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Regulament de Organizare si Functionare a Complexului Sportiv ’’ CENTENARUL 2018 ’’ 
situat in comuna Cumpana, Str. Strajei nr. 45 - 47 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Denumire : Complex Sportiv ’’Centenarul 2018’’, suprafata teren aferent 
Complexului Sportiv – 26. 588 mp, format din :  

- Teren de fotbal /oina/rugby ; 
- Atletism – pista de alergare; 
- Teren de handbal; 
- Teren de volei; 
- Teren de baschet; 
- 2 terenuri de tenis; 
- Cladire St + P+ 3E ( vestiare, sala de conferinte, sala de mese, bucatarie tip catering, 

20 de camere de cazare duble cu bai proprii).  
- 5 tribune pentru 860 de spectatori, inclusiv 6 locuri pentru persoanele cu handicap 

si insotitorii acestora; 
- Cabina paza cu grup sanitar propriu; 
- Casa de bilete cu grup sanitar proproiu; 
- 65 locuri de parcare autoturisme si 2 locuri de parcare autocare, in incinta.   

 
Art. 2 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Complexului Sportiv  
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’’ CENTENARUL 2018 ’’, situat in comuna Cumpana, Str. Strajei nr. 45-47 aflat in 
administrarea Consiliului Local Cumpana cuprinde norme privind organizarea şi 
funcţionarea obiectivelor ce alcatuiesc Complexul Sportiv ’’ CENTENARUL 2018 ’’, denumit 
in continuare Administrator, in conformitate cu prevederile administratiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii educaţiei 
fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
 (2) Definitii  

a) complex sportiv : baza sportiva special amenajata pentru practicarea mai multor 
ramuri de sport, respectiv totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor 
special amenajate in vederea organizarii si desfasurarii de competitii sportive, jocuri 
sportive si alte activitati de interes public. 

b) administrator : Consiliul Local Cumpana  
c) beneficiar : persoana fizica sau juridica careia administratorul i-a acordat dreptul 

de utilizare pentru unul sau mai multe din obiectivele ce compun baza sportiva; 
 
 
 d) accesul : modul prin care o persoana fizica sau juridica obtine dreptul de intrare 

in incinta bazei sportive; 
e) paza si protectie : sunt activitatile desfasurate prin forte si mijloace specifice, in 

scopul de a asigura siguranta obiectivului, a bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni 
ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala  
 f) obiectiv : imobil destinat activitatilor sportive sau altor activitati de interes public, 
la care este necesara derularea unui program de paza si protectie;  

g) teren de joc : spatioul destinat exclusiv jocului sportiv sau competitiei sportive.  
 
Art.3 Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru orice persoana 

care vine in contact cu functionarea Complexului Sportiv  ’’ CENTENARUL 2018 ’’.  

Art.4   În cadrul Complexului Sportiv se vor desfasura numai activitati cu caracter 
sportiv. In mod exceptional, cu aprobarea Consiliului Local Cumpana sau a primarului 
comunei Cumpana pot avea loc si alte activitati de interes public.  

Art. 5 Obiectivele functionarii Complexului Sportiv ’’ CENTENARUL 2018 ’’. 

1. promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități 
sportive cu folosință gratuită, în condițiile stabilite de acest regulament. 

2. In perioadele ramase neacoperite , complexul sportiv poate functiona pentru 
deservirea cetatenilor, a institutiilor publice private, conform unui orar prestabilit si 
aprobat de Consiliul Local Cumpana, precum si pentru desfasurarea unor competitii 
sportive  scolare de intere local, judetean, regional sau national.   

3. deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Cumpana care manifestă 
interes pentru realizarea de activități sportive din curricula de învățământ, conform 
unui orar prestabilit. 

4. găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional. 
5. găzduirea altor activităţi de interes pentru comunitate. 

