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                DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BACĂU 

 
 

INFORMAŢII: 

1) Situaţie centru/centre de agrement: 

2) Adresa centrului; 

3) Mod funcţionare 

 

Denumirea centrului de agrement, adresă Permanent Sezonier 

Valea Budului – sat Mărgineni, jud. Bacău Nu Da 

Sălătruc – str. Uzinei, loc. Dărmăneşti, jud. 

Bacău 

Nu Da 

 

4) Condiţii  de cazare: 

a) Capacitate de cazare: 

Denumirea centrului de 

agrement 

Capacitate de cazare 

Valea Budului 130 

Sălătruc 100 

 

Condiţii de cazare: 

b)Repartizare/locuri în cameră: 

 

- Numărul maxim de paturi într-o cameră (se vor preciza numărul de camere X 

nr. de locuri) 

Centrul de agrement: Valea Budului 

În centrul de agrement Valea Budului sunt 28 de căsuţe funcționale şi o căsuţă de oaspeţi de 

16 locuri. Căsuţele  au 1, 2 sau 4 camere. 

Căsuţe cu 1 cameră cu 2 locuri sunt: 13 căsuţe (total 26 locuri) 

Căsuţe cu 1 cameră cu 3 locuri sunt: 6 căsuţe (total 18 locuri) 

Căsuţe cu 2 camere  (1 cameră cu 2 locuri şi o cameră cu 3 locuri): 5 căsuţe (total 25locuri) 

Căsuţe cu 2 camere cu 3 locuri în fiecare cameră: 1căsuţă (total 6 locuri) 

Căsuţe cu 4 camere cu 2 locuri în fiecare cameră: 2 căsuţe (total 16 locuri) 

Căsuţe cu 4 camere cu 3 locuri în fiecare cameră: 1 căsuţă (total 12 locuri) 

Cabinet medical cu 4 camere (1 cameră cu 2 locuri şi 3 camere cu 3 locuri): Total 11 locuri 

Total căsuţe: 114 de locuri 

 

CĂSUŢA DE OASPETI: - parter: 4 camere cu 2 locuri (Total: 8 loucri) 

o Et. I: 4 camere cu 2 locuri (Total: 8 locuri) 

o Total locuri CĂSUŢA DE OASPEŢI: 16 locuri 

                     

TOTAL LOCURI VALEA BUDULUI: 130 locuri 

 

Centrul de agrement: Sălătruc 

Cazarea se face într-un pavilion ce are 23 de camere. 

Cameră 1 pat: 1 (Total locuri: 1) 

Cameră 2 paturi:3 (Total locuri: 6) 

Cameră 3 paturi:3 (Total locuri: 9) 

Cameră 4 paturi:3 (Total locuri: 12) 

Cameră 5 paturi:7 (Total locuri: 35) 

Cameră 6 paturi:6 (Total locuri: 36) 

 

Total. 100 locuri 

DJST 
BACĂU 
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5) Grupuri  sanitare:  

 Centrul de agrement: VALEA BUDULUI 

În Centrul de agrement Valea Budului sunt: 22 de căsuţe cu grup sanitar şi lavoar în 

interiorul căsuţei şi 13 căsuţe cu grup sanitar şi chiuvetă în exteriorul căsuţei dar lipit de 

căsuţă. 

La căsuţa de oaspeţi sunt şi la parter şi la etaj grupuri sanitare, lavoare şi duşuri. 

Duşurile pentru căsuţe sunt exterioare: 7 pentru fete şi 7 pentru băieţi 

 

Centrul de agrement: SĂLĂTRUC 

Lavoarele sunt pe hol: 5 pentru fete şi 5 pentru băieţi 

Grupurile sanitare sunt pe hol: 5 pentru fete şi 5 pentru băieţi 

Duşurile sunt pe hol: 5 pentru fete şi 5 pentru băieţi 

Pişoarele sunt pe hol:  5 pentru băieţi 

6) Dotări, facilităţi: 

Încălzirea: 

În nici un centru de agrement nu avem încălzire centrală sau cu sobe. 

 

Mobilierul cu care este dotată camera: 

 În Centrul de agrement Valea Budului fiecare cameră are paturi conform numărului 

de locuri dat mai sus, 1 cuier, 1 dulap, 1 noptieră. 

 În Centrul de agrement Sălătruc fiecare cameră are paturi conform numărului de 

locuri dat mai sus, 1 cuier, 1 dulap, 1 noptieră, 1 masă şi 2 scaune. 

 

7. Condiţii de masă şi agrement: 

Centrul de agrement: Valea Budului, dispune de: 

  

- sală de mese – 100 locuri 

- club de discotecă,  

- dispensar medical,  

- teren de sport, 

- cablu TV 

- internet 

 

Centrul de agrement: Valea Budului, dispune de: 

- sală de mese – 100 locuri 

- club de discotecă, dispensar medical,  

- teren de sport, 

- cablu TV 

- internet 
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