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Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost întocmit pe baza Regulament~ÎJf.~ -:fZi;.t: el~ 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, din 31.08.2020,text publicat in 
Monitorul Oficial ,partea I,nr.827/09. 09.2020,a Regulamentului de organizare si functionare a 
unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar. Anexa la ordinul ministrului educatiei, 
cercetării, tineretului si sportului nr.5570/ 07. J 0.2011 . Legea nr.1 a Educatiei Nationale publicata in 
Monitorul Oficial al României partea I nr. I 8 din I O ianuarie 2011, Ordinul nr.5115/2014 , Ordinul 
Comun MTS,MS 1219/22.09.2020 ,1634/23.09.2020 si OMEC 5497/1494/31.08.2020. 
Prezentul regulament a fost dezbatul si avizat in Consiliul Profesoral din.data de 06.10.2021 
Regulamentul de Ordine Interioară a fost aprobat in Consiliul de Administratie din data de 
06.10.2021. 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.I - Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete 
de desfăşurare a activităţii în cadrul Clubului Sportiv Scolar Ilfov. 
Art.2 - Conducerea Clubului Sportiv Scolar Ilfov va aduce la indeplinire prevederile 
prezentului Regulament de Ordine Interioară. 

Art.3 - Respectarea R.0.1 este obligatorie pentru director, 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 
Ordine Interioară, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi actualizările. 
Art.4 - a) Clubul Sportiv Scolar Ilfov functioneaza independent de orice ingerinte ideologice, 
politice sau religioase. 

- b) In incinta Clubului Sportiv Scolar Ilfov sunt interzise crearea si functionarea 
oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de propaganda politica si 
prozelitism religios, precum si orice fonna 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. 

ORGANIZAREA UNITA TII DE ÎNVĂŢ ĂMANT 

Art. 5 -- 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, ştampilă, sigiliu şi alte însemne proprii. 
Art. 6 - Clubul Sportiv Scolar Ilfov este de nivel liceal si are personalitatea juridică. 
Art. 7 - Clubul Sportiv Scolar Ilfov are rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în 
activitatea sportivă de perfo1manţă. 
Art. 8 - Clubul Sportiv Scolar Ilfov îşi organizează şi îsi desfăşoară activitatea pe baza planului
cadm specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a 
prezentului regulament. 
Art. 9 - (1) Clubul Sportiv Scolar Ilfov pai1icipă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi 
internaţionale, cuprinse în calendaml sportiv al Ministemlui Educaţiei Natioale, Ministeml 



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 la 
Registrul sportiv şi s-a afiliat la Federaţiile Sportive Naţionale. 
Art.IO - (1) Clubul Sportiv Scalar Ilfov are în structură secţii pe discipline sportive, 
organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă) 

(2) Clubul Sportiv Scalar Ilfov independent îşi poate organiza secţii/grupe pe 
discipline sportive pe intreg teritoriu Romaniei 

CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Art.11 (!) Conducerea unităţii este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011. 

(2) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art.12 Consiliul profesoral al clubului este alcătuit din totalitatea personalului didactic din 
unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv
educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat să participe la şedinţele 
consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci 
când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare. 
Art.13 (!) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr.1/2011, ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale 
prezentului regulament. 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 
Art.14 Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline sportive 
sau pe discipline sportive înrudite. 

CONDUCEREA UNITĂŢII, DIRECTORUL 

Art.15 Conducerea clubului este asigurată de către consiliul de administratie si director. În 
exercitarea atributiilor ce le revin, consiliul de administratie si directorul conlucrează cu consiliul 
profesoral, cu comitetul de părinti si cu autoritătile administratiei publice centrale si locale locale. 
Art.16 Directorul raspunde de intreaga activitate conform Contractului Managerial 
Art.17 Directorul îndeplineşte atribuţiile stabilite de către Inspectorat prin fişa postului. 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Art.18 (1) Activitatea didactică se realizează de către profesori şi antrenori cu specializare în 
disciplina sportivă respectivă, conform legislaţiei în vigoare, care răspund de calitatea muncii 
prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unităţii de învăţământ. 