Art. 6 Obiectivele ce compun Complexul Sportiv , administrat de catre Consiliul  
Local Cumpana, sunt cele stabilite prin hotarari ale Consiliului Local, respectiv :  



- Teren de fotbal /oina/rugby ; 
- Atletism – pista de alergare; 
- Teren de handbal; 
- Teren de volei; 
- Teren de baschet; 
- 2 terenuri de tenis; 
- Cladire St + P+ 3E ( vestiare, sala de conferinte, sala de mese, bucatarie tip catering, 

20 de camere de cazare duble cu bai proprii).  
- 5 tribune pentru 860 de spectatori, inclusiv 6 locuri pentru persoanele cu handicap 

si insotitorii acestora; 
- Cabina paza cu grup sanitar propriu; 
- Casa de bilete cu grup sanitar proproiu; 
- 65 locuri de parcare autoturisme si 2 locuri de parcare autocare, in incinta.   

 

 

Art. 7 Coordonarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune  
condiţii a activităţilor specifice Complexului Sportiv se face de către Compartimentul 
Administrare Complex ’’ Centenarul 2018” din cadrul Clubului Sportiv ’’ Victoria ’’ Cumpana 
, denumit in continuare Administrație. 
 

Art. 8 Toate activităţile desfăşurate Complexul Sportiv  vor fi coordonate şi 
supravegheate de către angajații Administrației în vederea respectării legislației în vigoare 
și a prezentului regulament. 

 
Art. 9 Administrația Complexului Sportiv răspunde de asigurarea funcţionării 

acestuia, a  tuturor clădirilor, a anexelor, materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din dotare 
și folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor. 

 
CAPITOLUL II 

Reglementari si obligatii privind accesul in incinta Complexului Sportiv  
’’ Centenarul 2018” 

 
 

 Art. 10 Accesul in incinta Complexului Sportiv are la baza orarul stabilit de Clubul 
Sportiv ’’ Victoria” si trebuie respectat de catre toate persoanele care utilizeaza complexul 
sportiv , avand caracter obligatoriu.  

Art. 11 (1) Accesul in obiectivele Complexului Sportiv ’’ Centenarul 2018 ” se face in 
baza urmatoarelor documente : 

a) Bon fiscal privind achitarea tarifului de utilizare sau a abonamentului;  
b) Legitimatii emise de catre Clubul Sportiv ’’ Victoria”Cumpana  
c) Invitatii emise de catre Clubul Sportiv ’’ Victoria”Cumpana 
d) Bilete de intrare sau abonamente emise de Clubul Sportiv ’’ Victoria”Cumpana.  



  (2) Documentele necesare intocmirii abonamentului sunt: actul de identitate al 
solicitantului si dovada achitarii taxei de abonament. 

 

Art. 12 (1) Utilizatorii au urmatoarele obligatii: 
a) sa respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduita, etica sociala si 

prevederile  prezentului regulament;  
b) sa respecte intocmai orarul de functionarc al bazei sportive;  
c) sa respecte intervalul de utilizare al obiectivelor Complexului Sportiv;  
d) sa foloseasca sala, terenurile Sportive si dotarile in conformitate cu destinatia lor;  
e) sa nu perturbe activitatile celorlalti utilizatori; 
f) sa nu patrunda in obiectivele Complexului Sportiv; 
g) sa pastreze curatenia si ordinea in spatiile utilizate.  
 
 
 
(2) Se interzice:  
 a) accesul in obiectivele Cornplexului Sportiv a persoanelor in stare de ebrietate, 

sub influienta bauturilor alcoolice, a substantelor halucinogene, cu  produse ori substante 
periculoase, cu material explozibil, arme albe, arme letale sau neletale.   

b) accesul in incinta obiectivelor Complexului Sportiv cu animale de companie, 
biciclete, role, skateboard, scutere, ATV-uri sau orice obiecte interzise de regulamentele 
federatiilor sportive, legislatia privind combatarea violentei in sport sau care pot duce la 
degradarea sau murdarirea obiectivelor utilizate. 

c) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cat si daca 
au un comportament care sa prejudicieze valorile sociale.  
 
 (3) La desfasurarea jocurilor sportive sau a antrenamentelor vor avea acces pe 
spatiul sportiv ( terenul de joc) doar participantii la activitatea sportiva ( jucatori, rezerve, 
arbitri, antrenori, personal medical, personalul necesar bunei organizari si desfasurari a 
activitatii sportive). Spectatorii vor ramane in afara terenului de joc, in tribuna sau in alte 
zone special amenajate.  
  

