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                                           CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR  

BRAȘOVIA                                      BRAȘOVIA 

_                                                              BRAȘOV 

                                                             
NR. 633 / 24.10.2018 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 
ANUL SCOLAR 2018 - 2019 

 

 

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 in Comisia C.E.A.C., în data de 10.10.2018 și a fost 

dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din 17.10.2018 . 

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

17.10.2018 . 

 

 

 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art.1 ─ Regulamentul de Ordine Interioară cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete 

de desfăşurare aactivităţii în cadrul Clubului Sportiv Școlar Brașovia. 

Art.2 ─ Conducerea Clubului Sportiv Scolar Brasoviava aduce la îndeplinire prevederile 

prezentului Regulament deOrdine Interioară. 

Art.3 ─ respectarea R.O.I este obligatorie pentru director, personalul didactic, personalul 

didactic auxiliar, nedidactic, medical, sportivi şi părinţi/tutori care vin în contact cu unitatea 

de învăţămant. 

─ anual, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea Regulamentului de Ordine 

Interioară, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi actualizările. 

Art.4 –a) Clubul Sportiv Școlar Brașovia funcționează independent de orice ingerințe 

ideologice, politice sau religioase. 

          - b) În incinta Clubului Sportiv ScolarBrasovia sunt interzise crearea și funcționarea 

oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și 

prozelitism religios, precum și orice formă deactivitate care încalcă normele de conduită 

morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritateafizică și psihică a 

elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ/nedidactic. 
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ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Art.5 -- Clubul Sportiv Școlar Brașovia este o unitate de învăţământ cu personalitate 

juridică, adică are cod fiscal, buget propriu, conturi în Trezorerie și întocmeste situații 

financiare şi deţine denumire, firmă, ştampilă, sigiliu şi alte însemne proprii.  

Art.6 - Clubul Sportiv Școlar Brașovia este de nivel liceal și are personalitatea juridică. 

Art.7 - Clubul Sportiv Școlar Brașovia are rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii în 

activitatea sportivă de performanţă.  

Art.8 - Clubul Sportiv Școlar Brașovia îşi organizează şi îsi desfăşoară activitatea pe baza 

planului-cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului de şcolarizare 

şi a prezentului regulament.  

Art.9- (1) Clubul Sportiv Școlar Brașovia participă la competiţiile oficiale şi amicale, 

naţionale şi internaţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei, Ministerul 

Tineretului şi Sportului, al Federaţiilor Sportive Naţionale, precum şi în calendarul sportiv 

propriu şi al altor structuri sportive.  

(2) Pentru participarea la competiţiile federaţiilor sportive naţionale, clubul  s-a înscris la 

Registrul sportiv şi s-a afiliat la Federaţiile Sportive Naţionale.  

Art.10- (1) Clubul Sportiv Școlar Brașovia are în structură secţii pe discipline sportive, 

organizate pe grupe de nivel valoric (începători, avansaţi, performanţă) 

(2) Clubul Sportiv Școlar Brașovia independent îşi poate organiza secţii/grupe pe discipline 

sportive pe întreg teritoriu Romaniei 

 

CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

Art.11 (1) Conducerea unităţii este asigurată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011.  

            (2) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.  

Art.12 Consiliul profesoral al clubului este alcătuit din totalitatea personalului didactic, cu 

norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în 

domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat 

să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la 

activitatea acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri 

disciplinare.  

Art.13 (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii nr.1/2011, ale 

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

prezentului regulament.  

           (2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi 

administrativ.  

Art.14 Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline 

sportive sau pe discipline sportive înrudite. 
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CONDUCEREA UNITĂŢII, DIRECTORUL 
 

Art.15 Conducerea clubului este asigurată de către consiliul de administrație, si de director.    

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliul de administrație și directorul conlucrează cu 

consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice centrale și 

locale.  

Art.16 Directorul răspunde de întreaga activitate conform Contractului Managerial. 

Art.17 In absenta directorului, va fi desemnat un profesor care îndeplineşte atribuţiile stabilite 

de către director prin fişa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa acestuia.  

 

 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Art.18 (1) Activitatea didactică se realizează de către profesori şi antrenori cu specializare în 

disciplina sportivă respectivă, conform legislaţiei în vigoare, care răspund de calitatea muncii 

prestate şi de realizarea obiectivelor stabilite de conducerea unităţii de învăţământ.  

