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de examinare la organizarea
concursurilor ş i asigură secretariatul acestor com isii pentru încadrări şi promovări.
Redactează referatele şi celelalte documente privind numirea, încadrarea, reîncadrarea
sau demisia personalului şi răspunde de respectarea prevederilor legale privind aceste
procedure.
întocmeşte referatele şi statele de plată pentru premiile acordate în timpul anului în
limitele prevăzute de lege; întocmeşte lista de plată a premiilor acordate în cursul anului
cu aprobarea conducerii.
Întocmeşte programarea concediilor de odihnă, supune aprobării şefului de serviciu şi
urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă conform programării.
Ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor de boală şi a concediilor rară plată şi
cal culează drepturile cuvenite în aceste s ituaţii.
U rmăreşte şi păstrează evidenţa legiti maţii lor de serviciu şi a ecusoanelor.
Asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare şi
specializare prin includerea personalului în programe de pe rfecţionare.
E fectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea
raporturilor de serviciu, respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul
din cadrul serviciului.
Ca lcul ează drepturile salariale cuvenite sa lariaţil o r conform pontajelor însuşite de
conducerea unităţii. Urmăreşte respectarea prog ramului de muncă prin conducerea
ev idenţe i pentru prezenţă. concedii de od ihnă, concedi i de boală, recuperări, concedii fără
plată, etc.
Întocmeşte fişele personale ale salariaţilor, cuprinzând veniturile lunare realizate.
Întocmeşte diverse adeverinţe, la cerere, cuprinzând veniturile lunare realizate sau
vechimea în muncă precum ş i orice alte adeverinfe ce au legătură cu acti vitatea
desfăşurată de angajaţii instituţiei .
Elaborează statele de plată pentru concediile de odihn ă şi concediile de boală.
Asigură centralizarea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a
personalului din cadml serviciului şi le propune spre aprobare conducătorului in stituţiei
ublice, umărind aplicarea lor.
Ţine ev idenţa fişelor posturilor personalului din cadrul serviciului.
Se ocupă de întocmirea la timp a fi şelo r anuale de evaluare a p e rfonnanţelor profesionale
individuale şi păstrează evidenţa acestora.
U rmăreş te respectarea programului de mun că, ţinând ev id enţa prezenţei prin condici de
prezenţă.

Întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind fondul de salarii. veniturile salariale
realizate, efectivul de personal. timpul de lucru, precum şi alte s ituaţii şi raportări legate
de activitatea de personal şi salarizare.
Efectuează lucrările legate de stabilirea impozitului pe venit, î n conformitate cu
prevederile l egislaţiei fiscale .
•„ As i gură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.
Răspund e de exactitatea datelor înscrise în d ocumentaţiil e ce le elaborează.
oluţi o nează în termenul prevăzut de lege corespondenţă repartizată.
'
În scopul asigurări i gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru
urmări rea carierei personalului, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectifi carea,
păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale şi a registrului de ev idenţă a salariaţilor.
>-- Îndeplineşte şi alte atribuţii/ sarcini stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin
hotărâJi a le Consiliului Local, dispoziţii ale primarului, decizii a le Directorului Serviciului
Public Baia Popu l ară Sibiu sau primite de la şefi i ie rarhi c superio ri.
Prin persoana d esemnată, răspunde de implementarea prevederilor legale pri vind
declaraţiile de avere ş i declaraţiilor de interese.
Respectă prevederile legisla~ie i în vigoare cu pri vire la sănă tate şi Securitate în muncă .
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VI.2.3 În exercitarea atribuţiilor privind activitatea de achiziţii publice:
Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentatiile ce le elaborează.
Întocmeşte referate pentru elaborarea deciziilor on'.ectorului Serviciului Public Baia
Popul ară Sibi u.
Întocmeşte Strategia anuală de achizi ţii Publice conform legislaţiei în vigoare din
domeniul achi ziţiilor publice.
Întocmeşte Programul anual de achiziţii publice conform l egislaţiei în vigoare din
domeniul achiziţiilor publice.
Asigură aprobarea de către Directorul Serviciului Public Baia Popu lară Sibiu a Strategiei
anuale de achiziţii publice şi a Programului anual de achiziţii publice.
Asigură actualizarea Programului anual de achiziţi i publice, ori de câte ori este necesar;
Asi gură publicarea Programului anual de achiziţii publice pe SEAP conform legislaţiei în
vigoare din domeniul achizi ţiilor publi ce.
Asigură desfă.~urarea achiziţiilor publice conform legislaţiei în vigoare. Astfel:
• as i gură desfăşurarea propriu-zisă a procedurilor de achi ziţ i e publice confo rm
legis l aţiei în vigoare în vederea atribuirii contractelor de furnizare produse, de
prestare servicii şi exec uţi e luc rări.
• as i gură desfăşurarea achizipei directe conform legislaţi ei în vigoare în vederea
atribuirii contractelor de furnizare produse, de prestare servicii şi execu ţie
lucrări.
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>
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>

>
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Întocmeşte referatele pentru numirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii
contractelor de achiziţii publice.
Întocmeşte şi verifică documentaţiile de atribuire;
Pune la dispoziţ i a potenţialilor ofe rtanţi a documentaţiilor de atribu ire (dacă este cazul).
în sistem ul electronic al achiziţiil or publ ice (SEAP/ SICAP), operează proceduri de
achiziţie precum: licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competi tivă, dialog
competitiv, parteneriatul pentru inovare, negociere fără publicare prealabilă. concursul de
doluţii, procedură de atribuire aplicabi l ă în cazul serviciilor solciale şi aJ altor servicii
specifice, procedura simplificată;
Comp letează şi actualizeaza formulare le de integritate aferente procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice.
Asigură transmiterea răspunsulu i la clarificările solicitate de către operatorii economici
referitor la documentaţiile de atribuire.
As i gură publicitatea achiziţii l or pub li ce (anunţuri de intenţie, de participare şi de
atribuire).
Evaluează. prin comisia de evaluare, ofertele depuse în cadrul procedurilor de achiziţie
publ i că.

>

>-

~valuează.

prin comisia de evaluare, ofertele depuse în cadrul achiziţiei directe.
Intocmeşte procesele verbale şi rapoartele de atribuire/ anulare la procedurile de achiziţie
publică.

).-

Intocmeşte

„

achiziţ ie.

>
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procesele verbale şi rapoartele de atribttir e/ anulare la achiziţia directă.
Elaborează şi transmite ofe1tanţi l or com unicăril e privind rezultatele procedurii de
Primeşte şi so luţionează notificările şi con lestaţ iiJ e

fonnulate în cadrul procedurilor de

achiziţie publică.

Prim eşte şi soluţionează notificările şi contestaţi i le

formulate în cadrul achiziţiilor directe.
Pune la dispoziţia ANAP, CN C toate documentele solicitate pentru desfăşurarea în bune
condipi a procedurilor de achiziţie publică.
Participă la întocmirea contractelor de achiziţie publică.
Întocmeşte actele adiţionale ale contractelor, după caz.
Part i c i pă la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul.
Întocmeşte documentul constatator conform legiJsaţi ei din domeniul achiziiţiilor publice.
Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor de achiziţii publice din punct de vedere aJ
respectării valorilor şi termenelor, confirmarea realităţii regularităţii şi legalităţii p l ăţilor
aferente contractelor făcându- e de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia
publică respecti vă.

, Ţine eviden(a registrului unic al numerelor de contracte.
;. Analizează ş i înai ntează Biroului financiar contabil referatele necesare efectuării plăţii
cotelor legale către ISC/ regu l arizările cotelor aferente, conform prevederilor legale.
);>- Colaborează cu Biroul financiar contabil din cadrul instituţiei pentru stabilirea necesarului
de fonduri în vederea elaborării bugetului local.
Verifică existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achjzitie in parte.
);>- Asigură arhivarea dosarelor de achiziţii publice în conformitate cu legisla~a în vigoare.
>-- Asigura aplicarea dispozjtiilor legale in vigoare privind achizitiile publice care trebuie
urmate in fiecare caz în parte, toate avand ca punct de plecare planul de achizitii publice
si bugetul de venituri si cheltuieli.
~ Partic i pă la primirea si analizarea listelor cu cantităţi de lucrari.
).- Participă la primirea si analizarea temelor de proiectare.
r îndeplineşte obligaţiile din domeniul achizjţiilor publice prevăZute în HG nr. 583/2016
din l O august 2016 privind aprobarea trategiei naţionale anticorupţie pe perioada 20 16 2020, a seturilor de indicatori de performantă, a riscurilor asociate obiectivelor şi
măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum ş i a
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
>- U rmăreşte rezolvarea co respondenţei în conformitate cu legislaţiei în vigoare.
Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile ce le elabo rează.
Soluţionează î n termenul prevăzut de lege corespondenţă reparti zată.
)..>- Personalul îndeplineşte ş i alte atTibuţi i stabilite prin lege sau alte acte nom1ative prin
hotărâri ale consiliului local , decizii ale Directorului Serviciului Public Baia Populară
Sibiu sau Di spoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.
:..- Respec tă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătate şi ecuritate în mun că.

