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REGULAMENT 

privind desfășurarea activităților în Sala 
de Sport a U.T.C.B 

 

Sala de Sport a Universității Tehnice de Construcții București, este destinată în principal 
asigurării logistice a activităților de educație fizică și sport desfășurate în cadrul planurilor 
de învățământ ale facultăților de către studenții universității, denumite în continuare 
activități de bază. în timpul rămas disponibil în afara activităților de bază, în sala de 
sport pot fi organizate activități şi jocuri sportive, antrenamente, fitness şi aerobic în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

 

I ACTIVITĂȚI DE BAZĂ 

 
Activitățile sportive de bază se desfășoară cu studenții, conform planurilor de 

învățământ precum și a programelor analitice-metodologice elaborate pe discipline 
sportive de către Departamentul de sport. 

 
Art. 1 La începerea activităților de sport, studenții pot opta în funcție de preferință pentru una 
din disciplinele: baschet, volei, handbal, tenis de masă, badminton, aerobic (pentru studente) 
şi fitness (pentru studenți –studente). 

 
Art. 2 Accesul în sală a studenților anilor I şi II care au activități sportive prevăzute în planurile 
de învățământ, se face conform orarelor stabilite de către facultăți, după consultarea Catedrei 
de sport. 

 
Art. 3 La începerea activităților de educație fizică, studenții vor lua la cunoștință și vor semna 
fișa personală, care conține principalele norme de securitate și de sănătate, precum și 
obligațiile personale și colective de suportare a eventualelor daune aduse 
sălii/echipamentelor în timpul desfășurării procesului didactic. 

 
Art. 4 Participarea la lecțiile de educație fizică se face obligatoriu cu echipamentul de sport 
personal (șort, tricou, trening și încălțăminte sport). 

 
Art. 5 În timpul orei de educație fizică, se pot desfășura simultan activități la mai multe 
discipline sportive, la care studenții au optat, în funcție de disponibilitățile sălii de sport. 

 

Art. 6 Departamentul de sport asigură pentru formațiile studențești, pe discipline sportive, 
cadre didactice de specialitate de îndrumare, care vor asigura de asemenea şi 
respectarea normelor de securitate și sănătate. 
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II ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE 
 

Activitățile  complementare  se  desfășoară  în  timpul  rămas  disponibil  după 
planificarea orelor didactice şi cuprind: 

a) Antrenamentele și meciurile echipelor sportive studențești ale universității, inclusiv 
campionatele interuniversitare oficiale; 

b) Activitățile sportive individuale extradidactice ale studenților universității; 

c) Activitățile sportive, de aerobic și fitness ale cadrelor didactice şi personalului 
administrativ al U.T.C.B. 

 
Art. 7 1) activitățile prevăzute la punctul II.a, se fac conform planificării catedrei de sport, 

sub îndrumarea cadrelor didactice  de specialitate  ale acesteia; meciurile echipelor 
studențeşti reprezentative ale universității precum şi campionatele interuniversitare se fac 
sub organizarea departamentului de sport cu aprobarea Colegiului Academic al U.T.C.B. 

 
2) Costurile de arbitraj în cazul campionatelor interuniversitare se suportă în mod egal de 
către competitori, în baza acordurilor dintre catedrele de sport sau cluburile sportive 
studențești implicate. 

 
Art. 8 1) Activitățile prevăzute la punctul II.b, se desfășoară pe discipline sportive, cu formați 

optimizate numeric şi conform planificării Catedrei de sport. 
 

2) Participarea studenților la activitățile sportive extradidactice se face prin înscriere la 
Departamentul de sport în limita locurilor disponibile şi cu prezentarea chitanței de plată a 
abonamentului lunar. 

 
Art. 9 1) Activitățile prevăzute la punctul II.c, se desfășoară pe formații şi discipline sportive 
optimizate numeric, sub organizarea și planificarea Catedrei de sport. 

 
2) Participarea personalului didactic și administrativ la activități se face în limita locurilor 
disponibile, prin înscriere la Departamentul de sport, cu prezentarea chitanței de plată a 
abonamentului lunar și a unei adeverințe eliberată de către medicul de familie, care certifică 
faptul că nu există probleme medicale care să împiedice desfășurarea activităților la 
disciplina sportivă la care s-a optat. 
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III ÎNCHIRIEREA LA TERȚI A  SĂLII DE SPORT 
 

După expirarea moratoriului Senatului U.T.C.B., care prevede suspendarea 
închirierii la terții a sălii de sport pentru anul universitar 2008/2009, sala de sport se poate 
închiria în limita capacităților disponibile, pentru desfășurarea de antrenamente sau competiții 
sportive ale unor cluburi sau asociații sportive, cu respectarea normelor prevăzute în prezentul 
regulament. 

