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COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ 

Str. Soarelui nr.1, Cod.610053, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 

Telefon: 0233 / 216163, fax: 0233 / 219058, E-mail: colegiultrasporturi@gmail.com 

http://www.cttransporturineamt.ro        

Nr. 1594/06.05.2022                                                             Aprobat în Consiliul de administrație al  

C.T.Transporturi din data de 06.05.2022 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  

A TERENURILOR DE SPORT ÎN AER LIBER DIN INCINTA   

COLEGIULUI TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMȚ 

 
CAP. I: DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art.l Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și funcționare a terenului de sport în aer 

liber din incinta Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra-Neamț, în conformitate cu HCL 254 din 

30.09.2021. 

 

Art.2 Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toți copiii, elevii și persoanele care 

utilizează terenurile de sport în aer liber cât și baza materială a acestora, inclusiv pentru directorul 

unității de învățământ care trebuie să permită accesul liber pe terenul de sport aflat în administrarea 

acestuia. 

 

Art.3 Programul de acces pe terenul de sport în aer liber, în timpul vacanțelor școlare, precum și în 

zilele de sfârșit de săptămână de pe parcursul anului școlar este zilnic, în intervalul orar: 09.00 - 20.00, 

cu restrângerea acestuia în funcție de anotimp, astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în 

condiții de lumină naturală. Excepție fac zilele în care se desfășoară activități precum: competiții, 

concursuri, examene, olimpiade, festivități, etc. 

 

Art.4 Programul de acces la terenul de sport în aer liber, în zilele din timpul anului școlar în care au loc 

cursuri școlare, precum și în zilele în care se desfășoară activități precum examene, olimpiade sau 

festivități, este până la ora 20.00, cu restrângerea acestuia în funcție de anotimp, astfel încât 

activitățile sportive să se desfășoare în condiții de lumină naturală și va începe cu o oră după 

încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor sau festivităților, și numai dacă programul de 

învățământ cât și al celorlalte activități o permite. 

 

Art.5 Programul de acces și Regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport în aer liber, 

se vor afișa de către conducerea instituției de învățământ preuniversitar la un loc vizibil din exteriorul 

incintei. 

 

CAP. II: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR 

A. Drepturi: 
 

Art.6 Se asigură accesul gratuit pentru toți copiii/elevii din municipiul Piatra Neamț pe terenul de sport 

amplasate în aer liber, al Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra-Neamț. 

 

Art.7 Copiii/elevii și alte persoane care vin în contact cu baza materială a terenului de sport în aer liber, 

denumiți utilizatori în continuare, din incinta unităților de învățământ preuniversitar, vor avea acces 

indiferent dacă învață sau nu în unitatea respectivă de învățământ. 
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B. Obligații: 
 

Art.8 Terenul de sport pot fi utilizat pentru desfășurarea activităților cu caracter sportiv, conform 

orarului de funcționare menționat, în următoarele condiții: 

- copiii sub 10 ani vor fi însoțiți de un aparținător (părinte, frate major, ețc.); 

- copiii peste 10 ani vor prezenta carnetul de elev sau cartea de identitate, precum și 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, 

instalațiile specifice și dotările existente. Este interzisă orice activitate care nu se încadrează în 

categoria „activități sportive în aer liber”. 

 

Art.10 Persoanele care folosesc terenul de sport în aer liber trebuie să se supună autorității 

reprezentantului unității școlare, acolo unde există, sau a agenților Poliției 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 obligația să nu perturbe activitățile celor din jur, să 

respecte normele de conduită și etică socială. 

 

Art.12 Este interzis fumatul, consumul semințelor, băuturilor alcoolice, drogurilor, 

stupefiantelor sau a altor substanțe 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 unității de învățământ, ci doar depozitat în 

apropierea locurilor unde utilizatorii își desfășoară activitățile. 

 

Art.14 Utilizarea instalațiilor și echipamentelor destinate activității de educație fizică și sport aflate pe 

terenul de sport, în conformitate cu normele de utilizare și regulamentul de ordine interioară, care vor fi 

afișate în loc vizibil de către conducerea unității de învățământ. 

