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Regulament privind accesul liber al elevilor în curtea și pe terenul de sport de la 

 Liceul cu Program Sportiv Banatul  

pentru desfășurarea activităților recreative și sportive extrașcolare 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Regulament privind accesul liber al elevilor în curtea și pe ternul de sport de la Liceul cu 

Program Sportiv Banatul pentru desfășurarea activităților recreative și sportive extrașcolare 

cuprinde norme de utilizare a terenului sintetic și este elaborat în baza OUG 57/2019 privind 

Coduladministrativ cu modificările și completările ulterioare, a legii educației fizice și sportului 

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii educației naționale, nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și a HCL Timișoara nr.  

Art. 2. Liceului cu Program Sportiv Banatul oferă acces liberși gratuit în curtea și pe terenurile de 

sport din incinta unității de învățământ pentru activități recreative și sportive extrașcolare tuturor 

elevilor, așa cum sunt ei definiți în regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 5447/2020. 

Art. 3. Prin terenuri de sport se înțelege terenurile cu suprafață sintetică și pista de atletism. 

Art. 4. Nu intră în categoria terenurilor de sport cu acces liber și gratuit terenul de fotbal din spatele 

internatului, acesta fiind dedicat exclusiv desfășurării competițiilor sportive. 

Art. 5. Accesul elevilor se face pe baza carnetului de elev, vizat la zi, pentru elevi și pe baza 

documentului de identitate al persoanei însoțitoare, care se prezintă personalului de pază de la 

poarta de acces în unitatea de învățământ. 

Art. 6. Accesul elevilor pe terenurile de sport și în curtea școlii este permis de luni până vineri doar 

după terminarea orelor de curs, adică după ora 19:00, iar sâmbăta și duminica  în intervalul 09:00 

– 21:00. 

Art. 7. Accesul pe terenurile de sport este permis în ordinea solicitărilor, pentru un interval de 90 

de minute, pentru cel mult 25 de persoane în același timp. 

Art. 8. Este interzis accesul elevilor în incinta clădirilor, respectiv școală, internat, cantină, sală de 

sport, vestiare. 
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CAPITOLUL II. 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR 

Art. 9. Elevii care solicită accesul liber în curtea școlii și/sau pe ternurile de sportc pot fi însoțiți 

de un adult, care se va legitima la agentul de pază, va supraveghea activitatea elevilor și va 

răspunde pentru eventualele pagube produse. 

Art. 10. Utilizatorii au dreptul de a aduce pentru folosință proprie articole sportive (mingi, fileuri, 

băncuțe, garduri et.). 

Art. 11. Elevii mai mici de 10 ani care solicită accesul liber în curtea școlii și/sau pe ternul sintetic 

vor fi însoțiți obligatoriu de un adult, care se va legitima la agentul de pază, va supraveghea 

activitatea elevilor și va răspunde pentru eventualele pagube produse. 

Art. 12. Elevii și aparținătorii acestora răspund dir ect și nemijlocit de bunurile pe care le au asupra 

lor. Instituția de învățământ nu poate fi răspunzătoare pentru pierderea sau distrugerea bunurilor 

proprii. 

Art. 12 Elevii și aparținătorii acestora trebuie să respecte prevederile prezentului regulament. 

Art. 13. Elevii și aparținătorii acestora care solicită accesul în curtea școlii și pe terenurile de sport 

au următoarele obligații: 

• De a prezenta carnetul de elev, respectiv documentul de identitate agentului de pază; 

• De a comunica un număr de telefon al părintelui/tutorelui/reprezentantului legal cu care se 

poate lua legătura în caz de urgență; 

• De a se supune autorității agentului de pază și de a urma întocmai indicațiile acestuia; 

• De a folosi terenurile de sport doar pentru practicarea unor activități specifice și conforme 

cu amenajarea acestora; utilizarea neconformă a acestora și/sau producerea unor accidente 

nu poate atrage răspunderea unității de învățământ 

• De a părăsi curtea și terenurile de sport utilizate la sfârșitul programului sau la cererea 

agentului de pază; 

• De a păstra curățenia în curtea școlii și pe terenurile de sport; 

Art. 14. Li se interzice elevilor și aparținătorilor acestora: 

• Să intre cu autoturismul sau alte autovehicule în curtea școlii; 
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locul special amenajat pentru biciclete; 

• Să distrugă mobilierul de exterior (bănci, coșuri de gunoi, panouri etc.) și ternurile de sport 

(suprafața sintetică, porți, plase, tribune etc.); 

• Să fumeze sau să consume băuturi alcoolice în incinta școlii; 

• Să respecte liniștea, ordinea și orarul afișat. 

Art. 15. Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus, distrugerea dotărilor, echipamentelor, 

spațiilor atrag după sine consecințele reglementărilor prevăzute de legislația în vigoare și de 

Regulamentul de Ordine Interioară a Liceului cu Program Sportiv Banatul. 

Art. 16. Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor atrage după sine suportarea cheltuielilor 

de reparații/înlocuire și consecințele prevăzute conform legislației în vigoare. 

Art. 17. Verificarea stării de funcționare a dotărilor, echipamentelor, spațiilor utilizate se face de 

către agentul de pază sau o altă persoană desemnată de conducerea unității în prezența 

utilizatorilor. 

Art. 18. Eventualele distrugeri se consemnează în caietul de procese-verbale, sub semnătura 

agentului de pază și a aparținătorului/elevului major. 

Art. 19. În cazul distrugerilor produse de elevii minori care nu sunt însoțiți de un aparținător, 

agentul de pază anunță telefonic părintele/tutorele/reprezentantul legal al acestuia, informându-l 

asupra celor constatate. 

Art. 20. Pentru repararea sau înlocuirea dotărilor, echipamentelor, spațiilor, părinții elevilor/elevii 

majori au obligația de a lua legătura cu administratorul de patrimoniu al unității de învățământ, în 

termen de cel mult 5 zile de la producerea acestora. 

 

CAPITOLUL III 

DREPURILE ȘI OBLIGAȚIILE LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 

Art. 21. Liceul cu Program Sportiv Banatul are dreptul de a refuza accesul în curtea școlii și pe 

ternurile de sport elevilor sau aparținătorilor acestora care nu au respectat prezentul regulament 

sau regulamentul de ordine Interioară a Liceului cu Program Sportiv Banatul. 
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Art. 22. Agentul de pază are dreptul de a evacua persoanele care nu respectă prezentul regulament; 

în cazul în care aceste persoane refuză părăsirea incintei școlare, agentul de pază are obligația de 

a anunța Polițai Locală. 

Art. 23. Liceul cu Program Sportiv are obligația:  

• de a afișa prezentul regulament în locuri vizibile și pe site-ul școlii și de a-l aduce la 

cunoștința tuturor utilizatorilor. 

• de a permite accesul elevilor și/sau al apartținătorilor în curtea școlii și pe terenurile de 

sport , în zilele și intervalele orare menționate în prezentul regulament; 

• de a realiza o programare a utilzării spațiilor, în cazul în care există solicitări prealabile și 

de a ține cont de această programare. 

Art. 24. Liceul cu program sportiv Banatul are obl 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 24. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 14.03.2022. 

Art. 25. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori este necesar, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

Art. 26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare. 
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