
 

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A SPAȚIULUI  
FIX MAKERSPACE 
VERSIUNEA 1.0. 

ÎN VIGOARE DE LA 01.03.2021  

1. SCOP 

Prezentul Regulament de funcționare a spațiului FIX Makerspace (denumit în continuare Regulament) are ca 
scop stabilirea normelor generale de funcționare a Spațiului FIX Makerspace, precum și asigurarea bunei 
desfășurare a tuturor activitățiilor în Spațiul FIX Makerspace. 

Prezentul document reglementează normele de funcționare specifice fiecărei spațiu din Fix Makerspace, 
modul de utilizare a echipamentelor din spațiul Fix Makerspace, regulile de conduită și alte reguli aplicabile 
spațiului Fix Makerspace, care trebuie respectate de fiecare beneficiar al serviciilor din Fix Makerspace.  

Încheierea unui contract de abonament, precum și accesul și folosirea echipamentelor și/sau a sculelor în/din 
Fix Makerspace implică acceptarea prezentului Regulament. Regulamentul este parte integrantă a 
contractelor de abonament încheiate între APPAR și beneficiari. Prin semnarea Contractului de abonament 
beneficiarul contractului acceptă în mod automat și necondiționat normele prezentului Regulament. În acest 
sens Regulamentul stabilește termenii și condițiile generale, valabile pentru toate tipurile de abonamente sau 
modalități de acces și utilizare ale facilităților și echipamentelor specifice aflate în incinta Spațiului FIX 
Makerspace. 

Beneficiarul are obligația de a informa pe Utilizator (persoana/persoanele declarate) despre conținutul 
prezentului regulament. 

2. DEFINIȚII 
a) APPAR – Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în localitatea Diosig, str. Oituz, nr. 

2/ C, județul Bihor, cod fiscal 18261599, e- mail office@rove.ro, proprietarul serviciilor, facilităților și 
echipamentelor din FIX Makerspace; 

b) Contract de abonament – contractul încheiat între APPAR și beneficiarul contractului, pe baza cărora 
APPAR prestează anumite servicii, pe baza unui preț stabilit, în favoarea beneficiarului contractului. 
Contractul de abonament se încheie în cazul abonamentelor mai mare de o zi; 

c) Echipa FIX – sunt personalul angajat/ voluntar APPAR, care au sarcina de a asigura bună funcționare a 
spațiului FIX Makerspace; 

d) Facilități interioare – Reprezintă încăperile și destinațiile spațiului FIX Makerspace, în totalitatea lor, cu 

excepția celor aferente delimitării elementelor de infrastructura de utilități cum ar fi, dar fără a se limita 

la: camerele centralelor termice, camerele tablourilor electrice, camerele cu utilizare exclusiva de către 

Echipa FIX. Totodată, reprezintă toate uneltele, echipamentele și dotările spațiului FIX Makerspace; 

e) Membru FIX – orice persoană fizică sau juridică care intră în relație juridică cu APPAR;  
f) Membru rezident – reprezintă orice persoană fizică sau juridică care este beneficiarul contractului de 

abonament și persoanele declarate de aceasta. Persoanele declarate vor avea același drepturi și obligații 
ca și beneficiarul contractului de abonament (semnatarul); 

g) Abonat de o zi – orice persoană fizică sau juridică care beneficiază de serviciile Spațiului FIX Makerspace 
pe baza unui abonament de o zi, fără încheierea unui contract de abonament; 

h) Vizitator – orice persoană fizică care intră în spațiul FIX Makerspace, fără a deține un card de acces, și 
care vizitează un membru rezident; 

i) Proprietar – Episcopia Romano- Catolică de Oradea este proprietarul imobilului în care este situat Fix 
Makerspace; 

j) Spațiul FIX Makerspace – denumit în continuare Șpațiu sau FIX Makerspace – reprezintă subsolul 
Palatului Episcopal, situat în localitatea Oradea, str. Șirul Canonocilor nr. 2, în interiorul cărora se 
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desfășoară activități specifice (design specializat, prototipare și fabricare mobilier, activități ale agențiilor 
de publicitate, alte activități profesionale, științifice și tehnice), pentru care au fost amenajate și dotate 
facilități corespunzătoare. ; 

k) Zi – Termenul „zi”sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in 
mod diferit 
 

3. ARIA DE CUPRINDERE 

Prezentul regulament se aplică tuturor persoanelor/ membrilor/ membrilor FIX/ abonaților/ vizitatorilor/ 
Beneficiarilor ai Spațiului. 