„

r
r

VI.2.4. În ceea ce priveşte serviciile auxiliare
Vl.2.4.1.Activitatea de arhivare:
Răspunde

„'

,'

.,

de arhivarea documentelor instrumentate in cadrul serviciului, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 16/1996. În acest sens:
Pre ia la arhivă pe baza procesului verbal de predare-primire documentele îndosariate
pentru arhivare de la compartimentele creatoare;
9rganizează ş i păstrează documentele arhivate pe luni, ani ş i sectoare de activitate;
întocmeşte ş i ţinc la zi reg istrul ele ev identă curentă a arhivei precum şi inventarul arhivei;
Leagă, îndosariază şi arhivează dosarele deteriorate sau desfăcute, din diverse cauze;
Cercetează documentele din arhivă în vederea e liberării copiilor şi certificatelor solicitate,
de către angajafi sau fost angajaţi, pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu
legile în vigoare;
Pune la di spoziţie pe bază de semnătura şi ţine în evidenţă docunientele împrumutate
compartimentelor creatoare, la restituire verifica integritatea documentului împrumutat;
Menţine ordinea ş i as igură curăţen ia în arhivă;
informează conducerea şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor de păstrare şi
conservare a arhivei;
Pune la dj spoziţ i a delegatului Arhivelor Naţi onale toate docW11entele solicitate cu prilejul
efectuării operaţiunii de control privind situaţi a arhivelor de la creatori ;
La preluarea dosarelor de Ia creator verifică modul de constituire a acestuia;
Dosarele de la creatori se organ i zează în depozit pc ani, pe compartimente si termene de
păstrare :

Pe rafturi dosarele se păstrează de sus în jos ş i de la stânga la dreapta;
Răspunde în calitate de executant de calitatea lu crărilor efectuate;
Întocmeşte anual sau ori de câte ori este nevoie lut;rări de selecţionare a documentelor cu
termene de păstrare expirate;
Selecţionează dosarele. convoacă Comisia de Soluţionare a documentelor ş i întocmeşte
procesul verbal, în vederea scoaterii din evidenţă şi predări i din arhivă a documentelor
care au depăşit termenul de pă trare. conform lomenclatorului arhivistic.

Răspunde

de organizarea spaţiului de arhivare, cu respectarea normelor în vigoare
conform prevederilor.
Personalul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin
hotărâri ale consiliului local, decizii ale Directorului Serviciului Public Baia Populară
Sibiu sau Di spozi~i ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

);>
);>

Vl.2.4.2.Activitatea de masaj:
Respectă cu s tricteţe normele sanitare de igienă, afişate la locul de muncă.
);> Asigură curăţenia şi dezinfecţ i a locului de muncă.
);> Îngrijeşte echipamentul şi foloseşte economic produsele.
~ Cunoaşte şi înţelege produsele şi serviciile oferite.
);> Urm ează protocoalele de sterilizare a echipamentelor şi camerelor de tratament, precum
şi aprovizionează camerele de tratament cu produsele necesare.
Y Răspunde de păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe pe
care le are în
folos inţă precum şi de furtul sau în străinarea lor.
~ Respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I„ normele legale în domeniul securităţi i
şi sănătăţii în muncă, conform prevederil or Legii 319/2006.
Y Este activ în promovarea centruJui, tratamentelor.
);> Respectă programul de lucru şi turele, stabilite de către conducerea instituţiei.
" Păstrează în permanenţă o cond uită profesională în relaiia cu clienţii instituţi ei cât ş i
cu colegii de serviciu.
? Personalul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin
ho tărâri ale consiliului local, decizii ale Directorului Serviciului Public Baia P op ulară
Sibiu sau Di s poziţii ale primarului ori primite de la şe fii ierarhici.
);>

Cap. VI. 3. BIRO UL ADMINISTRATfV
VI.3.1. În exercitar ea atribuţiilor legate de activitatea administrativă :
:,.. Verifi că starea de curăţenfo a spaţ iil or interioare ş i exterioare.
Se documentează despre activităţile curente.
);;>Administrează activitatea de aprovizionare. În acest sens, întocmeşte necesarul şi
documentele pentru achiziţionarea materialelor de curăţeni e, a materialelor utili zate la
serviciile auxiliare, a materialelor cu caracter funcţi o n a l ş i a obiectelor de inventar sau a
materialelor necesare reparaţiilor accidentale şi curente.
);>
Certifi că documentele primare în priv in ţă l egal ităţi i , realităţii ş i regulari tăţ i i.
Lunar, întocmeşte documentele specifice de transport, foi de parcurs, calculul
consumurilor pentru autoturismul serviciului.
> Parti ci pă la întocmirea caietelor de sarcini, pentru materialele pe care le gestion ează .
)..- Analizează ofertele depuse de participa11ţii la procedura de achi z iţi e p ubl ică acolo unde
este cazul ş i pentru achiziţiile unde sunt no minalizaţi ca ş i membri .
);;>- Realizează studiul de piaţă pentru achi ziţionarea , în condiţii l e legale şi avantajoase a
produselor necesare desfăşurării activ ităţii.
>- lntToduce în magazie, pe baza notei de recepţie. materiale de consum. obiecte de inventar
şi mij toace fixe.
, Urmăreşte respectarea clauzelor contractelor de achizi ţ ii publice din punct de vedere al
respectării valorilor şi termenelor, confirmarea realităţii, regularităţii şi l egalităţii pl ăţil or
aferente contractelor racându-se de compartimentele care au propus şi solicitat achiziţia

„

„

publică respecti vă.

).>

Răspund e

)..>

activitatea zilnică a personalului subordonat.
Verifică prezenţa la program a personalului subordonat, aducând la cunoştinţă conducerii
situaţiile în care personalul lipseşte de la programul de lucru (CO, CB, Î).
Propune încadrarea, promovarea sau sancţionarea personal ului aflat în subordine.

pe care îl
>--

,

de respectarea programului de lucru

şi

a disciplinei muncii în cadrul biroulu i

coo rdonează .

Organizează

Răspunde

de buna pregatire profesională a salariaţilor din subordine şi propune măsuri
pentru perfecţionarea cunostinţelor acestora.
Are obligatia să întocmeasca corect toate documentele, respectând actele normative în
vigoare şi să păstreze în bune condiţii documentele, în vederea arhivării lor.
Răspunde de efic i enţa ş i calitatea luc răril or executate în cadrul compartimentlui la
termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative.
Execută ş i alte activităţi stabilite prin lege sau acte normative. prin hotărâri ale Consiliuluj
Local, djspoziţii ale Primarului ş i decizii ale conducerii serviciului public.
Asigură arhivarea docwnentelor pe care le instrumentează în cadrul biroului.
Răspunde de exactitatea datelor î nscrise în docwnentaţiile ce le elaborează.
Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte
~ri situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru.
Indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri
ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhic superiori.
Personalul îndep lineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin
hotărâri ale consiliului local, decizii ale Directorului Serviciului Public Brua Populară
Sibiu sau Dispoziţii ale primarului ori primite de la şe fii ierarhici.
Res pectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătate şi Securitate în muncă.

Vl.3.2 În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea de întreţinere:
Răspunde de respectarea cu stricteţe a normelor sanitare de igienă,

:r

afişate

la locul de

muncă.

~

)..>

>,_
)..>

,_
;..~

;....
).;,....
;....

