
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Clubul Sportiv Şcolar Ilfov 
ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGBY, SAH, TENIS DE MASA 

Nr.1091/17.09.2019 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 
/ 

/, J, 

V 
Prezentul Regulament de Organizare si functionare a fost întocmit pe baza Regulamentului de organizare si functionare 

a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar nr.5570/ 2011, Anexa la ordinul ministrului educatie 

nationale nr.5079/ 31.08.2016 , Legea nr.1 a Educatiei Nationale publicata in Monitorul Oficial al României partea I 

nr.18 din 10 ianuarie 2011, Art.242 din Legea nr.53/ 2003 - Codul Muncii.Prezentul regulament a fost dezbatut si avizat 

in Consiliul Profesoral din 12.09.2019. Regulamentul de Organizare si functionare a fost aprobat in Consiliul de 

Administratie din data de 16.09.2019. 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 - Regulamentul de Organizare si Functionare cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în cadrul Clubului Sportiv Scalar Ilfov. 

Art.2- Conducerea Clubului Sportiv Scalar Ilfov va aduce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament . 

Art.3 - Respectarea R.O.F este obligatorie pentru directori, personalul didactic, personalul didactic auxiliar, 

nedidactic, medical, sportivi şi părinţi/tutori care vin in contact cu unitatea de invăţămant . 

- Anual, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea Regulamentului de Organizare si 

functiona re, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi actualizările. 

- După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează 
la secretariatul unităţii . Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a 
elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează la avizier şi, după caz, 

r- pe site-ul unităţii. 

Art.4 -a) Clubul Sportiv Scalar Ilfov functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, politice sau 

religioase. 

- b) ln incinta Clubului Sportiv Scalar Ilfov sunt interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni 

politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si prozelitism religios, precum si 

orice forma de activitate care incalca normele de conduita morala si convietuire sociala, care pun in pericol 

sanatatea si integritatea fizica si psihica a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si 

administrativ/nedidactic. 

/ 
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Art.5 - Personalul unitatii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevilor sportivi majori îşi vor asuma, prin 

semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. 

Art.6 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Scalar Ilfov poate fi revizuit anual, în 

termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile 

pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se depun în scris şi se 

înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat 

regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul regulament. 

Art.7 - Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii este obligatorie. 

Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ constituie abatere şi se 

sancţionează conform prevederilor legale. 

Art.8 - Regulamentul intern al unităţii conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din Legea nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de 

muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie, după consultarea reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate la federaţiile sindicale 

r-..,, reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar 

ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMANT 

Art. 9 -- Clubul Sportiv Scolar Ilfov este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, adică are cod fiscal, 

buget propriu, conturi în Trezorerie si întocmeste situatii financiare şi deţine denumire, firmă, ştampilă, 

sigiliu şi alte însemne proprii. 

Art. 10 - Clubul Sportiv Scalar Ilfov este de nivel liceal, iar personalitatea juridică aparţine unităţii 
de învăţământ în care funcţionează. 
Art. 11 - Clubul Sportiv Scolar Ilfov are rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în activitatea 
sportivă de performanţă la urmatoarele discipline: ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, SAH, 
TENIS DE MASA, RUGBY 
Art. 12 - Clubul Sportiv Scalar Ilfov îşi organizează şi îsi desfăşoară activitatea pe baza planului
cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a prezentului 
regulament. 
Art. 13 - (1) Clubul Sportiv Scolar Ilfov participă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi 

internaţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei Nationale, Ministerul 
Tineretului şi Sportului, al Federaţiilor Sportive Naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu şi 
al altor structuri sportive. 

(2) Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, clubul s-a înscris in 
Registrul sportiv şi s-a afiliat la Federaţiile Sportive Naţionale. 
Art.14 - (1) Clubul Sportiv Scolar Ilfov are în structură secţii pe discipline sportive, organizate pe 
grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă) 

(2) Clubul Sportiv Scalar Ilfov îşi poate infiinta prin actiune judecatoreasca/ hotararea 
instantei competente disciplina sportiva. 