Art. 13 (1)  Utilizatorii isi asuma riscurile oricaror lovituri sau traumatisme ce pot 
surveni in timpul utilizarii obiectivelor Complexului Sportiv ( jocului sportiv), ca urmare a 
utilizarii necorespunzatoare a suprafetei de joc si a elementelor din dotarea Complexului 
Sportiv, atat ale celor suferite de ei cat si pentru cele cauzate tertelor persoane aflate pe 
suprafata de joc in timpul desfasurarii activitatii sportive. Clubul sportiv ’’ Victoria” 
Cumpana nu va fi raspunzator pentru nici un incident, accident, traumatism, altercatie, 
vatamare corporala, responsabilitatea apartinand exclusiv utilizatorilor obiectivelor.  

(2)  Clubul sportiv ’’ Victoria” Cumpana, nu este raspunzator pentru pierderea sau 
deteriorarea lucrurilor personale ori pentru obiectele de pret ale utilizatorilor obiectivelor 
Complexului Sportiv.  

(3)  Utilizatorii obiectivelor Complexului Sportiv raspund personal pentru orice fapta 

de incalcare a nonnelor de conviejruire, a ordinii si linistii publice in incinta si imediata 

vecinatate a obiectivelor. 

(4) Accesul pe terenul de joc poate  fi efectuat doar cu incaltaminte specifica, 



adecvata, curafa si diferita de incaltamintea de strada. 
(5) Elevii sau sportivii, care folosesc obiectivele Complexului Sportiv in mod 

organizat, au acces numai in prezenta profesorului sau antrenorului, acesta raspunzand in 
totalitate de integritatea elevilor sau a sportivilor , cat si de integritatea bunurilor folosite 
din dotarea Complexului Sportiv, avand obligatia de a remedia orice paguba produsa pe 
timpul activitatii desfasurate si supravegheate.  

 
Art. 14 (1) Accesul publicului este permis doar in locurile special amenajate si in 

limita locurilor de parcare disponibile, doar pe durata programului de functionare cu 
publicul.  

 (2) Autoturismele, autoutilitarele sau alte autovehicule apartinand institutiilor 
publice menite sa asigure siguranta pentru buna desfasurare a activitatilor sportive , vor 
avea acces in incinta Complexului Sportiv pe baza unor conventii incheiate de comun acord 
cu CS Victoria cumpana.  

 

 

 Art. 15 (1) Accesul agentilor economici in incinta  Complexului Sportiv este  permis 
doar cu aprobarea CS Victoria Cumpana .  

 (2) Activitatile comerciale se vor putea desfasura numai in locuri special amenajate 
in acest sens prin grija CS Victoria Cumpana. In acest sens, agentii economici care doresc 
sa presteze servicii comerciale, vor incheia contracte de inchiriere pentru suprafata 
spatiului solicitat cu Consiliul Local; Cumpana, conform reglementarilor in vigoare.  

 

Art. 16 (1) Intrarea in incinta Complexului Sportiv ( cu exceptia accesului echipelor 
CS Victoria Cumpana  la antrenamente, meciuri de pregatire si competitii), indiferent de 
tipul beneficiarului, se va consemna intr-un Regiostru de Acces Peroane cu urmatoarele 
date :  

a) numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice si, dupa 
caz, numarul insotitorilor ; 

b) seria/ numarul bonului fiscal, numarul abonamentului sau legitimatiei;  
c) data, ora intrarii si iesirii din incinta Bazei sportive;  
d) observatii unde este cazul; 
e) semnatura de confirmare a beneficiarului, care, astfel, certifica faptul ca si-a 

insusit prevederile prezentului Regulament.  
(2) Verificarea si respectarea conditiilor de acces in incinta bazei sportive , precum si 

obligativitatea solicitarii documentelor doveditoare si inscrierea acestora in registru revine 
personalului angajat a CS Victoria Cumpana, iar beneficiarii au obligatia de a prezenta 
documentele solicitate.  

