REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a terenurilor de sport în aer liber din incinta
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
de pe raza municipiului Piatra Neamţ

CAP. I: Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a terenurilor de sport în aer liber
din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Piatra Neamţ.
Art.2 Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toţi copiii, elevii şi persoanele care
utilizează terenurile de sport în aer liber cât şi baza materială a acestora, inclusiv pentru directorii unităților de
învățământ, care trebuie să permită accesul liber pe terenurile de sport aflate în administrarea lor.
Art.3 Programul de acces pe terenurile de sport în aer liber, în timpul vacanţelor şcolare, precum şi în zilele
de sfârşit de săptămână de pe parcursul anului şcolar este zilnic, în intervalul orar: 09.00 – 20.00, cu
restrângerea acestuia în funcţie de anotimp, astfel încât activităţile sportive să se desfăşoare în condiţii de
lumină naturală. Excepţie fac zilele în care se desfăşoară activităţi precum: competiţii, concursuri, examene,
olimpiade, festivităţi, etc.
Art.4 Programul de acces la terenurile de sport în aer liber, în zilele din timpul anului şcolar în care au loc
cursuri şcolare, precum şi în zilele în care se desfăşoară activităţi precum examene, olimpiade sau festivităţi,
este până la ora 20.00, cu restrângerea acestuia în funcţie de anotimp, astfel încât activităţile sportive să se
desfăşoare în condiţii de lumină naturală şi va începe cu o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor,
olimpiadelor sau festivităţilor, şi numai dacă programul de învăţământ cât şi al celorlalte activităţi o permite.
Art.5 Programul de acces şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a terenurilor de sport în aer liber, se
vor afişa de către conducerea instituţiei de învăţământ preuniversitar la un loc vizibil din exteriorul incintei.

CAP. II: Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
A. Drepturi:
Art.6 Se asigură accesul gratuit pentru toți copiii/elevii din municipiul Piatra Neamț pe terenurile de sport
amplasate în aer liber, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu excepţia celor de învăţământ
preşcolar, aflate în domeniul public al Municipiului Piatra Neamţ.
Art.7 Copiii/elevii şi alte persoane care vin în contact cu baza materială a terenurilor de sport în aer liber,
denumiţi utilizatori în continuare, din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, vor avea acces indiferent
dacă învaţă sau nu în unitatea respectivă de învăţământ.
B. Obligaţii:
Art.8 Terenurile de sport pot fi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter sportiv, conform orarului
de funcţionare menţionat, în următoarele condiţii:
- copiii sub 10 ani vor fi însoţiţi de un aparţinător (părinte, frate major, etc.);

copiii peste 10 ani vor prezenta carnetul de elev sau cartea de identitate, precum şi numărul de telefon
al unui părinte/tutore,etc, în vederea identificării lor.
Art.9 Se va utiliza terenul de sport doar în vederea practicării unui sport conform cu amenajările, instalaţiile
specifice şi dotările existente. Este interzisă orice activitate care nu se încadrează în categoria ,,activităţi
sportive în aer liber”.
Art.10 Persoanele care folosesc terenurile de sport în aer liber trebuie să se supună autorităţii reprezentantului
unității şcolare, acolo unde există, sau a agenților Poliţiei Locale. Dacă se constată că s-au produs pagube
materiale, persoanele care le-au produs vor suporta consecințele legii și vor fi obligați să remedieze daunele.
Art.11 Utilizatorii, indiferent de statutul lor, au obligaţia să nu perturbe activităţile celor din jur, să respecte
normele de conduită şi etică socială.
Art.12 Este interzis fumatul, consumul băuturilor alcoolice, drogurilor, stupefiantelor sau a altor substanţe
interzise în activitatea sportivă.
Art.13 Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete, etc.) nu va putea fi
folosit în incinta terenului de sport din cadrul unităţii de învăţământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor
unde utilizatorii îşi desfăşoară activităţile, doar în situaţia în care nu există un loc special amenajat pentru
păstrarea lui.
Art.14 Utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor destinate activităţii de educaţie fizică şi sport aflate pe
terenurile de sport, în conformitate cu normele de utilizare şi regulamentul de ordine interioară, care vor fi
afişate în loc vizibil de către conducerea unităţii de învăţământ:
Art.15 Persoanele care folosesc terenurile de sport din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt
obligate să ţină cont de următoarele:
a) respectarea ordinii şi liniştii publice;
b) respectarea strictă a orarului afişat;
c) păstrarea curăţeniei;
d) păstrarea integrităţii bazei materiale puse la dispoziţie.
Art.16 Aparţinătorul minorului care este prezent în vederea supravegherii minorului, nu are dreptul de a
participa sau interveni în desfăşurarea activităţilor sportive ale altor copii/elevi.
Art.17 Se recomandă purtarea de echipament sportiv adecvat activităţii desfăşurate, precum şi a anotimpului.
Art.18 Utilizatorii au obligaţia de a părăsi terenurile de sport în aer liber aparţinând unităţilor de învăţământ
la sfârşitul programului de utilizare sau în cazul în care sunt somaţi în acest sens de reprezentanţii unităţii de
învăţământ sau de agenții Poliţiei Locale.
Art.19 Accesul şi utilizarea terenului de sport se face pe propria răspundere și, în acest context, toți
participanții sunt direct răspunzători de respectarea cu strictețe a legislației aflate în vigoare.
-

