
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJESTI 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Regulamentului de implementare a proiectului " Fără lacăte pe curtea 

școlii " ce are ca obiect accesul și modul de utilizare a curților ,a  terenurilor de sport  si a  

locurilor  de joaca în aer liber, aflate în administrarea/folosința unităților de învățământ 

preuniversitar de stat. 

 

Consiliul Local al comunei Blejesti, județul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara 

pe luna septembrie 2021, avand in vedere , 

-referatul de aprobare nr.6161/ 06.08.2021 al Primarului comunei Blejesti, în calitate de inițiator;  

-raportul de specialitate intocmit de inspector superior Compartiment Registru agricol, urbanism 

si viceprimarul comunei Blejesti , inregsitrat sub nr. 6162/06.08.2021 

- prevederile art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare,  

-prevederile  Legii nr. 69/2000 - Legii educaţiei fizice şi a sportului, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

-prevederile  Codului Civil .  

In temeiul, art.129 alin (1) , art.139 alin.(1) şi art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de implementare a proiectului " Fără lacăte pe curtea școlii " 

ce are ca obiect accesul și modul de utilizare a curților ,a terenurilor de sport, si a locurilor de 

joaca  în aer liber, aflate în administrarea/folosința unităților de învățământ preuniversitar de 

stat, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Primarul comunei Blejesti, viceprimarul comunei si Compartimentul registru agricol, 

Urbanism  și unitățile de învățământ vor asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

Art.3.Secretarul  comunei Blejesti judetul Teleorman, se va ocupa de comunicarea prezentei 

hotarari catre: 

 Institutia Prefectului judetului Teleorman, pentru verifica legalitatii; 

 primarul localitatii; 

 afisarea la avizierul unitatii, a Hotararii Consiliului Local ;  

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       Contrasemnează, 

 Dr Andrei Mirela                                SECRETAR 

GENERAL                                                                                                            

Burcea Adriana  

 Comuna Blejesti 



  Hotărâre Consiliul local nr. 51 /23 .09.2021 

Hotărârea a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Blejesti, în ședința de ordinară, din data de 

23.09.2021,  cu 13 voturi „pentru”,- voturi „împotrivă”,- „abţineri” , din totalul de 13 consilieri prezenți la 

ședință. 

 

Anexa la Hotararea  C.L. Blejesti  nr.      51   /23  septembrie   2021 

 

REGULAMENT-CADRU 

de implementare a proiectului " Fără lacăte pe curtea școlii " ce are ca obiect accesul și 

modul de utilizare a curților, a  terenurilor de sport si a locurilor de joaca , în aer liber, 

aflate în administrarea/folosința unităților de învățământ preuniveristar de stat.  
 

 

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE  

Art. 1 Regulamentul cadru privind accesul copiilor/elevilor în curțile,  pe terenurile de sport si la 

locurile de joaca în aer liber aflate în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, 

de pe raza comunei Blejesti , denumit în continuare "Regulament", cuprinde norme privind modul 

de utilizare a amenajărilor menționate, denumite in continuare „teren(uri) de sport”, „locuri de 

joaca” in baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Legii educației fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi compłetările ulterioare.  

Art. 2 Prezentul Regulament se aplică unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care dispun 

de curţi , terenuri de sport si locuri de joaca in aer liber .  

Art. 3 Respectarea Regulamentului-cadru este obligatorie pentru orice persoană care are acces în 

incinta unității de învățământ, cu mențiunea că accesul este permis doar în curtea școlii ,pe 

terenul de sport, si la locul de joaca amenajat , nu și înăuntrul clădirilor. Accesul este gratuit.  

Art. 4 Pe terenurile de sport se vor desfăşura numai activități cu caracter sportiv, prin activități cu 

caracter sportiv înțelegându-se activitatea fizică, desfăşurată individual, în grup sau pe echipe și 

menită să întărească condiția fizică a profesorilor, copiilor, elevilor, studenților, profesorilor sau 

practicată în scop recreativ.  

Art. 5 Este permis accesul gratuit în curţile, pe terenurile de sport si la locurile de joaca amenajate  

în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat profesorilor, copiilor, elevilor,  

denumiți în continuare "utilizatori" în vederea desfăşurării activităților sportive , de agrement si 

de recreere.  