(3) Clubul Sportiv Scolar Ilfov îşi poate organiza secţii/grupe pe discipline sportive şi în 
alte locatii dinjudetul Ilfov, nu doar în orasul unde îsi are sediul. 
Art.15 - ln vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, Clubul Sportiv Scalar Ilfov 

şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
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Art.16 - Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă 

unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. lnscrierea se face în urma unei solicitări 

scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie 

al unităţii la care se solicită înscrierea. 

MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Dispozitii generale 

Art.17 (1) Managementul unităţii este asigurat în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Clubul Sportiv Scolar Ilfov este condus de consiliul de administraţie si de director. 

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii se consultă, după caz, cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, 

consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor si autorităţile 

administraţiei publice locale. 

(4) Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Clubul Sportiv Scolar Ilfov se asigură, la cererea 

directorului, de către inspectoraul şcolar, prin consilierul juridic. 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

Art.18 (1) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii. 

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie. 

Art.19 (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii-sportivi, 

preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al 

elevilor, care are statut de observator. 

(3) Reprezentantul elevilor din Clubul Sportiv Scolar Ilfov participă la toate şedinţele consiliului de 

administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului 

reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 
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DIRECTORUL 

Art.20 (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii, în conformitate cu legislaţia privind 

învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii, precum şi cu prevederile 

prezentului regulament. 

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, 

susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management 

educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după 

promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu inspectorul 

şcolar genera I. 

(4) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 

preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 

consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri, 

în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu 

acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, 

inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. 

(6) ln cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unitate, conducerea interimară 

este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru 

didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în 

baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului 

profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

Art.21 (1) ln exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local; 

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii; 

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 
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h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în 

faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau conducerii asociaţiei de 

părinţi; raportul este adus la cunoştinţa inspectoratului şcolar. 

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii; 

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea 

personalului; 

e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister. 

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de 

administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru 

educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul 

informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic 

auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii 

sefi de catedra; 

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor din 

cadrul unităţii de învăţământ; 
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din unitatea de învăţământ; 

i) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor 

activităţilor, care se desfăşoară în unitate şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; 

j) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 

programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

k) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 

instructiv-educativ, prin verificarea documentelor si prin asistenţe la ore; 

I) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 

m) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii; 

n) aprobă asistenţa la orele a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare; 

o) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de 

la programul de lucru; 

p) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii; 

r) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 

s) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

t) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea,anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, 

precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi 

gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

u) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către 

reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, 

precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

învăţământ au acces neîngrădit în unitate. 

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi 

orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 

{6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitate, în conformitate cu prevederile legale. 

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al consiliului de 

administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora . Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

Art. 22. ln exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, 

directorul emite decizii şi note de serviciu . 
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Art. 23. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, de regulamentul 

intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general. 

TIPUL SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 

Art. 24. Pentru optimizarea managementului unităţ i i, conducerea acesteia elaborează documente 

manageriale, astfel: 

a) documente de diagnoză; 

b) documente de prognoză; 

c) documente de evidenţă. 

Art. 25 (1) Documentele de diagnoză ale unităţii sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate ; 

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii . 

(2) Conducerea unităţii poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de 

interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale . 

Art. 26 (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct. 

(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 

propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor. 

(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în 

şedinţa Consiliului profesoral. 

Art. 27 Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ 

sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care conţin informaţii de interes public. 

Art. 28 Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi 

se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 29 . (1) Documentele de prognoză ale unităţii realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei 

anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională; 

b) planul operaţional al unităţii ; 
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c) planul managerial (pe an şcolar); 

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului 

unităţii. 

Art. 30 (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei - cinci ani. Acesta 

conţine: 

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu 

comunitatea locală şi organigramă; 

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT} şi analiza mediului extern (de tip 

PESTE); 

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, 

termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. 

(2) Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se 

aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 31 (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către 

director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului 

şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la 

perioada anului şcolar respectiv . 

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 

consiliul de administraţie. 

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu 

planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

Art. 32 Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an 

şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul operaţional se 

dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 33 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau 

dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul 

de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, 

termenele, precum şi alte componente . 

Art. 34 Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii; 
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c) schema orară a unităţii; 

d) planul de şcolarizare; 

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 

PERSONALUL UNITATII 

Dispozitii generale 

Art. 35. (1) ln cadrul Clubului Sportiv Scolar Ilfov personalul este format din personal didactic de conducere, 

didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unitate se face 

conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unitate se realizează 

prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea, prin reprezentantul său legal. 