 (2) Personalul didactic participa la cursurile de formare în specialitate, organizate de 

federaţiile naţionale pe ramură de sport, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Nationalesi 

Cercetării Știintifice si Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Art.19 (1) Personalul didactic beneficiază de concediu de odihnă conform legislaţiei în 

vigoare. El poate fi programat în concediu de odihnă în orice perioadă a anului calendaristic, 

în funcţie de specificul activităţilor de pregătire şi a calendarului competiţional anual.  

Art.20 (1) Profesorul sau antrenorul îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de 

proiectare practică şi a documentelor de evidenţă.  

(2) Documentele de proiectare didactică sunt: 

a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire sportivă/planificările 

calendaristice;  

b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri;  

c) proiectarea unităţilor de învăţare;  

d) proiectele didactice/schiţele de lecţii;  

e) calendarul competiţional.  

(3) Documentele de evidenţă sunt: 

a) catalogul grupei/caietul profesorului sau antrenorului;  

b) evidenţa participării la competiţii şi rezultatele obţinute;  

c) măsurătorile antropometrice ale elevilor sportivi;  

d) evidenţa controlului medical;  

e) evidenţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a rezultatelor obţinute;  

f) evidenţa transferărilor elevilor sportivi;  

g) evidenţa elevilor convocaţi la loturi naţionale;  

h) evidenţa elevilor convocaţi la centrele olimpice;  

i) evidenţa elevilor convocaţi la centrele de excelenţă; 

j) evidenţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.  

Art.21 (1) Evaluarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legale 

specifice în vigoare.  

             (2) Evaluarea activităţii elevilor constă în analiza rezultatelor obţinute la probele de 

control şi a celor obţinute în competiţiile sportive oficiale.  
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Părinţii - parteneri educaționali 
 

 

Art.22 (1) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea  în 

vederea realizării obiectivelor educaţionale.  

            (2) Părinţii/Tutorii legal instituiţi au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentru a cunoaşte evoluţia copiilor lor.  

 

 

Comitetul de părinţi al grupei/grupelor  

 

Art.23 (1) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în adunarea generală 

a părinţilor elevilor grupei/grupelor, convocată de profesorul/antrenorul care asigură instruirea 

elevilor şi care prezidează şedinţa.  

             (2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al 

grupei/grupelor are loc în prima jumătate a semestrului I al anului şcolar.  

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

şi 2 membri.  

             (4) Profesorul/Antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe convoacă 

adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De 

asemenea, profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe sau 

preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori 

de câte ori este necesar.  

              (5) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor reprezintă interesele părinţilor elevilor în 

adunarea generală a părinţilor la nivelul unităţii de învăţământ, în consiliul reprezentativ al 

părinţilor şi în consiliul profesoral.  

Art.24 Comitetul de părinţi al grupei/grupelor are următoarele atribuţii:  

a) sprijină unitatea de învăţământ şi profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la 

grupă/grupe în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare 

socială a elevilor sportivi;  

b) sprijină profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe în organizarea 

şi desfăşurarea taberelor, cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi 

extraşcolare;  

c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire sportivă pentru elevii 

grupei/grupelor;  

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare ori materiale, susţin 

programe de modernizare a activităţii de pregătire sportivă şi a bazei materiale a unităţii de 

învăţământ.  

Art.25 (1) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin 

profesorul/antrenorul care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe.  

(2) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor poate contribui cu o sumă stabilită de adunarea 

generală la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ  

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 

limita în niciun caz exercitarea de către elevi a activităţilor prevăzute de prezentul regulament 

şi de prevederile legale în vigoare.  

Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.  

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către 

comitetul de părinţi, fără implicarea profesorului/antrenorului care asigură instruirea elevilor 

la grupă/grupe.  
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(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.  

(6) Profesorului/Antrenorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.  

(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca 

urmare a propunerii profesorului/antrenorului ori a directorului însuşite de către comitet.  

(8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unităţii de învăţământ nu atrage drepturi în plus 

pentru anumiţi elevi.  

(9) Se interzice iniţierea de către unitatea de învăţământ sau de către părinţi a oricărei discuţii 

cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi. 

Art.26 Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 
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Elevii / Sportivi ai unităţii de învăţământ 
 

Selecţia, înscrierea şi instruirea  

 

Art.27 În Clubul Sportiv Școlar Brașovia îşi desfăşoară activitatea cu elevii selecţionaţi pe 

baza criteriilor şi normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face 

selecţia.  

Art.28 (1) Modalităţile de selecţie, de pregătire şi obiectivele de performanţă ale 

grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor 

şi sunt aprobate de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  

            (2) Clubul Sportiv Școlar Brașovia selecţionează elevii din toate unităţile de 

învăţământ preuniversitar, potrivit specificului disciplinelor sportive.  