 
Art. 17 Beneficiarii vor parasi imediat suprafata de joc in urmatoarele cazuri :  
a) Nerespectarea ROF al Complexului Sportiv; 
b) Folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cat si  

data au un comportament care sa prejudicieze valorile sociale;  
c) Tulburarea linistii publ icein timpul folosirii suprafetelor de joc, prin producerea  

de zgomote cu orice aparate sau prin strigate si larma de intensitate mare, in special in 
orele de liniste prevazute de lege; 

d) nerespectarea in mod repetat  a observatiilor sefului de formatie al Complexului 



Sportiv  ori a angajatului responsabil de obiectivul compléxului;  
e) savarsirea oricaror contraventii, infractiuni sau fapte incompatibile unei conduite 

sportive sau de oricare alta natura;  
f) nerespectarea orarului pentru care s-a achitat tariful/abonamentul de utilizare. 

 

 

CAPITOLUL III 
Programul de functionare si taxe de utilizare 

 
Art. 18 (1) Activitatile organizate de CS Victoria Cumpana vor avea prioritate. Alte  

activitati solicitate de federatiile Sportive nationale de Specialitate, Licee cu program 
sportiv, asociatii sau cluburile  sportive inregistrate cu sediul in municipiul Constanta vor 
avea prioritate fata de solicitarile ocazionale ale sportului de masa si fata de activitati de 
alta natura , in ordinea solicitarii.  

 
 
(2) Programul de functionare pentru obiectivele Complexului Sportiv este 

urmatorul : 
- Perioada : 01.04 – 31.10 , in intervalul orar 8.00 -20.00;  
- Perioada 01.11 – 31.03, in intervalul orar 8.00 -18.00; 
-  Inchiriere teren si nocturna pana la orele 22.30 ; 
- Partidele oficiale organizate de catre federatiile sportive pot depasi orele 22.30.   
 
 (3) Programul poate suferi modificari ocazionale in functie de activitatile organizate, 

in urma unei cereri scrise intocmita de catre organizator/ solicitant si aprobata de catre 
Directorul CS Victoria Cumpana.  

         Programul de functionare stabilit si afisat are caracter obligatoriu si trebuie 
respectat de catre persoanele care utilizeaza obiectivele Complexului Sportiv.  
 (4) Orice modificari ale programului de functionare vor fi aduse la cunostinta 
beneficiarilor prin afisare. Din momentul afisarii, modificarile se considera insusite de catre 
beneficiari. Intreruperea accesului pe perioade mai lungi va fi notificata si afisata in timp 
util, eventualele abonamente emise pe aceasta perioada fiind prelungite corespunzator.   
 (5) Modificarea programului de functionare sau reprogramarea unor activitati se pot 
realiza de comun acord, atat la initiativa solicitantului , cat si a CS Victoria Cumpana, cu 
conditia sa nu afecteze alte actiuni programate in prelabil.  
 
 Art. 19 Intervalul minim de inchiriere este stabilit la 60 minute ( 1 ora) si este 
indivizibil, incepand de la o ora fixa.  
 
 Art. 20 Tarifele pentru utilizarea obiectivelor Complexului Sportiv sunt cele 
prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.  
 

 
CAPITOLUL IV 

Sanctiuni si contraventii 
 

Art. 21 (1) Nerespectarea reglementarilor si obligatiilor cuprinse in CAP. II , privind 



accesul in incinta obiectivelor Complexului Sportiv , al prezentului Regulament, constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei si cu masura complementara 
de anulare a legitimatiilor sau a abonamentelor, ori interzicerea accesului in Complexul 
Sportiv.   
  (2) Constatarea contraventiilor prevazute la CAP II si aplicarea sanctiunilor se face 
de catre Politia Locala a co,munei Cumpana.  

(3) Prevederile alin. (1) se completeaza cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind 
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii 
procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul 
amenzii. 

 
 
 
 
 
Art. 22 (1) Pentru faprele savarsite, persoana fizica sau juridica beneficiara a 

Complexului Sportiv “Centenarul 2018” este obligata sa comunice datele de identificare 
ale persoanei sau persoanelor care au savarsit aceste fapte, in caz contrar este direct 
raspunzatoare. 

(2) La producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, 
persoanele fizice, persoanele juridice, agentii economici sau persoanele stabilite vinovate 
vor suporta integral paguba produsa. 

(3) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea 
de pagube prin distrugerea dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri 
puse la dispozitie de catre  CS Victoria Cumpana, atrage dupa sine raspunderea materiala 
sau penala, prevazuta de reglementarile si legislatia in vigoare.  

