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ANEXA

la REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE        

COLEGIUL NAȚIONAL ”DOAMNA STANCA” 

 

 

 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE ŞI DE ORDINE INTERIOARĂ  A  

SĂLII DE SPORT 

CNDS 

 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 08.09.2022 

 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. Regulamentul de funcţionare şi de ordine interioară al Sălii de sport din incinta CNDS, 

denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea Sălii de sport 

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: 

- membrii comisiei metodice de educație fizică și sport, personalul angajat al CSS, personalul care 

închiriază sala, pentru personalul de îngrijire şi de curăţenie, pentru profesori, elevi, părinţi, şi orice 

alte persoane care vin în contact cu sala de sport. 

 

Art.3. Sala de sport face parte din domeniul public al Consiliului Local al Municipiului, fiind în 

administrarea CA al CNDS. 

 

Art.4. (1) Sala de sport este destinată în principal asigurării logistice a activităţilor de educaţie fizică 

şi sport, pentru elevii CNDS 

(2) În sala de sport se pot practica următoarele sporturi: handbal, volei, baschet, dans               sportiv, 

tenis de masa, fotbal. 

 

Art.5. Obiectivele funcţionării sălii de sport sunt: 

a) deservirea CNDS, în realizarea procesului didactic (ore de educaţie fizică, antrenamente), 

conform unui orar prestabilit, precum şi desfăşurarea unor competiţii sportive de interes 

local/național. 
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In perioadele rămase neacoperite de activităţile menţionate la lit. a) a prezentului articol, sala 

de sport poate fi dată în folosinţă pentru deservirea cerinţelor de practicare a sporturilor  

 

 

CAPITOLUL II – ADMINISTRAREA SĂLII DE SPORT 

 

Art.6. Administrarea internă şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii 

a activităţilor specifice sălii 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 CNDS. 

 

Art.7. Toate activităţile desfăşurate în sala de sport vor fi coordonate şi controlate de responsabilul 

catedrei de educație fizică și sport, împuternicit prin dispoziţia Directorului unităţii de învăţământ. 

Resposabilul comisiei metodice de educație fizică și sport este persoana responsabilă cu 

administrarea internă a sălii de sport. 

Art.8. Persoana responsabilă cu administrarea internă a sălii de sport va răspunde de: 

a) gestionarea inventarului sălii de sport; 

b) folosirea eficientă şi în conformitate cu prezentul regulament a sălii, anexelor şi materialelor din 

dotare; 

c) respectarea programului de lucru şi a orarului în sala 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) completarea la timp a documentaţiei sălii (orarul sălii, registrul de evidenţă, inventarul sălii, 

procesele verbale de predare – primire, fişele de protecţia muncii şi P.S.I, alte documente în 

conformitate cu legislaţia în vigoare); 

g) menţinerea ordinei, curăţeniei, atât in sala de sport cât şi a spaţiului exterior aferent acesteia: 

vestiare fete si baieţi, grupuri sanitare, anexe. 

 

Art.9. Îndatoririle persoanei responsabile cu administrarea sălii 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 respectarea orarului sălii care prealabil este vizat şi aprobat de 

Directorul  unităţii de învăţământ; 

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) completarea la timp a documentelor prevăzute la art.8, lit. f din regulament; 
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g) coordonarea şi controlul activităţii personalului de îngrijire şi de curăţenie; 

h) participarea activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii sportive la care 

este           solicitat de către conducerea CNDS

i) participarea la elaborarea bugetului alocat pentru dezvoltarea, funcţionarea şi întreţinerea 

sălii de sport; 

j) seriozitate faţă de locul de muncă; 

k) interesul pentru o muncă de calitate; 

l) verifică zilnic starea tehnică a instalaţiilor de apă, canalizare, de iluminat, a instalaţiilor şi 

echipamentelor de încălzire; 

m) alte atribuţii cu care este însărcinat verbal sau în scris de conducerea Colegiului 

Art.10. Programul de lucru al administratorului sălii de sport este conform fişei postului şi a orarului 

de funcţionare. 

  Art.11. În absenţa administratorului intern al sălii de sport (in cazul concediului de odihna sau 

concediului de boală) se va desemna în scris o altă persoană responsabilă de funcţionarea sălii de 

sport, de către conducereaCNDS.  

 

 

CAPITOLUL III – ORARUL DE FUNCŢIONARE A SĂLII DE SPORT 

 

Art. 12. Orarul de funcţionare a sălii de sport va fi întocmit anual, de către conducerea CNDS, cu 

aprobarea CA, prin comun acord cu solicitanţii şi va fi afişat. La întocmirea orarului se vor lua în 

considerare următoarele: 

a) sala de sport va funcţiona zilnic după programul stabilit de conducerea şcolii; 

b) programarea competiţiilor sportive şcolare cu caracter local. 

c) în zilele de şcoală, în mod prioritar se vor desfăşura orele de educaţie fizică şi activităţi sportive 

şcolare, conform orarului prestabilit de conducerea scolii. 

d) cadrele didactice şi antrenorii care desfăşoară activităţi în sala de sport, pe perioada activităţii 

răspund de: păstrarea funcţionalităţii sălii, a anexelor, a aparatelor şi mijloacelor din dotare, de 

curăţenie, de integritatea instalaţiilor, de respectarea de către elevi şi sportivi a prevederilor 

prezentului regulament, a normelor legale în vigoare, de etică şi conduită socială; 

e) în orele rămase neacoperite de activităţile prevăzute la lit. b, c, d ale prezentului articol, sala de 

sport şi anexele se pot da în folosinţă pentru practicarea activităţilor sportive prevăzute la art. 4 alin. 