           (3) Selecţionarea elevilor are caracter permanent şi se desfăşoară pe parcursul anului 

şcolar.  

           (4) Înscrierea elevilor se face pe bază de cerere individuală și a Contractului 

Educațional/Angajament. 

Art.29 (1) Elevii sportivi selecţionaţi pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza 

localităţii/zonei în clase compacte, altele decât cele cu program sportiv.  

             (2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele respective se efectuează cu acordul 

conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali.  

Art.30 (1) Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilor-

cadru şi a programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei 

Naționale și Cercetării Științifice.  

             (2) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi rămân valabile 

ca nivel de pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovaţi, 

transferaţi ori s-au retras din activitatea sportivă.  

              (3) Completarea efectivelor se face pe parcursul întregului an şcolar cu elevi sportivi 

din grupele de nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi 

selecţionaţi de la alte unităţi de învăţământ.  

Art.31 Pregătirea elevilor sportivi se realizează pe toată durata anului şcolar, inclusiv în 

vacanţele şcolare, şi se eşalonează în funcţie de nivelul grupelor şi de calendarul competiţiilor 

sportive.  

Art.32 (1) Unitatea poate organiza semicantonamente, cantonamente şi tabere de pregătire 

sportivă, în ţară sau străinătate, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe tot 

parcursul anului calendaristic.  

             (2) Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă şi participare la competiţii, personalul de 

predare şi personalul specific disciplinei sportive sunt în activitate şi beneficiază de toate 

drepturile pe care le au elevii sportivi, precum şi de toate drepturile prevăzute de legislaţia 

muncii şi de contractele de muncă aplicabile.  

Art.33 (1) Profesorii / Antrenorii au obligaţia de a colabora permanent atât cu şcoala de unde 

sunt selecţionaţi elevii sportivi, cât şi cu părinţii sau susţinătorii legali ai acestora.  

(2) În vederea participării elevilor sportivi la acţiuni de pregătire şi la competiţii interne şi 

internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerea Clubului va solicita 

conducerilor unităţilor de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 
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Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi 
 

Art.34 (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;  

Art.35 (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă 

legitimare, participând în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor.   

Art.36 (1) Transferul sportivilor se face pe baza reglementărilor federaţiilor naţionale pe 

ramura de sport.  

(2) Transferul elevilor între cluburile sportive şcolare sau între acestea şi celelalte unităţi de 

învăţământ preuniversitar ori universitar cu profil se poate realiza numai în baza acordului de 

transfer pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitiv.  

Nu se acorda transferul, parintelui sau sportivului, doar clubului care solicita transferul. In 

cazul in care parintele solicita retragerea sportivului se va elibera o adeverinta in care se va 

specifica ca sportivul a fost retras (respectand art. 34 alin. 2). 

(3) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din afara sistemului de 

învăţământ se realizează numai în baza acordului de transfer sportiv, pe o perioadă 

determinată sau definitiv, cu acordul consiliului de administraţie si 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.  

În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfer, directorul unităţii va negocia transferul.  

(4) Transferul elevilor de la cluburile sportive şcolare la alte cluburi din sistemul de 

învăţământ sau din afara lui se realizează cu acordul unităţii de învăţământ şi numai dacă 

familia sportivului îşi schimbă domiciliul în localitatea unităţii solicitante.  

Art.37 Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventează o formă de 

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

junioratului, iar transferul lor se face în conformitate cu prevederile art. 36. 
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Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi 
 

Art.38Sportivii au următoarele drepturi specifice activităţii sportive:  

a) să beneficieze de facilităţile şcolare stabilite prin normele Ministerului Educaţiei Naționale 

și Cercetării Științifice.  

b) să folosească în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la dispoziţie de către 

unitatea de învăţământ pentru pregătirea sportivă;  

c) să participe la acţiuni de pregătire sportivă (tabere, semicantonamente şi cantonamente);  

d) să beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de Ministerul Educaţiei 

Naționale și Cercetării Științifice 

e) să fie premiaţi în funcţie de performanţele obţinute, conform normelor financiare în vigoare 

şi în limita bugetului aprobat;  

f) să fie selecţionaţi în loturile naţionale;  

g) să beneficieze de asistenţă medicală, corespunzător reglementărilor în vigoare;  

h) să beneficieze de asistenţă psihologică.  

