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REGULAMENT-CADRU
privind accesul şi modul de utilizare a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
CAP. I - DISPOZITll GENERALE
Art. 1
Regulamentul cadru privind accesul copiilor/elevilor. în curţile şi pe terenurile de sport în aer liber aflate
în folosinţa gratuită a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al
municipiului Bucureşti, denumit în continuare "Regulament", cuprinde norme privind modul de utilizare
al amenajărilor menţionate, denumite în continuare „ teren(uri) de sport", în baza O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Curţile unităţilor de învăţământ şi terenurile de sport care fac obiectul prezentului Regulament sunt
domeniu public al municipiului Bucureşti şi se află în administrarea Consiliul Local al Sectorului 2 prin
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, numit în prezentul Regulament
„administrator", precum şi în folosinţă gratuită unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat având
destinaţia învăţământ şi educaţie.
Art. 3 Respectarea Regulamentului-cadru este obligatorie pentru orice persoană, care are acces în incinta
unităţii de învăţământ , cu menţiunea că accesul este permis doar în curtea şcolii şi pe terenul de sport, nu
şi înăuntrul clădirilor.
Art. 4 Pe terenurile de sport se vor desfăşura numai activităţi cu caracter sportiv. Prin activităţi cu
caracter sportiv se înţelege activitatea fizică , desfăşurată individual, în grup sau pe echipe, menită să
întărească condiţia fizică a participanţilor sau practicată în scop recreativ.
Art. 5 Este permis accesul gratuit tuturor copiilor şi adulţilor, numiţi în continuare utilizatori, în curţile şi
terenurile de sport în aer liber ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Art. 6 a) Programul de acces în curţile şi pe terenurile de sport, în zilele din timpul anului şcolar în care
au loc cursuri şcolare, precum şi în timpul vacanţelor se va stabili în funcţie de programul de prezenţă al
agentului de pază în unitate. Menţionăm că în fiecare unitate de învăţământ , postul de pază este asigurat
timp de 12 ore pe zi, de luni până duminică .
b) Programul va începe la o oră după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor
sau festivităţilor şi numai după programul de învăţământ obligatoriu, cu menţiunea ca acesta să se
încadreze în cele 12 ore stipulate mai sus.
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c) în zilele de sâmbătă şi duminică , respectiv în timpul vacanţelor şi sărbătorilor legale, programul
începe de la orele 8:00, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară examene, olimpiade, concursuri,
festivităţi sau evenimente pe care le desfăşoară unitatea de învăţământ.
d) Programul de acces în curţile şcolilor şi pe terenurile de sport se va afişa de către conducerea unităţilor
de învăţământ preuniversitar la loc vizibil în exteriorul unităţii, orice modificare a acestuia fiind de
asemenea afişată în aceleaşi condiţii. De asemenea, acest program va fi publicat online, pe paginile de
reţele sociale şi paginile web ale instituţiei.
CAP. II - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR
Art. 7 Drepturi:
a). Accesul gratuit în curţile şi terenurile de sport în aer liber ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;
b). Elevul/Copilul cu vârsta cuprinsă între 1 O - 18 ani poate fi însoţit de un aparţinător (părinţi, bunici,
fraţi majori, etc), dacă aceştia doresc supravegherea minorului. Aparţinătorul poate la rândul său să fie
însoţit de alţi membri ai familiei. în aceste situaţii aparţinătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor,
potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil.
Art. 8 Obligatii:
a). Elevul/copilul cu vârsta sub 1 O ani va fi însoţit obligatoriu de un aparţinător (părinţi , bunici, fraţi
etc), pentru supravegherea minorului. Aparţinătorul poate la rândul său să fie însoţit de alţi membri ai
familiei. în aceste situaţii aparţinătorul răspunde de acţiunile şi faptele minorilor potrivit art. 1372 - 1374
din Codul civil;