 
Art. 10 Solicitările unor cluburi sau asociații sportive, pentru desfășurarea unor 
antrenamente sau competiții, se adresează în scris conducerii universității, având şi avizul 
de specialitate al Catedrei de sport a U.T.C.B., aviz care include și disponibilitatea sălii în 
perioada solicitată. 

 
Art. 11 1) După aprobarea de către Colegiul Academic a activităților conform Art. 10, clubul 
/asociația sportivă solicitantă, încheie cu Direcția Generală Administrativă un contract de 
închiriere a sălii, care conține atât suma corespunzătoare tarifului orar și numărului de ore, 
cât și o garanție de bună folosință, care se înapoiază beneficiarului în cazul în care nu au fost 
provocate daune. 

 
2) În cazul producerii de către utilizator a unor daune, se constituie o  comisie alcătuită de 
reprezentanți ai Direcției Tehnice, Direcției Generale Administrative, Catedrei de sport şi ai 
beneficiarului, care întocmesc un act de constatare a daunelor în expresie fizică şi valorică, 
sumele corespunzătoare reținându-se de la beneficiar prin formele financiare sau dupa caz, 
juridice existente. 

 
Art. 12 Holul Sălii de sport poate fi închiriat pentru organizarea de expoziții, activități 
promoționale și altele de acest tip. Cererea de închiriere se adresează conducerii 
universității, iar după aprobare se încheie un contract de închiriere, în condițiile prevăzute 
la Art. 11. 
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IV DISPOZIȚII FINALE ŞI TRANZITORII 
 

Art. 13 1) Accesul în sala de sport se face pentru toate categoriile de utilizatori pe baza 
unor legitimații care se prezintă la poarta de acces. 

 

2) Legitimațiile de acces se eliberează pe coduri de culori, cu notificarea perioadei 
calendaristice de acces, după cum urmează: 

 studenți în activități didactice – verde; 

 studenți membri ai echipelor reprezentative, în competiții și antrenamente-roșu; 

 studenți în activități individuale- galben ; 

 cadre didactice și personal administrativ – albastru 

3) Departamentul de sport a universității are obligația de a depune la postul de pază de la 
poarta de acces, tabele nominale cu participanții la activitățile 12.2. a, b, c, având aceleași 
coduri de culori ca și legitimațiile. 

 

4) Participanții la competiții sportive în regim de închiriere, acced în sală pe bază de tabel 
semnat de către organizator și vizat de către Departamentul de sport a U.T.C.B, un 
exemplar al acestuia fiind depus obligatoriu la postul de pază aflat la poarta de acces; pe 
timpul desfășurării competițiilor nu sunt admiși în sală suporteri ai celor două echipe; fac 
excepție membrii loturilor, oficialii cluburilor și alți invitați oficiali înscriși alături de membrii 
echipelor în tabelele de participare. 

 
Art. 14 Legitimațiile de acces se eliberează în funcție de activități lunar sau trimestrial 
și sunt netransmisibile; legitimațiile se eliberează de către Direcția Generală Administrativă, 
conform tabelelor întocmite de către Departamentul de sport, cu confirmarea achitării 
taxelor, după caz. 

 
Art. 15 participanții la activitățile 12.2 a, b și c semnează la începutul acestora o fișă de luare la 
cunoștință, conform Art. 3. 

 
Art. 16 Regimul de taxe pentru activitățile nedidactice se stabilește anual de către Senatul 
U.T.C.B. şi se achită la casieria universității. Cuantumul anual al acestor taxe este prezentat în 
Anexa 1, făcând parte integrantă din prezentul regulament. 

 
Art. 17 Departamentul de sport asigură pentru activitățile complementare II b şi II c cadre 
didactice de specialitate pentru îndrumarea metodologică a participanților, care vor fi 
remunerate legal. 

 
Art. 18 În timpul desfășurării tuturor tipurilor de activități, se vor asigura facilitățile 
administrative și de igienă (instalații sanitare, dușuri, vestiare etc) ; personalul administrativ 
implicat, dimensionat de către Departamentul de sport, corespunzător amploarei 
activităților și numărului de participanți, va fi, pentru activitățile complementare, remunerat în 
regim de ore suplimentare. 
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