C. Sancţiuni:
Art.20 Nerespectarea obligaţiilor precizate mai sus, distrugerea dotărilor şi echipamentelor terenurilor de
sport atrag după sine consecinţele prevăzute de reglementările legislaţiei în vigoare şi de regulamentele
adoptate la nivel local.
Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art.13, art. 14 sau art. 15 atrage
după sine interzicerea accesului sau îndepărtarea persoanei/persoanelor de pe terenul de sport.

CAP. III: Drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ
A. Drepturi:
Art.21 Unitatea de învăţământ preuniversitar va stabili un regulament propriu de implementare a
prezentului regulament - cadru, cu introducerea de noi reglementări specifice unităţii de
învăţământ, dar cu respectarea celor prezente.

Art.22 Unitatea de învăţământ preuniversitar poate interzice pătrunderea unor copii/elevi sau a însoţitorilor
acestora pe terenurile de sport în aer liber pentru nerespectarea prezentului Regulament sau a Regulamentelor
de ordine interioară a unităţilor şcolare.
Art.23 Unitatea de învăţământ preuniversitar poate interzice accesul utilizatorilor în orice zonă exterioară sau
interioară a instituţiei de învăţământ, cu excepţia terenurilor de sport în aer liber.
Art.24 Unitatea de învăţământ preuniversitar este responsabilă de asigurarea securităţii porţilor, coşurilor de
baschet şi altor dotări ale terenurilor, în vederea prevenirii accidentelor în timpul utilizării terenurilor.

B. Obligaţii:
Art.25 În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament – cadru, conducerea fiecărei
unităţi de învăţământ va elabora propriul regulament de utilizare a terenurilor de sport în aer liber, pus la
dispoziţia publicului, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu aprobarea Consiliului de
Administraţie al unităţii de învăţământ. După aprobarea regulamentului propriu, acesta va fi transmis şi
Primăriei Municipiului Piatra Neamţ de către unitatea de învăţământ.
Art.26 Regulamentul propriu de funcţionare va fi afişat în mod vizibil pentru a putea fi adus la cunoştinţa
utilizatorilor terenurilor de sport în aer liber din unitatea de învăţământ respectivă.
Art.27 Reprezentantul unităţii de învăţământ (acolo unde există) sau orice persoană care observă sau constată
anumite situaţii ce contravin prezentului Regulament, poate apela către sistemul naţional unic pentru apeluri
de urgenţă 112 sau Poliţia Locală (0233 231 000), în cazul unor evenimente care pun în pericol integritatea şi
viaţa copiilor şi a însoţitorilor, cum ar fi acte de violenţă, altercaţii, distrugerea bazei sportive, incendii etc.

Cap. IV Dispoziţii finale:
Art.28 Prezentul regulament intră în vigoare odată cu publicarea lui pe site-ul Primăriei municipiului Piatra
Neamț și comunicarea lui către unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Piatra Neamţ.
Art.29 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar.
Art.30 Prezentul regulament se va aduce la cunoştinţă utilizatorilor terenurilor de sport în aer liber pentru a
lua act de prevederile sale. Necunoaşterea condiţiilor de utilizare, precum şi a obligaţiilor ce revin fiecărei
persoane, nu pot fi invocate în cazul producerii de pagube sau în cazul comportamentului care contravine
precizărilor din regulament.

