
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE , , 

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

NR.794 17.10.2020 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost întocmit pe baza Regulamentului de organizare si 
functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar. Anexa la ordinul ministrului 
educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr.5570/ 07.10.2011 . Legea nr.I a Educatiei Nationale 
publicata in Monitorul Oficial al României partea I nr.18 din 10 ianuarie 2011, Ordinul 
nr.5447/31.08.2020 ROFUIP. 
Prezentul regulament a fost dezbatul si avizat in Consiliul Profesoral din 07.10.2020 .Regulamentul 
de Ordine Interioară a fost aprobat in Consiliul de Administratie din data de 07.10.2020 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 - 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.O.I 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 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. 

ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMANT 

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 performanţă. 

Art. 8 - Clubul Sportiv Scolar 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. 9 - (1) Clubul Sportiv Scolar Ilfov participă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi 
internaţionale , cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei Natioale, Ministerul 
Tineretului şi Sportului, al Federaţiilor Sportive Naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu 
şi al altor structuri sportive. 
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\ ... , ._ vuuu pamc1parea la competitiile federatiilor sportive nationale clubul s-a înscris in 
Registrul sportiv . ' ' ' ' 

Art.IO - (1) Clubul Sportiv Scolar Ilfov are în structură secţii pe discipline sportive, 
organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă) 

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

CONDUCEREA UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT 
' ' 

Art.11 (1) 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 (1) 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 întreaga 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 odihnă conform legislaţiei în vigoare. 
El poate fi programat în concediu de odihnă în orice perioadă a anului calendaristic, în funcţie de 
specificul activităţilor de pregătire şi a calendarului competiţional anual. 
Art.20 (1) 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 rnezocicluri; 
c) proiectarea unităţilor de învăţare; 
d) proiectele didactice/schiţele de lecţii; 
e) calendarul competiţional. 
(3) Documentele de evidenţă sunt: 
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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; 
gJ 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 ( 1) 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 (1) 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 (1) 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 instruirea 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. 

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. 
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,-1 -..,vu.uu;;;Lu1 ue pannţ1 al grupei/grupelor poate contribui cu o sumă stabilită de adunarea 
generală la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unitătii de învătământ 
(~) _Co~ntr~b~ţia prevăzu_tă la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachit~rea acesteia nu poate 
lumta m rucmn 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 ele 
părinţi, rară 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 Scalar 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 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.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 
selectionati de la alte unităti de învătământ. 

' ' ' ' 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. 

(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 
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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 I 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 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; 
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 obligaţii specifice activitătii sportive: 
a) să dovedească devotament pentru culorile clubului; 
b) să ţină la demnitatea de elev sportiv; 
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- , ~... .... '""' v vmcL.t: cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentru a 
obţme 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 

Sanctiuni 
' 

Art.40 (1) Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de club, conform prezentului f', 
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) Sancţiunile se comunică în scris elevilor sportivi şi părinţilor acestora. 
{ 4} Plata amenzilor / sanctiuni financiare ale sportivilor din cadru 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 
responsabili tati: 
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 s1 
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 tehnica 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 Ministrului Educatiei N ationale 
i) Intocmeste, la solicitarea directorului, statele de functi pentru toti angajatii scolii; 
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j) Statele de personal se întocmesc 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 cate ori sunt modificari legislative. 
k) Ges'tioneaza actele de studii, asigura pastrarea si arhivarea documentelor, monitorizeaza 
solutionarea corespondentei; 
1) 'oestioneaza corespondenta unitatii de invatamant; 
m) Tine evidenta, pastreaza, selectioneaza si depune documentele scolare la Arhivele 
N ationale, <lupa expirarea termenelor de pastrare , stabilite prin „Indicatorul termenelor 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 stabilete in sarcina sa; 
Art.42. - a) Secretariatul functioneaza 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 s1 
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 reprezinra 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, îndruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea activitatii 
financiar contabile a clubului; 
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- / --..... v.u\;C1L.i:l mrregu~ patrim~niu al unitatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, 
prezentul regulament s1 hotaranle Consiliului de Administratie· 

' c) Intocmeste proiectul de buget si raportul de executie bugetara, conform normelor 
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) A vizeaza, 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 / 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 unor 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 Ilfov; 

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

Art.51 -Creşterea transparentei instituţionale. 