Art. 6 a) Programul de acces în curţile , pe terenurile de sport si la locurile de joaca în aer liber, în 

timpul vacanţelor şcolare şi în zilele de sfârşit de săptămână pe parcursul anului şcolar, în care nu 

au loc cursuri şcolare, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară activităţi precum examene, 

olimpiade / competiții sportive sau festivităţi, este zilnic, în intervalele orare 08.30-13.00 si 

16.30– 22:00 cu restrângerea acestuia în funcţie de anotimp, astfel încât activităţile sportive să se 

desfăşoare în condiţii de lumină naturală.  

b. Programul de acces în curţile , pe terenurile de sport si locurile de joaca în aer liber în zilele din 

timpul anului şcolar în care au loc cursuri școlare, precum și în zilele în care se desfăşoară 

activităţi precum examene, olimpiade sau festivităţi, este până la ora 22:00 cu restrângerea 

acestuia în funcţie de  anotimp astfel încât activităţile sportive să se desfăşoare în condiţii de 

lumină naturală şi va începe după încheierea orelor de curs, a examenelor, olimpiadelor, 

competiții sportive sau festivităţilor.  

c. Programul de acces în curţile școlilor, pe terenurile de sport si locurile de joaca  se va afişa  la 

loc vizibil în exteriorul unității, orice modificare a acestuia fiind de asemenea afișată în aceleaşi 



condiții. De asemenea, acest program va fi publicat online, pe paginile de rețele sociale și pagina 

web a instituției primariei comunei Blejesti.  

 

CAP. II - DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR  

Art. 7 Drepturile utilizatorilor:  

a. Accesul gratuit în curțile ,pe terenurile de sport si la locurile de joaca în aer liber ale unităților 

de învățământ preuniversitar de stat;  

b. Utilizatorii pot fi însoțiți de aparținători (părinți, bunici, frați etc). Aparținătorul poate la rândul 

său sa fie însoțit de alți membri ai familiei (minori). Aparţinătorul major răspunde de acțiunile şi 

faptele minorilor, potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil.  

Art. 8 Obligaţiile utilizatorilor:  

a) Utilizatorul cu vârsta sub 10 ani va fi însoțit obligatoriu de un aparținător (părinți, bunici, frați 

majori, etc), pentru supravegherea minorului. Aparținătorul poate la rândul său sa fie însoțit de 

alți membri ai familiei (minori). În aceste situații aparținătorul răspunde de acțiunile şi faptele 

minorilor potrivit art. 1372 - 1374 din Codul civil;doar alături de utilizator  

b) Aparținătorul însoţitor are dreptul de a participa sau interveni în desfăşurarea activităților 

sportive;  

c) Să folosească terenurile de sport si locurile de joaca  din curtea școlii numai pentru a practica 

sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente. Este interzisă orice 
altă activitate; 

d) Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice, substanţe stupefiante pe terenul de sport, locul 

de joaca  sau în imediata lui vecinătate. Această obligație este opozabilă și aparţinătorilor 

copiilor/elevilor.  

 

În situația în care persoanele care însoțesc minorul se află în stare de ebrietate, sub influența 

substanțelor psihotrope, au un comportament care lezează opinia publică sau pătrund cu țigări 

aprinse în incinta unității de învățământ, aceştia sunt invitați să părăsească incinta sau accesul le 

este strict interzis;  

e) Să nu arunce ambalaje, deșeuri, hartii, sticle, tigari, seminte și în genere gunoi în alte locuri 

decât cele special amenajate 

f) Să păstreze curăţenia.  

g)Folosirea echipamentului sportiv mai sus menţionat si a locului de joaca se face pe răspunderea 

aparţinătorului minorului.  

i) Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor , trotinetelor electrice si 

neelectrice si al bicicletelor este strict interzis în incinta unităților de învățământ; este permisă în 
incintă parcarea bicicletelor și trotinetelor electrice a utilizatorilor pe perioada activităţii sportive.  

j) Instalațiile și echipamentele destinate activității de educație fizică și sport aflate în curțile , 

terenurile de sport si  locurilor de joaca , vor putea fi folosite conform normelor de utilizare 
afișate la loc vizibil de către conducerea unității de învățământ si a primariei ;  

k) Să respecte regulile de conduită sportivă, respectiv:  

