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DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 ─ Regulamentul de organizare și funcționare cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de 

desfăşurare a activităţii în cadrul Clubului Sportiv Școlar ,,Alexandru Papiu Ilarian”. 

Art.2 ─ Conducerea Clubului Sportiv Școlar ,,Alexandru Papiu Ilarian” va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentului Regulament de organizare și funcționare . 

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 învăţământ. 

          ─ Anual, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea R.O.F. iar Consiliul de 

administraţie va aproba modificările şi actualizările. 

Art.4 –a) Clubul Sportiv Scolar ,,Alexandru Papiu Ilarian” functionează în cadrul Liceului Teoretic 

,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej. 

          - b) În incinta Clubului Sportiv Scolar ,,Alexandru Papiu Ilarian” sunt interzise crearea si functionarea 

oricăror formatiuni politice, organizarea si desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism 

religios, precum și orice forma de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, 

care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar 

și administrativ/nedidactic. 

 

 

ORGANIZAREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMANT 

 

Art. 5 -- Clubului Sportiv Școlar ,,Alexandru Papiu Ilarian” este o unitate de învăţământ fără personalitate 

juridică, adică nu are cod fiscal, dar are buget propriu, conturi în Trezorerie și întocmește situatii financiare 

şi deţine sediu propriu, sigla CSS-LAPI Dej, culorile alb-albastru şi alte însemne proprii si functioneaza ca 

structură pe lângă Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej. 

Art. 6 -  Clubul Sportiv Școlar ,,Alexandru Papiu Ilarian” este de nivel liceal si include Centrul National de 

excelenta in Volei baieti (CNEV) 

Art. 7 - Clubul Sportiv Scolar,,Alexandru Papiu Ilarian” are rolul de a selecţiona, pregăti şi promova elevii 

în activitatea sportivă de performanţă.  

Art. 8 -  Clubul Sportiv Scolar ,,Alexandru Papiu Ilarian”  îşi organizează şi îsi desfăşoară activitatea pe baza 

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

aprobat anual de ISJşi a prezentului regulament.  

Art. 9 - (1) Clubul Sportiv Scolar ,,Alexandru Papiu Ilarian” participă la competiţiile oficiale şi amicale 

cuprinse în calendarul sportiv al Ministerului Educaţiei si Cercetarii, 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 Scolar ,,Alexandru Papiu Ilarian”  are în structură secţii pe discipline sportive, 

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

Ramura sportivă 

Nivele de pregătire 

Începători Avansaţi Performanţă CNEV 

Grupe/ elevi Grupe/ elevi Grupe/ elevi Grupe/ elevi 

Baschet 2/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - - - 

Volei 3/ 48 - - 1/ 12 

Atletism 1/ 12 - 1/ 8 - 

Fotbal 1/ 22 1/20 - - 

Total 7/112 1/19 1/8 1/12 
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Total general 154 

CONDUCEREA SECȚIEI DE CLUB SPORTIV ȘCOLAR DIN CADRUL LICEULUI TEORETIC 

,,ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” 

 

 

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

nr.1/2011 de conducerea Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” Dej. 

            (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 face parte din CP al liceului și 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) Conducerea CSS LAPI DEJ este asigurată de directorul liceului,  ajutat de directorul adjunct și  

funcţionează conform prevederilor Legii nr.1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar OMEC 5447/2020, OMEN 5570/07.10.2011. MEN 4110/09.07.2018  

ORDINUL COMUN MTS și MS nr. 1219/24.09.2020 şi ale prezentului regulament.  

           (2) Directorul adjunct este coordonatorul structurii CSS LAPI DEJ, îndeplinește atribuțiile stabilite de 

director în fișa postului și  are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ în lipsa directorului. 

 

CONDUCEREA UNITĂŢII 

Art.14 Conducerea LAPI și CSS-LAPI este asigurată de către consiliul de administrație, de director si de 

director adjunct. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliul de administrație și directorii conlucrează cu 

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

Art.15  Directorul raspunde de intreaga activitate conform Contractului Managerial 

Art.16 Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite de către director prin fişa postului şi preia toate 

prerogativele directorului în lipsa acestuia. 

 

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Art.17 (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 Nationale si Ministerul Tineretului şi 

Sportului.  

Art.18 (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 și de încadrarea în anul școlar în vigoare .  

Art.19 (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;  
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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.20 (1) Evaluarea personalului didactic se face în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare. 

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

obţinute în competiţiile sportive oficiale.  

 

Părinţii - parteneri educaționali 

 

 

Art.21 (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.22 (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 liceului 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 convoacăComitetul de 

părinţi al grupei/grupelor ori de câte ori este cazul. 

              (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.23 Comitetul de părinţi al grupei/grupelor are următoarele atribuţii:  

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

activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională sau de integrare socială a elevilor sportivi;  

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

taberelor, cantonamentelor, activităţilor competiţionale şi a altor activităţi extraşcolare;  

c) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire sportivă pentru elevii grupei/grupelor;  

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

modernizare a activităţii de pregătire sportivă şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ.  

Art.24 (1) Comitetul de părinţi al grupei/grupelor ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin 

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

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

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ  

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

exercitarea de către elevi a activităţilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. 

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

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

fără implicarea profesorului/antrenorului care asigură instruirea elevilor la grupă/grupe.  

(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.  

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

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

profesorului/antrenorului ori a directorului însuşite de către comitet.  