Prezentul Regulament are caracter obligatoriu. 

4. CALITATEA DE MEMBRU  

Calitatea de membru nu conferă titularului acestuia acces neînsoțit în Spațiul.  

Orice persoană fizică sau juridică, care încheie un Contract de abonament pentru Spațiul FIX Makerspace, 
odată cu semnarea contractului devine membru rezident. Persoanele declarate de beneficiarul Contractului 
de abonament sunt considerate membri rezidenți. Orice membru rezident este membru FIX, dar nu orice 
membru FIX este membru rezident.  

Abonații de o zi nu sunt considerați membri rezidenți. Pentru a beneficia de serviciile oferite de FIX 
Makerspace, abonații de zi nu trebuie să încheie un contract de abonament. După expirarea abonamentului de 
o zi, abonații de o zi devin membrii FIX. 

Calitatea de membru / membru rezident / abonat de o zi nu poate fi transferat sau cedat unei alte persoane 
fizice sau juridice. 

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita încheierea unui contract de abonament. APPAR își rezervă 
dreptul de a refuza orice solicitare de abonare, fără nici o motivare, în cazul în care: 

a) se consideră sau sunt indicii legate de conținutul unuia sau mai multor documente prezentate și/sau 
semnate de către solicitant în sensul de a nu corespunde întru totul realității; 

b) Prezentele reglementări sunt sau au fost încălcate sau există indicii de orice fel ca ar putea fi încălcate; 
c) Solicitanții de abonamente nu au nici o obligație legala de a furniza date cu caracter personal către 

APPAR dar înțeleg și acceptă necondiționat că aceasta din urma poate reține acordul privind o cerere 
de abonare în cazul în care solicitantul nu răspunde în totalitate criteriilor de abonare impuse de către 
APPAR. De asemenea, APPAR nu are nicio competență, nicio obligație, și nu va întreprinde nici un 
demers cu privire la verificarea corectitudinii declarațiilor de orice fel ale solicitanților dar va fi 
îndreptățită să întrerupă pe loc, fără nicio alta formalitate, relațiile contractuale cu solicitanții care sunt 
dovediți ca au furnizat date eronate. 

5. ACCES ÎN SPAȚIUL FIX MAKERSPACE 

Accesul în FIX Makerspace este posibil prin poarta principală al Palatului Episcopal, dinspre Șirul Canonocilor. 
Membri rezidenți, pe baza cardului de acces, vor avea acces de intrare și prin poarta secundară, dinspre 
Bulevardul Dacia. 

Accesul neînsoțit de către echipa FIX, în incinta Spațiului FIX Makerspace este permis doar membrilor 
rezidenți. 

Accesul în incinta Fix Makerspace se va face pe bază de cartelă magnetică, definită sub denumirea generală 
de card sau card de acces. După încheierea Contractului de abonament, fiecare membru rezident va primi o 
cartelă, cu care va avea acces de intrare în spațiul. Echipa FIX va avea sarcina de a înregistra și activa cardul 



 

de acces. Cardul de acces (înafara Cărții de Identitate – în cazul în care prezentarea cardului nu este posibilă) 
va fi singurul document care va permite accesul în incinta FIX Makerspace pe întreaga perioada de valabilitate 
a contractului. 
Activarea cardului de acces se va face numai după efectuarea de către membru rezident prin intermediul 
echipei FIX a instructajului cu privire la inițierea în utilizarea echipamentelor. 

Cardul și implicit drepturile asociate abonamentului nu sunt transmisibile, acestea putând fi folosite doar de 
către membru rezident titular.  

Orice folosire a cardului, a drepturilor asociate acestuia și care contravine prezentelor reglementari poate 
conduce la suspendarea sau anularea accesului membrului rezident și/sau la rezilierea Contractului de 
Abonament în mod unilateral de către APPAR. 

Pierderea cardului de acces îndreptățește APPAR să perceapă o penalitate în cuantum de 25 de lei pentru 
fiecare card în parte. 

