
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

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

,/f'J /,1 Nr./dJf 12.10.2022 

b 1lEGULANIENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

Prezentul Regulament de Organizare si functionare a fost întocmit pe baza Regulamentului cadru de 
organizare sifunctionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, din 04.07.2022 (text publicat in 
Monitorul Oficial, nr. 675 din 06 IULIE 2022 - in vigoare de la Ol.septembrie 2022), Regulamentului 
de organizare sifunctionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar nr.5570/2011, 
Anexa la ordinul ministrului educatie nationale nr.5079/ 31.08.2016 , Legea nr.I a Educatiei 
Nationale publicata in Monitorul Oficial al României partea I nr.18 din JO ianuarie 2011, Art.242 din 
Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, Ordin comun MTS + MS 1219/22.09.2020 si 1634/23.09.2020, 
OMEC 5487/1494/2020 - 31.09.2020. Prezentul regulament a fost dezbatut si avizat in Consiliul 
Profesoral din 04.10.2022, P. V nr. 170, Regulamentul de Organizare si functionare a fost aprobat in 
Consiliul de Administratie din data de 12.10.2022, P. V nr. 21 

DISPOZIŢII GENERALE 
Art.1: Regulamentul de Organizare si Functionare 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 îndeplinire prevederile prezentului 

Regulament. 
Art.3: Respectarea R.O.F este obligatorie pentru directori, personalul didactic , personalul 

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

- Anual, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea Regulamentului de 
Organizare si functionare, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi actualizările. 

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

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. 

Art.5: Personalul unitatii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevilor sportivi majori îşi vor 
asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare 
şi funcţionare al unităţii de învăţământ. 

Art.6: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Scolar Ilfov poate fi 
revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este 
nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către 
organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare 
prevăzute în prezentul regulament. 
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Art.7: Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii este 
obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 
constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale. 

Art.8 Regulamentul intern al unităţii conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din 
Legea nr. 53/2003 (Codul muncii), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în 
contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie, după 
consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în unitatea de învăţământ, afiliate 
la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. 

ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNV ĂTĂMANT 
' Art. 9: Clubul Sportiv Scalar Ilfov este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, 

conform decizie Inspectroratului Scalar Judetean Ilfov nr.442/04.09.2000 .. adică are cod fiscal 
27996565, buget propriu, conturi în Trezorerie, site propriu www.cssilfov.ro si întocmeste situatii 
financiare şi deţine denumire, firmă, ştampilă, sigiliu şi alte însemne proprii. 

Art. 10: Clubul Sportiv Scalar Ilfov este de nivel liceal, iar personalitatea juridică aparţine 
unităţii de învăţământ în care funcţionează. 

Art. 11 Clubul Sportiv Scalar Ilfov are rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în 
activitatea sportivă de performanţă la urmatoarele discipline: ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, 
SAH, TENIS DE MASA, RUGBY. 

Art. 12: Clubul Sportiv Scalar Ilfov îşi organizează şi îsi desfăşoară activitatea pe baza planului
cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare şi a prezentului 
regulament. 

Art.13: 
1. Clubul Sportiv Scalar Ilfov participă la competiţiile oficiale şi amicale, naţionale şi 

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

2. Pentru part1c1parea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, asociatii 
municipale/judetene, clubul s-a înscris in Registrul sportiv şi s-a afiliat la Federaţiile Sportive 
Naţionale, Asociatii Municipale/Judetene. 

Art.14: 
1. Clubul Sportiv Scalar Ilfov are în structură secţii pe discipline sportive, organizate pe grupe 

de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă)conform plan scolarizare anexa prezentului 
document 

Disciplina sportiva Nr. elevi Nr. grupe 

ATLETISM TOTAL 46 4 

Atletism incepatori 36 3 

Atletism avansati 10 1 

FOTBAL TOTAL 78 4 

Fotbal incepatori 60 3 

Fotbal avansati 18 1 

HANDBAL TOTAL 106 4 
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Handbal incepatori 86 3 

Handbal avansati 20 1 

RUGBYTOTAL 106 4 

Rugby incepatori 86 3 

Rugby avansati 20 1 

SAHTOTAL 22 2 

Sah incepatori 12 1 

Sah avansati 10 1 

TENIS DE MASA 22 2 

TOTAL 

Tenis de masa 12 1 
incepatori 

Tenis de masa 10 1 

Avansati 

2. Clubul Sportiv Scalar Ilfov îşi poate infiinta o noua disciplina sportiva prin propunere a 
Consiliului de administratie al Clubului Sportiv Scalar Ilfov catre I.S.J. Ilfov, aprobare ME, 
ARACIP. 

3. Clubul Sportiv Scalar Ilfov îşi poate organiza secţii/grupe pe discipline sportive şi în alte 
locatii din judetul Ilfov, nu doar în orasul unde îsi are sediul. 

Art.15: In vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, Clubul 
Sportiv Scalar Ilfov şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor 
şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.16: Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita inscrierea copilului 
prin urmatoarele documente model aprobate in Consiliu de Administratie cu numerele: fisa înscriere 
nr.1219/31.09 .2022, angajament 1222/30.09 .2022,consimtamnat de colectare a datelor personale 
nr.1237/03.10.2022 

Repartizarea sportivilor pe grupe se realizeaza conform incadrarilor pe grupe-OMECTS 
5570/2011 

MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Dispozitii generale 

Art.17: 
1. Managementul unităţii este asigurat în conformitate cu prevederile legale. 
2. Clubul Sportiv Scalar Ilfov este condus de consiliul de administraţie si de director. 
3. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii se consultă, după caz, cu toate 

organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate 
federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, 
care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia părinţilor, 
consiliul şcolar al elevilor si autorităţile administraţiei publice locale. 

4. Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Clubul Sportiv Scalar Ilfov se asigură, la cererea 
directorului, de ditre inspectoraul şcolar, prin consilierul juridic. 
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CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE 
Art.18: 
1. Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii. 
2. Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată 
prin ordin al mini trului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Decizia nr.10/07 .09 .2022 

3. Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie. 
Art.19: 
1. La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 
învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

2. La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii-sportivi, 
preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului 
şcolar al elevilor, care are statut de observator. 

3. Reprezentantul elevilor din Clubul Sportiv Scol ar Ilfov participă la toate şedinţele consiliului 
de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a 
elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

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

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

2. Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs 
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în 
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice. 

3. Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, 
după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ
financiar cu inspectorul şcolar general. 

4. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 

5. Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a 
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, 
cu votul a 2/3 dintre membri, în această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit 
în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului 
se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. în funcţie de hotărârea 
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia 
de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. 

6. In cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unitate, conducerea interimară 
este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de 
un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia 
inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor 
solicitate. 

Art.21: 
1. In exercitarea functiei de conducere executivă, directorul are următoarele atributii: 

' ' a. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 
acesteia; 
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b. organizează întreaga activitate educaţională; 
c. răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii; 
d. asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 

naţional şi local; 
e. coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 

unităţii; 

f. asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 
g. încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 
h. prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 

prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi/sau 
conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa inspectoratului şcolar. 

2. În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 
a. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 

execuţie bugetară; 

b. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii; 
c. face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
d. răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

3. În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 
a. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 
b. întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 
c. răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 
d. propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 

post şi angajarea personalului; 
e. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

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

4. Alte atribuţii ale directorului sunt: 
a. propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 

consiliul de administraţie; 
b. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; 
c. coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de 
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România 
(SIIIR); 

d. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

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

f. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de 
personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de 
administraţie; 

g. numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie, profesorii sefi de catedra; 

h. emite, în baza otărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a comisiilor din 
cadrul unităţii de învăţământ; 

1. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 
evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitate şi le supune spre aprobare 
consiliului de administraţie; 

J. asigură, prin cadrele didactice şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 
învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

k. controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor si prin asistenţe la ore; 
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l. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
m. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 

colectivul unităţii; 
n. aprobă asistenţa la orele a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
o. consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi 

a salariaţilor de la programul de lucru; 
p. îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele 

unităţii 
r. numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 
s. răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 
t. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea,anularea, completarea şi gestionarea 

actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 
modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

u. aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, 
inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de 
îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă 
la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces 
neîngrădit în unitate. 

5. Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, 
şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de 
muncă aplicabile. 
a. Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au 
membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitate, 
în conformitate cu prevederile legale. 

b. Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al 
consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea 
acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. 

Art. 22: In exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile 
art. 21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

Art. 23: 
1. Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de 

prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, de 
regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

2. Perioada concedi lui anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar 
general. 

TIPUL SI CONTINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE 
Art. 24: Pentru optimizarea managementului unităţii, conducerea acesteia elaborează 

documente manageriale, astfel: 
1. documente de diagnoză; 
2. documente de prognoză; 
3. documente de evidenţă. 
Art. 25: 
1. Documentele de diagnoză ale unităţii sunt: 

a. Rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 
b. Rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c. Raportul anual de evaluare internă a calităţii. 
2. Conducerea unităţii poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de 

interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor 
educaţionale. 
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Art. 26: 
1. Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director. 
2. Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, 

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

3. Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în 
şedinţa Consiliului profesoral. 

Art. 27: Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de 
învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă, fiind documente care conţin informaţii de 
interes public. 

Art. 28: Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 
coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

Art. 29: 
1. Documentele de prognoză ale unităţii realizate pe baza documentelor de diagnoză ale 

perioadei anterioare sunt: 
a. planul de dezvoltare instituţională; 
b. planul operaţional al unităţii; 
c. planul managerial (pe an şcolar); 
d. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

2. Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 

managementului unităţii. 
Art. 30: 
1. Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei - cinci 
ani. Acesta conţine: 
a. prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, 

relaţia cu comunitatea locală şi organigramă; 
b. analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului 

extern (de tip PESTE); 
c. viziunea, misi nea şi obiectivele strategice ale unităţii; 
d. planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, 

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

2. Planul de dezvoltare instituţională se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se 
aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 31: 
I. Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către 

director pentru o perioadă de un an şcolar. 
2. Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului 

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

3. Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către 
consiliul de administraţie. 

4. Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă 
cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

Art. 32 Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează 
pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. 
Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul 
de administraţie. 

Art. 33 Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru 
elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor 
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formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde 
obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 

Art. 34 Documentele manageriale de evidenţă sunt: 
1. statul de funcţii; 
2. organigrama unităţii; 
3. schema orară a unităţii; 
4. planul de şcolarizare; 
5. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 

Art. 35: 

PERSONALUL UNIT ATU 
Dispozitii generale 

1. In cadrul Clubului Sportiv Scalar Ilfov personalul este format din personal didactic de 
conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

2. Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unitate se face 
conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

3. Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în unitate se 
realizează prin încheierea contractului individual de muncă, cu unitatea, prin reprezentantul 
său legal. Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic are obligatia sa 
prezinte un certificat medical, eliberat pe un fonnular specific, aprobat prin ordin comun al 
ministrului educat:iei si cercetarii si ministrului sanatatii. 