(2) Personalul didactic participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de 
federaţiile naţionale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei N ationale si 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 
Art.19 (1) Personalul didactic beneficiază de concediu de odilmă conform legislaţiei în vigoare. 
El poate fi programat în concediu de odilmă în orice perioadă a anului calendaristic, în funcţie de 
specificul activităţilor de pregătire şi a calendarului competiţional anual. 
Art.20 (I) Profesorul sau antrenorul îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de proiectare 
practică şi a documentelor de evidenţă. 

(2) Documentele de proiectare didactică sunt: 
a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările 
calendaristice; 
b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri; 
c) proiectarea unităţilor de învăţare; 
d) proiectele didactice/schiţele de lecţii; 
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e) calendarul competiţional. 
(3) Documentele de evidenţă sunt: 
a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului; 
b) evidenţa participării la competiţii şi rezultatele obţinute; 
c) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi; 
d) evidenţa controlului medical; 
e) evidenţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a rezultatelor obţinute; 
f) evidenţa transferărilor elevilor sportivi; 
g) evidenţa elevilor convocaţi la loturi naţionale; 
h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice; 
i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă; 
j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive. 
Art.21 (!) Evaluarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legale specifice 
în vigoare. 

(2) Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de 
control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale. 

Părinţii - parteneri educationali 

Art.22 (I) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea în 
vederea realizării obiectivelor educaţionale. 

(2) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu 
profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor. 

Comitetul de părinţi al grupei/grupelor 

Art.23 (!) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală a 
părinţilor elevilor grupei/grupelor, convocată de profesorul/antrenorul care asigură instruirea 
elevilor şi care prezidează şedinţa. 

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei/grupelor 
are loc în prima jumătate a semestrului I al anului şcolar. 

(3) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 
membri. 

( 4) Profesorul/ Antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe convoacă 
adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De 
asemenea, profesorul/antrenorul care asigură instruîrea elevilor la grupă/grupe sau preşedintele 
comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este 
necesar. 

(5) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor reprezintă interesele părinţilor elevilor în 
adunarea generală a părinţilor la nivelul unităţii de învăţământ, în consiliul reprezentativ al 
părinţilor şi în consiliul profesoral. 
Art.24 Comitetul de părinţi al grupei/grupelor are următoarele atribuţii: 
a) sprijină unitatea de învăţământ şi profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la 
grupă/grupe în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională sau de integrare socială a 
elevilor sportivi; 
b) sprijină profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în organizarea şi 
desfăşurarea taberelor, cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi 
extraşcolare; 

c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire sportivă pentru elevii 
grupei/grupelor; 
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare ori materiale, susţin 
programe de modernizare a activităţii de pregătire sportivă şi a bazei materiale a unităţii de 
învăţământ. 
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Art.25 (1) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin 
profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe. 
(2) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor poate contribui cu o sumă stabilită de adunarea 
generală la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ 
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 
limita în niciun caz exercitarea de către elevi a activităţilor prevăzute de prezentul regulament şi 
de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui 
articol este obligatorie. 
(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de 
părinţi, fără implicarea profesorului/antrenorului care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe. 
( 5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. 
( 6) Profesorului/ Antrenorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 
(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 
propunerii profesorului/antrenorului ori a directorului însuşite de către comitet. 
(8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unităţii de învăţământ nu atrage drepturi în plus pentru 
anumiţi elevi. 
(9) Se interzice iniţierea de către unitatea de învăţământ sau de către părinţi a oricărei discuţii cu 
elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi. 
Art.26 Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Elevii/ Sportivi ai unităţii de învăţământ 

Selectia, înscrierea şi instruirea 

Art.27 În Clubul Sportiv Scolar Ilfov îşi desfăşoară activitatea elevii selecţionaţi pe baza 
criteriilor şi normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia. 
Art.28 (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 Scolar 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.29 (1) Elevii sportivi selecţionaţi pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza 
localitătii/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.30 (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. 

(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.31 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.32 (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. 
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(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 şi de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii 
şi de contractele de muncă aplicabile. 
Art.33 (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) 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 şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi 

Art.34 (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.35 (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.36 (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. Si 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.37 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, iar 
transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 36. 

Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi 

Art.38 Spo1iivii au următoarele drepturi specifice activitătii sportive: 
a) să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei Nationale. 
b) să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele spmiive puse la dispoziţie de către 
unitatea de învăţământ pentru pregătirea sportivă; 
c) să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente şi cantonamente); 
d) să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei 
Nationale 
e) să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare şi 
în limita bugetului aprobat; 
f) să fie selecţionaţi în loturile naţionale; 
g) să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare; 
h) să beneficieze de asistenţă psihologică. 
Art.39 Sportivii au următoarele obligatii specifice activitătii sportive: 
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a) să dovedească devotament pentrn culorile clubului; 
b) să ţină la demnitatea de elev sportiv; 
c) să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentrn a 
obţine performanţe din ce în ce mai înalte; 
d) să reprezinte cu cinste clubul în competiţiile interne şi internaţionale; 
e) să poarte însenmele 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 perfonnanţa sportivă; 
p) să respecte regulamentul intern şi regulamentele ministernlui; 
q) să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării, cu clubul 

Sanctiuni 
' 

Art.40 (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 sancţi1mile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive 
naţionale şi în regulamentul intern al clubului. 

(3) Sancţiunile se comunică în scris elevilor sportivi şi părinţilor acestora. 
{ 4} Plata amenzilor / sanctiuni financiare ale sportivilor din cadrn competitiilor sportive 

va fi suportata de catre parinti acestora 

SECRETARIATUL 

Art.41.-Compartimentul Secretariat este subordonat directorului scolii si indeplineste si alte 
sarcini atribuite prin fisa postului.Acest compartiment exercita urmatoarele atributii si 
responsabilitati: 
a) Asigura functionalitatea sistemului informational al scolii; 
b) Intocmeste,actualizeaza si gestioneaza bazele de date de la nivelul unitatii; 
c) Inscrie si tine evidenta sportivilor, pe care o actualizeaza permanent si rezolva, pe baza 
hotararilor consiliului de administratie, problemele privind miscarea sportivilor;[ registru 
matricol] 
d) Completeaza, verifica, asigura pastrarea in conditii de securitate, utilizarea corecta si 
arhivarea documentelor create si intrate in unitate si a statelor de functii; 
e) Intocmeste, inainteaza spre aprobarea directorului si transmite situatiile statistice si 
celelalte categorii de documente solicitate de catre autoritati si institutii competente sau de 
catre conducerea cu rol de decizie sau executiva a clubului; 
f) Intocmeste si/sau verifica avizarea documentelo/documentatiilor; 
g) Asigura asistenta telmica pentru emiterea /adoptarea actelor de autoritate sau pentru 
încheierea contractelor sau a altor acte juridice , care dau nastere, modifica sau sting raporturi 
juridice dintre club si angajati, parinti sau alte persoane fizice sau juridice; 
h) Pastraza si aplica stampila scolii ,prin decizia directorului, pe documentele verificate si 
semnate de persoanele in drept. Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac in 
conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrnlui Educatiei Nationale 
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i) Intocmeste, la solicitarea directorului, statele de fi.mcti pentru toti angajatii scolii; 
j) Statele de personal se intocmesc de catre director, prin compartimentu secretariat, se aproba 
de catre Consiliul de Administratie, cu avizul conform al Inspectoratului Scolar al 
Municipiului Bucuresti si se valideaza de catre ordonatorii principali de credite la începutul 
fiecarui an financiar si ori de cale ori sunt modificari legislative. 
k) Gestioneaza actele de studii, asigura pastrarea si arhivarea documentelor, monitorizeaza 
solutionarea corespondentei; 
1) Gestioneaza corespondenta unitatii de invatamant; 
m) Tine evidenta, pastreaza, selectioneaza si depune documentele scolare la Arhivele 
Nationale, clupa expirarea termenelor de pastrare , stabilite prin „Indicatorul tennenelor de 
pastrare". 
n) Intocmeste, actualizeza si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor unitatii; 
o) Intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor desfasurate la nivelul 
compartimentului , in conformitate cu prevederile legale; 
p) Tine legatura cu compartimentele de specialitate din cadru Inspectoratului Scolar a 
Municipiului Bucuresti, al autoritatilor publice locale sau din cadrul altor institutii si autoritati 
competente in solutionareaaa problemelor specifice; 
r) Rezolva orice alte probleme care, potrivit actelor normative in vigoare, hotararilor 
Consiliului de Administratie sau deciziilor directorului, sunt stabilele in sarcina sa; 
Art.42. - a) Secretariatul fi.mctioneaza pentru sportivi, parinti, personalul unitatii si pentru 
alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director; 

b) Secretariatul asigura permanenta pe intraga perioada de desfasurare a activitatii 
unitatii; 

c) Secretarul pune la dispozitia cadrelor didactice condica de prezenta si asigura 
securitatea acesteia. 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