Orice membru rezident va avea dreptul de a primi vizitatori în FIX Makerspace. Vizitatorii sunt clienți, rude, 
prieteni al membrului rezident. Vizitatorii au acces restrâns la Spațiu, maxim 3 ore. Vizitatorilor este interzis 
folosirea echipamentelor și uneltelor în FIX Makerspace. Vizitatorii nu pot lucra în/ din Spațiul FIX Makerspace. 

Vizitatorul neînsoțit de membrul rezident are acces până la zona de așteptare (zonă de primire pe coridor). 

Fiecare vizitator trebuie înregistrat la Recepție, prin completarea unui formular. După înregistrare, vizitatorul 
va primi un ecuson, pe care trebuie să poartă pe perioada vizitei. 

Membrul rezident este răspunzător pentru activitatea vizitatorului în timp ce acesta se află în Spațiul FIX 
Makerspace.  

Curierul va avea acces de intrare în Spațiu prin poarta principală. În cazuri excepționale (numărul mare de 
colete, colete cu greutate mai mare, colete cu materii prime) la solicitarea membrului rezident, curierul va avea 
acces prin poarta secundară. În aceste cazuri echipa FIX va pune la dispoziția membrului rezident 
telecomanda porții secundare. 

6. COMUNICARE 

În vederea asigurării comunicării eficiente în cadrul Spațiului FIX Makerspace va fi folosită ca principală cale 
de comunicare aplicația SLACK. 

După semnarea contractului de abonament, fiecare membru rezident înregistrează pe platformă, iar echipa 
FIX asigură că fiecare membru -rezident să fie invitat la grupurile Slack. Membrii echipei FIX vor folosi aplicația 
Slack, pentru a notifica și a informa pe membrii rezidenți, iar membrii rezidenți prin această aplicație pot 
formula întrebări, semnala probleme și comunica cu echipa FIX. 

Totodată, pentru comunicarea și informarea membrilor FIX despre oportunitățile oferite de APPAR va fi creat 
un grup Facebook.  

7. CALENDAR DE EVENIMENTE/ PROGRAMĂRI 

Anumite facilități din FIX Makerspace sunt disponibile membrilor rezidenți pe baza de programare în 
calendarele Google special create în acest sens. 

După semnarea contractului de abonament echipa de FIX va permite acces membrilor rezidenți la calendarele 
Google. Cu ajutorul acestor calendare membrii rezidenți pot rezerva spațiile destinate pentru întâlniri, discuții 
cu clienții (ex. Studioul de meeting FIX, sau Phone booth-ul), și pot programa o activitate în Foto- Video Studio, 
sau pot folosi echipamentele neincluse în abonament. 



 

Membri rezidenți pe baza de programări pot folosi gratuit spațiile destinate pentru meeting cu titlu gratuit, cu 
respectarea următoarelor condiții: 

- Phone Booth-ul pot fi rezervat pentru întâlniri fără limită de timp; 
- Studioul de meeting FIX pot fi folosit pentru perioade mai scurte de o oră și fără programare, iar în 

cazul întâlnirilor cu o durată mai lungă de o oră este necesar rezervarea prealabilă a studioului; 
- Membrii rezidenți pot folosi Studioul de meeting FIX cu titlu gratuit în limita de 3 ore/zi; 
- Totdeauna are prioritate membrul rezident care a rezervat spațiul în calendarul respectiv. 

Folosirea echipamentelor neincluse în contractul de abonament este disponibilă pe baza de programare. 
Aceste echipamente pot fi folosite cu titlu oneros, iar membri rezidenți beneficiază de o reducere. În vederea 
rezervării Studioului de foto- video sau a echipamentelor speciale (3D printer, CNC etc) membrii rezidenți 
trebuie să completeze calendarul respectiv. Studioul și echipamentele pot fi rezervate pe o perioadă maximă 
de 3 ore/ zi. Membrul rezident poate folosi echipamentele doar dacă a participat la un instructaj de inițiere în 
utilizarea echipamentelor în condiții de siguranță, condus de echipa FIX. 

8. ACCES LA ECHIPAMENTELE DIN FIX MAKERSPACE 

Echipamentele din FIX Makerspace pot fi folosite pe baza de programare. 

