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REGULI PRIVIND CONDUITA IN CENTRUL COMERCIAL
UVERTURA CITY MALL S.R.L.

ACCESUL
1. Cunoașterea, însușirea și respectarea Regulamentului de Ordine Interioară al Centrului Comercial
sunt obligatorii pentru toate persoanele care îl frecventează.
2. Programul Centrului Comercial este 9-22. Programul poate fi schimbat conform dispozițiilor
Administrației. Clientii sunt rugați să respecte orele de deschidere și închidere ale Centrului
Comercial.
3. Client al Centrului Comercial poate fi orice cetățean, indiferent de varsta, cetatenie, etnie,
apartenenta sexuala, religioasa sau politica si care se afla in incinta mall-ului.
4. Conducerea Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricand Regulamentul de
Ordine Interioară .
5. Conducerea Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a exclude/a scoate/a inlatura din spatiul
Centrului Comercial orice persoana care a incalcat dispozitiile prezentului Regulament de Ordine
Interioara.
6. Conducerea Centrului Comercial își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut
abateri ale prezentului Regulament de ordine interioara.
7. In situatia sesizarii Conducerii Centrului Comercial a incalcarii de catre persoane aflate in incinta
Uvertura City Mall a normelor de convietuire sociala , vor fi sesizate autoritaile abilitate sa
sanctioneze asemenea fapte.

Normele de convietuire sociala sunt reglementate prin Legea nr. 61/1991, actul normativ
mentionat stabilind diferite amenzi pentru cei care le incalca!
SUNT STRICT INTERZISE :






Distribuirea și folosirea narcoticelor și fumatul in afara spatiilor amenajate in acest scop in
Centrul Comercial sunt strict interzise;
Sunt interzise armele albe, de foc, cu gaze sau orice alte obiecte care pot fi folosite pentru
agresiuni fizice;
Este interzisa fapta persoanelor aflate in Centrului Comercial: de a tulbura, fara drept, linistea
celorlalte persoane aflate in Centrul Comercial prin producerea de zgomote cu orice aparat sau
obiect ori prin strigate sau alarma;
Sunt interzise in spatiul Centrului Comercial gesturile obscene, injuraturile sau vulgaritatile de
orice fel. Savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii
jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor aflate
in incinta mall-ului, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea
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cetatenilor aflati in Centrul Comercial ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora reprezinta o
incalcare a normelor legale;
Este interzis accesul persoanelor in Centrul Comercial insotite de animale de companie. Se
pedepsesc persoanele care vin insotite de animale de companie in incinta mall-ului, lasa in
libertate sau fara supraveghere animalele care pot prezenta pericol pentru celelalte persoane sau
bunuri;
Este interzisa fapta persoanei aflata in Centrul Comercial -de a arunca asupra unei persoane sau
in constructia spatiului Centrului Comercial cu obiecte de orice fel, cu substante inflamante,
iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdaresc;
Fapta persoanei aflata in Centrul Comercial- de a alarma publicul, organele specializate pentru a
interveni in caz de pericol ori organele de mentinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de
pericol sau, dupa caz, prin solicitarea interventiei la fata locului, fara motiv intemeiat;
Este interzisa fapta persoanelor aflate in Centrul Comercial: deteriorarea semnele sau
indicatoarele de orientare si de semnalizare a iesirilor de urgenta sau alte asemenea
insemne/semne in incinta mall-ului;
Este interzis consumul de bauturi alcoolice in spatiile Centrului Comercial, altele decat cele in
care este autorizata servirea acestora (cafenea, bar etc.);
Sunt interzise prin lege, faptele de cersetorie, apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre
o persoana apta de munca. Savarsirea acestor fapte, de catre o persoana in spatiul/care se afla in
Centrul Comercial;
Este interzisa fapta persoanelor aflate in Centrul Comercial: scrierea sau desenarea, fara drept,
pe peretii exterior sau interior ai Centrului Comercial sau pe obiecte de folosinta comuna aflate
in proprietatea Uvertura City Mall;
Sunt interzise filmatul și fotografiatul în interiorul clădirii fără acordul conducerii Uvertura City
Mall.
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