Art.43.-1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului/Consiliului de 
Administratie al Clubului,este coordonat de administratorul de patrimoniu si este alcatuit din 
personalul administrativ al unitatii de invatamant ( de intretinere si curatenie, paznici). 
2) Administrtorul de patrimoniu are urmatoarele atributii: 
a) Gestioneaza baza materiala a clubului; 
b) Face parte din comisia de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor constituita la nivelul 
unitatii; 
c) Intocmeste fisele de magazie si tine evidenta consumurilor de materiale aprobate de 
conducerea unitatii, cu justificarile corespunzatoare; 
d) Supravegheaza realizarea reparatiilor si a lucrarilor de intretinere,igienizare,gospodarire; 
e) Pune in aplicare masurile stabilite de catre conducerea unitatii, pe linia securitatii si 
sanatatii in munca, a situatiilor de urgenta si P.S.I.; 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR 

Art.44.-1) Compartimentul financiar este subordonat directorului Clubului; 
2)Acest compartiment reprezima structura organizatorica in care se realizeaza : 
fundamentarea si executia 
bugetului, tinerea evidentelor contabile, întocmirea/transmiterea situatiilor financiare asupra 
fondurilor si patrimoniului unitatii, precum si celelalte activitati prevazute de legislatia in 
vigoare cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor; 
4)Administratorul financiar are urmatoarele atributii: 
a) Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea activitatii 
financiar contabile a clubului; 
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b) Gestioneaza întregul patrimoniu al unitatii in confonnitate cu dispozitiile legale in vigoare, 
prezentul regulament si hotararile Consiliului de Administratie; 
c) Intocmeste proiectul de buget si raportul de executie bugetara, confonn nonnelor 
metodologice de finantare ale invatamantului preuniversitar; 
d) Organizeaza si coordoneaza contabilitatea veniturilor si cheltuielilor; 
e) Raspunde de consemnarea in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza 
patrimoniul unitatii si de înregistrarea in evidenta contabila a documentelor justificative, in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
f) Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului , in situatiile prevazute de 
lege si ori de cate ori Consiliul de Administratie considera necesar; 
g) Organizeaza si participa la întocmirea lucrarilor de închidere a exercitiului financiar
contabil; 
h) Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 
informational; 
i) Avizeaza, in conditiile legii, proiectele de contacte sau de hoatarari ale Consiliului de 
Administratie, respectiv de decizii ale directorului,prin care se angajeaza fondurile sau 
patrimoniul institutiei; 
j) Asigura si gestioneaza documentele si instrumentele financiare cu regim special; 
k) Intocmeste, cu respectarea normelor legale in vigoare, instrumentele privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de 
normele legale in materie; 
1) Exercita orice alte atributii si responsabilitati, prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite 
de catre ordonatorii de credite, respectiv de catre Consiliul de Administratie. 

Violenta in scoala 

Art.45 -In conformitate cu adresa numarul 23978 I 4.10.2013 privind reducerea fenomenului 
violentei in mediul scolar, tinand cont ca in procesul de educatie sunt implicati mai multi 
factori- familie,scoala, autoritati, mass-media, masurile stabilite isi propun realizarea unor 
activitati concrete la nivelul Clubului de care raspunde Comisia Contraviolentei. 

Art.46 -Violenta in scoala cuprinde orice forma de manifestare a imor comportamente 
precum: violenta verbala si psihologica, violenta fizica, comportamente care intra sub 
incidenta legi, ofensa adusa statului/ autoritati cadrului didactic; alte tipuri de comportament 
deviat in relatia cu Clubul. 