Art. 36 (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare. 

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute 

pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă 

cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil. 

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 

afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi 

salariaţi din unitate. 

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum 

şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, 

pe parcursul desfăşurării activităţilor. 
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(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice 

de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art. 37 (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii 

şi prin proiectul de încadrare al unităţi. 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 

consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 

structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 

consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ . 

Art. 38 Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de 

lucru pe ramuri de sport, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului 

regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde prevederi specifice 

referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor. 

Art. 39 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află 

în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii. 

Art. 40 La nivelul unităţi funcţionează următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, 

financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

PERSONALUL DIDACTIC 

Art. 41 Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele 

colective de muncă aplicabile. 

Art. 42 Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat 

medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii. 

Art. 43 Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii. 

Art. 44 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau calitatea 

prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi sau de la 

reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform 

legii. 
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PERSONALUL NEDIDACTIC 

Art. 45 (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate de 

director. Consiliul de administraţie al unităţii de aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele 

concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în unitate se face de către director, cu aprobarea consiliului de 

administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă . 

Art. 46 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit 

nevoilor unităţii şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii. 

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire în 

funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor 

sectoare. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele 

necesare unităţii. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea 

periodică a elementelor bazei materiale a unităţii, în vederea asigurării securităţii 

copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art. 47 (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă 

aplicabile . 

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unitate, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

Art. 48 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la 

începutul anului şcolar . 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea unităţii va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării 

conform fişei specifice. 
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RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN UNITATEA 

Art. 49 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. SO Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul 

muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Consiliul profesoral 

Art. 51(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de 

instruire practică dintr-o unitate. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau 

la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate 

şedinţele consiliilor profesorale din unitate si are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral 

din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. 

Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral unde are norma de bază se consideră abatere 

disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 

total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în 

unitate. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total 

al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii, 

precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul 

şedinţei. 

(6) Directorul unităţii numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul 

profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului 

profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi 

ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi 
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ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 

procesul-verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 

procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează . Pe ultima pagină, directorul unităţii 

semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale 

cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii. 

Art. 52 . - Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitate, care 

se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau 

modificări ale acestora; 

e) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor sportivi care săvârşesc abateri, potrivit 

prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii; 

f) propune acordarea recompenselor pentru elevi sportivi şi pentru personalul didactic din unitate, conform 

reglementărilor în vig oa re; 

g) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare 

consiliului de administraţie; 

h) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

i) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii, în baza cărora se stabileşte calificativul 

anual; 

j) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de 

merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate 

de acesta; 

k) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice; 
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I) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului" personalului 

didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitate dezbate şi 

avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii; 

m) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte 

normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului 

naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

n) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitate şi propune 

consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 

o) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în 

condiţiile legii; 

p) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte 

atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii, conform legii. 

Art. 53 Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 

Catedrele/Comisiile metodice 

Art. 54 (1) ln cadrul unităţi, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline 

de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 

(2) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul 

comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al unităţii. 

(3) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului ori a membrilor acesteia. 

(4) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea 

responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este aprobată de directorul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 55 Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unitatii 

şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii 

standardelor naţionale; 
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b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 

curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor 

educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are obligaţia de a completa 

condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs; 

h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 

i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru 

examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

I) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 

m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu; 

n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii. 

Art.56.Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi completează 

dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, 

elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după 

consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii); 

b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de 

responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 

e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ; 
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f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea 
directorului; 

g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în 

consiliul profesoral; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare . 

Comisiile din unităţile de învăţământ 

Art. 57 (1) La nivelul unităţi funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii; 

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile 

cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de unitate prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii. 