„
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;..

r

>~

r

Respectă

programul de lucru şi turele, stabilite de călre conducerea instituţiei.
nivelul apei din bazinul de înot.
Verifică nivelul apei din bazinele de compensare şi ia măsurile necesare pentru buna
funcţ i onare a instalaţiilor.
Respectă instrucţiunile de exploatare pentru centra lele termice în conformitate cu
normele în vigoare.
Răspunde de alimentarea cu apă rece ş i caldă a bazinelor de la sectorul sa ună.
Răspunde de curăţenia din camerele tehnice, a curţii interioare, precum şi din sala
filtrelor de la bazinul de înot.
Răs punde de verificarea tuturor incintelor din cadrul in stitu~iei, de plecarea cJi enţil or şi
a personalului şi închide accesul principal în in stituţi e .
Răs punde de completarea zilni că a proceselor-verbale/ rapoartelor (de mentenanţă)
întocmite cu privire la activitatea centralei termice.
Răspunde de supravegherea întregii activităţi la camerele tehnice.
Răspunde de întreţinerea în bune condiţii a insta l aţiilor de apă ş i căldură, iar în caz de
funcţionare n eco respunzătoare va acţiona în vederea remedierii defecţiunilor.
Răspunde de întreţinerea ş i reparaţi a obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe ş i a
tâmplăriei aflate în dotarea in st ituţieului.
R ăspunde de buna funcţionare ş i înt reţinerea reţelei de canalizare a apei menajere şi
pluviale.
Răspunde de curăţenia zonei din faţa instituţieului , precum şi a curţii interioare.
Răspunde de întreţinerea în bune condi\ii de fu n cţionare a întregului sistem de
alimentare cu energie e l ectrică a motoarelor, a in s ta l a~i il or de pornire-oprire ş i a tuturor
utilajelor existente în dotarea instituţiei.
Verifică

As igură

în permanenţă s iguranţa tabloului general de alimentare cu energie e lectri că a

instituţi e i , verifică tablo urile de co mandă şi totodată răspunde de protecţia acestora,
accesul fiind făcut doar de către electricianul de serviciu.
Răspunde de funcţionarea iluminatului de veghe pentru întregul instituţie.
Ră sp und e de întreţinerea în bune condi\ii de exploatare şi fun cţi o nare a reţel e i de curent
electric.
Răspunde de păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fi xe
aflate în dotarea biroului de întreţinere.
La terminarea schimbului , verifi că toate incintele şi închide instituţia.

~

~

~

).-

Răspunde

de păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar ş i mijloacelor fixe aflate
în dotarea centralei termice şi a anexelor precum şi de furtul sau înstrăinarea lor.
Îndepl ineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri
ale Consiliuluj Local sau dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhic
superiori.
PersonaJul îndeplineşte şi alte atribuţii stabi lite prin lege sau alte acte normative prin
hotărâri ale consiliului local, decizii ale Directorului Serviciulu i Public Brua Populară
Sibiu sau Dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi i ierarhici.
Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătate şi Securitate în muncă.

VI.3.3 În ceea ce priveşte activitatea de curăţenie:
~

Răspunde

de respectarea cu stricteţe a normelor sanitare de igienă.
~ Răspund e de curăţenia din cadrul instituţiei.
)>- Răspund e de păstrarea în bune condiţii a obiectelor aflate în dotarea institutiei.
~ îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri
ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhic superiori.
:,;: . Personalul îndeplineşte ş i alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin
hotărâri ale consi liului local, decizii ale Directorului Serviciului Public Brua Populară
Sibiu sau Dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.
~ Respectă prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la sănătate şi Securitate în muncă

Cap. VI. 4. BIROUL ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI RECREATIVE
VI 4.1. Referitor la activitatea de la bazinul de înot/ bazinele alternative de apă
rece/saune:

caldă ş i

;. Oferă asistenţă fiecarui client:
,.. Respectă programul de lucru şi turele, stabilite de către conducerea instituţiei.
)>- Respectă cu stricteţe normele sanitare de igienă, afişate la locul de muncă.
,_ Asigură curăten i a şi dezinfecţia locului de muncă.
,.. Îndepli neşte protocoalele de steril izare a echipamentelor şi camerelor de tratament şi
aprovizi onează camerele de tratament cu produsele necesare.
> Răspunde de păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe pe care
le are în folosinţă precum şi de furtul sau înstrăinarea lor.
~ Respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. , normele legale în domeniul securităţi i şi
sănătăţii în muncă, conform prevederilor Legii 319/2006.
;,.... Respectă normele legale conform prevederilor Ordinului 119/20 14 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
>- Permite accesul clienţilor, la bazinul de înot/ bazinele alternative de apă caldă şi rece/
saune, numai pe baza biletului sau a abonamentului e li berat de casieria serviciului,
asigurându-se, în prealabil, dacă aceştia au obiectele necesare accesului la bazinul de înot:
costwn de baie I slip, prosop, ş lapi etc.
» Urmăreşte, ca înainte de intrarea în bazin. clienţ ii să facă duş.
~ Nu permite clienţilor ca în timpul petrecut la bazinul de înot:
•
să sară de la balcon sau de pe marginea bazinului;
•
să alerge pe marginea bazinului;
•
să se joace cu mingea sau cu alte obiecte în bazin sau pe marginea bazinului;
•
să deterioreze instalaţiile sau obiectele aflate in dotarea bazinului de înot;
> Interzice. justificat, accesul în bazinul de înot al persoanelor care prezintă răni deschise sau
murdărie , al persoanelor aflate în stare de ebrietate, precum şi accesul persoanelor care
prezintă leziuni ale pielii, cu excepţia situaţiilorîn care aceste persoane prezintă adeverinţă
de la medicul specialist din care rezultă că afecţiunea nu este transmisibilă.
);..>
Răspunde de calitatea apei din bazinul de înot/ bazinele alternative de apă caldă şi rece. În
acest sens. se vor preleva probe de apă din bazin. pentru a constata starea clorului ş i a ph-

ului şi va folosi substanţele corespunzătoare pentru tratarea apei (clor, floculant, antialge,
anticalcar. ph plus, ph minus).
>- Utilizează substanţe care sunt folosite în îndeplinirea atribuţiilor conform instrucţiunilor de
folosire aferente fiecarui produs, fişa de date de s i guranţă.
r Depozitează., răspunde de depozitarea ş i utilizarea s ubstanţelor biocide conform
prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/04.02.2014.
~ Participă Ja activitatea de curăţen i e a incintei bazinelor/ saunei.
> Verifică ca toate ferestrele de la bazinul de înot să fie închise.
> Răspunde de supravegherea întregii activităţi la bazinul de înot/ bazinele alternative de apă
caldă şi rece/ saune.
).> Păstrează în pennanen ţă o conduită profes ională în relaţia cu clienţii institu~ei cât şi cu
colegii de serviciu.
> Personalul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin
hotărâri ale consiliului local, decizii ale Directorului Serviciului Public Baia Populară Sibiu
sau Dispozipi ale primarului ori primite de la şefii ierarh ici.

Vl.4.2. Referitor la activitatea de la sala de fitness:
> Oferă asistentă şi consultanţă spo rti vă fiecarui client.
)..>- Îngrijeşte echipamentul şi urmează protocoalele de sterilizare a echipamentelor.
> Respectă cu stricte{e normele sanitare de i gienă, afişate la locul de muncă.
>- Asigură curăţenia şi dezinfecţia locului de muncă.
>- Respectă protocoalele de sterilizare a echipamentelor.
> Răspunde de păstrarea în bune condiţii a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe pe care
le are în folosinţă precum şi de furtul sau înstrăinarea lor.
)..> Respectă normele de protecţia muncii ş i P.S.I., normele legale în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, conform prevederilor Legii 319/2006.
„ Este activ în promovarea tratamentelor.
> Îndrumă cu consecvenţă şi răbdare c lientul. în practicarea activităţilor sportive, tinând
seama de rezultatele personale înregistrate, necesităţile ş i preferinţele individuale ale
acestuia.

„
J;;.

>
)'>

U rmăreşte

procesul de pregătire spo rti vă ţinând seama de obiccli vcle sporti ve vizate de

către

client, având în vedere derularea antrenamentelor în confonnitate cu conţinutul
specific proiectat.
ldenti:fict't oportunităţile de îmbunătăţire a procesului de pregătire s portivă pe baza
observaţiilo r efectuate pe parcursu I m onitorizării clientului.
Verifică, z ilruc, starea de funcţi onare a aparatelor mecanice şi electrice din dotarea sălii ,
astfel ca acestea să nu prezinte pericol în exploatare.
Personalul înd eplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normati ve prin
hotărâri ale consiliului local, decizii ale Directorului Serviciului Public Baia Populară Sibiu
sau Di spoziţi i ale primarului ori primite de la şefi i ierarhici.

VI.4.3. Referitor la activitatea de căzi şi duşuri:
'):>- Răspund e de respectarea cu stricteţe a noimelor de i g ienă la cabine, în concordanţă cu
leg islaţia în vigoare.
Permite accesul utilizatorilor la căzi/ duşuri numai pe baza de programare ş i a plaţii preţului
stabilit. răspunzând de respectarea duratei de timp aferente acestora.