Combaterea Coruptiei in Educatie 

Art.47 -Înlăturarea/sancţionarea tuturor faptelor care conduc la încălcarea prevederilor legale 
în vigoare referitoare la acte de corupţie în sistemul educaţional; 

Art.48 -Reducerea vulnerabilităţii specifice sectorului educaţional prin implementarea 
sistematică a măsurilor preventive; 

Art.49 -Consolidarea integrităţii personalului Clubului Sportiv Scolar Steaua; 

Art.SO -Creşterea gradului de educaţie anticorupţie în formarea profesională; 

Art.51 -Creşterea transparentei instituţionale. 
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Art.52 COD DE ETICA 

PREAMBUL 

Prezentul Cod de etică şi conduită profesională a fost realizat de catre Comisia de 
Etica a CLUBULUI SPORTIV SCOLAR ILFOV prin consensul celor care fac parte 
din acesta şi reprezintă un ghid în ceea ce priveşte comportamentul acceptabil din 
punct de vedere moral Ia nivel instituţional. 
Prin interiorizarea valorilor şi principiilor etice exprimate în cele ce urmează şi 
respectarea regulilor morale deduse din acestea de către toţi cei care intră sub incidenţa 
Codului se aşteaptă dezvoltarea unei culturi organizaţionale integre şi creşterea 
încrederii publice în actul administrativ. 
O cultură organizaţională bazată pe valori pune accentul nu pe o respectare mecanică a 
unor reguli, ci pe discernământ, pe orientarea morală, şi pe modele de comportament. 
Ca atare, managementului instituţiei îi revine sarcina să asigure funcţionarilor publici, 
personalului contractual şi colaboratorilor un leadership moral. De asemenea, 
centrarea pe valori a culturii organizaţionale şi a prezentului Cod de etică şi conduită 
profesională presupune iniţiativa comportamentului moral şi exemplul personal. 

CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

' 

Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională, denumit în continuare Cod, defineşte 
valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul CLUBUL 
SPORTIV SCOLAR ILFOV trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea 
desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele 
organizaţiei. 

I. Obiective 
Prezentul Cod urmăreste să asigure creşterea calităţii activitatii profesionale, o bună 
administrare a resurselor în realizarea obiectivelor generale si specifice ale institutiei, 
precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin: 
a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului 
Clubului si al personalului contractual din cadrul acestuia; 
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să 
se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei; 
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi personalul 
contractual al Clubului. 

II. Principii generale 
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din Club 
sunt următoarele: 
a) suprematia Constitutiei si a legii - principiu conform caruia personalul contractual 
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are indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii; 
b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are 
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în 
exercitarea atribuţiilor funcţiei; 
c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor 
publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica 
acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare; 
d) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de 
a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, 
corectitudine şi conştiinciozitate; 

e) imparţialitatea şi independenta - principiu conform căruia angajaţii contractuali sunt 
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 
religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; 
f) integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este 

interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun 
avantaj ori beneficiu moral sau material, in exercitarea functiei pe care o detine, sau să 
abuzeze in vreun fel de această functie; 
g) libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual 
poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a 
bunelor moravuri; 
h) cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună
credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea confom1ă a atribuţiilor de serviciu; 
i) deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 
angajaţii contractuali în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi 
supuse monitorizării cetăţenilor. 

III. Termeni 
În înţelesul prezentului Cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele 
semnificatii: , 

a) personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în 
cadrul Clubului, în condiţiile Legii m. 53/2003, republicata, cu modificările si 
completarileulterioare; 

b) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de Club, în temeiul 
legii, în fişa postului; 

c) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea, de către instituţie, 
a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de 
Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, 
precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, 
eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor; 
d) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în 
mod direct sau indirect, pentrn sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin 
folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca 
urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei: 
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e) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct 

ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât 

afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori 

îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea 

funcţiei deţinute; 

f) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care 

rezultă din activităţile instituţiei, indiferent de suportul ei; 

g) infonnaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană 

identificată sau identificabilă. 

CAPITOLUL II 

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual 

A. Asigurarea unei activităti profesionale de calitate 

În exercitarea funcţiei pe care o detine, personalul contractual are obligaţia de a avea 

un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa 

administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, 

imparţialitatea şi eficacitatea institutiei. 

B. Respectarea Constituţiei şi a legilor 

Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, 

legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în 

conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. 

C. Loialitatea faţă de institutie 

Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Clubului, precum 

şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale acestuia. 