8 



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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. --•~A.u.~u uc; 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 conformă 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 nr. 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, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin 
folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca 
urmare a exercitării atributiilor functiei: , , 

10 



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 
functiei detinute; 

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

rezultă din activităţile instituţiei, indiferent de suportul ei; 
g) informaţie 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 fată 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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- - - , "u...,.lJ.1\, _prezentului Cod nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a 

personalului contractual de a fumiza informaţii de interes public celor interesaţi, în 
condiţiile legii. 

D. Libertatea opiniilor 

- În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecţa 
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, angajaţii 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 atributiile functiei detinute în alte 
' ' ' 

scopuri decât cele prevăzute de lege. 
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... .o..u.J. a\.,u v uacea d.estăsurată, personalului contractual îi este interzis să obtină foloase 

sau avantaje în interes personal ori să producă prejudicii materiale sau m~rale 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 finale 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 
fipanciar 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 1 O 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 semnătură, de către persoana cu 

atributii de resurse umane din cadrul institutiei. 
La încadrarea într-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 semnatură. 

Referinte legislative 
Codul de Etică şi Conduită Profesională este elaborat în conformitate cu: 
- Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei 
- Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi 
finanţării 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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- - n'U''-,i!JUU.KA PRIVIND ACCESUL ÎN UNITATE 

1. SCOP: Stabilirea metodologiei privind accesul în incinta unitătii. 
2. ARIA DE CUPRINDERE: Procedura se aplică elevilorÎsportivilor, personalului didactic, 
didactic auxiliar, nedidactic, părinţilo!, persoanelor străine 
3. DOCUMENTE DE REFERINTA: 
1.1. Regulamentul de Organizare iFuncţionare al Unităţilor de Învăţământ 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 unitatea 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 programului 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 
unitătii de învătământ/conducerea unitătii de învătământ ' , ' , 
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, publicatii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi . , 
alcoolice. 

• Toate persoanele din afara unităţii care intră în şcoală vor fi legitimate de 
s ecre tari atul unit a t ii - care înregistrează datele din B.1/C.I în registrul special de 
intrare-ieşire în/din unitaţe, ora intră~ motivul vizitei şi compartimentu1/J>t:rsoana la care 
doreşte să m~ă. 

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 prezenţei 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 video permanent 

• Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii 
nr.667/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

• Filmarea/fotografierea, înregistrarea 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 intreaga 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 însoţitor va instruii elevii/sportivii ori de câte ori este cazul in legătură cu 
securitatea transportului.Staţiile de îmbarcare debarcare precum şi orele de îmbarcare
debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorulu auto( dus 
întors). 
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.L vuuu urn;e mciaent 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 într-o cursă nu poate depâşii 
numărul locurilor disponibile din microbuz. . 
c.Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor/sportivilor şi 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. 

ANEXA PRIVIND Desfăşurarea activităţilor didactice prin 
intermediui tehno ogie · şi al internetului~ precum şi pentru 
prelucrarea datelor c caracter personal in Clubul Sportiv Sco ar 
Ilfov, conform ORDINULUI Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 
2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea 
activităţilor didactice prin lintermediul tehnologie· şi a 
internetului, precum şi pentru pre uc:rarea datelor cu caracter 
personal 

Securitatea în mediul educaţional virtual se realizează conform directivelor UE 
privind securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor 
privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679. 

Măsurile de securitate, ca părţi integrate ale platformelor digitale educaţionale utilizate 
în mediul educaţional virtual, şi de protecţie a sănătăţii elevilor în perioada utilizării 

echipamentelor digitale se stabilesc pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale. 
Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale 

participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se 
realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii de învăţământ de 
asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a desfăşurării efective a 
procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se poate derula faţă în faţă, 
conform prevederilor legale în vigoare. 

Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea 
principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 sunt: 
a) numele şi prenumele sportivilor/elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care 
utilizează aplicaţia/platforma educaţională informatică; 

b} imaginea, vocea participanţilor, după caz; 
c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date 
prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; 
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d) rezultatele evaluării; 
e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la 
cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces. 

Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 
aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor 

desfăşurate online. 
- Unitatea de învăţământ, în calitate de operator de date cu caracter personal, are 

obligaţia de a institui o serie de măsuri tehnice şi organizatorice privind protejarea şi păstrarea 
datelor cu caracter personal care să vizeze: 
a) securitatea în mediul online; 
b) asigurarea confidenţialităţii datelor; 
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date; 
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 
e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. 

Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului au următoarele obligaţii: 
a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte 
materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice; 
b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile 
legale; 
c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt 
mod care excede scopului prelucrării acestor date. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activităţii didactice. 
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învăţământ 

în afara scopului vizat, constituie o încălcare a prevederilor legale. 
Roluri specifice ale factorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

didactice pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului 
Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii: 

a) informează sportivii/elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii 
didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire 
la drepturile şi obligaţiile pe care le au; 
b) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de 
resurse umane; 
c) stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele 
didactice şi sportivii/elevii din unitatea de învăţământ; 
d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a 
conexiunii la internet pentru elevii/ sportivii care nu dispun de mijloacele necesare pentru 
desfăşurarea activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
e) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet; 
f) repartizează, prin încheierea unui contract de comodat/prin proces-verbal de predare
primire, dispozitive conectate la internet elevilor/ sportivilor care nu dispun de aceste 
mijloace; 
g) stabileşte platformele gratuite, aplicaţiile şi resursele educaţionale deschise care se 
recomandă a fi utilizate în activitate; 
h) sprijină cadrele didactice şi elevii să îşi creeze conturi de e-mail şi de acces la platformele 
şi aplicaţiile electronice utilizate la nivelul unităţii de învăţământ; 
i) monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei 
şi al internetului. 

Profesorii au următoarele atribuţii: 
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a, 11uu1mt:aza e1ev11/ sportivii şi părinţii acestora despre modalitatea de organizare a activitătii 
didactice prin intennediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privi~e 
la drepturile şi obligaţiile pe care le au; 
b) coordonează activitatea clasei/ gmpei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 
asigurării continuităţii participării elevilor/ sportivilor la activitatea de învăţare prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului; 
c) participă la stabilirea platformelor, a aplicaţiilor şi a resurselor educaţionale deschise care 
se recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată; 
d) transmit elevilor/ sportivilor de la clasa/ grupa pe care o coordonează programul stabilit la 
nivelul unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentm facilitarea învăţării 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
e) oferă consiliere elevilor/ sportivilor clasei/ grupei pentru participarea acestora la activităţile 
didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
t) menţin comunicarea cu părinţii elevilor/ sportivilor; 
g) intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activitatilor; 

Alte atribuţii: 
a) proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a 
celor ptivind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe 
platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 
c) proiectează activităţile-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului; 
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
pentru înregistrarea progresului elevilor/ sportivilor; 
e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învăţare

evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea 
acestora cu sarcini de lucru. 

Sportivii/ Elevii au următoarele responsabilităţi: 
a) participă la activităţile stabilite de cadrele didactice şi de către conducerea unităţii de 
învăţământ, conform programului comunicat, precum şi informaţiilor transmise de către 

profesorii ; 
b) rezolvă şi transmit sarcinile de lucm în termenele şi condiţiile stabilite de către cadrele 
didactice, în vederea valorificării activităţii desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 

internetului; 
c) au o conduită adecvată statutului de spmiiv/elev, dezvoltând comportamente şi atitudini 
prin care să se asigure un climat propice mediului de învăţare; 
d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învăţământului prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului; 
e) nu înregistrează activitatea desfăşurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia 

privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679, precum şi ale art. 4 alin. (4) din prezenta metodologie; 
t) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului cu camera si microfonul deschise; în caz contrar, elevul/sportivul este considerat 
absent şi se consemnează absenţa în catalog, cu excepţia situaţiilor justificate; 
g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării orelor 
de curs. 

Părinţii au următoarele atribuţii: 

a) asigură participarea copiilor la activităţile didactice organizate de către unitatea de 
învăţământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, unnărind crearea unui mediu fizic 
sigur, prietenos şi protectiv pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui 
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comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de sportiv/elev, încurajarea, 
motivarea şi responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; 
b) menţin comunicarea cu profesorul şi celelalte cadre didactice; 
c) sprijină sportivul/elevul, dacă este cazul, în primirea şi transmiterea sarcinilor de lucru, în 
termenele stabilite; 
d)_ transmit profesorului feedbackul referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

Aspecte metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului 
în unităţile de învăţământ preuniversitar 

În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului se respectă prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare. 