Membrii rezidenți, după semnarea Contractului de abonament dar premergător utilizării facilităților și/sau 
echipamentelor aflate în incinta acestora, trebuie să participe la un instructaj de inițiere în utilizarea 
echipamentelor incluse în abonamentul selectat în condiții de siguranță, condus de către echipa FIX.  

În cazul în care echipa FIX achiziționează noi echipamente, membrii rezidenți nu le pot folosi decât după ce 
au participat la un instructaj specific echipamentului nou achiziționat în condițiile descrise de prezentul 
Regulament. 

Accesul în cadrul FIX Makerspace la echipamentele specifice este interzis dacă membrul rezident nu a 
participat la instructajul de utilizare al echipamentelor sau dacă acesta nu poate face dovada participării la un 
astfel de instructaj efectuat în cadrul Fix Makerspace în conformitate cu prevederile prezentului document. 

Accesul în incinta Fix Makerspace, în zona facilităților și a echipamentelor, este permis doar prin utilizarea 
cardului de acces sau în cazul în care nu este posibil acest lucru, numai cu ajutorul echipei FIX. 

În cazul în care un membru rezident pătrunde în incinta Spațiului și/sau folosește echipamentele fără utilizarea 
cardului în conformitate cu prezentul Regulament sau permite acces unei alte persoane în incinta fără 
permisiunea echipei FIX, acesta riscă suspendarea sau anularea permisiunii de acces în incinta Fix 
Makerspace. În plus, este direct și în exclusivitate răspunzător de orice consecință negativă ca urmare a 
faptelor sale. 

Accesul în incinta și la echipamentele Fix Makerspace se face în funcție de programul de lucru pentru care 
membrul rezident a optat.  

Vârsta minimă pentru acces în cadrul Fix Makerspace în vederea utilizării facilităților și echipamentelor 
existente este de 18 ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani pot avea acces în cadrul centrului 
nostru numai însoțiți de un părinte/ tutore legal/ cadru didactic/ însoțitor. 

Membrii rezidenți vor purta echipamentul adecvat lucrului cu uneltele și echipamentele aferente. 

Vizitatorii membrului rezident nu au dreptul sa folosească sculele și echipamentele Fix Makerspace. 

Abonații de o zi au acces restricționat la echipamentele din FIX Makerspace. Având în vedere durata unui 
instructaj și ținând cont de experiența abonatului, APPAR poate accepta sau refuza solicitarea abonatului de 
o zi cu privire la rezervarea echipamentelor neincluse în pachetul de servicii selectat. 

9. UTILIZAREA SPAȚIILOR, SCULELOR ȘI ECHIPAMENTELOR 



 

Utilizarea sculelor și echipamentelor este posibilă respectând instructajul echipei FIX și a datelor tehnice ale 
fiecărui echipament în parte. După utilizare, fiecare sculă sau echipament va fi curățat și repoziționat în locul 
destinat acestuia.  

Sunt interzise în totalitate: aruncarea, abandonarea, așezarea în suporți inadecvați a tuturor echipamentelor 
portabile  și/sau accesoriile necesare manipulării acestora. 

În cazul în care aceste indicații nu sunt respectate, Spațiul devine dezordonat și crește riscul accidentărilor. 
Orice membru FIX/ membru rezident/ abonat de o zi care utilizează echipamentul portabil și care nu respectă 
măsurile de precauție prezentate anterior riscă suspendarea și/sau anularea temporară sau definitivă a 
accesului în Fix Makerspace. 

Orice problemă legată de echipamentele în funcțiune trebuie raportată de urgență echipei FIX; acest lucru ajuta 
remedierea oricărei probleme tehnice în cel mai scurt timp posibil și în condiții de siguranță pentru utilizatori. 

Este interzis membrului FIX/ membrului rezident/ abonatului de o zi să atingă instalația electrică inclusiv 
sistemul de monitorizare video din incintă. Orice abatere de la prevederile prezentului paragraf poate atrage 
de la sine suspendarea sau anularea Contractului de abonament. 

Este interzis membrului FIX/ membrului rezident/ abonatului de o zi să folosească echipamentele de stingere 
a incendiilor sau ieșirile de urgență în afara situaților specifice care impun acest lucru. 