Art.58 (1) Comisiile de la nivelul unităţii îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de 

directorul unităţii de învăţământ . 
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(2) Activitatea comisiilor din unitate şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 

reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii. 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Compartimentul secretariat 

Art. 59 (1) Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar-şef, secretar şi informatician. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau 

alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

Art. 60 Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii; 

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către 

autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă 

a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în 

baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

e} completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la 

situaţia elevilor şi a statelor de funcţii; 

f) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de 

păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare" , aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

g) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în 

situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 

h) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în 

vigoare sau fişei postului; 

i) întocmirea statelor de personal; 
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j) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii; 

k) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

I) gestionarea corespondenţei unităţii; 

m) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

n) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de 

muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Art. 61(1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind 

responsabil cu siguranţa acestora. 

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor de grupa 

(3) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, 

şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii, cu acordul prealabil al 

personalului solicitat. 

(4) Se inţerzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror 

acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. 

Serviciul financiar 

Organizare şi responsabilităţi 

Art.62 (l)Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii în care sunt realizate: 

fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, 

precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în 

vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii 

şi de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei 

prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil". 

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 63 Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii; 

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie; 

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi 

contractelor colective de muncă aplicabile; 
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d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul unităţii şi 

înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de 

câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 

bugetul local şi faţă de terţi; 

k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

I) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, prin 

ca re se angajează fondurile unităţii; 

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie; 

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de 

administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Management financiar 

Art.64 (1) lntreaga activitate financiară a unităţii se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

(2) Activitatea financiară a unităţii se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

Art. 65 Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de 

achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de 

cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 66 (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administraţie. 
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Compartimentul administrativ 

Organizare şi responsabilităţi 

Art.67 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde 

personalul nedidactic al unităţii . 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţi i. 

Art.68 Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii : 

a) gestionarea bazei materiale; 

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii , şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi 

gospodărire a unităţii de învăţământ; 

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii; 

e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului; 

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la ex istenţa , utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi 

prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

g) evidenţa consumului de materiale; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii privind sănătatea şi securitatea în 

muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de 

administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa . 

Management administrativ 

Art.69 Evidenţa , organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare 

referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţ i i se realizează în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art.70.(1) Inventarierea bunurilor unităţii se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia 

directorului. 

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii se supun 

aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în 

baza solicitării compartimentelor funcţionale. 
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Art.71 Bunurile aflate în proprietatea unităţii sunt administrate de către consiliul de administraţie. 

Art.72 Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii, pot fi 

închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie . 

Elevii - sportivi 

Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi - sportivi 

Art.73 În Clubul Sportiv Scalar Ilfov îşi desfăşoară activitatea elevii selecţionaţi pe baza criteriilor şi 
normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia . 

Art.74 (1) Modalităţile de selecţie , de pregătire şi obiectivele de performanţă ale grupelor/elevilor 
sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate de 
consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 

(2) Clubul Sportiv Scalar Ilfov selecţionează elevii din toate unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive. 

(3) Selecţionarea elevilor are caracter permanent şi se desfăşoară pe parcursul anului şcolar. 
(4) Înscrierea elevilor se face pe bază de cerere individuală si a Cotractului Educational. 

Art.75(1) Elevii sportivi selecţionaţi pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza 
localităţii/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv. 

(2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii 
unităţii de învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali. 
Art.76 (1) Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilor-cadru şi 
a programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei Nationale. 
Cercetării , Tineretului şi Sportului . 

(2) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi rămân valabile ca nivel 
de pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovaţi , transferaţi ori s-au 
retras din activitatea sportivă . 

(3) Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an şcolar cu elevi sportivi din 
grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi 
de la alte unităţi de învăţământ. 
Art.77 Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului şcolar, inclusiv în vacanţele 
şcolare , şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor sportive. 
Art.78 (1) Unitatea poate organiza semicantonamente, cantonamente şi tabere de pregătire sportivă, 
în ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot parcursul anului 
calendaristic. 

(2) Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă şi participare la competiţii, personalul de 
predare şi personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiază de toate drepturile 
pe care le au elevii sportivi, precum ş i de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii şi de 
contractele de muncă aplicabile. 
Art.79 (1) Profesori / Antrenori au obligaţia de a colabora permanent atât cu şcoala de unde sunt 
selecţionaţi elevii sportivi , cât şi cu părinţii sau susţinătorii legali ai acestora. 