Art. 36: 
1. Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare. 
2. Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute 

pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 
3. Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

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

4. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să 
afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau 
ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

5. Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 
precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

6. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării activităţilor. 

7. Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile 

publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în 
legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

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

funcţii şi prin proiectul de încadrare al unităţi. 
2. Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 

consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de 
specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

3. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 
consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Art. 38: Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în 
colective/comisii de lucru pe ramuri de sport, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu 
prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 
cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi 
colectivelor. 
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Art. 39: Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate 
care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii . 

Art. 40: La nivelul unităţi funcţionează următoarele compartimente/servicii de specialitate: 
secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în 
vigoare. 

PERSONALUL DIDACTIC 
Art. 41: Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 
Art. 42: Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte 

un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării şti in1:ifice şi ministrului sănătăţii. 

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

Art. 44: Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor 
sau calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi 
sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se 
sancţionează conform legii. 

PERSONALUL NEDIDACTIC 
Art. 45: 
1. Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 
2. Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate 

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

3. Angajarea personalului nedidactic în unitate se face de către director, cu aprobarea consiliului 
de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 46: 
1. Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu. 
2. Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit 

nevoilor unităţii şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unităţii. 
3. Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire în 

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

4. Administratorul ele patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 
cele necesare unităţii. 

5. Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în 
limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii, în 
vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

EVALUAREA PERSONALULUI DIN UNITĂTILE DE ÎNVĂTĂMÂNT 
' ' Art. 47: 

1. Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de 
muncă aplicabile. 

2. Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a conducatorului unitatii, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 

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

începutul anului şcolar. 
2. Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 
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3. Conducerea unităţii va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării 
conform fişei specifice. 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN UNITATEA 
Art. 49: Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 

conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 50: Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 (Codul muncii), republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 51: 

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Consiliul profesoral 

1. Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi 
de instruire practică dintr-o unitate. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

2. Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului 
sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire 
practică. 

3. Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la 
toate şedinţele consiliilor profesorale din unitate si are obligaţia de a participa la şedinţele 
consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui 
an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral 
unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

4. Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 
total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de 
bază în unitate. 

5. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 
personalul unităţii, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. 
Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

6. Directorul unităţii numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul 
profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 
şedinţelor consiliului profesoral. 

7. La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, 
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei 

publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele 
consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 

8. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 
procesul-verbal de şedinţă. 

9. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul 
de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, 
directorul unităţii semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică 
ştampila unităţii. 

1 O. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care 
conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 

memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul 
se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii. 

Art. 52: Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
1. analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

unitate, care se face public; 
2. alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 
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3. dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 
institutională al unitătii; , , 

4. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări 
sau modificări ale acestora; 

5. hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor sportivi care săvârşesc 
abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţii; 

6. propune acordarea recompenselor pentru elevi sportivi şi pentru personalul didactic din 
unitate, conform neglementărilor în vigoare; 

7. avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 
aprobare consiliului de administraţie; 

8. avizează proiectul planului de şcolarizare; 
9. validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii , în baza cărora se 

stabileşte calificativul anual; 
1 O. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită 

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

11. propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 
profesională ale cadrelor didactice; 

12. propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului" 
personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea 
didactică, în unitate dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii; 

13. dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, 

proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 
activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare 
sau de completare a acestora; 

14. dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitate şi 
propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 

15. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, în condiţiile legii; 

16. îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 
orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

17. propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii, conform legii. 
Art. 53: Documentele consiliului profesoral sunt: 
1. tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 
2. convocatoare ale consiliului profesoral; 
3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor

verbale. 

Comisiile metodice 
Art. 54:In cadrul unităţi, Comisia metodica se constituie la nivelul unitatii , cu un coordonator si 

doi membrii. 
1. Activitatea Comisiei metodice este reglementata de metodologia de functionare, iar 

coordonatorul impreuna cu membrii comisiei stabilesc tematica si graficul de lucru sedintelor 
de lucru. 

2. Comisia metodică se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea 
directorului ori a membrilor acesteia. 

3. Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul Comisiei metodice, sub îndrumarea 
coordonatorului Comisiei metodice, şi este aprobată de directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 55: Atribuţiile Comisiei metodice sunt următoarele: 
1. stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 

specificului unitatii şi nevoilor educaţionale ale elevilor/sportivi, în vederea realizării 
potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

11 



2. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 
planificărilor semestriale; 

3. instrumentele si normele de evaluare sunt specifice fiecarei discipline conform normelor 
Federatiilor sportive de specialitate; 

4. analizează periodic performanţele sportive elevilor; 
5. monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor/sportivi; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică 
are obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu terna orei de antrenament; 

6. verifica si coordoneaza intocrnirea documentelor de planificare. De asemenea documentele 
de planificare trebuie sa cuprinda lectii de pregatire sportiva individualizate pentru 
consolidarea deprinderilor motrice deficiente; 

7. organizează acţiuni specifice unităţii de învăţământ (lecţii demonstrative, schimburi de 
experienţă etc.); 

8. realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 
9. orice alte atribuţ.ii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii. 
Art.56.Atribuţiile responsabilului Comisiei metodice sunt următoarele: 
1. organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte şi 

completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la 
nivelul comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor 
şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte 
activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii); 

2. stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuţia de 
responsabil al comisiei metodice este stipulată prin decizie, fiind anexa la fişa postului 
didactic; 

3. evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei 
metodice; 

4. propune participarea membrilor comisiei rnetodice la cursuri de formare; 
5. efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al comisiei rnetodice sau la 

solicitarea directorului; 
6. elaborează semestrial informări asupra activităţii comisiei rnetodice, pe care le prezintă în 

consiliul profesoral; 
7. îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 

Comisiile din unităţile de învăţământ 
Art. 57: 
1. La nivelul unităţi funcţionează următoarele comisii: 

a. cu caracter permanent; 
b. cu caracter temporar; 
c. cu caracter ocazional. 

2. Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a. Comisia pentru curriculum; 
b. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
c. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

d. Comisia pentru controlul managerial intern; 
e. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 
f. Comisia pentm Mentorat didactic si formarea in cariera didactica; 

3. Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului 
şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 
unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii. 
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4. Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de unitate prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţii. 

5. Comisiile cu caracter temporar sunt: 

a. Comisia pentru programe si proiecte educative 
b. Comisia de receptie si autoreceptie 
c. Comisia pentru întocmirea orarului 
d. Comisia pentru arhivarea documentelor 
e. Comisia de salarizare 
f. Comisia pentru comunicare si imagine 
g. Comisia de inventariere 
h. Comisia de gestionare SIIR 
1. Comisia pentru completarea condicii de prezenta 
J. Comisia de casare 

6. Comisii ocazionale 
a. Comisia pentru cercetare disciplinara 
b. Comisia de etica 
COMISIILE ISI ELABOREAZA PROPRIA PROCEDURA DE FUNCTIONARE, 1N FISA 
POSTULUI SE MENTIONEAZA PENTRU FIECARE PERSOANA!!!!!! 

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

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

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

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 
Compartimentul secretariat 

Art. 59: 
1. Compartimentul secretariat cuprinde posturile de secretar. 
2. Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 
3. Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

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

Art. 60: Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 
1. transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii; 
2. întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 
3. întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate 

de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 
4. înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 

antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 
5. completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor 

referitoare la situaţia elevilor şi a statelor de funcţii; 
6. selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin 
al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice ; 

7. păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 

8. întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 
legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

9. întocmirea statelor de personal; 
1 O. întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angaj aţilor unităţii ; 
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11. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 
12. gestionarea corespondenţei unităţii; 
13. întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, 

în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
14. orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

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

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

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

responsabil cu siguranţa acestora. 
2. Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor de grupa 
3. în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 

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

4. Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor ş1 a 
oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. 

Serviciul financiar 
Organizare şi responsabilităţi 

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

fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor 
financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, 
prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de 
regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 

2. Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi 
funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil". 

3. Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 
Art. 63: Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 
1. desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii; 
2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii, în conformitate 

cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie; 
3. întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 
4. informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 
5. organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 
6. consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

unităţii şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 
7. întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 
8. valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de 

lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 
9. întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 
1 O. îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 
11. implementarea procedurilor de contabilitate; 
12. avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; 
13. asigurarea şi ge tionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 
14. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 
normele legale în materie; 
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15. orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile 
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Management financiar 
Art.64: 
1. Intreaga activitate financiară a unităţii se organizează şi se desfăşoară cu respectarea 

legislaţiei în vigoare. 
2. Activitatea financiară a unităţii se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 
3. Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 
Art. 65: Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează 

programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea 
încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

Art. 66: 
1. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 
2. Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administraţie. 

Compartimentul administrativ 
Organizare şi responsabilităţi 

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

personalul nedidactic al unităţii. 
2. Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii. 
Art.68: Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 
1. gestionarea bazei materiale; 
2. realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 
3. întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 
4. realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii; 
5. recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului; 
6. înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 
7. evidenţa consumului de materiale; 
8. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii privind sănătatea şi 

securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 
9. întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 
1 O. orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

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

Management administrativ 
Art.69: Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 

financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţii se realizează 
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

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

decizia directorului. 
2. Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii se 

supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului 
de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

Art.71: Bunurile aflate în proprietatea unităţii sunt administrate de către consiliul de 
administraţie. 
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Art.72: Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea 
unităţii, pot fi închiriate în aza hotărârii consiliului de administraţie. 

Elevii - sportivi 
Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi - sportivi 

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

Art.74: 
1. Modalităţile de selecţie, de pregătire şi obiectivele de performanţă ale grupelor/elevilor 

sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate 
de catre Comisia metodica. 

2. Clubul Sportiv Scolar Ilfov selecţionează elevii din toate unităţile de învăţământ 

preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive. 
3. Selecţionarea ele ilor are caracter permanent şi se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar. 
4. Înscrierea elevilor se face pe baza fisei de înscriere individuală si a Cotractului Educational. 
Art.75: 
1. Elevii sportivi selecţionaţi pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza 

localităţii/zonei/sectorului în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv. 
2. Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul conducerii unităţii 

de învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali. 
Art.76: 
1. Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilor-cadru şi a 

programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei Nationale. 
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 c:are îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi 
de la alte unităţi de învăţământ. 