10. FOLOSIREA ECHIPAMENTULUI PROPRIU 

Pe perioada de valabilitate a Contractului de abonament membrului rezident/ abonatului de o zi este permis 
folosirea de scule și echipamente proprii în Fix Makerspace, doar cu notificarea prealabilă și aprobarea 
APPAR. 

Pentru echipamentele și sculele proprii APPAR nu își asumă răspunderea. APPAR nu are nici o obligație față 
de Beneficiarul/ Utilizatorul în cazul în care echipamentul propriu suferă defecțiuni sau pierde. 

11. DIVERSE 

Spațiul Fix Makerspace este dotat cu diverse echipamente de transport, cum sunt: biciclete și trotinete 
electrice. Membrii FIX/ membrii rezidenți/ abonații de o zi au dreptul de a folosi aceste echipamente de 
transport gratuit, cu obligația de a notifica în prealabil pe echipa FIX.  

Imobilul în care funcționează spațiul Fix Makerspace, și zona din împrejurimi (Grădina Palatului Baroc) este în 
proprietatea Episcopiei Romano- Catolice de Oradea. Așadar Membrii FIX/ membrii rezidenți/ abonații de o zi/ 
vizitatorii când se află în Grădina, sau în alte zone din împrejurimea spațiului Fix Makerspace trebuie să aibe 
un comportament civilizat și să respecte regulile de utilizare a spațiului respectiv. 

Având în vedere, că în parcul palatului în care se află Spațiul Fix Makerspace este interzis accesul cu animale 
de companie, această regulă se aplică și în interiorul spațiului Fix Makerspace. 

Membrii FIX/ membrii rezidenți/ abonații de o zi/ vizitatorii trebuie să se abține de la orice activitate care 
tulbură sau limitează buna folosire a spațiilor comune sau învecinate, precum și orice activitate care poate 
afecta imaginea APPAR sau Proprietarului. 

Membrii FIX/ membrii rezidenți/ abonații de o zi/ vizitatorii atunci când se află în Fix Makerspace trebuie să 
desfășoare activități licite și morale, potrivit legii și moralei creștine. 

Membrii FIX/ membrii rezidenți/ abonații de o zi sunt obligați sa curețe locul în care au lucrat și echipamentul 
folosit după utilizare.  

Membrii FIX/ membrii rezidenți/ abonații de o zi sunt obligați să folosească echipamente de protecție 
adecvate fiecărui echipament folosit, conform instrucțiunilor și normelor aferente fiecăruia. 



 

Fumatul este interzis în totalitate în oricare din încăperile Fix Makerspace. Fumătorii au dreptul să folosească 
zonele special delimitate în vederea fumatului, dacă acestea există. 

Fiecare membru FIX/ membru rezident/ abonat de o zi/ vizitator atunci când se află în bucătărie/ social area 
este obligat la respectarea regulilor și obiceiurilor în bucătărie. Având în vedere că acest spațiu este unul 
comun, este datoria fiecărui membru care folosește spațiul de a se strânge lucrurile după el, și de a menține 
curățenia și igiena spațiului. 

În Spațiul FIX Makerspace se pune un accent important la colectarea selectivă a deșeurilor. În acest sens orice 
membru FIX/ membru rezident/ abonat de o zi/ vizitator este rugat la respectarea indicatoarelor afișate pe 
fiecare coș de gunoi în parte.  

12. PROGRAM DE FUNCȚIONARE FIX MAKERSPACE 

Programul de funcționare Fix Makerspace pentru membri FIX/ abonați de o zi/ membri rezidenți care dețin un 
abonament pe o perioadă mai mică de o lună: 

- Luni – Vineri 9- 17 

- Sâmbătă – Duminică închis 

Programul de funcționare Fix Makerspace pentru membri rezidenți care dețin un abonament pe o perioadă de 
minim o lună:  

- Luni – Duminică 7- 21 

La solicitarea membrului rezident spațiul Fix Makerspace poate fi deschis și înafara programului normal de 
funcționare. În acest caz echipa FIX trebuie notificat în prealabil de către membrul rezident în cauză cu minim 
24 ore înainte. 

13. CLAUZE FINALE 

APPAR își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau completa acest Regulament oricând. 

Prezentul Regulament și orice acțiune legată de acesta vor fi guvernate de legislația română. 

Prezentul Regulament este parte integrată a contractelor de abonament încheiate între APPAR și membri 
rezidenți. 