În proiectarea şi organizarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului se vor avea în vedere: 
a) selectarea informaţiilor si a experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora; 
b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea 
procesului educaţional ; 

c) crearea unei comunităţi de învăţare; 

d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toţi sportivii/elevii dobândirea 
competenţelor specifice particularităţilor de vârstă ; 

e) încurajarea contribuţiilor individuale, a reflecţiei etc. 
Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urman 

dezvoltarea competenţelor sportivilor/elevilor, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, educaţia 

remedială; 

Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale şcolare, 

auxiliare curriculare aprobate/avizate de către MEC, MTS, FEDERA TULE DE 
SPECIALITATE, ghiduri, broşuri, platforme online, dar şi diverse aplicaţii, platforme, 
resurse recomandate de către MEC, de către ISJI/ISMB sau de către conducerea unităţii de 
învăţământ ; 

Materialele didactice trebuie să fie accesibile pentru toţi elevii din formaţiunea de studiu. 
Cadrele didactice pot elabora şi utiliza orice alte materiale educaţionale, în conformitate cu 

programa şcolară în vigoare. 

În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului se pot folosi , 
adapta şi redistribui liber, ţinând cont de drepturile de autor, resurse educaţionale deschise 
(RED) - materiale pentru învăţare, predare, cercetare sau altescopuri educaţionale, cum ar fi: 
cursuri, proiecte de lecţii , prezentări , cărţi , manuale, teme pentru acasă, chestionare, activităţi 
în clasă sau în laborator, jocuri, simulări , teste, resurse audio sau video etc. , puse la dispoziţie 
în format digital sau fizic şi la care există acces liber. 

Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare

evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului şi încărcate pe platforme dedicate 
constituie material didactic. 
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. m orgamzarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 
mternetului, cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către 
sportivi/elevi şi îi încurajează prin oferirea feedbackului constructiv/pozitiv cu accent 
permanent pe proces, soluţii şi pe rezultat, nu pe consecinţe. În procesul evaluării sarcinilor de 
lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în grupuri mici, 
încurajarea sportivilor/elevilor să aplice autoevaluarea şi evaluarea reciprocă. _ 

Se recomandă ca feedbackul privind activitatea desfăşurată de sportivi/elevi să fie în 
raport cu progresul şi potentialul fiecămia. 

În elaborarea sarcidilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor 
de vârstă ale sportivilor/elevilor în ceea ce priveşte resursa de timp, nivelul de înţelegere al 
acestora şi gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu 
conducă la pierderea interesului sportivilor/elevilor faţă de învăţare, la oboseală fizică şi 

emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi recreative, familiale sau comunitare, 
inclusiv a timpului destinat somnului, alimentaţiei etc. 
Evaluarea sportivilor/elevilor 

În cadml activităţilor de predare-învăţare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului, progresul educaţional al sportivilor/elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, 
prin acordarea de calificative, în confonnitate cu legislaţia în vigoare, utilizând instrumente 
specifice de evaluare. 

ANEXA privind Organizarea 
învătământ în cond 0 tii de , . 
prevenirea îmbolnăvirilor 

ordinului 5487/1494/2020 

activitătii 
' 

siguranţă 

cu virusu 

în tadru unitătii de , 
epidemiologică pentru 
SARS=Co V-2 conform 

L Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice 
a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (sala de sport etc.) prin demarcare cu benzi 
vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de 
învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe fizice între 
sportivi/elevi. Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.). 
Vor fi limitate întâlnirile între sportivi/elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât 
să fie asigurată distanţarea fizică. 
La intrarea în şcoală/ sala de sport vor fi aşezate dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru 
mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. La intrarea în şcoală/ sala de sport şi 
în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare (postere) privind 
măsurile de igienă/protecţie. 
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest 
principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre 
exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). 
b) Organizarea sălilor de sport 
- Sala de sport va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între 
sportivi/elevi, ceea ce implică următoarele: 
-- Eliminarea mobiliemlui care nu este necesar; 
-- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între 
sportivi/ elevi; 
-- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de sport în funcţie de numărul de sportivi/elevi; 
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- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Contactul între sportivii/elevii din grupe/clase 
diferite va fi evitat; 
- Este interzis schimbul de obiecte personale; 
- Va fi asigurată aerisirea Sali de sport înainte de sosirea sportivilor/elevilor, prin deschiderea 
ferestrelor timp de minimum 30 minute şi la finalul zilei; 
- ,Personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de 
antrenament, cât şi în timpul pauzelor, atunci când se află în interiorul Sali de sport/unităţii de 
învăţământ. 