„

;.. -R.aspunde de respectarea Regulamentelor generale şi specifice„ de către utilizatorii Bă i i

Populare ibiu;
de executarea curăţeniei şi dezinfecţiei cabinelor căzi/du şuri , grupurilor sarutare,
a bolului ş i a scăril o r de accces la etajul centrului.
>- Răsp und e de depozitarea lenjeriei murdare în saci şi predarea acesteia la spălăto rie, la
terminarea programului de lucru.
).- Răsp unde de s upravegherea întregii act i v ităţi la sectorul căzi/duşuri.
).- Răspunde de păstrarea în bune condiţ ii a obiectelor de inventar ş i a mij loacelor fixe aflate
în dotarea sectorului de căzi/duşuri.
r

Răspunde

„

Personalul îndeplineşte şi alte atribuţi i stabil itc prin leg~ sau alte acte normali vc prin
ho tărâ ri ::ile consil iului local. decizii aJe Directorului crviciului Public Baiu Populnră ibiu
sau Dispoziţii aJe primarului ori primite de la şefii ierarhici,

Cap. V I I. DISPOZIŢII FIX.\LE

Art. 21. Sarcinile, atribuţiile şi competenţele din prezentul regulament pot fi completate ş i
modificate cu aprobarea Consiliului Local. ca urmare a modificării structurii organizatorice şi a
l egislaţiei.

postului va cuprinde în moci detali<:1! şi concrd au·ibutiile şi rcsponsabilitătile
din prei'cntul regulament.
Art. 23. Fişele posturilor se aprobă de către directorul serviciului şi se actualiLen.ză ori tic câte
ori este nevoie în functic de dispoziţiile legale intervenite ulterior.
Personalul serviciului este obligat ă cunoa că ·nn.:inile şi responsabilităţi l e ce revin
compartimentului în care este încadrat şi sr1le îndepl inească întocmai.
Art. 24. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile OUG nr. 57/20 19
privind codul administrativ.
Art. 25. Accesul în parcarea din incinta Serviciului Public Baia Populară ibiu este permisă
doar cli enţilor ~ i partenerilor Serviciului Public Baia Populară Sihiu.
Art. 26. Desfiintarea Scn iciului Public Baia Populară ibiu, aflat în subordinea Consil iului
Local al Municipiului Sibiu se face prin hotărdrc de consiliu. din motive de oportunilatL~. efic i enţă
econom i că sau dacă interesul public o impune.
Art. 27. Nerespectarea Jispozi\iilor Regulamentului de organiLare şi funqionare atrage după
sine răspunderea disciplinară. ucJministrntivă, ci\ ilă sau cJup5 caz, penală .
Art. 28. Directorul serviciului va aduce la cunoştinta salariaţilor din subord ine pre\ ederile
prezentului regulament.
Art. 29. Prezentul Regulument de organ i1urc ş i funqionorc intră în vigoan.: îm.:epaJ1d cu uata
de 01.07.2021.
Art. 30. Anexele nr. I --L foc parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 22.

postului,

reieşite

Fişu

din

legislaţie şi

Preşedinte de ședință
Zeno-Karl Pinter

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi

funcţionare

a Serviciului Public Baia

Populară

Sibiu

OBIF.C'TE DE ACTIVITATE ALE
SERVICIULUI PUBLIC BACA POPULARĂ SLBIU

Nr. crt.
1.

Denumirea

activităţii

ervici i tlt: administratit..: publ i că generală

CodCAEN
8.+ 1 I

2.

Activităti

ale bazelor porti vc

9311

3.

Activităţi

ale centrelor de fitness

9313

4.

Activităţi

de întreţinere corporală

960.+

, 5.

Închirierea , 1 subînchirierea bunurilor 6820
imobiliare proprii sau îm:hiriatc
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Adresa la care se
dcsfăsoară activitatea
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nr. 1-, 1u
1 m
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Sibiu. str. Andrei Şag una.
nr. 2. jude~ Sibiu
Sibiu. str. Andrei Şaguna,
I nr. 2, juJc1 Sibiu
j
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Preşedinte de ședință
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Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare şi

funcţionare

a Serviciului Public Baia

Populară

Sibiu

REGULI DE CONDUITĂ OBLIGATORIE Sl MĂSURJ DE URMAT PENTRU PREVENIREA
ÎMBOLNĂVIRILOR cu CORONAVIRULUI SARS - COV-2

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

Sec~ iunea l. - Reguli de conduită obli gatorie ş i măsuri de urmat pentru angajaţ ii care in tră în spaţiul
organizat de Serviciul Public Baia Populară Sibiu, pe durata stării de al e rtă. cu privire la prevenirea
îmbolnăvirilo r cu corona virusul AR -Co V-2 la locurile de muncă
Angajatorul are următoare l e obligapi:
să ia toate măs urile necesare pentru protejarea vieţii ş i sănătăţ ii sa lariaţil o r ş i să asigure securitatea ş i
sănătatea salariaţil o r în toate aspectele legate de munca.
asigura planificarea. organiLarea ş i mijloacele necesare ac ti v ităţ ii de prevenire ş i protecţie în cadrul
Se rviciului Public Baia Popu lară Sibiu.
să asigure salariaţilor săi condiţii normale de muncă şi igiena. de natură să le ocro tească sănătatea ş i
integritatea fizică ş i psihică.
c.1.)m5surilc privind sec uritatea ş i sănătatea ln munca nu pot să determine, în niciun caz,
o bligaţii financiare pentru salari aţi.
angajatorul va lua m ăsur il e necesare pentru protejarea sec urităţii ş i să nătăţii sa l ari aţ il o r. ine lu iv
pentru activităţ il e de prevenire n riscurilor profes ionale, de infonnare ş i pregătire. precum ş i pentru
punerea în aplicare a organizării protecţi ei muncii ş i mijloacelor necesare al:esteia.
as i gu ră comwlicarea permanentă cu medicul /serviciul de medicina munci i pentru a se monitori za
starea de sănăta te a angajati lor, astfel încât ace~ lia să poală beneficia de rnăsw-ile preventive
profi lactice care au fost prevăzute la nivel national pentru combaterea răspând irii coronavirusului
SARS-Co V-2 .
informează salariaţii cu privi re la măsurile universal valabile cu privire la prevenirea îm bo ln ăv iril or
cu coronavirusul SARS-Co V-2 la locurile de muncă.
desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în in stituţi e .
as i g ură triajul observarionaJ al a ngajaţil o r prin verifi carea temperaturi i acestora la începe rea
programului de lucru şi ori de cftte ori este necesar pe parcursul programului;
amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în w1itate. precum ş i în fi ecare sector al locului de
munci:i.
interzic accesul în unitate al pc rsoa11elor care prezintă simptome de infectare cu coronav irusul SARSCoV-2.
întremp ori ce con tac t între angajator/angajat/alte persoane aflate în in<.;inta unităţi i cu o persoană
s imptnm atică.

I)

d ezinfec tea ză

m)

dezinfectează

balustradele. mânerele

uşilor şi

ferestrelo r din unitate, precum

şi

alte zone intens

fo losi te.

n)
o)
p)
q)

cu

o datn pe săptămână ş i ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi spaţi il e
de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS-CoV-2.
asig ură în pe rmanenţă. la grupuril e sanitare. vestiare ş i să li de mese. săpun şi dezinfectant de mâini ş i
montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor.
angajatorul se asigură că circulatia documentelor în in stjtuţic/companie se real i zează preponderent
prin mijloace electronice.
angajatorul va revizui planul de prevenire ş i protecţie.
angajatorul va reviLUi in s trucţiunjle proprii de secu ritate şi să nătate în muncă. conform prevederil or
menţi onate şi le aduc la cunoş tinta angaja ţil o r.
Pentru prevenirea răspând irii coronavirusul SARS-CoV-2 precum şi pentru prevenirea contaminării
noul coronavirus, top sa lariaţii Serviciului Publ ic Baia Popu l ară Sibiu au ob li gaţia să respecte, cel
cel

p uţin

puţin . următo arele m ăs urile:

a)instrucpunile prevăzute în planul de prevenire ş i protecţie şi instrueţiunilc: proprii de securitate ş i
sănăLme în muncă întocmite de către angajator pentru prev~nirea răspând irii coronavirusulu i SARS
CoV-2 .