Art.39Sportivii au următoarele obligaţii specifice activităţii sportive:  

a) să dovedească devotament pentru culorile clubului;  

b) să ţină la demnitatea de elev sportiv;  

c) să frecventeze cu regularitate lecţiile de antrenament şi să se pregătească temeinic pentru a 

obţine performanţe din ce în ce mai înalte;  

d) să reprezinte cu cinste clubul în competiţiile interne şi internaţionale;  

e) să poarte însemnele clubului sportiv şcolar;  

f) să respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay;  

g) să păstreze şi să utilizeze cu grijă materialele şi echipamentul sportiv încredinţat;  

h) să fie oneşti, loiali, să aibă o comportare civilizată;  

i) să fie corecţi şi disciplinaţi în relaţiile cu colegii şi cu personalul clubului sportiv şcolar, la 

antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate;  

j) să cunoască şi să respecte regulamentele întrecerilor sportive; 

k) să cunoască şi să respecte regulile şi normele pentru securitatea/protecţia muncii (S.P.M.) 

şi cele de pază şi stingerea incendiilor (P.S.I.);  

l) să efectueze examenul medical periodic;  

m) să respecte normele igienico-sanitare;  

n) să respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul ;  

o) să nu folosească substanţe interzise care pot îmbunătăţi performanţa sportivă;  

p) să respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului;  

q) să încheie contracte şi angajamente, la momentul legitimării, cu clubul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

Sancţiuni 
 

 

Art.40 (1) Elevii sportivi care încalcă obligaţiile asumate faţă de club, conform prezentului 

regulament, pot fi sancţionaţi.  

(2) Sancţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prevăzute în Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, adecvate specificului clubului sportiv 

şcolar, la care se pot adăuga sancţiunile prevăzute în regulamentele federaţiilor sportive 

naţionale şi în regulamentul intern al clubului.  

(3) Sancţiunile se comunică în scris elevilor sportivi şi părinţilor acestora. 

         {4} Plata amenzilor / sancțiuni financiare ale sportivilor din cadru competitiilor 

sportive va fi suportata de catre parinții acestora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

SECRETARIATUL 
 

Art.41.Compartimentul Secretariat este subordonat directorului școlii și îndeplinește și alte 

sarcini atribuite prin fișa postului. 

Acest compartiment exercită următoarele atribuții și responsabilități: 

a) Asigură funcționalitatea sistemului informațional al școlii; 

b) Întocmeste, actualizează și gestionează bazele de date de la nivelul unității; 

c) Înscrie și ține evidența sportivilor, pe care o actualizează permanent și rezolvă, pe baza 

hotărârilor consiliului de administrație, problemele privind mișcarea sportivilor; 

[registru matricol]  

d) Completează, verifică, asigură păstrarea în condiții de securitate, utilizarea corectă și 

arhivarea documentelor create și intrate în unitate  și a statelor de funcții; 

e) Întocmește, înaintează spre aprobarea directorului și transmite situațiile statistice și 

celelalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente sau de 

către conducerea cu rol de decizie sau executivă a clubului; 

f) Întocmeste și/sau verifică avizarea documentelor/documentațiilor; 

g) Asigură asistența tehnică pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate sau pentru 

incheierea contractelor sau a altor acte juridice, care dau nastere, modifică sau sting raporturi 

juridice dintre club și angajați, parinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

h) Păstrază și aplică ștampila școlii, prin decizia directorului, pe documentele verificate și 

semnate de persoanele în drept. Procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se fac în 

conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei Naționale și 

Cercetării Științifice, 

i) Întocmeste, la solicitarea directorului, statele de funcți pentru toți angajații școlii; 

j) Statele de personal se întocmesc de catre director, prin compartimentul secretariat, se 

aprobă de catre Consiliul de Administrație, cu avizul conform al Inspectoratului Școlar al 

Municipiului Brașov și se validează de către ordonatorii principali de credite la începutul 

fiecărui an financiar și ori de cate ori sunt modificări legislative. 

k) Gestionează actele de studii, asigură păstrarea și arhivarea documentelor, monitorizează 

soluționarea corespondenței; 

l) Gestionează corespondența unității de învățământ; 

m) Ține evidența, păstrează, selectionează și depune documentele școlare la Arhivele 

Naționale, dupa expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de 

pastrare”. 

n) Întocmeste, actualizează și gestioneazădosarele de personal ale angajaților unității; 

o) Întocmeste, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 

p) Ține legătura cu compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar a 