 

i. nu se va intra peste cei care deja folosesc terenul de sport;  

ii. se vor folosi doar echipamente adecvate activităților sportive;  

iii. se vor respecta regulile de fair play;  

iv. vor atenţiona organele de conducere ale unitatilor de invatamant si ale administratiei publice 

locale despre eventualele incidente sau despre deteriorarea echipamentelor sportive;  

v. nu vor fi purtate obiecte de ornament (inele, lanțuri, etc) sau alte obiecte de ornament care pot 

provoca leziuni  



l) Să respecte ordinea și liniștea publică;  

m) Să respecte strict orarul afișat;  

n) Utilizatorul trebuie să poarte haine și echipament sportiv potrivit activității desfășurate și 
anotimpului;  

o) Obligația de a părăsi toate spațiile și terenurile de sport aparținând unităților de învățământ la 

sfârşitul programului de utilizare, sau în cazul în care sunt somați în acest sens de către 

reprezentantul unității de învățământ sau de reprezentanții Poliției , ca urmare a nerespectării 

obligațiilor de mai sus;  

p) Accesul utilizatorilor la bazele sportive si la locurile de joaca ,ce formează obiectul prezentei 

hotărâri se face pe propria răspundere a părinților / reprezentanților legali ai copiilor / elevilor.  

 

CAP. III - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UNITĂȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Art. 9 Unităţile de învăţământ au următoarele drepturi:  

a). Fiecare unitate de învăţământ preuniversitar are dreptul de a-şi stabili un regulament propriu 

de implementare a prezentului Regulament cu introducerea de noi reglementări specifice unităţii 

de învăţământ fără însă a nesocoti prezentele reglementări.  

b). Unitatea de învăţământ, alaturi de conducerea primariei pot  limita / îngrădi accesul la curtea 

şcoli şi/ sau terenurile de sport/ locurile de joaca ,  în aer liber dacă aceasta este în renovare şi 

astfel integritatea fizică a utilizatorilor şi aparţinătorilor lor este pusă în pericol.  

c). Pot organiza activități sportive împreună cu alte unități de învățământ sau organizații pentru 

sporirea gradului de atractivitate a curților și terenurilor de sport în aer liber;  

d). Dreptul de a nu pune la dispoziție utilizatorilor articole și materiale didactice specifice, 

aceasta fiind în sarcina copiilor sau a însoțitorilor acestora;  

e). Evacuarea imediată a utilizatorilor și a însoțitorilor acestora dacă aceştia nu respectă întocmai 

prezentul Regulament sau dacă folosesc spațiul în alte scopuri decât cele sportive. În acest sens,  

va solicita părăsirea incintei unității de învățământ; în caz contrar, acesta va sesiza Poliția sau alte 

organe abilitate.  

f). Evacuarea însoțitorului dacă acesta este în stare de ebrietate, consumă băuturi alcoolice sau 

substanțe psihotrope, fumează sau are un comportament care lezează opinia publică sau 

deranjează pe ceilalți utilizatori ai curților , a terenurilor de sport si a locurilor de joaca ;  

 

Art. 10 Obligațiile unităţilor de învăţământ:  

a). În termen de 30 de zile de la informarea primită din partea Primărieicomunei Blejesti prin 

Compartimentul  de specialitate cu privire la adoptarea prezentei hotărâri și la includerea unității 

de învățământ în proiectul de deschidere a curţilor unităților de învățământ, conducerea unității 

respective se va ocupa de ducerea la îndeplinire a hotărârii și de aplicarea prezentului 

Regulament.  

b). Programul de funcționare va fi afișat în mod vizibil pentru publicul larg pentru a putea fi adus 

la cunoștintă utilizatorilor curților , a terenurilor de sport , a locurilor de joaca , aflate în aer liber 

din unitatea de învățământ respectivă. De asemenea, acest Regulament va fi publicat online pe 

paginile de rețele sociale și pagina web a instituției.  

 

CAP IV - SANCȚIUNI  

Art. 11 Distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport si locurilor 

de joaca atrag după sine suportarea cheltuielilor de reparatii / înlocuire a dotărilor, 

echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport care au suferit distrugeri si consecințele 

prevăzute de reglementările legislației în vigoare.  

Art. 12 Limitarea sau îngrădirea accesului gratuit al utilizatorilor care respectă obligaţiile 

prevăzute de art. 8 al prezentului Regulament, la curţile şi terenurile de sport în aer liber ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local al comunei 



Blejesti , constituie contravenţie şi se sancţionează conform normelor in vigoare de către agenţii 

constatatori ai Poliţiei.  

 

CAP. V - DISPOZIȚII FINALE  

Art. 13Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință 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 legislației în vigoare 

 

Presedinte sedinta  , 

Dr Andrei mirela  

Contrasemneaza pentru  legalitate,  

Secretar general Burcea Adriana  

 