b)să poarte măşti de protecţie care să acopere nasul ş i gura la locul de muncă organizat de Serviciul
Public Baia Pop ulară Sibiu.
În cazul în care un angajat este s uspect/confim1at cu infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2:
a)a n gajaţ i i cu simptome respiratorii (tuse, străn ut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3°C şi/sau
stare general allerată, apărute în timpul programu lui de lucru, vor fi imed iat i zo laţi de restul colegi lor
şi tri mişi la domjciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei;
b)dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai
scurt de 7 zile:
b. l. )se închid toate încăperile î n care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
b.2 .)înainte ele încheierea programului se va asigma aerisirea mecanică a incăperii (deschiderea
geamurilor);
b.3.)pentru a limita expLmerea personalului care efectuează curăte11ie la particulele respiratorii, se
amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 2-+ de ore. În situaţia în care respectarea acestui
interval nu este posibilă. efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult:
c)dacă au trecut mai mull de 7 zile de când angajatul/persoana su spectă/confomată s-a aflat în incintft:
(i)nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară;
(ii)se menţin măsurile de cmăţenie şi dezinfecţie de rutină;
d)se informează persoanele cu care ru1gajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit
(mai mult de :?.O de minute. la o distanţă mai m i că de 1,5 m ş i fără mască) şi se impune izolarea la
domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu morutorizarea ele către aceste persoane a semnelor şi a
simptomelo r de infecţie rcspirarorie.
NH'tsuri generale privind purtarea măştii la locul de muncă:
a)Masca trebuie purtată în orice spaţiu public închis ş i /sau deschis, spaţ ii comerciale, mijloace de
transport în comun ş i la locul de mum:ă . pe toată durata st:Jrii de alertrt.
(2) La locul de muncă. în fLmcţie de evaluarea riscului efectuat~i de medicul de medicina mu11cii. pol
exista une le excepţi i de la purtarea măştii, astfel:
a) salariatul este singur în compartiment;
b) persoana sufe ră de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
c) persoana desfăşoară activitilfi fizice intense ş i/sa u in condipi de muncă so licitante (temperaturi
ridicate, umiditate cresc ută, etc.).
(2) Persoana prevăzută la art. 2 lit. b) va depune la sediul Servic iului Public Baia Populară Sibiu
documentul / înscrisu rile din L:are rezultă afecpunea/ afecţiunile .
(1) Utilizarea corectă a măştilor:
a) Măş tile sunt eficiente <lacă swll folosite în combin aţ i e cu cu răţarea frecventă a mâinilor cu soluţie
pe baza de alcool şi /sau cu apa ş i silpun.
b) Inainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluţie pe baza <le alcool sau cu apa şi
săpun ) . Masca trebuie sa acopere atât gura. cat ş i nasul.
c) Masca trebuie sch imbată o data la .f orc ş i ori de calc ori masca s-a umezit sau s-<1 deteriorat.
d) Masca nu se atinge în timpul purtării: în cazul atingerii măştii, mâini le trebuie igienizate (cu solutie
pe baza de alcool sau cu apa şi săpun) .
e) După folosire, ma ca se arunca imediat. într-un coş de guno i. preferabil cu capac, urmată de
igienizarea mainilor.
f) Măştile de protecţie nu se reutilizează.
Salari aţii Servic iului Public Baia Populară Sibiu au şi următoarele obligaţii :
(I) ă respecte indicapiie autor ităţilor medicale privind modul co rect de spălare a mâinilor (timp de
cel puţin 20 de secunde).
(2) Să se spele pe mâini după terminarea fiecărei activităţi şi ori de cate ori este nevoie.
(3) Să ulilizeze materialele igienico-sunitar1,; pu. e lu di spozitie de către angajator.
(4) Să nu-şi atingă ochii, nasul, gura daca nu au mâinile igienizate.
(5) Să accepte verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu. la începutul programului şi ori
de câte ori revin în sediu. (Triajul epidem iologic care constrt în măsurarea temperaturii şi
observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipu l: tuse frecventă, strănut frecvent. stare
generală modificată) este obligatoriu şi nu implica înregistra.rea datelor cu caracter
pers onal ) . Măsurarca temperaturii se face prin termometru noncontact.
(6) Pentru a inlra la Jocul de muncă. lemperawra înreg i s trată nu trebuie sa d e păşească 37.3°C ). la
care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului.

se constată menţinerea unei temperaturi peste 37.3°C sau/şi prezenta altor simptome
respiratorii (de tipul: tuse frecventa. s trănut frecvent. stare generală modificată). angajatul va li
trimis pentru con uit la medicul de fam ilie.
(8) ă se asigure ca locul de muncă e te curat şi igienic.
(9) ă curare ş i să dc7infccteze spaţiul de lucru (compartiment, ere.) ş i ob iectele necesare activieă~ii
proprii pe care le ating frecvent (telefoane. butoane, tastatura, mouse. mânere caun etc.).
( lO)Să utilizeze echipamentele de protecţ ie (de exemplu: măşti, mânuşi) şi materialele de
dezinfectare puse la di s po ~i~ie de către angajator.
(1l ) Să util izeze echipamentele de protec~ic puse la di spoziţie de către angajator. conform
in s trucţiunilor primite ele la angajator.
(12) ă pii treze echipamentele de protecţie in stare de curăţenie şi igiena. l:Onform instrucţiunilor
primi te de la angajator.
( 13) ă aerisească Jes spaţiile închise în care îşi dcsfllşoară activitatea (m inimum o data pe zi).
( 1 4}Să işi acopere na. ul şi gura când s trănută sau tuşesc. După utilizare, ~ erveielu l de unică folosinţă
va fi aruncat în recipientul <le colectare a deşeurilor ş i se va efectua imediat igiena mâinilor.
(15)Să evite contadul cu persoanele care sufen:i th:: infcctii respiratorii uc111e.
(16)Să păstreze distanta fizică de minimum 1.5 metri faţă de alţi colegi sau persoane în spaţiile
comune, conform in s trucţiunilor angajatorului sau recomandărilor autorităţilor medicale.
(17) Să evite dcpla. ărik <le la lucu1 de munca în alte zone sau în afara acestuia. Jacă acestea nu sunt
abso lut necesare.
(18) ă limiteze contactul cu alte persoane la maximum 15 minute.
{I 9)Să evite orice contact fi;ric cu alţi lucrători sau alte persoane ( pre exemplu: strângeri le de mâna).
(20)Să lnştiinţc7c. de urge nţă, conducere<i Serviciului Public Baia Populară ibiu dacă prezintă
simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(2 1). 5 înştiinţe::m1 imediat angajatorul dac:'i pn.:zint[t. ln începutul au în timpul programului ele lucru.
simptome ale Lnfocltirii l:ll vi rusul ARS CoV-2 (tuse, strănut, rinorce. el i (icultăţi respiratorii. febră,
stare generala alterată).
(22) „ ă rămână la Jomiciliu Jacă. lnaintca începerii programului de lul:ru. preLintă simptome ale
infectării cu \Îrusul SARS-CoY-2 ş i să anunţe angajatorul cu pri\in: la acest lucru.
(23)Să contacteze. imediat. medicul de familie sau. în cazul în care starea acestuia este gravă .
serviciul unic de urgenţă 11 :!.
(2-0 Salaria!ii care au fost ::;upttji măsurilor de l:ar::intinare'i,10lare la domiciliu sau autoi7olare. au
fost în şo maj tehnic, tclmund, muncă la domiciliu, etc .. au obligaţia să participe la rei11struirea în
domeniul securităţii şi s:Jnătăţii în muncă.
(25) Reinstruirea va li auaptată noil or riscuri n.:prc1entate de inl~c!ia cu SARS-CoY-2 ş i se va
desfăş ura în timrul progrumului normal de lucru.
(26) Nerespectarea ori<.:ă rei dispoziţii cuprinse în prezentul capitol constituie abatere disciplinară.
Seeţiunea II. - l\lăsuri c.k rrevenirc a îmbnlnf1virilor cu corona\ irusul SAR. -Co\"-2 în situaiia
<leplasărilor pentru îndeplinirea _arcinilor de serviciu
(7)