- Sunt stabilite locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării 

măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi pedală prevăzut cu sac în 
interior. 
c) Organizarea grupurilor sanitare 
- Va fi gestionat fluxul de sportivi/elevi care merg la toaletă ( evitarea aglomerării în interiorul 
grupului sanitar); 
Sportivii/Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă ; 

- Se va verifica în pennanenţă dacă grupurile sanitare permit sportivilor/elevilor şi membrilor 
personalului să-şi spele ( cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; sunt 
recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. 
- Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel 
încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, 

prosoape de unică folosinţă etc.) ; 
- Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în 
mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie) ; 

- Se vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă . 

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ 
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către 
persoane desemnate din unitatea de învăţământ; 

- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, marcaje 
aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.); 
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles ( afise, săgeţi); 
- Va fi asigurată comunicarea cu sportivii/elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării 
intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 
- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor 
excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 
3.Organizarea programului de antrenament 
- Organizarea procesului de antrenament presupune începerea acestora la intervale orare 
diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea din sala de sport. 

a) Organizarea activităţilor sportive 
- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică; 

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi sportivii/ 
elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod 
regulat o dezinfectare adaptată; 

- Pentru desfăşurarea orelor de antrenament, sportivii/elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul 
activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 
- La începerea şi finalul orelor de antrenament, toţi spotivii/elevii trebuie să efectueze igiena 
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; 
- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare 
grupă de sportivi/elevi; 
d) Monitorizarea prezenţei: 
- La nivelul unităţi de învăţământ se va monitoriza absenţele sportivilor/elevilor şi ale 
personalului. Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri 
mari a numărului de absenţe ale sportivilor/elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli 
respiratorii. 
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"'l>.inasuri ae protecţie la nivel individual 
Mesaje importante: 
- Spălaţi-vă des pe mâini! 
- Tuşiţi sau strănutaţi în pliul cotului sau într-un şerveţel! 
- Utilizaţi un şerveţel de unică folosinţă, după care aruncaţi-l! 
- Salutaţi-i pe ceilalţi fără să daţi mâna! 
- Nu vă strângeţi în braţe! 
- Păstraţi distanţarea fizică, evitaţi aglomeraţiile! 
- Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul unitati de invatamant! 
a)Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toţi sportivii/elevii şi personalul trebuie să se 
spele/dezinfecteze pe mâini: 
- imediat după intrarea în unitatea de invatamant şi înainte de a intra în sala de sport; 
- înainte de pauza/pauzele de masă; 
- înainte şi după utilizarea toaletei; 
- după tuse sau strănut; 
- ori de câte ori este necesar. 
b)Purtarea măştii de protecţie 
- Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ ; 

- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 
5. Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ 
Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în lupta 
împotriva răspândirii virusului. 
Este asigurata o pauză de minimum l oră între schimburi, pentru realizarea curăţeniei, 
dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor. 
Planul de curăţenie şi dezinfecţie conţine: 
- operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, măturarea 
pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi dezinfectarea suprafeţelor, 
cât şi a spaţiului interior de depozitare în acestea a obiectelor şcolare, dezinfectarea 
dulapurilor personale ale sportivilor/elevilor, acolo unde există, ştergerea şi dezinfecţia 
pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, 
întrerupătoarelor etc. t 
- materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de curăţenie, 
produse biocide avizate pentru suprafeţe etc.); 
- tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune; 
- frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a spaţiului: 
- persoana care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a curăţeniei, 

modalitatea de afişare a monitorizării; 
- în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de curăţenie şi 
dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, frecvenţa acestora, orarul şi 
un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi a celei care verifică. 
Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă mască de protecţie, mănuşi, iar 
după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile. 
Planului de curăţenie şi dezinfecţie pentru unitatea de invatamant este întocmit conform 
ghidului MEC si MS si este cunoscut si asumat de catre persoanele care trebuie s a il puna in 
aplicare. 
6.Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie 
Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie. 
Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor ( cu acţiune virucidă/virulicidă). 
Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje 
originale, sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include infonnaţii de siguranţă şi 
instrucţiuni de aplicare. 
Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces 
elevii. 
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În timpul utilizării produsului, este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea 
ventilaţiei adecvate. Se recomandă protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru 
spălarea ochilor, în cazul accidentelor. 
7.Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru sportivi/elevi 
şi părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 

a) Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa 
starea de sănătate a sportivi/elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul 
document şi va fumiza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, 
precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor 
COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică 
necesare. 
Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 
conducerea unităţii în cazul în care sportivii/elevii prezintă în timpul orelor de antrenament 
simptomatologie de tip respirator ( de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte 
simptome de boală infecţioasă (vărsături , diaree, mialgii, stare general modificată) , însoţite 

sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 

b) Instruiri periodice ale sportivilor/elevilor: în prima zi de antrenament şi cel puţin odată 
pe săptămână sportivii/elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării 
măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2: 

Tipuri de mesaje: 
- Spălaţi-vă frecvent şi regulat pe mâini, cel puţin 20 de secunde cu apă şi săpun; 

- Menţineţi o distanţă cât mai mare faţă de celelalte persoane; 
- Poartă corect masca de protecţie. 
AŞA DA: 
- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască 
- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri 
- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare 
- Pune masca cu partea colorată spre exterior 
- Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului 
- Acoperă nasul, gura şi bărbia 
- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere pe lateralele feţei 
- Evită să atingi masca 
- Scoate masca apucând-o de barete 
- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp ce o scoţi 
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş cu capac 
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca 
AŞA NU: 
- Nu folosi o mască ruptă sau umedă 
- Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie 
- Nu purta o mască prea largă 
- Nu atinge partea din faţă a măştii 
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesită reatingerea 
măştii 

- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane 
- Nu refolosi masca 
- Nu schimba masca cu altă persoană 
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. Acoperiţi gura şi nasul cu o 
batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutaţi sau 
să tuşiţi . După aceea, aruncaţi batista utilizată. 
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce 
biocide/virucide. 
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,.,, • 1wJu1 L.rnnc se etectuează confonn nonnelor legale în vigoare; 
3.De asemenea, la antrenament, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a sportivilor prin 
o~servaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate acestora; 
4.ln cazul în care sportivii prezintă în timpul orelor de antrenament stare febrilă sau 
simptomatologie specifică infectării cu SARS-Co V-2, se aplică Protocolul de izolare; ~ 

5.Revenirea în colectivitate a sportivilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 
antrenament se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze 
diagnosticul şi pe care sportivul o va preda cadrului didactic de la prima oră de antrenament. 
Adeverinţele vor fi centralizate de catre cadru didactic; 
6.Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice 
unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de 
respiraţie, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă 
de îndată responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 

10.Protocol de izolare a sportivilor bolnavi 

Se aplică în cazul în care sportivii prezintă în timpul orelor de antrenament simptomatologie 
de tip respirator ( de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală 
infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 
- Izolarea imediată a sportivului. Sportivul va purta mască, va fi separat de restul grupei şi va 
fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de 
protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 
- Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului 
medical şcolar; 
- Dacă pe perioada izolării sportivul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 
dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 
- Nu se va transporta sportivul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de 
familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele 
sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 
- Persoana care ajută sportivul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp 
de minimum 20 de secunde; 
- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce sportivul a plecat, pentru a 
reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 
- Sportivul va reveni la antrenament cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul 
curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

11.Criterii de suspendare a orelor de antrenament în unităţile de învăţământ în 
contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 

- Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul 
medical şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la sportivi sau adulţi; 
- În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ 
situaţia va fi analizata de DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ; 
- Decizia de suspendare a orelor de antrenament se va lua la nivel local, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în următoarele circumstanţe: 
a)La apariţia unui caz confinnat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o grupa din unitatea de 
învăţământ, se suspendă antrenamentele grupei respective pentru o perioadă de t 4 zile. Se va 
face curăţenie, dezinfecţie şi ae1isire, unnând ca sportivii din ora urmatoare de antrenament 
să îşi desfăşoare normal orele de pregatire; 
b)La apariţia a 3 cazuri confinnate de îmbolnăvire cu COVID-19 în grupe diferite ale 
aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă orele de antrenament ale unităţii de învăţământ pe 
o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz; 
c)În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, 
acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa 
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- Sportivii care fac parte dintr-un grup cu risc ( de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 
obezitate severă, diabet zaharat tip 1, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli 
ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu 
avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru 
aceştiâ, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru 
asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite. 
- ·Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor sportivilor/elevilor 
trebuie monitorizate cu mai multă atenţie în cazul sportivilor/elevilor cu boli cronice; 
- Sportivii/Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la antrenament, precum şi 
părinţii acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în 
privinţa măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă; 
- Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 
pot, în mod nonnal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, 
după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului 
de contaminare cu SARS-Co V-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de 
către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la antrenament. 
Pentru cei care nu pot reveni la antrenament, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor 
identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă; 