Municipiului Brașov, al autorităților publice locale sau din cadrul altor instituții și autorității 

competente în soluționarea problemelor specifice; 

r) Rezolvă orice alte probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, hotărârilor 

Consiliului de Administrație sau deciziilor directorului, sunt stabilete în sarcina sa; 

Art.42. - a) Secretariatul funcționează pentru sportivi, părinți, personalul unității și pentru 

alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director; 

               b) Secretariatul asigură permanența pe întraga perioada de desfașurare a activității 

unității; 

               c) Secretarul pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență și asigură 

securitatea acesteia.  
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COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 
 

Art.43.—1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului/Consiliului de 

Administratie al Clubului,este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcatuit din 

personalul administrativ al unitatii de învățământ (de întreținere și curățenie, paznici). 

2) Administrtorul de patrimoniu are urmatoarele atribuții: 

a) Gestionează baza materială a clubului; 

b) Face parte din comisia de receptie a bunurilor, serviciilor și lucrărilor constituită la nivelul 

unității; 

c) Întocmește fișele de magazie și ține evidența consumurilor de materiale aprobate de 

conducerea unității, cu justificările corespunzătoare; 

d) Supraveghează realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere,igienizare,gospodarire; 

e) Pune în aplicare măsurile stabilite de catre conducerea unității, pe linia securității și 

sănătății în muncă, a situațiilor de urgentă și P.S.I.; 

 

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR 
 

 

Art.44.—1) Compartimentul financiar este subordonat directorului Clubului; 

2) Acest compartiment reprezintă structura organizatorică în care se realizează: 

fundamentarea și execuția bugetului, ținerea evidențelor contabile, întocmirea/transmiterea 

situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activităț i 

prevazute de legislatia in vigoare cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor; 

4)  Administratorul financiar are urmatoarele atribuții: 

a) Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea activității 

financiar contabile a clubului; 

b)  Gestionează întregul patrimoniu al unității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, 

prezentul regulament și hotărârile Consiliului de Administrație; 

c) Întocmeste proiectul de buget și raportul de execuție bugetară, conform normelor 

metodologice de finanțare ale învățământului preuniversitar; 

d)  Organizează și coordonează contabilitatea veniturilor și cheltuielilor; 

e) Răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează 

patrimoniul unității și de înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

f)  Răspunde de efectuarea înventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de 

lege și ori de câte ori Consiliul de Administrație consideră necesar; 

g) Organizează și participă la întocmirea lucrarilor de închidere a exercițiului financiar-

contabil; 

h) Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului 

informațional; 

i)  Avizează, în condițiile legii, proiectele de contacte sau de hotărâri ale Consiliului de 

Administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 

patrimoniul institutiei; 

j)  Asigură și gestionează documentele și instrumentele financiare cu regim special; 

k) Întocmește, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

l)  Exercită orice alte atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite 

de către ordonatorii de credite, respectiv de către Consiliul de Administrație. 
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Violența în școală 
 

Art.45 -În conformitate cu adresa numarul _____ / _________ privind reducerea fenomenului 

violenței în mediul școlar, ținând cont că în procesul de educație sunt implicați mai mulți 

factori- familie, școala, autoritați, mass-media, măsurile stabilite îsi propun realizarea unor 

activități concrete la nivelul Clubului de care răspunde Comisia Contra-violenței. 

 

Art.46 –Violența în școală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente 

precum: violența verbală și psihologică, violența fizică, comportamente care intra sub 

incidența legi, ofensa adusa statului / autoritați cadrului didactic, alte tipuri de comportament 

deviat în relația cu Clubul. 

 

 

Combaterea Corupției în Educație 
 

Art.47 - Înlăturarea/sancționarea tuturor faptelor care conduc la încălcarea prevederilor legale 

în vigoare referitoare la acte de corupție în sistemul educațional; 

Art.48 – Reducerea vulnerabilității specific sectorului educațional prin implementarea si 

stematică a măsurilor preventive; 

Art.49 – Consolidarea integrității personalului Clubului Sportiv Școlar Brașovia; 

Art.50 - Creșterea gradului de educație anticorupție în formarea profesională; 

Art.51 - Creșterea transparentei instituționale. 

 

 

Dispoziţii finale 
 

Art.52 În cadrul unităţi comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

Art.53 Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de 

sâmbătă şi duminică pot fi introduse în norma didactică.  

Art.54 Prevederile prezentului regulament completează prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi celelalte dispoziţii legale 

în vigoare.  

 

 

 

Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării. 

 

 

Director, 

Profesor OSZTALOS IOAN 
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