b). Aparţinătorul minorului care a solicitat prezenţa în vederea supravegherii minorului nu are dreptul de a
participa sau interveni în desfăşurarea activităţilor sportive; de asemenea, copiii preşcolari care îl însoţesc
nu pot intra pe terenul de sport şi să participe la activităţile sportive în situaţia în care terenul este folosit
de copii/elevi de la nivelul gimnazial sau liceal;
c). în vederea asigurării accesului în curţile şi terenurile de sport în aer liber aflate în folosinţa unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcţia
Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, utilizatorii adulţi vor avea asupra lor
actul de identitate şi îl vor prezenta agenţilor de pază .
d). Să aibă asupra sa minim un număr de telefon mobil al unui parinte/reprezentant legal la care în caz de
urgenţă acesta poate fi contactat de către agenţii de pază;
e). Să folosească terenurile de sport în curtea şcolii numai pentru a practica sporturi conforme cu
amenajările, instalaţiile specifice şi dotările existente. Este interzisă orice altă activitate care nu se
încadrează în categoria activităţi sportive în aer liber";
f). Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice pe terenul de sport sau în imediata lui vecinătate.
Această obligaţie este opozabilă şi aparţinătorilor copiilor/elevilor. în situaţia în care persoanele care
însoţesc minorul se află în stare de ebrietate, sub influenţa substanţelor psihotrope, au un comportament
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care lezează opinia publică sau pătrund cu ţigări aprinse în incinta unităţii de învăţământ, aceştia sunt
invitaţi să părăsească incinta sau accesul le este strict interzis;
g). Să nu arunce ambalaje, deşeuri şi în genere gunoi în alte locuri decât cele special amenajate, precum
coşuri de gunoi. în caz contrar, persoana va fi invitată să părăsească incinta de către agentul de pază .
h). Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi
folosit în incinta terenurilor sportive sau unităţii de învăţământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor
unde utilizatorii îşi desfăşoară activităţile sau în locurile special amenajate pentru a putea fi supravegheate
de către proprietari.
i). Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităţilor
de învăţământ;
j). Utilizarea, instalaţiilor şi echipamentelor destinate activităţii de educaţie fizică şi sport aflate în curţile
si terenurile de sport, vor putea fi folosite conform normelor de utilizare care vor fi afişate la loc vizibil de
către conducerea unităţii de învăţământ;
k). Respectarea regulilor de conduită sportivă ;
I). Respectarea ordinii şi liniştii publice;
m). Respectarea strictă a orarului afişat;
n). Păstrarea curaţeniei;
o). Elevul trebuie să poarte haine şi echipament sportiv potrivit activităţii desfăşurate şi anotimpului;
p). Obligaţia de a părăsi toate spaţiile şi terenurile de sport aparţinând unităţilor de învăţământ la sfârşitul
programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somaţi în acest sens de agentul de pază , de către
reprezentantul unităţ i de invăţământ sau de reprezentanţii Poliţiei Locale Sector 2, datorită nerespectării
obligaţiilor de mai sus;
r). Accesul utilizatorilor la bazele sportive ce form ează obiectul prezentei hotărâri se face pe propria
răspundere a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor/elevilor.
CAP. III - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UNITĂŢII OE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 9 Drepturi:
a). Organizarea de activităţi sportive împreună cu alte unit ţi de învăţământ sau organizaţii pentru sporirea
gradului de atractivitate a curţilor şi terenurilor de sport în aer liber;
b). Dreptul de a nu pune la dispoziţie elevilor articole şi materiale didactice specifice, aceasta fiind în
sarcina copiilor sau a însoţitorilor acestora;
c). Evacuarea imediată de către agentul de pază a copiilor/elevilor şi a însoţitorilor acestora dacă aceştia
nu respectă întocmai prezentul Regulament sau dacă folosesc spaţiul în alte scopuri decât cele sportive. În
acest sens, agentul de pază va solicita părăsirea incintei unităţii de învăţământ ; în caz contrar, acesta va