Dacă

(2) La deplasarea cu autuvehiculul pentru înJcplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea
infecţiei cu noul Coron::I\ irus se recomandrt:
a) Utilizarea echipmm:ntelor de protecţie (spre ex: mască. mănuşi).
b) Respectarea igienei resp iratorie coreclti. în special dacă sunt ş i alte persoane in autovehicul.
c) Respectarea rt:gu lilnr de i gienă personalU n.:cnmandatc de autorităţile din Jomeniul sănătăţ ii
(spre exemplu: nu alingeii ochii. na„ul. gu ra dac:1 mâinile nu sunt igienizate).
d) Utilizarea materialele:: igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator.
e) Aerisirea în mod regulat a autO\·ehiculului, în special dacă unt pn!1cnte ş i alte per,oanc.
f) DeLinfeclar1.:a frccn~ntă. cu so luţie pe b:11a <le akool au clor. s uprafeţele cu care intraţi în contact
(volan. mânere. butoane etc.).
g ) Respectarea programului de lucru şi a modului dl' realili!re a Jeplasurii slab ilit de angajator.
Seqi unea 111. - l\tasuri de urmat pentru alte persoane decât personalul angajat care intră în spaiiul
organ izat de Serviciul Public Baia Popularu Sibiu pe durata stării de alt::rtă . pentru prevenirea
îmbo ln ăvirii cu corona\ irusul SAR -CoY-2 lu locurile de muncă

(l ) Intrarea într-o incintă a Serviciului Public Baia P opu l ară Sibiu este permisă doar pentru
persoanclt: care. în ma<l rezonabil, au motive justificate de a e afla în acea incintă.
(2) În cuul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc .. aceasta se va realiza în
afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate. cu respectarea măsurilor de precauţie (spre
e:..emplu: purtarea măştii de protecţie. mânuşi . păstrarea <listantci lizice de minimum 1.5 metri.
reducerea contactului la maximum 15 minute. ele).
(3) Dacă e te necesară intrarea in incintă. sunt obligatorii triajul epidemiologic, purtarea măştii de
protecţie (care să acopere nasul şi gura) şi dezinfectarea mâinilor.
(4) ·1riajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi consta în:
a) măsurarea temperaturii prin termometru non contact;
b) temperatura înregistrată nu trebuie sa depăşeasdi 37,3"C):
c) observarea semnelor ş i si mptomelor re piratorii (de tipul: tuse frecventă, st rănut frecvent, tare
~cncrn l !'i mo<li li cată).
(5) ln cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 3 7,3°(', . e recomandă repetarea măsurării
temperaturii. după o perioadă de 2-5 minute de repau .
(6) Dacu se constată m e nţinerea une i tempera turi pcstl: 37J°C sau /şi preLenţa altor simptome
respiratori i. per. oanci nu i se permite accesu l în incintă.
(7) St: va păstru di stnnta fi z ică de minimum 1.5 metri faţă de niţi lucrători sa u persoane în spaţi i le
comune.
(8) a va evita sta~ionarea mai mult de 15 minute în zonele în care se află şi alte persoane sau mai
multe persoane.
(9) Sa v:.i evita lH·ict: wntact fizic cu al~i lucrători sau nite perso:rnc (spre exemplu: strângerile:: de
mânc:i. etc).

Preşedinte de ședință
Zeno-Karl Pinter

Contrasemnează
Secretar General
Dorin Ilie Nistor

Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare şi

funcţionare

a Serviciului Public Baia

Populară

Sibi

REGULr GENERALE, OBLCGATORTJ PENTRU TOATE COMPARTIMENTELE
CENTRULUI ŞI REGULI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA BAZL~ULUT DE ÎNOT,
SAUNELOR ŞI A BAZfNELOR ALTERNATIVE DE LA SAUNE, SĂLII DE FITNESS ŞI A
SĂLILOR DE TRATAMENT DIN INCINTA BĂH POPULARE SIBfU
•
Utilizatorii sunt responsabili pentru starea lor de sănătate şi a copiilor lor (care îi însoţesc), astfel
încât. în cazul apariţiei unor s ituaţi i determi11ate de efectuarea unor proceduri contraindicate în afecţiuni
de care aceştia suferă, administratorul este exonerat de orice responsabilitate.
•
Î.n incinta centruJui este obligatorie păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare.
în conformitate cu dispoziţiile legale privind perioada de pandemie COVTD - 19.
•
Utilizatorii vo r declara pe propria ră sp undere că nu au fost expuşi la cazuri pozitive sau nu au
intrat in contact cu persoane suspecte de COVID-19 în ultimele 14 zile.
•
Accesul in centru se face doar pe baza unei programări prealabile.
•
Regu lile de acces în centru:
Accesu l spectatorilor nu este permis:
Minorii pot avea însoţitor o s ingură persoană adultă până la sala de aşteplare.
La intrarea în centru:
•
Măsurarea temperaturii corporale: Înainte de intrarea în cenlru fiecare utilizator va fi supus
triajului o bserva ţional ş i termometrizării . Nu se va pem1ite accesul utilizatorilor care prezintă simptome
de infecţie respiratorie (tu~e. strănut. rinoree. stare genera lă allerată) ş i tempcralw-ă mai mare de 37J 0 C.
•
În cazul în care la termometri zare se înregi strează o temperatură mai mare de 37J 0 C' se repetă
procedura după 5 minute de repaus.
•
În situaţia în care temperatura ridicată se menţine, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului
ş i i se va recomanda să contacte7c 1m:dicul de familie ori autorităţile sanitare.
•
Persoana cu simptome COVID se izolează în camera de izolare, special amenajată în zona Etajul ui
I al centrului, până la sosirea autorităţ i lor sanitare.
•
Fiecare persoană va fi înregi strată într-un registru de ev idenţă a utilizatorilor.
•
Accesul la vestiare se face cu respectarea distanţei de s iguranţă.
•
Numărul maxim de utilizatori: 1pers/ 7 mp:
•
Fiecare punct de acces va avea un supraveghetor.
•
u este permis accesul persoanelor cu igienă precară. cu excepi ie utili zatorilor de la
compartimentul duşuri (zona soc ială ) .
Persoanele care nu respectă această
să părăsească incinta centrului.

regulă

nu vor beneficia de serviciile solicitate

şi

vor fi invitate

•
Utilizatorii au obligaţia să folosească în mod civili.tat bunurile din incinta centrului.
•
Este strict interzis accesu l persoanelor aflat sub inOuenia băuturi l o r alcool ice sau a drogurilor.
•
Consumul/ di stribuirea băuturilor alcoolice/ a narcotit:elor, precum ~ i fumatul în incinta centrului
sunt stTict interzise.
•
Se interzice aruncarea gumei de mestecat în apa sa u in incinta centrului (exceppe fuc:înd coşurile
de guno i). precum ş i consumu l ele alimente în incinta centru lui.
•
Este interzisă folosirea unui limbaj obscen. necuviincio . gesturi indecente, violente, l'ât şi un
comportament care să afecteze confortul ş i integritatea fi zică ş i psihică a utilizatorilor ş i a personalului
centrului.
•
Este interzis accesul, în incinta centrului. cu arme de orice fel sau cu obiecte periculoase.
•
Administratorul nu îşi asum.:i responsabilitatea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor lăsate sau
uitate în vestiare de către utili zatori.
•
Utilizatorii au obli gaţ ia să respecte personalul şi s~1 nu deterioreze hunurile centrului (mobilier,
aparatura, in s tal aţii igienico - san itare. ferestre. uşi. etc).
•
in cazul producerii de pagube sau de exploatare defectuoasă a bunurilor din dotare. persoanele
v inovate vor suporta integral paguba/pagubele produsă/produse .

Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoas~t, producerea de distrugeri a
dotărilor, echipamentelor, spaţi il or sau oricăror alte bunuri puse la dispozitie. atrage după sine
consecinţele prevăz ute de reg l emen tările ş i legislaţ ia in vigoare.
•
Nerespectarea oricare alte reglementări, norme şi prevederi legale în vigoare, atrage după sine
suportarea consecinţelor de ciître făptui tori.
•
Persoanele care încalcă prezentul regulament. vor fi obligate să părăsească centrul fără a li se
restitui contravaloarea serviciilor achitate. iar în cazul în care acestea vor încalcă în mod repetat
prevederile prezentului regulament, nu vor mai avea acces in incinta Băii Populare Sibiu.
•

REGULI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA BAZINULUl DE ÎNOT

La folosirea bazinului de înot din incinta
obligatoriu. următoare l e reguli :

