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Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost întocmit pe baza Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Unităților de Învățământ cu Program Sportiv Suplimentar.  

 

Anexa la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5570/ 07.10.2011, modificat prin 

OMEN nr. 4110/2018.  

 

Legea nr.1 a Educației Naționale publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.18 din 10 ianuarie 

2011, cu adăugirile și modificările ulterioare.  

 

Prezentul regulament a fost discutat, dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din _____________. 

 

Regulamentul de Ordine Interioară a fost aprobat în Consiliul de Administrație din data de ______________. 

Regulamentul de Ordine Interioară se afisează la avizier și pe site-ul CSS Brașovia. 

 

Director, 

Prof. Leca Negoi Ion Bogdan 
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CAPITOLUL VIII 
Drepturile și îndatoririle elevilor sportivi 

Art.92. Elevii sportivi au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta prevederile Regulamentului de 

ordine interioară şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat. 

Art.93. Elevii sportivi beneficiază pregatire sportivă de specialitate gratuită în limita procentului din PIB 

acordat învăţământului. 

Art.94. Elevii sportivi pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata pregatirii lor sportive de 

baza didactică şi materială de care dispune unitatea. 

Art.95.Elevii sportivi au dreptul să participle la activităţile extracurriculare organizate de unitate fără a afecta 

programul de pregatire sportiva. 

Art.96. Elevii sportivi au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate 

deosebite la activităţile de pregatire sportiva competitii, concursuri interne si internationale. Indemnizatiile sau 

alte premii in bani se va face in functie de bugetul unitatii scolare, aprobat in Consiliul de Administratie. 

Art.97 Elevilor cu rezultate foarte bune la sport li se pot acorda burse de merit în conformitate cu reglementările 

în vigoare şi cu resursele bugetare disponibile, la unitatile la care sunt inscrisi, la propunerea clubului sportiv. 

Art. 98.  - Este INTERZIS elevilor: 

a) - să distrugă documente oficiale chiar dacă le găsesc întîmplător aruncate ; 

b) - să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii chiar dacă par a fi scoase din uz ; 

c) - să aducă şi să difuzeze materialele care prin conţinutul lor atentează la independenţa şi integritatea 

teritorială a ţării, care cultivă discriminarea, intoleranţa, violenţa de orice natură  (verbală, psihică sau fizică) ; 

d) - să aducă şi să difuzeze publicaţii cu caracter obscen sau pornografic ; 

e) - să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări, orice tipuri de arme sau explozive (muniţie, 

petarde, pocnitori) ori alte obiecte care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de 

elevi ori a personalului din club ; 

f) - să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive sau substanţe dăunătoare ; 

g) - să aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj  sau în comportament faţă de colegi sau personalul 

clubului ; 

h) - să vină la programul clubului în ţinută ostentativă, agresivă, sfidătoare, care depăşeşte limita bunului simţ şi 

a regulilor de comportament civilizat ; 

i) - să plece din timpul programului de antrenament fără autorizarea cadrului didactic. 

k) – să patrundă în spațiile de antrenament neinsoțiți de profesor sau antrenor; 

l) – să participe la alte antrenamente, meciuri amicale, altă competiție sportivă sau altă acțiune de orice fel cu 

alte cluburi fără acordul Clubului Sportiv Școlar Brașovia. 
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                                                        CAPITOLUL X 

Legitimarea și transferarea sportivilor 

Art. 104. (1) Elevii înscrişi la Clubul Sportiv Școlar Brașovia sunt legitimaţi la federaţiile naţionale pe ramură 

de sport sau prin asociaţiile judeţene ale municipiului Braşov de specialitate.  

(2) Retragerea elevilor de la clubul sportiv şcolar se va face prin cerere scrisă şi înregistrată la unitatea de 

învăţământ, sportivul neavând drept de joc pe o perioada de doi ani;    

Art. 105. (1) Transferul sportivilor se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe  

ramura de sport.  

(2) Transferul elevilor/sportivilor între cluburile sportive şcolare sau 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) Nu se acorda transferul, părintelui sau sportivului, doar clubului care solicita transferul în scris.  

(4) În cazul în care părintele solicită retragerea sportivului se va elibera o adeverință în care se va specifica, ca 

sportivul a fost retras respectând art. 104 alin. 2; 

(5) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din afara sistemului de învăţământ se 

realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă determinată sau definitiv, cu acordul 

consiliului de administraţie si avizul Clubului Sportiv Școlar Brașovia. Si cu achitarea obligaţiilor financiare de 

către clubul care solicită transferul către clubul sportiv şcolar, respectându-se grilele de transfer stabilite de 

către federaţiile naţionale pe ramură de sport.  
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