(2) Conducerile unităţilor de învăţământ, învăţătorii ş i profesorii de educaţie fizică şi sport 
au datoria de a sprijini activitatea de selecţie a elevilor pentru cluburile sportive şcolare. 

(3) În vederea participării elevilor sportivi la acţiuni de pregătire şi la competiţii interne şi 
internaţionale , organizate în timpul anului şcolar, conducerea Clubului va solicita conducerilor 
unităţilor de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare ş i funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
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(4) La cererea scrisă a conducerii Clubului Sportiv Scolar Ilfov, a profesorilor-antrenori din unitate, 
directorul unitatii scalare la care elevii sportivi sunt inscrisi, poate aproba motivarea absenţelor acestora care 
participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional. 

(5) Directorul unităţii de învăţământ la care elevii sportivi sunt inscrisi, aprobă motivarea absenţelor 

acestora care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel 
local, regional şi naţional, la cererea scrisă a Clubului Sportiv Scolar Ilfov. 

Transferul copiilor şi elevilor 

Art.SO (1) Elevii înscrişi la Clubul Sportiv Scolar ILFOV sunt legitimaţi la federaţiile naţionale pe 
ramură de sport sau prin asociaţiile judeţene/ale municipiului Bucureşti de specialitate. 

(2) Retragerea elevilor de la clubul sportiv şcolar se va face prin cerere scrisă şi înregistrată la 
unitatea de învăţământ. 
Art.81 (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, 
participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor. 

(2) Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramură de 
sport şi al unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, pe bază de contracte scrise. 
Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări. 
Art.82 ( 1) Transferul sportivilor se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe ramura de 
sport. 

(2) Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unităţi de 
învăţământ preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer 
pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv. 

(3) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din afara sistemului de 
învăţământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau 
definitiv, cu acordul consiliului de administraţie şi cu achitarea obligaţiilor financiare de către clubul 
care solicită transferul către clubul sportiv şcolar, respectându-se grilele de transfer stabilite de către 
federaţiile naţionale pe ramură de sport. În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul 
unităţii va negocia transferul. 

( 4) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din sistemul de 
învăţământ sau din afara lui se realizează cu acordul unităţii de învăţământ şi numai dacă familia 
sportivului îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante. 
Art.83 Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventează o formă de învăţământ, dar 
sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului. 

Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi 

Art.84 Sportivii au următoarele drepturi specifice activităţii sportive: 
a) să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei Nationale. 
b) să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de către 
unitatea de învăţământ pentru pregătirea sportivă; 
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c) să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente şi cantonamente); 
d) să primească alimentaţie de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 

e) să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei 
Nationale 
f) să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare şi în 
limita bugetului aprobat; 
g) să fie selecţionaţi în loturile naţionale; 
h) să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare; 
i) să beneficieze de asistenţă psihologică. 
Art.85 Sportivii au următoarele obligaţii specifice activităţii sportive: 
a) să dovedească devotament pentru culorile clubului; 
b) să ţină la demnitatea de elev sportiv; 
c) să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentru a obţine 
performanţe din ce în ce mai înalte; 
d) să reprezinte cu cinste clubul în competiţiile interne şi internaţionale ; 

e) să poarte însemnele clubului sportiv şcolar; 
f) să respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay; 
g) să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat; 
h) să fie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată; 
i) să fie corecţi şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul clubului sportiv şcolar, la 
antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate; 
j) să cunoască şi să respecte regulamentele întrecerilor sportive; 

k) să cunoască şi să respecte regulile şi normele pentru securitatea/protecţia muncii (S.P.M.) şi cele 
de pază şi stingerea incendiilor (P.S.I.); 
1) să efectueze examenul medical periodic; 
m) să respecte normele igienico-sanitare; 
n) să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul ; 
o) să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă; 
p) să respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului; 
q) să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării, cu clubul 

Sancţiuni 

Art.86 (1) Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de club, conform prezentului 
regulament, pot fi sancţionaţi. 

(2) Sancţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv şcolar, 
la care se pot adăuga sancţiunile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi în 
regulamentul intern al clubului. 

(3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului , toate sancţiunile aplicate elevilor sportivi sunt 

comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului sportiv major. 