Băii

Populare Sibiu, toli utilizatorii, trebuie

să

respecte, în mod

•
Accesu l în spaţiul aferent bazinului de înot se face numai pe bază de programare prealab i lă şi cu
respectarea normelor igienico-sanitare, în conformitate cu di spoziţ iile legale privind perioada de
pandemie COVlD - 19.
•
Înainte de intrarea la ba.Ginul de înot este obligatorie citirea şi asuma rea. pe bază de semnătură. a
prezentului regulament de utilizare a bazinului de înot.
•
Este interzis accesul la ba?inul de înot persoanelor care prezintă semne de infecţie respiratorie
(tuse ~i s trănut frecvente, stw·e general ă a l terată).
•
Este interzis accesul la bazinul de înot ş i se va recomanda izolarea la domiciliu în cazul în care
persoana a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu visusul SARS-CoV-2.
•
lnaintc de intrarea ln bazinul de înot este ob li gatorie trecerea cu picioarele prin cuva de dezaJectare
cu apă clorinată (.Pecliluviu), urmală obl igatoriu. de efectuarea unui duş cu s~tp un pe tot corpul.
•
Înainte de intrarea la bazinul de lnot este obligarorie citirea şi asumarea. pe bază de semnătură. a
prezentului regulament de utili zare a bazinului de înot.
•
Ulterior scnu1ării declaraţiei pe proprie răspundere privind luarea la cunoştinţă şi de respectare a
regulamentului de utilizare a bazinului de înot se preia „cheia.'/ brăţară pentru a facilita accesul ln zona
bazinului de înot.
•
Este strict interzis accesul la baLinul de înot cu încălţăminte obişnuită de s lrau ă.
•
Este obligatorie purtarea măştii (medicale/nonmed icale) în spaţi ile comune. care pentru o protecţi e
eficientă trebuie să acopere atilt gura. cât ~i nasul. Înotătorii vor trebui să păstreze masca doar până la
intrarea în ba1.in.
•
Igiena respiratorie este obligatorie (tuse şi strănut în plica cotului sau în batista de unică folosinţă.
care va fi aruncată imediat la coşul de gunoi).
•
Circuitul utilizatorilor cu piciuan:: desculţe , au in papuci de baie va fi dl!limilal de celelalte căi de
c irculaţie de tip « încălţat» .
•
Se recomandă, în scopul păstră rii igienei ş i prevenirii traumatismelor, utilizatorii să poarte şlapi
(papuci de baie) sau papuci de protecţie (medicali), ş i costum de baic/slip.
•
Se recomandă fo los irea căştilor/ părul strâns. în mod deosebit persoanelor cu păru l lung.
•
Este strict interzisă fără ş lapi (papuci de baie) sau papuci de protecţ i e (medicali), şi costum de
baie/sl ip.
•
Este interzis accesul persoanelor cu boli transmisibile, plăgi deschise, dermatite sau de1matoze.
•
Utilizatorii îşi asumă pe propria răspundere intrarea la bazinul de înot. ln cazul în care aceştia
suferă de boli cardiace sau alte boli în urma că.rom pot suferi accidente;
•
Este recomandat ca în cabinele de schimbare, utilizatorii să îşi aşeze obiectele personale, inclusiv
incălţămintea pe băncuţa sau la cuierul din cabină, pentru a evita sustragerea acestora. Fiecare cabină se
va încuia după utilizare.
•
Administratorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariţia lucrurilor lăsate sau
uitate în vestiare de către utilizatori.
•
Se reco mandă utilizatorilor. ca la i eş irea din bazinul de înot să focă . din nuu. duş cu apă şi săpun .
•
Este interzis săr itul în apă de pe balcon. <le pe marginea bazinului de înot ş i de pe balustrada
scărilor.

Este interzis jocul cu mingea în bazinul de înot şi pe marginea bazinului.
u s unt permise aJergăr il e ş i jocurile imprudente pe marginea bazinului, precum şi împingerea în
apă a utilizatorilor aflaţi pe marginea bazinului. Administratorul nu îşi asumă răspLmderea pentru
eventualele accidente sau pro bleme de sănătate ce pot fi cauzate din asttel de motive.
•
u este permi să introducerea. în bazin ele spumanţi, sfiruri, ul eiuri parfumate sau alte substanţe .
•
În timpul desfăşur:1rii cursurilor de inipere înot, profe orul - instructor, împreună cu personalul de
la baz in. se îngrijesc de realizarea culoarelor de înot.
•
Pe toată perioada de sfăş ură ri i cursuril or, profeso rii - instructori care conduc grupele de ini~iere
înot. răs pund de s iguranţa ş i sănătatea cu rsanţi lor .
•
Este interzisă satisfacerea nevoilor fiziologice în bazin.
•
Este interzis scuipatul sau suflatul nasului în baz in . Dacă este necesar, se utili zează toaleta în
aceste scopuri înainte de a intra în bazin. după care mâinile se vor spăla cu apă şi săpun sau se vor
dezinfecta cu so luţie hidroalcoo l ică.
•
u este indi cată atingerea feţei cu mâinile neigienizate.
•
Nu este permis accesul persoanelor cu ig i enă precară la bazinul de înot.
•
Este interzis consumul gumei de mestecat (pericol de sufocare) ş i a oricărui alt produs alimentar.
•
Este interzis accesul la bazinul de înot persoanelor aflate sub influenţa a lcoo lului. a drogurilor,
medicamentelor ş i a s ubs tanţel o r interzise.
•
Este str1c t interzis accesul minorilor sub 14 în bazinul de inot. neînsoţip sau nes upravegheaţi.
Ad ulţii înso ţitori sunt responsabili de orice accident ce s-ar putea întâmpla cop iil or pe toată perioada cât
se afla în incinta bazinului de înot.
•
Adânc imea maximă a bazinuJui de înot este de 3 m. Adânc imea minjmă a bazinului de înot este
de 1 m.
•
F i ecărui utili zator li va 1·e , eni un spaţiu de cel puţin 1:2 m liniari. pe un culoar de înot.
•
Adm inis tratoru l nu îş i asumă niciun fel de răspundere pentru ori ce ob iecte lăsate nesupravegheate.
•
•

REG ULI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA SAUNELOR ŞI A BAZINELOR
ALTERNATIVE DE LA SAUNE
La fo losirea saunel or ş i a bazinel or a lternative de la sa une din inc inta
trebuie să respecte, În mod obligatoriu, următoarele reguli:

Băii

Populare S ibiu. toţ i utilizatorii.

Accesul î n spapu l aferent saunelor şi în bazinele a lternative se face numai pe bază ue programare
cu respectarea normelor igienico-sanitare, în confonnitatc cu di spoziţiil e legale privind
perioada de pandemi e COVID - I 9 .
•
Utilizato rii sunt ob li gn~i să respecte. t:u stri cteţe . programările stabil ite. Jntrarea în saune ş i în
bazinele alternative de la saune se va face, obl igatoriu , după efectuarea unui duş. Du ş ul st: vu repeta lnainte
de fiecare procedură (intrare în saune. bazine).
•
Utili zatorii vor decla ra pe propri a răspunde re t:ă nu au fost exp u şi la cazuri pozitive sa u nu au
intrat în contact cu persoane suspecte de COVID-1 9 în ultimele 14 zil e.
•
Purtarea in inc inta saunel o r ş i a bazine lor a lternative de la saune. a costumului de baie/ a slipulu i,
după caz, este obligatorie.
•
Este obligatorie folosi rea prosopului ş i a papucilor de baie. Este inte rz i să folosi rea papucilor de
baie pe gradenele clin interiorul saunelor. Prosopul va fi întrebuin~at. o bligatoriu. pentru aşezarea pe
gradene le din cele 2 saune ş i salină.
•
Este inte rzi să fo losirea prosoapelor pentru şterge rea încă I ţămintei sau ln scopuri cure a r putea duce
la deteriorarea sau infectarea acestora.
•
Prosoapele vor fi fo losite doar pe pielea curată. după efectuarea duşului.
•
Utili zatorii t:u părul lung, vor purta părul strâns l ~gat sau acoperit t:u prosop sau cască spec i a l ă t:e
rezistă la temperatura de peste 90 grade.
•

prealabilă şi

•
Accesu l î n sau n ă a l utilizatorilor care prezintă leziuni ale p ielii. plăg i deschise, dermatite,
dermatoze, este interzis. cu c:xceppa situaţiilor în care aceşt i utilizatori prezi ntă adeverinta de la medicul
specia list. din care rezultă că afecţiunea nu este t ransmisib il ă.