Art.77: Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului şcolar, inclusiv în 
vacanţele şcolare, şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor sportive. 

Art.78: 
1. Unitatea poate organiza semicantonamente, cantonamente şi tabere de pregătire sportivă, în 

ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot parcursul anului 
calendaristic. 

2. Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă şi participare la competiţii, personalul de predare şi 
personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiază de toate drepturile pe 
care le au elevii portivi, precum şi de toate drepturile prevăzute de legislaţia muncii şi de 
contractele de muncă aplicabile. 

Art.79: 
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. Conducerile unităţilor de învăţământ, învăţătorii şi profesorii de educaţie fizică şi sport au 

datoria de a sprijini activitatea de selecţie a elevilor pentru cluburile sportive şcolare. 
3. În vederea participării elevilor sportivi la acţiuni de pregătire şi la competiţii interne şi 

internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerea Clubului va solicita 
conducerilor unifaţilor de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. 

4. La cererea scrisă a conducerii Clubului Sportiv Scolar Ilfov, a profesorilor-antrenori din 
unitate, directorul unitatii scolare la care elevii sportivi sunt inscrisi, poate aproba motivarea 
absenţelor acestora care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi 
internaţional. 
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5. Directorul unităţii de învăţământ la care elevii sportivi sunt inscrisi , aprobă motivarea 
absenţelor acestora care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la 
concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a Clubului 
Sportiv Scolar Ilfov. 

Transferul copiilor şi elevilor 

Art.SO: 
1. Elevii înscrişi la Clubul Sportiv Scolar ILFOV sunt legitimaţi la federaţiile naţionale pe 

ramură de sport sau prin asociaţiile judeţene/ale municipiului Bucureşti de specialitate. 
2. Retragerea elevilor de la clubul sportiv şcolar se va face prin cerere scrisă şi înregistrată la 

unitatea de învăţământ. 
Art.81: 
1. La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, 

participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor. 
2. Dubla legitimare se realizează anual, numai cu acordul federaţiilor naţionale pe ramură de 

sport şi al unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, pe bază de contracte 
scrise. Nerespectarea clauzelor stabilite prin contracte duce la anularea dublei legitimări. 

Art.82: 
1. Transferul sportivilor se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe ramura de 

sport. 
2. Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unităţi de 

învăţământ preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de 
transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv. 

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

4. Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din sistemul de învăţământ 
sau din afara lui se realizează cu acordul unităţii de învăţământ şi numai dacă familia 
sportivului îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante. 

Art.83: Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventează o formă de învăţământ, 

dar sunt juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului. 

Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi 
Art.84: Sportivii au următoarele drepturi specifice activităţii sportive: 
1. să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei Nationale. 
2. să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de către 

unitatea de învăţământ pentru pregătirea sportivă; 
3. să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente şi cantonamente); 
4. să primească alimentaţie de efort pentru activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 
5. să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei 

Nationale 
6. să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare 

şi în limita bugetului aprobat; 
7. să fie selecţionaţi în loturile naţionale; 
8. să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare; 
9. să beneficieze de asistenţă psihologică. 

Art.85: Sportivii au următoarele obligaţii specifice activităţii sportive: 
1. să dovedească devotament pentru culorile clubului; 
2. să ţină la demnitatea de elev sportiv; 
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3. să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentru a 
obţine performanţe din ce în ce mai înalte; 

4. să reprezinte cu cinste clubul în competiţiile interne şi internaţionale; 
5. să poarte însemnele clubului sportiv şcolar; 
6. să respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay; 
7. să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat; 
8. să fie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată; 
9. să fie corecţi şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul clubului sportiv şcolar, la 

antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate; 
1 O. să cunoască şi să respecte regulamentele întrecerilor sportive; 
11. 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.); 
12. să efectueze examenul medical periodic; 
13. să respecte n01mele igienico-sanitare; 
14. să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul; 
15. să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă; 
16. să respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului; 
17. să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării, cu clubul 

Sancţiuni 

Art.86: 
1. Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de club, conform prezentului regulament, 

pot fi sancţionaţi . 

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

3. Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sportivi sunt 
comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului sportiv major. 

4. Elevii sportivi care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii 
sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul 
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, 
toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie 
bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 

5. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind 
întregii grupe. 

Evaluarea unităţilor de învăţământ 
Dispoziţii generale 

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

1. inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 
2. evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 
Art.88: 
1. Inspecţia de evaluare instituţională a unităţii reprezintă o activitate de evaluare generală a 

performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la 
politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate 
în funcţionarea acestora. 

2. Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, 
prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile 
regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 

3. În îndeplinirea attibuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare : 
4. îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 
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5. îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de 
învăţământ. 

6. Conducerea unităţii şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia 
situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura 
activităţile profesionale curente. 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 
Art.89: 
1. Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea noastra de învăţământ 

şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 
2. Evaluarea internă. se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 

învăţământul preuniversitar. 
Art.90: 
1. În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţi functioneaza Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 
2. Pe baza legislaţiei în vigoare, unitate elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul 

regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
3. Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei fumizate. 
Art.91: 
1. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 
2. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 
3. Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de 
evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ. 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 
Art.92: 
1. formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de 

învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare 
a Calităţii în învăţământul Preuniversitar. 

2. Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate 
cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul 
Preuniversitar. 

3. Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 
4. Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 

prevederilor legale. 
5. În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română 

de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, 
în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform 
tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul 
Preuniversitar pentru această activitate 

Partenerii educaţionali 
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

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

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

de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 
Art.94: 
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1. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 
periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

2. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

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

învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 
a. a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ; 
b. desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 
c. depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ; 
d. participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

2. Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ. 

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

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

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu 
salariatul unităţii de învăţământ implicat. In situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la 
rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa 
conducerii unitatii, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 

2. în cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 
rezolvată la nivelul unităţii, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar 
pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

Adunarea generală a părinţilor 
Art.98: 
1. Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 

copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu. 
2. Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor 

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

3. In adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi 
şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai 
în prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv. 

Art.99: 
1. Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul antrenor, de către preşedintele 

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

2. Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul 
a jumătate plus unu din cei prezenţi. In caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a 
părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor 
prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia. 

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

părinţi. 

2. Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinţilor, convocată de profesorul sau antrenorul care prezidează şedinţa. 
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3. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 30 de 
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

4. Consiliul de conducere al comitetul de părinţi pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: un 
preşedinte şi 2 membri. în prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid 
responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului - antrenorul. 

5. Consiliul de conducere al comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali ai copiilor/elevilor grupei în adunarea generală a părinţilor, 
tutorilor sau susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu 
echipa managerială. 

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

1. pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile 
se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; 

2. susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extrasportive 
la nivelul grupei/clasei şi a unităţii; 

3. susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, 

asigurarea siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului; 
4. susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a 

grupei/clasei şi unităţii, prin strângerea de cotizaţii voluntare de la membrii asociaţiei de 
părinţi şi atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate 
prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în 
domeniul financiar; 

5. susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 
6. prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, 

dacă acestea există. 
Art. 102: Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu organizaţia de părinţi şi prin aceasta în relaţie cu 
conducerea unităţii şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

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

personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreţinerea, 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unitatii. Hotărârea comitetului de părinţi nu 
este obligatorie. 

2. Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face 
cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare 
pentru copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali. 

3. Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în 
strângerea fondurilor. 

Consilliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia de părinţi 
Art.104: 
1. La nivelul unităţinostre funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. 

2. Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 
3. Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a care1 

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
părinţilor din unitatea, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are 
dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau 
juridice. Se poate implica în activităţile unităţii prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 

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

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează 
în procesul-verbal al şedinţei. 
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2. Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

3. Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

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

5. Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 
juridice. 

6. Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
Art.106 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 
1. sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea nostra şi instituţiile/organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 
2. susţine unitatea în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a 

violenţei în mediul şcolar; 
3. promovează imaginea unităţii în comunitatea locală; 
4. susţine unitatea în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 
5. se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitate, 

la solicitarea cadrelor didactice; 
6. sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 
Art.107: 
1. Consiliul reprezentativ al părintilor poate face demersuri privind atragerea de resurse 

financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări 
etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate 
pentru: 
a. modernizarea ,·i întreţinerea patrimoniului unităţii, a bazei materiale şi sportive; 
b. acordarea de premii şi de burse elevilor; 
c. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 

materială precară; 

d. alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii sau care sunt aprobate de adunarea 
generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

2. Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, 
judeţean, regional şi naţional. 

Contractul educaţional 
Art.108: Clubul Sportiv Scolar Ilfov încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Art.109: 
1. Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii. 
2. Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un 

act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 
Art.110: 
1. Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare - res ectiv unitatea de învăţământ, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, 
tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile 
părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 

2. Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 
susţinător legal, altul pentru unitatea şi îşi produce efectele de la data semnării. 

3. Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional. 
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4. Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile 
care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

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

Art.111: Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unităţii. 

Art.112: Unitatea poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, 
organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de 
organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

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

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

2. Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de 
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 

Art.114: Unitatea noastra poate încheia parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii 
economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. 

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

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte 
organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare 
instituţională. 

2. Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

3. În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va 
specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. 

4. Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, 
prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare. 

5. Unitatea noastra poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi comune cu 
unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii 
copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile 
respective. 

6. Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna 
derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea noastra. 

Desfasurarea activitatilor sportive in bazele proprii si ale altor institutii partenere 
Art.116 
1. Tipuri de activitati sportive si de educatie fizica care se pot desfasura în conformitate cu 

legislatia si prevederile legale in vigoare, se pot desfasura urmatoarele tipuri de activitati 
sportive: 
a. Activitati didactice conform Planurilor de invatamant si a orarului scolii; 
b. Activitati sportive si de educatie fizica; 
c. Antrenamente si participari la competitii; 
d. Activitati de timp liber: pauzele dintre ore (1 O minute), activitati sportive in afara orelor 

de antrenament, care se desfasoara ocazional, în prezenţa profesorilor din catedra si fara a 
perturba buna desfasurare a orelor de antrenament. Pentru acest tip de activitate elevul 
trebuie sa respecte Normele generale de protectie a activitatii, iar in caz contrar este direct 
responsabil. 

e. Activitati in afara celor specifice catedrei, care sunt aprobate de conducerea scolii, etc .. 
Acestea se vor defasura sub supravegherea profesorului/antrenorului coordonator. 