 
    

CAPITOLUL V 
Dispoziții finale 

  

Art. 23 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de 
modificările legislației incidente în materie. 

Art.24 Prezentul regulament poate fi modificat/actualizat de către Administrație, cu 
notificarea utilizatorilor. 

Art.25 Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al CS Victoria Cumpana, 
fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii. 

Art. 27 Tarifele de utilizare si abonamentele pot fi revizuite sau modificate numai 
prin hotarari ale Consiliului Local Cumpana.  

Art.28 Administrația își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare al 
biroului administrativ, precum și orarul rezervărilor, în funcție de evenimentele sportive 
găzduite sau sărbătorile legale. 
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       Anexa nr. 1  
la  Regulamentul de Organizare si Functionare a Complexului Sportiv ’’ CENTENARUL 

2018 ’’ situat in comuna Cumpana, Str. Strajei nr. 45 - 47 

 Tarifele pentru utilizarea obiectivelor Complexului Sportiv ’’ CENTENARUL 2018 ’’ 
sunt urmatoarele :  

1)-tarife inchiriere camere hotel: 
a)-perioada 01Mai- 30Noiembrie- 40 lei /persoana(copii pana la 18 ani) si 50 

lei/persoana(adulti) 
b)-perioada 01 Octombrie- 30 Aprilie-50 lei /persoana(copii pana la 18 ani) si 60 

lei/persoana(adulti) 
 
2)-inchiriere terenuri: 
a)-teren central (gazon artificial): 
-inchiriere teren= 150 lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar tribune = 170 lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar cladire administrativa+ apa calda =250 lei/ora 
- inchiriere nocturna( pentru jocuri amicale sau oficiale= 300 lei/ora 
 
b)-inchiriere teren handbal: 
-inchiriere teren=  50lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar tribune = 60 lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar cladire administrativa+ apa calda = 70lei/ora 
- inchiriere teren +nocturna= 80 lei/ora 

 
     c)-inchiriere teren basket: 

-inchiriere teren=  50 lei/ora 
    - inchiriere teren +vestiar tribune = 60  lei/ora 

-inchiriere teren +vestiar cladire administrativa+ apa calda = 70lei/ora 
- inchiriere teren +nocturna= 80 lei/ora 
 
d)-inchiriere teren volei: 
-inchiriere teren= 50 lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar tribune = 60 lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar cladire administrativa+ apa calda = 70lei/ora 
- inchiriere teren +nocturna= 80 lei/ora 
 
 
 
e)-inchiriere teren tenis de camp: 
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-inchiriere teren=  30lei/ora 
-inchiriere teren +vestiar cladire administrativa+ apa calda = 40lei/ora 
- inchiriere teren +nocturna= 50 lei/ora 
 
f)-inchiriere Complex sportiv pentru Competitii (teren fotbal, tribune, vestiare, 

cabinet medical, arbitri, sala conferinta, etc.)= 6000 lei /partida 
 
g)- inchiriere Complex sportiv pentru Competitii (pe durata a mai multor zile)= 

5000 lei /zi 
 
h)- inchiriere teren fotbal pentru echipele care stau in cantonament in cadrul 

Complexului =15 lei/sportiv/zi 
 
3)-Acces gratuit: 
a)-sportivii si echipele CS Victoria Cumpana 
b)-elevii Liceului Nicolae Dumitrescu in  urma solicitarilor privind desfasurarea 

unor competitii organizate si coordonate de catre profesorii de sport 
c)-jocurile oficiale ale echipei de fotbal OLD BOYS –Victoria Cumpana 
d)-acces gratuit pentru folosirea pistei de atletism de catre toti locuitorii 

localitatii Cumpana.Accesul se va face pe baza de abonament, legitimatie, card , in care 
se va specifica perioada, zilele saptamanii si intervalul orar.Accesul acestora se va face 
inafara zilele si orelor in care pe terenul central sunt programate competitii oficiale. 

e)-alte competitii si evenimente aprobate de catre Consiliului Local Cumpana. 
 

4)-Acces spectatori: 
a)-gratuit 

     b) in cazul competitiilor sportive organizate de catre beneficiari, acestia pot 
percepe spectatorilor taxa de intrare la competitie.  

 
 
 