Angajaţilor contractuali le este interzis: 

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

Clubului, cu politicile şi strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter 

normativ sau individual; 

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Clubul 

are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens; 

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele 

prevăzute de lege; 

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această 

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea 

sau drepturile Clubului ori ale unor angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor 

fizice sau juridice; 

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea 

promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Clubului. 
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Prevederile prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a 
personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în 
condiţiile legii. 
D. Libertatea opiniilor 
- În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta 
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor 
Clubului. 
- În activitatea lor, angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor 
şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale. 
- În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă 
şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri. 

E. Activitatea publică 
Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoana desemnată în 
acest sens de conducătorul Clubului, în condiţiile legii. 
Angajaţii contractuali desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în 
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de 
conducătorul Clubului. 

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angaja ţii contractuali pot participa la 
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia 
exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Clubului. 
F. Activitatea politică 
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis: 
a).să participe sau sa colaboreze la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor 
politice sau a organizatiilor asimilate partidelor politice; 

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică; 
c) să afişeze în cadrul instituţiei publice însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau 
denumirea partidelor politice, a organizatiilor asimilate partidelor politice ori a 
candidatilort acestora. , , 

G. Folosirea imaginii proprii 
În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalului contractual îi este interzis sa 
permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru 
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale. 
H. Cadrul relatiilor în exercitarea atributiilor functiei , , , 

În relaţiile cu personalul contractual din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractual sunt 
obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi 
amabilitate. 
Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi 
demnităţii persoanelor din cadrul Clubului, precum şi persoanelor cu care intră în 
legătură în exercitarea funcţiei, prin: 

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; 
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase. 
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Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru 
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor care derivă din exercitarea func iei. 
Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa 
legii şi a autorităţii publice, prin: 

a) promovarea unor soluţii coerente, similare sau identice, raportate la aceeaşi 
categorie de situaţii de fapt; 

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, 
convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte 
aspecte. 

I. Conduita în cadrul relatiilor internationale , , 

Personalul contractual care reprezintă Clubul în cadrul unor organizaţii internaţionale, 
instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu character internaţional 
are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei pe care o reprezintă. 
În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţilor contractuali le este interzis să 
exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale. 
În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduit 
corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă. 
J. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor 

Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, 
invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, 
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care 
le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot 
constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. 
K. Participarea la procesul de luare a deciziilor 
În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să acţioneze 
conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod 
fundamentat şi imparţial. 
Angajaţilor contractuali le este interzis să promită luarea unei decizii de către Club, de 
către alt angajat contractual, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat. 
L. Obiectivitate în evaluare 
În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au 
obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei 
pentru personalul contractual din subordine. 

Personalul contractual de conducere are obligaţia să. examineze şi să aplice cu 
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din 
subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, acordarea de 
stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare. 
Personalului contractual de conducere îi este interzis să favorizeze sau să defavorizeze 
accesul ori promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, 
afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul Cod. 
M. Folosirea atributiilor functiei detinute , , , 

Personalului contractual îi este interzis să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte 
scopuri decât cele prevăzute de lege. 
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Prin activitatea desfăsurată, personalului contractual îi este interzis să obţină foloase 
sau avantaje în interes personal ori să producă prejudicii materiale sau morale altor 
persoane. 

Angajaţilor contractuali le este interzis să intervină sau să influenţeze vreo anchetă de 
orice natură, din cadrul Clubului sau din afara acestuia, prin folosirea pozitiei oficiale 
pe care o detin sau a relatiilor pe care le-au stabilit in exercitarea functiei. 
Angajaţilor contractuali le este interzis să impună altor angajaţi contractuali să se 
înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze 
acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 
N. Utilizarea resurselor publice 
Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a 
statului aflată în administrarea Clubului, să evite producerea oricărui prejudiciu, 
acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar. 
Personalul contractual are obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile 

aparţinând Clubului numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute. 
Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi 
revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile 
legale. 
Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau 
activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Clubului 
pentru realizarea acestora. 
O. Participarea la achiziţii, concesionări sau închirieri 
Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a 
statului si în administrarea sau în patrimoniul Clubului, supus vânzării, în condiţiile 
legii, cu excepţia următoarelor cazuri: 
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 
despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; 
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării 
bunului respectiv; 

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care 
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. 
Angajaţilor contractuali le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile 
proprietate publică sau privată a statului aflate in administrarea Clubului, supuse 
operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele 
prevăzute de lege. 