2. Obligaţiile conducerii unităţilor şcolare: 
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a. Conducerea unităţilor şcolare răspunde de asigurarea condiţii de desfăşurare optimă a 
activităţilor sportive; 

b. A vizarea documentele medicale care atesta apt pentru efort fizic; 
c. Verificarea documentelor şi instructajelor realizate de profesorii de specialitate privind 

măsurile speciale de protecţia muncii la educaţie fizică; 
d. În fiecare an şcolar se vor inspecta şi se vor lua măsurile necesare ca baza sportivă să 

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

e. După preluarea spaţiilor de către profesorii de specialitate aceştia vor asigura respectarea 
permanentă, a măsurilor de protecţia muncii, în funcţie de locul unde îşi desfăşoară 
activitatea şi condiţiile tehnico-materiale existente; 

f. Se vor întocmi procese verbale de predare al bazelor sportive (vezi anexa nr. I). 
3. Obligaţiile profesorilor/antrenorilor: 

a. La începutul fiecărui an şcolar profesorii vor efectua instruirea elevilor privind protecţia 
fizică individuală şi colectivă, măsurile generale de protecţia muncii şi vor întocmi un 
proces verbal cu semnăturile tuturor elevilor (vezi anexa nr. 2). Se va indica necesitatea 
respectării N.P .M. pentru toate activităţile şi competiţiile organizate în şcoală şi în afara 
e1; 

b. La începutul fiecărui an şcolar profesorii vor solicita si primi de la elevi, avizul medical 
cu specificaţia clinic sănătos-apt pentru educaţie fizică şi sport pentru anul şcolar 
respectiv; 

c. Profesorii au o ligaţia de a păstra aceste avize şi de a le prezenta la control, la solicitarea 
conducerii; 

d. Instruirea şi evaluarea elevilor care au menţionate anumite restricţii pentru tipuri de efort, 
se va face diferenţiat, în conformitate cu prevederile programelor şi a documentelor 
şcolare; 

e. Profesorii sunt obligaţi să poarte îmbrăcăminte sportivă, să manifeste o ţinută morală 
demnă în relaţiile cu elevii, cu competitorii , cu spectatorii şi arbitrii pe toată perioada 
desfăşurării activităţilor sportive. 

f. Profesorii trebuie să nu incite la violenţă, să aplaneze conflictele şi să accepte în mod 
sportiv rezultatele întrecerii; 

g. Profesorii şi elevii vor controla, la începutul şi pe parcursul orelor, corecta funcţionare a 
instalaţiilor şi aparatelor folosite; 

h. Elevii vor fi admişi la ore numai cu echipament corespunzător şi curat, adecvat orelor de 
antrenament (şort, maieu, tricou, trening şi încălţăminte adecvată), fără bijuterii, ceasuri, 
inele, cercei mari, lănţişoare, cu unghii de lungime normală şi îngrijite; 

1. Fumatul pe bazele sportive este strict interzis; 
J. Profesorii vor evita să lucreze la aparate şi instalaţii defecte ; 
k. Se va evita ancorarea unor aparate (inele, scară, frânghie, etc.) de grinzi sau suporturi cu 

altă destinaţie; 

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

m. Nu se va lucra pe terenuri denivelate, suprafeţe lucioase sau cu iarbă neîngrijită; 
n. Trusa de prim ajutor nu trebuie să lipsească de pe bazele sportive; 
o. Se vor lua măsuri speciale în cazul lucrului cu mai multe mingi, concomitent cu 

executarea săriturilor, pentru evitarea accidentelor prin călcarea lor; 
p. De întreţinerea, manevrarea, depozitarea aparatelor şi materialelor, înlocuirea, scoaterea 

din uz sau procurarea altor materiale şi aparate sportive necesare orelor de educaţie 
fizică, răspunde în mod direct profesorul, care este obligat să aducă la cunoştinţă 
conducerii şcolii orice nereguli ivite pe parcursul anului şcolar; 

r. Profesorul /antrenorul va afişa la loc vizibil măsurile de protecţia muncii. 
4. Obligaţiile elevilor: 
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a. Elevii sunt obligaţi să prezinte avizul medical profesorului/antrenorului la începutul 
anului şcolar pentru a putea participa la orele de antrenament; 

b. Toţi elevii trebuie să-şi însuşească şi să respecte regulile şi normele de protecţia muncii, 
măsurile de aplicare ale acestora astfel încât să nu pună în pericol propria persoană şi nici 
pe a celorlalte persoane din jur; 

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

instalaţiile la care lucrează; 
e. Să se oprească din execuţie ori de câte ori simte apariţia unui pericol iminent de 

producere a unui accident şi să informeze profesorul; 
f. Să respecte N.P .M. şi în activităţile autoorganizate în afara unităţilor şcolare; 
g. Să nu părăsească vestiarul în timpul pauzei şi să nu înceapă activitatea fără acordul 

profesorului/a trenorului şi sub directa lui supraveghere; 
h. Să păstreze or inea şi curăţenia pe bazele sportive, vestiare, grupuri sanitare, să nu 

deterioreze nici un bun aflat în aceste locuri (prejudiciile create, sub orice formă, vor fi 
suportate de elevul în cauză. Dacă nu este depistat, suportă toţi elevii grupei respective, 
sau cei aflaţi în locul respectiv în momentul producerii daunei); 

1. Este strict interzisă intrarea elevilor în sala de sport sau pe baza sportivă în absenţa 
profesorului/a trenorului atât în timpul pauzelor cât şi în timpul antrenamentelor; 