(4) Elevii sportivi care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii sunt 
obligaţi , personal sau prin părinţii , tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile 
delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului , toate cheltuielile ocazionate de 
lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru 
înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 
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(5) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte , răspunderea materială devine colectivă, revenind 

întregii grupe. 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 

Dispoziţii generale 

Art.87 Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale: 

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 

Art.88 (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii reprezintă o activitate de evaluare generală a 

performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile 

educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora. 

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 

inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 

b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ. 

(4) Conducerea unităţii şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în 

care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale 

curente. 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 

Art.89 (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea noastra de învăţământ şi 

este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar. 
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Art.90 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţi functioneaza Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii (CEAC) . 

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitate elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament 

de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 

Art.91 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt 

realizate în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 

activităţii din unitatea de învăţământ. 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 

Art.92 (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a 

organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul 

Preuniversitar. 

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu 

prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar. 

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 

(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 

prevederilor legale. 

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din 

finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar pentru această activitate 

Partenerii educaţionali 

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art.93 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului - sportiv sunt parteneri educaţionali principali ai 

unităţii. 
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(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de 

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

Art.94 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic 

referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

Art.95 (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de 

învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct 

al unităţii de învăţământ; 

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 

d) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ. 

Art.96 Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, 

conform legislaţiei în vigoare. 

Art.97 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de 

învăţământ implicat. ln situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 

părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unitatii, printr-o cerere scrisă, în 

vederea rezolvării problemei. 

(2) în cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul unităţii, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media 

şi rezolva sta rea conflictuală. 

Adunarea generală a părinţilor 

Art.98 (l)Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice 

şi a echipei manageriale a unităţii, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. 

(3) ln adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi 

nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv. 
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Art.99 (1)Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul antrenor, de către preşedintele 

comitetului de părinţi al grupei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor sportivi ai 

grupei. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai 

copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. ln 

caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta 

hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia. 

Comitetul de părinţi 

Art.100 (1) În unitatea noastra, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de 

părinţi. 

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 

generală a părinţilor, convocată de profesorul sau antrenorul care prezidează şedinţa . 

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: un 

preşedinte şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile 

fiecăruia, pe care le comunică profesorului - antrenorul. 

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor grupei în adunarea generală a păr i nţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială . 

Art.101 Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii: 

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se 

iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extrasportive la 

nivelul grupei/clasei şi a unităţii; 

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea 

siguranţei ş i securităţii, combaterea discrim i nării şi reducerea absenteismului; 

d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei 

şi unităţii, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de părinţi şi atragerea de fonduri 

băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociaţia de părinţi cu personalitate 

juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 

e) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 
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f) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 
acestea există. 

Art. 102 Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu conducerea unităţii şi alte 

foruri, organisme şi organizaţii. 

Art. 103 (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu 

personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a unitatii. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi, 

tutori sau susţinători legali. 

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în 

strângerea fondurilor. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia de părinţi 

Art.104 (1) La nivelul unităţi nostre funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinţilor din unitatea, 

care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a 

primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii prin 

acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 

Art.105. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul

verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după 

caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ . 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. 

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
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Art.106 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea nostra şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din 

comunitatea locală; 

b) susţine unitatea în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenţei în 

mediul şcolar; 

.c) promovează imaginea unităţii în comunitatea locală ; 

d) susţine unitatea în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

e) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se de rulează în unitate, la 

solicitarea cadrelor didactice; 

f) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţi i şi securităţii elevilor; 

Art.107 (1) Consiliul reprezentativ al părintilor poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, 

care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor 

persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii, a bazei materiale şi sportive; 

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

c) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară; 

d) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor 

pe care îi reprezintă . 

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional. 

Contractul educaţional 

Art.108 Clubul Sportiv Scolar Ilfov încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii 

elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile 

reciproce ale părţilor. 

Art.109 (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii. 

(2) Eventualele mod ificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act 

adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

Art.110 (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare - respectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile 

părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 
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(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 

susţinător legal, altul pentru unitatea şi îşi produce efectele de la data semnării. 

(3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 

educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul 

încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de învăţământ si alţi 

parteneri educaţionali 

Art.111 Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează 

cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii. 

Art.112 Unitatea poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii , instituţii de educaţie şi cultură, organisme 

economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

Art.113 (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea noastra. 