 

Art.15 Persoanele care folosesc terenul de sport din incinta Colegiului Tehnic de Transporturi sunt 

obligate să țină cont de următoarele: 

a) respectarea ordinii și liniștii publice; 

b) respectarea strictă a orarului afișat; 

c) păstrarea curățeniei; 

d) păstrarea integrității bazei materiale puse la dispoziție. 

 

Art.16 Aparținătorul minorului care este prezent în vederea supravegherii minorului, nu are 

dreptul de a participa sau interveni în desfășurarea activităților sportive ale altor copii/elevi. 

 

Art.17 Se recomandă purtarea de echipament sportiv adecvat activității desfășurate, precum și a 

anotimpului.  

 

Art.18 Utilizatorii au obligația de a părăsi terenurile de sport în aer liber aparținând unităților de 

învățământ la sfârșitul programului de utilizare sau în cazul în care sunt somați în acest sens de 

reprezentanții unității de învățământ sau de agenții Poliției Locale. 

 

Art.19 Accesul și 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.  
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Art. 20 Unitatea de învățământ nu poate fi trasă la răspundere în cazul accidentelor produse din vina 

participanților la activitățile sportive din incinta terenului de sport. 

C. Sancțiuni: 
 

Art.21 Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus, distrugerea dotărilor și echipamentelor 

terenurilor de sport atrag după sine consecințele prevăzute de reglementările legislației în vigoare 

și de regulamentele adoptate la nivel local. 

Nerespectarea obligațiilor 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 ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

A. Drepturi: 

 

Art.22 Colegiul Tehnic de Transporturi, prin persoanele desemnate pot interzice pătrunderea unor 

copii/elevi sau a însoțitorilor acestora pe terenurile de sport în aer liber pentru nerespectarea 

prezentului Regulament sau a Regulamentelor de ordine interioară a unităților școlare. 

 

Art.23 Unitatea de învățământ preuniversitar poate interzice accesul utilizatorilor în orice zonă 

exterioară sau interioară a instituției de învățământ, cu excepția terenurilor de sport în aer liber. 

 

Art.24 Unitatea de învățământ preuniversitar este responsabilă de asigurarea securității porților, 

coșurilor de baschet și altor dotări ale terenurilor, în vederea prevenirii accidentelor în timpul utilizării 

terenurilor. 

 

B. Obligații: 
 

Art.25 Prezentul Regulament de organizare și funcționare a terenurilor de sport în aer liber din incinta 

Colegiului Tehnic de Transporturi va fi supus spre aprobare Consiliului de Administrație al unității de 

învățământ. 

 

Art.26 Regulamentul propriu de funcționare va fi afișat în mod vizibil pentru a putea fi adus la 

cunoștința utilizatorilor terenurilor de sport în aer liber din unitatea de învățământ respectivă. 

 

Art.27 Reprezentantul unității de învățământ (acolo unde există) sau orice persoană care observă sau 

constată anumite situații ce contravin prezentului Regulament, poate apela către sistemul național unic 

pentru apeluri de urgență 112 sau Poliția Locală (0233 231 000), în cazul unor evenimente care pun în 

pericol integritatea și viața copiilor și a însoțitorilor, cum ar fi acte de violență, altercații, distrugerea 

bazei sportive, incendii etc. 

 

Cap. IV DISPOZIȚII FINALE: 
 

Art.28 Prezentul regulament intră în vigoare odată cu publicarea lui pe site-ul Colegiului Tehnic de 

Transporturi Piatra Neamț http://cttransporturineamt.ro/. 

 

Art.29 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar. 

 

Art.30 Prezentul regulament se va aduce la cunoștință utilizatorilor terenurilor de sport în aer liber 

pentru a lua act de prevederile sale. Necunoașterea condițiilor de utilizare, precum și a obligațiilor ce 

revin fiecărei persoane, nu pot fi invocate în cazul producerii de pagube sau în cazul comportamentului 

care contravine precizărilor din regulament. 

Director, 

Prof. Daniela MIHĂEȘ 
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