J. Este strict interzisă participarea elevilor la orele de antrenament sau la alte activităţi cu 
caracter sportiv sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor; 

k. Este strict interzisă intervenţia elevilor la: comutatoare, prize şi tablouri electrice, becuri, 
neoane, calorifere, instalaţii de apă, etc.; 

1. Toţi elevii au bligaţia de a avea un limbaj şi o atitudine decentă atât faţă de personalul 
didactic cât şi faţă de personalul nedidactic inclusiv cel de pază şi protecţie, 

m. Toţi elevii au obligaţia să semneze prezentele măsuri într-un proces verbal de luare de 
cunoştinţă şi să le consulte periodic. 

n. Toate cadrele didatice au obligaţia de a informa părinţii de prezentele dispoziţii şi de a 
consemna acest fapt într-un proces verbal 

ANEXA PRIVIND Desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in Clubul Sportiv Scolar 
Ilfov, conform ORDINULUI Nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi 
al internetului, precum şi pentru prelucrarea 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 . 
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Prelucrarea, de către unitatea de învăţământ, a datelor cu caracter personal ale participanţilor 
la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului se real izează 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/platfonnei educaţionale informatice; 

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 modificări i 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 confonnitate 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. 
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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 intE:rmediul tehnologiei şi al internetului 

Conducerea unitătii de învătământ are următoarele atributii: . . . 

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 intennediul tehnologiei şi al 

internetului. 

Profesorii au următoarele atribuţii: 

a) informează elevii/ sportivii şi părinţii acestora despre modalitatea 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) coordonează activitatea clasei/ grupei 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; 
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d) transmit elevilor/ sportivilor de la clasa/ grupa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul 

unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru 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; 

f) 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 

privind 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 lucru 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 sportiv/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 pnn 

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; 

f) 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; 
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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, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos şi protectiv 
pentru copil în timpul desfăşurării activităţii, promovarea unui 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 tennenele 

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; 
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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 urmări 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 TIILE DE SPECIALITATE, ghiduri, 
broşuri , platfonne online, dar şi diverse aplicaţii , platforn1e, 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 ş i al internetului şi încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic. 

În organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice pnn intermediul tehnologiei şi al 
internetului, 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 ş i 

evaluarea reciprocă. 

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

În elaborarea sarcinilor 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 
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În cadrul 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 conformitate cu legislaţia în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare. 

ANEXA privind Organizarea activităţii În cadrul unităţii de învăţământ în condiţii de siguranţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 conform ordinului 
5487/1494/2020 

1. 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 mobilierului care nu este necesar; 

-- Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de m1mmum 1 metru între 
sportivi/elevi; 

-- Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de sport în funcţie de numărul de sportivi/elevi; 

- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Contactul între sportivi i/elevii din grupe/clase diferite 
va fi evitat; 
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- Este interzis schimbul de obiecte personale; 

- Va fi asigurată aerisirea Sali de sport înainte de sosirea sportivilor/elevilor, pnn 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 permanenţă 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 im 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. 
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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 ş i ale personalului. 
Direcţiile de sănătate publi că vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de 

absenţe ale sportivilor/elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 

4.Măsuri de 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. 
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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 1 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 dulapuri lor personale ale 
sportivilor/elevilor, acolo unde există, ştergerea şi dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, 

mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.); 

- 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/viruli cidă). 

Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, 
sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii 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 spălăni 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 ş i 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 
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- 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 ochi t, 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. 

- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la 
respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală. 

- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 

În 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; 
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- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui 

emoţionale; 

- 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 Sportiv. 

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 infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

- Sportivul/Elevul a fost diagnosticat cu SARS-Co V-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 grupele de vârstă la 
risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi 
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- 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; 

- Sportivii care fac parte dintr-un grup cu risc ( de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate 
severă, diabet zaharat tip I, 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 aceştia, 

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 normal, 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; 
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- 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, pnn măsurarea temperaturii corporale ş1 

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-CoV-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); 

2.Triajul zilnic se efectuează conform normelor legale în vigoare; 

3.De asemenea, la antrenament, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a sportivilor prin 
observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate acestora; 

4.În cazul în care sportivii prezintă în timpul orelor de antrenament stare febrilă sau simptomatologie 
specifică infectării cu SARS-CoV-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. 

1 O.Protocol de izolare a sportivilor bolnavi 
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Se aplică în cazul în care ,,.portivii 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 ş1 

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 unnătoarele circumstanţe : 

a)La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o grupa din unitatea de învăţământ, 

se suspendă antrenamentele grupei respective pentru o perioadă de 14 zile. Se va face curăţenie, 

dezinfecţie şi aerisire, urmând ca sportivii din ora urmatoare de antrenament să îşi desfăşoare normal 

orele de pregatire; 

b )La apariţia a 3 cazuri confirmate 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; 
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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 DSP/DSPMB despre 
eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi 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 didactice din şcoală 

se vor suspenda cursurile de la grupa respectivă; 

e)Scenariul 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. 

t)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 confirmată 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 tetminală 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 . 

Dispozitii tranzitorii şi finale 
Art.117: În unitatea noastra fumatul ~ste interzis, conform prevederilor legislatiei în vigoare. 
Art.118 În unitatea noastra se asigură dreptul fundamental la învatatura şi este interzisă orice 

formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

Prezentul regulam(ent este în vigoare de la data aprobării. 

Director, 
Prof. ~ /\ y EI COŞTEL 
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