CAPITOLUL III 
Dispoziţii fmale Norme de conduita specifice unor functii contractuale 

Normele generale de conduită etica si profesională a personalului contractualdin cadrul 
Clubului se completeaza cu: 
a) dispoziiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificările si 

completarile ulterioare; 
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b) dispozitiile Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfasoara activitate de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul MFP 
nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv, pentru persoanele care exercita controlul 
financiar preventive propriu. 
Răspunderea 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a personalului 
contractual, în condiţiile legii Si a Regulamentului intern al Clubului. 
Comisia de disciplina constituită la nivelul Clubului are competenţa de a cerceta 
încălcarea prevederilor prezentului Cod şi de a propune aplicarea sancţiunilor 
disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările si completarile 
ulterioare si a Regulamentului Intern al Clubului. 
În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale 
unor/infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile 
legii. 
Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin 
faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită etică si profesională, aduce 
prejudicii persoanelor fizice sau juridice. 
Intrarea în vigoare 
Prezentul Cod de conduita intră în vigoare in 1 O zile de la data aprobarii acestuia de 
către directorul Clubului. 
În termen de 10 zile de la data aprobării ( aprobat prin sedinta Consiliului de 
Administratie in data de 28.02.2019, proces verbal numarul 26), prezentul Cod se 
afiseaza/se publica la avizierul sau pe site-ul oficial al Clubului, se difuzeaza si se 
aduce la cunostinta fiecărui salariat al Clubului, sub senmătură, de către persoana cu 
atributii de resurse umane din cadrul institutiei. 
La încadrarea îutr-o functie ce face obiectul reglementarii prezentului Cod, persoana 
cu atributii de resurse umane din cadrul Clubului are obligatia sa aducă la cunostinta 
fiecărei persoane nou încadrate prevederile acestui Cod, sub senmatură. 
Referinte legislative 
Codul de Etică şi Conduită Profesională este elaborat în conformitate cu: 
- Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei 
- Directiva 2005/60/CE a Parlan1entului European şi a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi 
finantării terorismului , 

- Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 
- ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice** 
- Regulamentul de ordine interioara al CLUBULUI SPORTIV SCOLAR ILFOV 
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Art.53 PROCEDURA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATE 

1. SCOP: Stabilirea metodologiei privind =ul în incinta unităţii. 
2. ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică elevilor/sportivilor, personalului didactic, 
didactic auxiliar, nedidactic, părintilor, persoanelor străine 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ: , 
1.1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar; 
1.2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Scolar Ilfov ; 
1.3. Regulamentul Intern al Clubului Sportiv Scolar Ilfov; 
4. RESPONSABILI: personalul didactic, didactic auxiliar, 
nedidactic 
5. DESCRIEREA PROCEDURII: 
5.1. REGLEMENTAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT: 
► Accesul elevilor şi al personalului unitatii se face pri~ intrările stabilite, 

securizate/păzite corespunzător; 

► Vizitatorii au obligaţia să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţământ 
referitoare la accesul în tmitatea de învăţământ şi să nu părăsească locul stabilit pentru 
întâlnirea cu persoanele din şcoală. 
► Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite, fără acordul 

conducerii unităţii de învăţământ. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea 
din perimetrul unităţii de învăţământ a persoanei respective, de către organele abilitate, şi/sau 
interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală. 

5. 2. CĂI DE ACCES ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

POARTĂ PRINCIPALA 

• Accesul in unitate este permis in timpul progrmnului de lucru;intervalul orar 8.00-
16.30 

• Este destinată accesului cadrelor didactice/personalului didactic 
auxiliar/personalului nedidactic/inspectorilor şcolari/reprezentanţilor autorităţilor locale 

5. 3. PĂRINŢI/PERSOANE STRĂINE 

Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în clădirile unităţii de învăţământ este 
permis în următoarele cazuri: 

► la solicitarea învăţătorilor/institutorilor/profesorilor diriginţi/profesorilor 
clasei/conducerii unităţii de învăţământ; 

► la şedinţele/consultaţiile/lectoratele cu părinţii organizate de personalul didactic din 
unitatea de învăţământ/ conducerea clubului; 

► pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte 
situaţii şcolare care implică relaţia directă a părinţilor/reprezentanţilor legali cu secretariatul 
unităţii de învăţământ/ conducerea unităţii de învăţământ 
fiind respectat programul de lucru cu publicul /programul de audienţe 

► la întâlnirile solicitate de părinţi/reprezentanţi legali, programate de comun acord cu 
cadrele didactice/conducerea unităţii de învăţământ; 

► la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, la care sunt invitaţi să participe părinţii/reprezentanţii 
legali; 

► în cazul unor situaţii speciale,cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ 
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► este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau al celor aflate sub 
influenţa băuturilor alcoolice, al celor având comportament agresiv, precum şi al celor care au 
intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ 

► se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau 
obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor 
inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi 
alcoolice. 

• rroate persoanele din afara w1ităţii care intră în şcoală vor fi legitimate de 
secretariatul unitatii - care Înregistrează datele din B.1/C.I În registrul special de 
intrare-ieşire în/din unitate, ora intrării, motivul vizitei şi corn artimentu~rsoana la care 
doreşte să meargă. 

5. 4. CADRE DIDACTICE 

Cadrele didactice au următoarele obligatii şi responsabilităti: 
a) să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin, în calitate de profesori ; 
b) să informeze, în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ şi /sau organele 

de poliţie/jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea 
publică, precum şi asupra prezentei nejustificate a unor persoane în incinta unitati sau în 
imediata apropiere a acesteia. În' cazul unor incidente grave sau al unor situaţii care pot 
conduce la acte grave de violenţă sau la incidente care pot pune în pericol siguranţa elevilor [ 
sportivilor] sau a personalului, vor fi informate cu prioritate organele de poliţie/jandarmerie; 

c) cadrele didactice vor organiza şi realiza instruirea elevilor şi a părinţilor pentru 
cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului intern şi a procedurilor care 
reglementează prezenţa şi comportamentul acestora în unitate. 

DISPOZIŢII FINALE: 
• Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea 

unităţii de învăţământ, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în 
şcoală este monitorizată videopennanent. 

• Sistemul de monito1izare video este gestionat în confonnitate cu prevederile Legii 
nr.667/2001 pentru protec~a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circul$e a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protec~a vi$ private în sectorul comunica~or electronice. 

• Filmarea/fotografierea, inregistrarea audio în incinta unităţii de învăţământ sau în 
apropierea acesteia, este interzisă elevilor/părinţilor/profesorilor/persoanelor străine, fără 

acordul conducerii unitătii de învătământ . 

Art.55 
TRANSPORTUL ELEVILOR/SPORTIVILOR CU MICROBUZUL SCOLAR 
a.Este obligatorie asigurarea prezentei unui cadru didactic pe întreaga durată a 
deplasării indiferent de vârsta elevilor/sportivilor , in scopul supravegherii acestora şi 
asigurării condiţiilor de securitate pe traseele deservite pentru unitatea noastră de 
microbuzul din dotare. Profesorul insoţitor răspunde de securitatea elevilor/sportivilor 
la urcarea şi coborârea cât şi pe tot parcursul deplasării. 
b.Profesorul insoţitor va instruii elevii/sportivii ori de câte ori este cazul in legătură cu 
securitatea transportului.Staţiile de îmbarcare debarcare precum şi orele de imbarcare
debarcare vor fi trecute obligatoriu in foaia de parcurs a conducătorulu auto( dus 
întors). 
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Pentru orice incident petrecut in timpul deplasării elevilor/sportivilor, in alte locuri 
decât cele stabilite , va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care 
decide acest lucru. Numarul de elevi/sportivi transportaţi intr-o cursă nu poate depâşii 

numărul locurilor disponibile din microbuz. 
c.Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor/sportivilor ş i al altor 
persoane care nu sunt angajaţi ai unităţii, in acest caz profesorul însoţitor trebuie să 
atragă atenţia soferului că încălcarea acestei prevederi poate duce la sancţiune. 

Dispoziţii finale 

Art.55 În cadrul unităţi comisia pentm evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în 
confo1mitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
Art.56 Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă 
şi duminică pot fi introduse în norma didactică. 
Art.57 Prevederile prezentului regulament completează prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi celelalte dispoziţii legale în 
vigoare. 

Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării. 
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