(2) din prezentul regulament, activităţi pentru care se vor percepe taxe de utilizare. Aceste activităţi 

se vor programa în zilele de luni – vineri, între orele 16,00 – 21,30. 

 

Art.13. Modificarea orarului, sau reprogramarea unor activităţi se pot realiza cu condiţia neafectării 

altor activităţi programate în prealabil. În cazul în care sala de sport este folosită pentru desfăşurarea 

unor manifestări cu caracter competiţional, toate celelalte activităţi se anulează, urmând a fi 
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reprogramate ulterior, de comun acord. 

Art.14. Orarul de funcţionare stabilit şi afişat are caracter obligatoriu şi trebuie respectat de către 

utilizatori, indiferent de statutul lor; 
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CAPITOLUL IV – CONDIŢII DE UTILIZARE A SĂLII DE SPORT 

 

Art.15. Sala de sport poate fi utilizată, conform orarului de funcţionare, pentru desfăşurarea 

activităţilor sportive de către următoarele persoane: 

a) elevii din sistemul de învăţământ şi de educaţie; 

b) sportivii asociaţiilor şi cluburilor sportive înregistrate; 

c) asociaţii nonguvernamentale; 

d) persoane private; 

 

Art.16. Utilizatorii prevăzuţi la art. 15, lit. a şi b, au acces în sală numai în prezenţa cadrului 

didactic sau antrenorului. În aceste situaţii, cadrele didactice şi antrenorii răspund de acţiunile 

şi faptele acestora. 

Utilizatorii prevăzuţi la art. 15, lit. c , precum şi sportivii asociaţiilor/cluburilor sportive care sunt 

din exteriorul unităţii de învăţământ, au acces în sală numai dacă au aprobările legale din partea 

conducerii CNDS. Solicitanţii prevăzuţi la art. 15, lit.b), c) și d) vor întocmi un tabel nominal cu 

membrii echipelor care vor participa la activităţile sportive (maxim 20 de persoane). 

Art.17. 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; 

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, anexele şi dotările în conformitate cu destinaţia lor, să nu facă distrugeri 

si deteriorări; 

e) să nu perturbe activităţile celorlalţi utilizatori. 

 

Art.18. (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 etc. 

 

Art.19. Accesul persoanelor în stare de ebrietate în sala de sport şi anexele acesteia este strict interzis. 

 

Art.20. Accesul elevilor în sala de sport se va face numai însoţit de către profesor/ antrenor. 

 

Art.21. (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 
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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 CNDS . 

În acest sens, se va întocmi un proces verbal care se va afişa la intrarea în sală. 

 

(4) În situația în care  un contract de închiriere a sălii nu a fost onorat din punct de vedere 

financiar,    persoanei/ organizației vinovate î se interzice accesul pe viitor în sală.  În acest sens 

va fi consultat CA al CNDS și interdicția va fi adusă la cunoștința  persoanei/ organizației 

respective.  

 

 

CAPITOLUL V - Accesul regulamentar al elevilor în sala de sport 

 

Art.22   In cazul in care exista 1 sau 2 elevi la nivelul unei clase, fără echipament sportiv- adidași, 

aceştia sunt predaţi, de către profesorul de educaţie fizică, profesorului de serviciu care le va atribui 

activități în folosul şcolii, la recomandarea acestuia. Se vor opera absentele in catalog clasei, zilnic. 

Art.23 In cazul in care exista un numar de 3 -10 elevi fără echipament sportiv complet, profesorul 

de educaţie fizică permite accesul acestora in sală, dar fara incalţările de stradă, protejaţi de botoşi 

sau în ciorapi. Aceştia vor primi sarcini organizatorice, sub directa supraveghere a profesorului de 

educatie fizica, cu sprijinul personalului de întreţinere repartizat la sala. 

 

Art.24 În cazul in care exista mai mult de 10 elevi fără echipament sportiv complet, conform Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 , Art. 63, alin. (1) , punctul e) “ În învăţământul preuniversitar, 

formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează: clasa cuprinde 

în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30”, ora didactică nu se poate 

efectua. Colectivul clasei , sub directa coordonare a profesorului de educatie fizica, desfasoara 

activitati în folosul școlii, in curtea unității școlare, in incinta acesteia şi in sala de sport. Se vor opera 

absenţe nemotivate in catalogul clasei. Elevii cu echipament sportiv vor fi apreciati in plus, la 

latitudinea profesorului, la urmatoarele probe, neavand absenţa. 
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CAPITOLUL VI– DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.25. Prezentul regulament intră în vigoare o dată cu aprobarea lui prin hotărâre a Consiliului de 

Administraţie a CNDS: Orice abatere de la prezentul regulament se sanctioneaza conform legii : 

pentru elevi, conform Ordinului ME nr. 4183/2022 –privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) si 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNDS, pentru  profesori, conform Legii educatiei 

nr 1/2011 . 

 

Art.26. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar prin 

hotărârea Consiliului de Administraţie a CNDS şi va face parte integrantă din prezentul regulament. 

Art.27. Prezentul regulament se va afişa în sala de sport, şi va fi postat pe site –ul CNDS. 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Drăgoiu Corina Viorica
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