sesiza Poliţia Locală Sector 2 sau alte organe abilitate.
d). Evacuarea însoţitorului dacă acesta intervine în activităţile copiilor/elevilor sau dacă acesta este în
stare de ebrietate, consumă băuturi alcoolice sau substanţe psihotrope, fumează sau are un comportament
care lezează opinia publică sau deranjează pe ceilalţi utilizatori ai curţilor şi terenurilor de sport; analog cu
situaţia de mai sus, agentul de pază va solicita părăsirea incintei unităţii de învăţământ; în caz contrar,
acesta va sesiza Poliţia Locală Sector 2 sau alte organe abilitate.
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Art. 10 Obligaţii:
a). În termen de 5 de zile de la informarea primită din partea DGAPI Sector 2 cu privire la adoptarea
prezentei hotărâri şi la includerea unităţi i de învăţământ în proiectul-pilot de deschidere a curţilor
unităţilor de învăţământ, conducerea unităţii respective se va ocupa de ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri şi de aplicarea prezentului Regulament.
b). Programul de funcţionare va fi afişat în mod vizibil pentru publicul larg pentru a putea fi adus la
cunoştintă utilizatorilor curţilor şi terenurilor de sport aflate în aer liber din unitatea de învăţământ
respectivă . De asemenea, acest Regulament va fi publicat online pe paginile de reţele sociale şi paginile
web ale instituţiei.
CAP IV ATRIBUŢIILE AGENTULUI DE PAZĂ
Art. 11 Agentul de pază angajat al persoanei juridice de drept privat cu care Administratorul are contract
de prestare servicii încheiat prin achiziţie publică pentru protejarea şi apărarea imobilului clădire şi teren
aparţinând domeniului public şi aflate în folo inţa unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat are
următoarele atribuţii:
a). În limita competenţelor, să acţioneze pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi menţinerea
liniştii şi ordinii la postul încredinţat, conform contractului de pază în vigoare şi a consemnului postului.
b). Nu părăseşte postul încr dinţat decât în situaţiile i condiţiile prevă ute în consemnul postului;
c). Răspunde disciplinar şi material de sarcinile ce-i revin prin consemnul postului;
d). Agentul de pază trebuie sa gestioneze eventualele altercaţii dintre elevi/copii şi/sau însoţitorii acestora,
conform consemnului postului. în situaţiile în care apreciază ca nu poate gestiona anumite altercaţii
intervenite între elevi şi/sau însoţitorii acestora, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice şi a bunei
desfăşurări a activităţii sportive, va solicita intervenţia Poliţiei Locale a Sectorului 2 sau a altor organe
abilitate.
CAP. V –SANCŢIUNI
Art. 12 Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spaţiilor aparţinând terenurilor de sport atrag dupa sine
consecinţele prevăzute de reglementari ale legislaţiei în vigoare.
CAP. VI - DISPOZIŢII FINALE
Art. 13 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică, conform legii.
Art. 14 Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar, în
conformitate cu actele normative în vigoare
.
Art. 15 Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Art. 16 Prezentul Regulament nu se aplică unităţilor de învăţământ preşcolar (grădiniţe) , şcolilor şi
liceelor speciale şi unităţilor de învăţământ care intră în lucrări de consolidare şi reabilitare pe durata
lucrărilor
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PROGRAMUL
DESFȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE
Conform Cap.I, art.6, litera c, programul se va desfășura după următorul
orar:
,,În zilele de sâmbătă şi duminică, respectiv în timpul vacanţelor şi
sărbătorilor legale, programul începe de la orele 8:00 și se încheie la orele
18.30, cu excepţia zilelor în care sunt examene, olimpiade, concursuri,
festivităţi sau evenimente pe care le desfăşoară unitatea de învăţământ.”
1) Sâmbătă-duminică, în intervalul orar: 08.00 – 18.30.
2) În timpul vacanțelor școlare, în intervalul orar: 07.00 – 18.30

3) Pe

perioada

activităților

didactice,

predare-evaluare-învățare,

(prezența elevilor în școală), în intervalul luni-vineri, NU se pot
desfășura activități sportive în curtea unității de învățământ.