9.Protocol de triaj 

a)Triajul epidemiologic al sportivilor se efectuează conform prevederilor legale în 
vigoare, astfel: 
Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a sportivilor din unităţile de învăţământ de 
stat, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă 
sănătos, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 
653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor standard de echipare: halat 
impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de protecţie, mănuşi de unică 
folosinţă. 

b)Triajul zilnic: 
Este important ca: 
- părinţii/reprezentanţii legali ai sportivului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu 
simptome nu ar trebui aduşi la antrenament; 
- întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua 
riscurile de infectare. 
I .Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 
aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 
preşcolarului/elevului la cursuri . 
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS
Co V-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli 
infectocontagioase; 
- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 
- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-Co V-2, aflaţi în 
perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 
Se pot prezenta la antrenament în ziua respectivă: 
- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 
- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu 
a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 
- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu 
secreţie nazală clară, ochi curgători/prurit); 
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- uvu"nap ~unsun ae specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăti 
la respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. · 
: Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 
In unităţile de învăţământ (Sali de sport) vor fi afişate, în locuri vizibile, postere cu informaţii 
în acest sens. '· 
c) Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi: 
Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea sportivilor/copiilor, 
astfel încât revenirea în spatiu de antrenament să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să 
monitorizeze starea de sănătate a sportivilor/ copiilor şi să acţioneze responsabil. 
Sfaturi utile pentru părinţii: 
- Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva 
infecţiei cu noul coronavirus; 
- Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, 
deoarece trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei; 
- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării 
lui emotionale; 
- Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum 
respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; 
- Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la antrenament, când se întoarce 
acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este 
necesar; 
- Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 
necesitatea purtării acesteia; 
- Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi 
elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de 
scris, echipament sportiv etc. De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii 
grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii); 
- Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse, echipament sportiv,etc.); 
- Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la antrenament; 
- În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), 
diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi 
nu duceţi copilul la antrenament; 
- În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului de antrenament, luaţi-l 
imediat acasă şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. 
Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi 

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 
Părinţii/ Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii 
în clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii 
Clubului Spottiv. 
Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea 
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a 
îmbolnăvirilor în colectivitate. 
Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa sportivului/elevului 
în următoarele situaţii: 
- Sportivul/Elevul prezintă simptome specifice infectă1ii cu virusul SARS-CoV-2; 
- Sportivul/Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 
- Sportivul/Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află 
în carantină. 

8. Măsuri pentru sportivii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în g:rupele de 
vârstă la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi 
- Personalul cu risc ( de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 
persoane cu imunitate deficitară) va reveni în unitate cu avizul medicului de medicina muncii; 
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DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică ş1 va 
analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel : 
d)Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură grupa ( de exemplu, 
profesor ul care a avut o singură oră de antrenament) şi nu a venit în contact cu alte cadre 
didactk e din şcoală se vor suspenda cursurile de la grupa respectivă; 
etScenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură grupa (de exemplu, 
profesor care a avut o singură oră de antrenament) şi a venit în contact cu alte cadre didactice 
din unitate, se vor suspenda cursurile de la grupa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu 
cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 
f)Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe grupe şi nu a venit în 
contact cu alte cadre didactice din unitate se vor suspenda cursurile la grupele cu care acesta a 
venit în contact şi , în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta 
a venit în contact. 
g)Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe grupe şi a venit în contact 
cu multe cadre didactice se vor suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ. 

- Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de 
pază, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confinnată cu COVID-19, îşi va 
desfăşura activitatea în continuare; 
- În perioada de suspendare a grupei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ 
va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii : 
-- curăţenia şi aerisirea claselor; 
-- dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (sala de sport); 
- La reluarea orelor de antrenament într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar 
care are în arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru 
identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri . 

Dispoziţii finale 

Art.55 În cadrul unităţi comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate 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. 

Direct 
Prof 
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