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 

prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

Art.114 (1) Unitatea noastra poate încheia parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, 

în vederea derulării orelor de instruire practică. 

Art.115 (1) Unitatea noastra poate încheia protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, 

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea 

atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională. 

(2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 

specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. 

(4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin 

comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

(5) Unitatea noastra poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu 

unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii copiilor şi a 

tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective. 

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a 

activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea noastra. 
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Desfasurarea activitatilor sportive in bazele proprii si ale altor institutii 

partenere 

Art.116 

A. Tipuri de activitati sportive si de educatie fizica care se pot desfasuara 

ln conformitate cu legislatia si prevederile legale în vigoare, se pot desfasura urmatoarele tipuri de 

activitati sportive : 

a) Activitati didactice conform Planurilor de invatamant si a orarului scolii; 

b) Activitati sportive si de educatie fizica; 
c) Antrenamente si participari la competitii; 
d) Activitati de timp liber: pauzele dintre ore (1 O minute), activitati sportive in afara orelor 

de antrenament, care se desfasoara ocazional, în prezenţa profesorilor din catedra si fara a 

perturba buna desfasurare a orelor de antrenament. Pentru acest tip de activitate elevul 
trebuie sa respecte Normele generale de protectie a activitatii, iar in caz contrar este direct 

responsabil. 

e) Activitati in afara celor specifice catedrei, care sunt aprobate de conducerea scolii, etc .. 

Acestea se vor defasura sub supravegherea profesorului/antrenorului coordonator. 

B. Obligaţiile conducerii unităţilor şcolare: 

• Conducerea unităţilor şcolare răspunde de asigurarea condiţii de desfăşurare optimă a 

activităţilor sportive; 

• A vizarea documentele medicale care atesta apt pentru efort fizic; 

• Verificarea documentelor şi instructajelor realizate de profesorii de specialitate privind 

măsurile speciale de protecţia muncii la educaţie fizică ; 

• În fiecare an şcolar se vor inspecta şi se vor lua măsurile necesare ca baza sportivă să respecte 

toate normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii (igiena sălilor de sport, anexelor, 
stâlpii, panourile, porţile şi alte aparate care sunt în sală vor fi bine fixate şi ancorate) 

• După preluarea spaţiilor de către profesorii de specialitate aceştia vor asigura respectarea 
permanentă, a măsurilor de protecţia muncii, în funcţie de locul unde îşi desfăşoară 

activitatea şi condiţiile tehnico-materiale existente; 

• Se vor întocmi procese verbale de predare al bazelor sportive (vezi anexa nr.1 ). 

C. Obligaţiile profesorilor/antrenorilor: 
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• La începutul fiecărui an şcolar profesorii vor efectua instruirea elevilor privind protecţia 

fizică individuală şi colectivă, măsurile generale de protecţia muncii şi vor întocmi un proces 

verbal cu semnăturile tuturor elevilor ( vezi anexa nr. 2). Se va indica necesitatea respectării 
N.P.M. pentru toate activităţile şi competiţiile organizate în şcoală şi în afara ei; 

• La începutul fiecărui an şcolar profesorii vor so licita si primi de la elevi, avizul medical cu 

specificaţia clinic sănătos-apt pentru educaţie fizică şi sport pentru anul şcolar respectiv; 

• Profesorii au obligaţia de a păstra aceste avize ş i de a le prezenta la control, la solicitarea 

conducerii; 

• Instruirea şi evaluarea elevilor care au menţionate anumite restricţii pentru tipuri de efort, se 

va face diferenţiat, în conformitate cu prevederile programelor şi a documentelor şcolare; 

• Profesorii sunt obligaţi să poarte îmbrăcăminte sportivă, să manifeste o ţinută morală demnă 

în relaţiile cu elevii, cu competitorii , cu spectatorii şi arbitrii pe toată perioada desfăşurării 

activităţilor sportive. 