•
E te recomandat utilizatorilor care dore c să frec\ enteze saunele. ă efectueze un control medical
de specialitate, care să ateste cil nu există intenJiqii în acest ens.
•
Este stTict interzis săritul în bazinele cu apă caldă ş i apă rece.
•
Nu este permis accesul la saune a utilizatorilor cu igiena precarii.
•
Este interzi să stropirea cu apă sau cu alte substantc a pietrdor <le pe sobă - PERICO L DE
ELECTROCUTARE. ingura apă ce poate fi folosită pentru a creşte umiditatea în saună. este cea din
gă l etuşa din interi orul saunei. Umplerea acesteia se va face numai cu apă potabilă , de către personalul
centru lu i.
•
Este inter7i s ă introducerea şi folosirea <le către utili/atori . a sub tanţclor şi ult:iurilor aromatice. în
incinta saunelor.
•
Nu este permi să introducerea. în bazinele alternative, a s puman~il o r, ăruri l o r, uleiurilor parfumate
sau alte s ubstan~c.
•
Nu este recomandă utilizarea saw1elor de către persoanele care se aOă într-una dintre următoarele
ituaţii
arcină (fără permisiunea medicului). afocţiuni cardiovasculart.:. alergii. boli de piele. di s funcţii
vegetati ve. boli ale sistemului locomotor (reumatism ş i s pondiloză - Joar la recomantlarea mcJicului).
v i roză respiratorie, bol i ginecologice. dereg lări hormonale în perioada de fe rtilitate fe minină şi
menopau7ă . epilepsie. apoplexie. narcolepsie. deficien ţe imunitare. cu tumori maligne, cu s tări febrile.
ulcer gast roduodenal. hepatită. SI Oi\. boli transmisibik manifes tări sau reacţii akrgice la clor, sub
influenţa băuturilor alcool ice sau substanţelor stupefiante interzice ori narcoticelor.
•
Utili zatorii care simt ameţea l a sau l eş in trebuie sa pără sească sauna imediat.
•
Se recom and ă cons umul de apă înainte de u intru în saune. prt!cum ş i ulterior utili z[trii ncc tora.

REGULI SPECIFICE PENTl~lf UTILIZAREA SĂLII OE FITNESS
La folo irea
obligatoriu.

ălii

de fitness din incinra
reguli:

Băii

Populare ibiu,

coţi

utili/at0rii. trebuie

să

respecte. În mod

următoarele

•
Sala de fitnes. poate fi folos ită de orice persoa nă care a irnpl ini t vârsta de 16 ani.
•
Accesu l in sala ele fitness se face numai pc ba1ii de programare prealabi lu ;.i cu respectarea
normdur igieniCl)-snnitare, în conformitate l'.U tlispozi!iik legale privim! perioada <le pandemie COVID 19.
•
lftili7atorii su nt ob li ga~ i sfi rcspeck, t:u s tri cteţ~. prog ramări le stabilite.
•
Î nni nte de intrarea în :,ula <le litncss ticc<u-e uti I ilmor \a (i upus triaj ului observaţional şi
termomctrizării . • u se \a permite accesul utiliLatorilor care prezintă simpcome <le infecţie respiratorie
(n1se. strănu t. rinorec. stare ge m.:rală alterată) ş i temperatură mai marc de 37.3°C.
•
Accesul in Luna de fitness este adm isCI numai în echipament sporti v (costum ş i incăl lăminte de
interi or perfect curată). u este perm i să partil'.iparea la antrenament cu înc ălţămin te necores pun zătoare
genului concret de antrenament.
•
lhi li.mtorii sunr inform::qi să nu se pn::1inte în centrd e de pregătire <.Iacă prain tă sem ne clin il'.e de
v i roLă respiratori e.
•
'u se va permite acces ul ş i se va recoma nda izo larea la domiciliu în cazul în ca re persoana a venit
in co ntact cu un ca; suspec t au confirmat de infccpe cu virusul SARS-CoV-2.
•
L tiliLalOrii sunt obligaţi :.ii îşi speli: m:iinile înainte ş i după terminarea antrenamentului . e va
evita utilizarea aparatelor in regim <le circuit ş i c va incuraja utilizarea unui singur tip de aparat in cadrul
aceleia ş i Sl'.Siuni Je untrenamcnl.
•
Ac:ce ul este interzis în incinta LUnei de fitness: persoanel or sub in fluenţa alcoolului au
drogurilor. persoanelor cu boli inlecţioase. persoanelor care nu deţin încălţăminte de sch imb.
•
Util izatorii au obl i ga~ia să nu permită ca părţi le de coperite ale corpului să \inii in contact cu
supmfetelc el'.hipamcntu lui spo rti v. Se recomandă fo los irea prosopului.
•
Accesul în sa la di:! fitnt!SS cu trupul Jczgolit este interzis.
•
Fiecare utiliLator va dc1inlccta aparatul înainte şi du pă fiecare utilizare:
•
C:înd nu se eleduează e-.:crciţii fi7icc, purtarea măştii (medicale nonmedicJle) este obligatorie pe
loată duruta pre:1enţei în sala de litnc:,:, (cart: :,5 acopere atât gura. c:îL :;.i nasul (în spapik: comune).

•
Igiena respiratorie este obl igatorie (tuse
care va fi aruncată imediat la coşul de gunoi).

şi strănut

în plica cotului sau în batista de

unică folosin~ă,

•
Este recomandată evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.
•
Este recomandat spălat ul regulat al mâinilor ş i portului de m ânuşi .
•
I.a prima frecventare a zonei de fitness. uti I i7atorul trebuie să citească regulamentul ş1
avertismentele cu priv ire la riscurile de utilizare incorectă a aparatelor şi echipamentelor.
•
Folosirea prosopului este obligatorie în timpul utilizării aparatelor.
•
Este obligatorie păstrare<:1 ordinii şi disciplinei pe parcursul antrenamentului.
•
Este obligatorie asigurarea cu privire la folosirea corectă a echipamentelor prezente în sala de
fitness.
•
Este interzisă bruscarea aparatelor. Dacă funcţionarea aparatului este anormală utilizatorii sunt
obligaţi, de î11dată. să anunţe personalul centrului.
•
În timpul pauzelor ele relaxare apa ratele nu se vor ~ine ocupate.
•
Este recomandată evitarea eforturile riscante.
•
Este interzisă producerea de zgomote fără motiv.
•
Este obligatorie ca pentru pregălirea fizică a utili zatorilor pe aparate să se m enţ ină un spa~iu ele
s iguranţă pentru fiecare utili zator de minimum 7 mp.
•
Utilizatorii îşi asumă pc proprie răspundere intrarea la fitness !n cazul în care aceştia suferă de boli
cardiace sau alte boli în urma cărora pot suferi accidente. Administratorul nu este responsabil de
eventualele accidentări.
•
După terminarea antrenamemului toţi uti lizatorii au în vedere intrarea eşalonată la vestiare, cu
evitarea aglomeraţiei şi menţinerea distanţări i .
•
În situaţia în care o persoană care participă la acLivitatcn de anLre11amcnt este suspeclă
de/co nfi rmată cu COVID-19 se va dispune eliminarea acesteia din sala de fitness şi realizarea dezinfecţiei
încăperii respective de către unităţi de dezinfecţiei, dezinsecţie ş i deratizare autorizate.
REGULI SPECIFICE PENTRU UTILIZAREA SĂLILOR DE TRATAMENT

La folosirea

sălilor

de tratament din incinta

Băii

Populare Sibiu, toli utilizatorii, trebuie st1 respecte. în

mod oblig;i toriu. următoarele reguli:

•
Accesul în spaţiul aferent sălilor de tratament se face numai pe bază de programare prealabilă şi
cu respectarea normelor igienico-sanitare, în conformitate cu dispo z iţ i i le legale privind perioada de
pandemie COVID - 19.
•
Utili zatorii sunt obligaţi să respecte. cu stricteţe. programări l e stabilite.
•
La începutul oricărei şedinţei de masaj este obligatoriu ca utilizatori i să facă duş.
•
Este obligatorie purt<:1rea măşti i de către client. până la <:1şczarea pe patul de musaj.
•
Clientul se va schimba în camera destinată terapiei. atât la începutul terapie. cât şi la final.
•
Fiecare cameră de terapie va fi ae ris ită. curăţată ş i dezinfectată după fiecare ci ient. Durata acestei
proceduri este de 30 min.
•
Terapeutul ce efectuează masajul corporal are obligaţia de a purta mască pe toată durata terapiei.
de a se spă l a şi dezinfecta pc mâini atât înainte de a începe terapia. cât şi după. în prczcnfa clientului.
•
Terapeutu l poate întrerupe oricând terapia dacă clientul manifestă tuse. st ră nut frecvent sau sta re
febrilă .

Pe patul şi aparatele de masaj se vor folos i întotdeauna prosoape din hârtie şi prosoape care se
fiecare utilizator.
•
f<iecare pal. aparat de masaj şi cabină de duş din interiorul camerei se curăiă şi dezinfectează după
fiecare utilizare, în timp ce camera este aeris i tă.
•

sch i mbă după
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