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Anexa 10_ ROI_LTF

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
SĂLĂ ȘI TEREN DE SPORT
LICEUL TEORETIC FILADELFIA
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Regulamentul de ordine interioară al Sălii și terenului de sport din incinta Liceului Teoretic
Filadelfia cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea acestora, în conformitate cu Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru: Administratorul de patrimoniu al
LTF, membrii comisiei metodice de educație fizică și sport, personalul de îngrijire şi de curăţenie,
profesori, elevi, părinţi, şi orice alte persoane care participă la activități organizate în sala sau pe
terenul de sport.
Art.3 Sala și terenul de sport fac parte din domeniul privat al Liceului Teoretic Filadelfia și sunt
destinate asigurării logistice a activităţilor de educaţie fizică şi sport pentru elevii LTF.
Art.4 În sala de sport se pot practica următoarele sporturi: handbal, volei, baschet, tenis de masă, tenis
de câmp, gimnastică, săritură la aparate.
Art.5 (1) Obiectivele funcţionării sălii și terenului de sport sunt:
a) deservirea Liceului Teoretic Filadelfia, în realizarea procesului didactic (ore de educaţie fizică,
antrenamente), conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive;
b) în perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a) a prezentului articol, sala și
terenul de sport pot fi date în folosinţă pentru deservirea cerinţelor de practicare a sporturilor,
în condiţiile stabilite de prezentul regulament.
ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT
Art.6 Administrarea internă şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a
activităţilor specifice sălii și terenului de sport se va face de către responsabilul catedrei de educație
fizică și sport, de profesorii de sport și administratorul de patrimoniu, în urma deciziei conducerii LTF.
Art.7 Toate activităţile desfăşurate în sala și terenul de sport vor fi coordonate şi controlate de
responsabilul catedrei de educație fizică și sport, iar în lipsa acestuia de personalul de pază și protecție.
Art.8 Persoana responsabilă cu administrarea internă a sălii și terenului de sport va răspunde de:
a) gestionarea inventarului sălii de sport;
b) folosirea eficientă şi în conformitate cu prezentul regulament a sălii, terenului, anexelor şi
materialelor din dotare;
c) respectarea programului de lucru şi a orarului în sala și terenul de sport;
d) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament de către utilizatori;
e) respectarea normelor de prevenire şi de stingere a incendiilor, a normelor de protecţia muncii;
f) menţinerea ordinii, curăţeniei în sală și pe terenul de sport cât şi în spaţiul interior sau exterior
aferent acestora: vestiare fete si baieţi, grupuri sanitare, anexe.
Art.9 Îndatoririle persoanei responsabile cu administrarea sălii și terenului de sport sunt:
a) asigurarea funcţionării sălii de sport, a anexelor, a materialelor, a aparatelor şi echipamentelor,
precum şi a mijloacelor din dotare;

b) întocmirea, afişarea şi verificarea respectării orarului sălii și terenului de sport;
c) asigurarea condiţiilor de protecţia muncii şi P.S.I;
d) publicarea către utilizatori a prevederilor normelor de protecţia muncii, P.S.I şi a celor
prevăzute de prezentul regulament;
e) constatarea producerii pagubelor şi stricăciunilor, identificarea autorilor şi solicitarea
remedierii acestora de către cei vinovaţi;
f) coordonarea şi controlul activităţii personalului de îngrijire şi de curăţenie.
CONDIŢII DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT
Art.10 Sala și terenul de sport pot fi utilizate, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea
activităţilor sportive de către preşcolarii şi elevii din LTF și foști elevi sau aparținători ai LTF, în
condițiile prezentului regulament.
Art.11 În sala de sport accesul se face numai cu încalțăminte special destinată acestui scop (adidas no
marking), curată și bine fixată.
Art.12 Lipsa totală sau parțială a echipamentului nu permite participarea elevului la ora de sport,
acesta fiind lăsat pe margine, consemnându-i-se nepaticiparea prin absență în catalog.
Art.13 Preşcolarii şi elevii LTF au acces în sală numai în prezenţa cadrului didactic. În aceste situaţii,
cadrele didactice şi antrenorii răspund de acţiunile şi faptele acestora.
Art.14 Foștii elevi sau aparținătorii LTF, au acces în sala de sport numai dacă au aprobările legale din
partea conducerii LTF.
Art.15 Utilizatorii, indiferent de statutul lor, sunt obligaţi:
a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită şi etică socială şi prevederile
prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul sălii și terenului de sport;
c) să folosească echipament curat şi adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport
(în acest scop pregătirea vestimentară se va face în vestiarele aferente);
d) să folosească sala și terenul de sport, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor, să nu
facă distrugeri si deteriorări;
e) să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizatori.
Art.16 (1) Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sala de sport şi anexele acesteia sunt STRICT
INTERZISE.
(2) De asemenea, se interzice consumul în incinta sălii de sport a produselor alimentare şi altor
produse cum ar fi gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chipsuri, sucuri, etc.
Art.17 Accesul persoanelor în stare de ebrietate în sala de sport şi anexele acesteia este strict interzis.
Art.18 Accesul preșcolarilor/elevilor în sala de sport se va face numai însoţit de către
profesor/educator/învățător.
Art.19 (1) Utilizatorii sălii vor răspunde de integritatea sălii şi a dotărilor aferente puse la dispoziţie
(aparate, materiale sportive, instalaţii, vestiare, etc.).
(2) Orice stricăciune din culpă se pedepseşte cu imputarea contravalorii obiectului stricat, deteriorat
sau distrus, în conformitate cu valoarea de inventar. La fel se va proceda şi cu contravaloarea
reparaţiei, după caz.
(3) În caz de abatere gravă de la prevederile prezentului regulament, persoanei vinovate i se poate
interzice accesul în sală pe o perioadă stabilită de conducerea LTF.
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