• Profesorii trebuie să nu incite la violenţă, să aplaneze conflictele şi să accepte în mod sportiv 

rezultatele întrecerii; 

• Profesorii şi elevii vor controla, la începutul şi pe parcursul orelor, corecta funcţionare a 

instalaţiilor şi aparatelor folosite; 

• Elevii vor fi admişi la ore numai cu echipament corespunzător şi curat, adecvat orelor de 

antrenament (şort, maieu, tricou, trening şi încălţăminte adecvată) , fără bijuterii, ceasun, 

inele, cercei mari, l ă nţişoare , cu unghii de lungime normală şi îngrijite; 

• Fumatul pe bazele sportive este strict interzis; 

• Profesorii vor evita să lucreze la aparate şi instalaţii defecte ; 

• Se va evita ancorarea unor aparate (inele, scară, frânghie , etc.) de grinzi sau suporturi cu altă 

destinaţie; 

• Eliminarea tuturor instalaţiilor defecte sau care nu mai sunt necesare, de pe bazele sportive; 

• Nu se va lucra pe terenuri denivelate, suprafeţe lucioase sau cu iarbă neîngrijită; 

• Trusa de prim ajutor nu trebuie să lipsească de pe bazele sportive; 

• Se vor lua măsuri speciale în cazul lucrului cu mai multe mingi, concomitent cu executarea 

săriturilor, pentru evitarea accidentelor prin călcarea lor; 

• De întreţinerea, manevrarea, depozitarea aparatelor şi materialelor, înlocuirea, scoaterea din 

uz sau procurarea altor materiale şi aparate sportive necesare orelor de educaţie fizică, 

răspunde în mod direct profesorul, care este obligat să aducă la cunoştinţă conduceri i şcolii 
orice nereguli ivite pe parcursul anului şcolar; 

• Profesorul /antrenorul va afişa la loc vizibil măsurile de protecţia muncii. 

D. Obligaţiile elevilor: 

• Elevii sunt obligaţi să prezinte avizul medical profesorului/antrenorului la începutul anului 

şcolar pentru a putea participa la orele de antrenament; 

• Toţi elevii trebuie să-şi însuşească şi să respecte regulile şi normele de protecţia muncii, 

măsurile de aplicare ale acestora astfel încât să nu pună în pericol propria persoană şi nici pe 

a celorlalte persoane din jur; 

• Să semneze procesele verbale cu instructajul N.P.M. la începutul fiecărui an; 
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• Să informeze imediat pe profesor de orice defect observat la aparate, materiale, instalaţiile la 
care lucrează; 

• Să se oprească din execuţie ori de câte ori simte apariţia unui pericol iminent de producere a 

unui accident şi să informeze profesorul; 

• Să respecte N.P.M. şi în activităţile autoorganizate în afara unităţilor şcolare; 

• Să nu părăsească vestiarul în timpul pauzei şi să nu înceapă activitatea rară acordul 
profesorului/antrenorului şi sub directa lui supraveghere; 

• Să păstreze ordinea şi curăţenia pe bazele sportive, vestiare, grupuri sanitare, să nu 

deterioreze nici un bun aflat în aceste locuri (prejudiciile create, sub orice formă, vor fi 
suportate de elevul în cauză. Dacă nu este depistat, suportă toţi elevii grupei respective, sau 

cei aflaţi în locul respectiv în momentul producerii daunei); 

• Este strict interzisă intrarea elevilor în sala de sport sau pe baza sportivă în absenţa 
profesorului/antrenorului atât în timpul pauzelor cât şi în timpul antrenamentelor, 

• Este strict interzisă participarea elevilor la orele de antrenament sau la alte activităţi cu 

caracter sportiv sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor ; 

• Este strict interzisă intervenţia elevilor la: comutatoare, prize şi tablouri electrice, becuri, 

neoane, calorifere, instalaţii de apă, etc.; 

• Toţi elevii au obligaţia de a avea un limbaj şi o atitudine decentă atât faţă de personalul 

didactic cât şi faţă de personalul nedidactic inclusiv cel de pază şi protecţie, 

• Toţi elevii au obligaţia să semneze prezentele măsuri într-un proces verbal de luare de 

cunoştinţă şi să le consulte periodic. 

• Toate cadrele didatice au obligaţia de a informa părinţii de prezentele dispoziţii şi de a 

consemna acest fapt într-un proces verbal 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art.117 În unitatea noastra fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art.118 În unitatea noastra se asigură dreptul fundamental la învatatura şi este interzisă orice formă de 

discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării. 

DIRECTOR 
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