(8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unităţii de învăţământ nu atrage drepturi în plus pentru anumiţi elevi.  
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(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.25 Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

Elevii / Sportivi ai CSS-LAPI 
 

Selecţia, înscrierea şi instruirea  

 

Art.26 În Clubul Sportiv Scolar LAPI DEJ îşi desfăşoară activitatea elevii selecţionaţi pe baza criteriilor şi 

normelor de selecţie specifice disciplinelor sportive pentru care se face selecţia.  

Art.27 (1) Modalităţile de selecţie, de pregătire şi obiectivele de performanţă ale grupelor/elevilor sportivi 

se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare profesor/antrenor şi sunt aprobate de consiliul profesoral al 

unităţii de învăţământ.  

            (2) Clubul Sportiv Scolar LAPI DEJ 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 . 

Art.28 (1) Elevii sportivi selecţionaţi pot fi grupaţi în unităţile de învăţământ de pe raza localităţii/zonei.  

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

învăţământ şi al părinţilor/susţinătorilor legali.  

Art.29 (1) Procesul de instruire se desfăşoară pe baza planurilor de învăţământ, a planurilor-cadru şi a 

programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de Ministerul Educaţiei Nationale. 

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

pregătire pe tot parcursul acestuia, chiar dacă unii elevi au fost promovaţi, transferaţi ori s-au retras din 

activitatea sportivă.  

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

nivel inferior care îndeplinesc cerinţele de selecţie şi promovare sau cu elevi selecţionaţi de la alte unităţi de 

învăţământ.  

Art.30 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.31 (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.32 (1) Profesori / Antrenori au obligaţia de a colabora permanent atât cu şcoala de unde sunt selecţionaţi 

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

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

internaţionale, organizate în timpul anului şcolar, conducerea CSS-LAPI va solicita conducerilor unităţilor 

de învăţământ motivarea absenţelor elevilor sportivi, în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi 

 

Art.33 (1) Elevii înscrişi la Clubul Sportiv Scolar LAPI DEJ 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.34 (1) La solicitarea scrisă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea dublă legitimare, participând 

în numele acestora la competiţiile destinate seniorilor.  
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            (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.35 (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 cu profil se poate realiza numai în baza acordului de transfer pe linie sportivă, pe o perioadă 

determinată sau definitiv.  

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

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

consiliului de administraţie si avizul LAPI - CSS DEJ. 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.36 Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventează o formă de învăţământ, dar sunt 

juniori, pot activa în continuare la aceste cluburi până la terminarea junioratului, iar transferul lor se face în 

conformitate cu prevederile art. 36. 

 

Drepturile şi obligaţiile elevilor sportivi 

 

Art.37. Sportivii au următoarele drepturi specifice activităţii sportive:  

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

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

învăţământ pentru pregătirea sportivă;  

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

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

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

bugetului aprobat;  

f) să fie selecţionaţi în loturile naţionale;  

g) să beneficieze de cazare si masa gratuite ( cei selectionati la CNEV) 

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

i) să beneficieze de asistenţă psihologică.  

 

Art.38 Sportivii 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.S.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 ;  
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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 L.A.P.I-C.S.S 

 

Sancţiuni 

 

Art.39 (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 / sanctiuni financiare ale sportivilor din cadru competitiilor sportive va fi 

suportata de catre parinti acestora  

 

 

SECRETARIATUL 

 

Art.40.—Compartimentul Secretariat este subordonat directorului scolii si indeplineste si alte sarcini 

atribuite prin fisa postului.Acest compartiment exercita urmatoarele atributii si responsabilitati: 

a) Asigura functionalitatea sistemului informational al clubului; 

b) Intocmeste, actualizeaza si gestioneaza bazele de date de la nivelul unitatii; 

c) Inscrie si tine evidenta sportivilor, pe care o actualizeaza permanent si rezolva pe baza hotararilor 

consiliului de administratie problemele privind miscarea sportivilor [registru matricol];  

d) Completeaza, verifica, asigura pastrarea in conditii de securitate, utilizarea corecta si arhivarea 

documentelor create si intrate in unitate  si a statelor de functii; 

e) Intocmeste, inainteaza spre aprobarea directorului si transmite situatiile statistice si celelalte categorii de 

documente solicitate de catre autoritati si institutii competente sau de catre conducerea cu rol de decizie sau 

executiva a clubului; 

f) Intocmeste si/sau verifica avizarea documentelo/documentatiilor; 

g) Asigura asistenta tehnica pentru emiterea /adoptarea actelor de autoritate sau pentru incheierea 

contractelor sau a altor acte juridice , care dau nastere, modifica sau sting raporturi juridice dintre club si 

angajati, parinti sau alte persoane fizice sau juridice; 

h) Pastreaza si aplica stampila scolii, prin decizia directorului, pe documentele verificate si semnate de 

persoanele in drept. Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac in conformitate cu reglementarile 

stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei Nationale; 

i) Intocmeste, la solicitarea ISJ CLUJ, statele de functii pentru toti angajatii clubului; 

j) Statele de personal EDUSAL prin compartimentul secretariat, se aproba  de Inspectoratului Scolar al 

Judetului Cluj si se valideaza de catre ordonatorii principali de credite la inceputul fiecarei luni; 

k) Asigura pastrarea si arhivarea documentelor, monitorizeaza solutionarea corespondentei; 

l) Gestioneaza corespondenta clubului; 

m) Tine evidenta, pastreaza, selectioneaza si depune documentele scolare la Arhivele Nationale, dupa 

expirarea termenelor de pastrare , stabilite prin „Indicatorul termenelor de pastrare”; 

n) Intocmeste, actualizeza si gestioneaza dosarele de personal ale angajatilor unitatii; 

o) Intocmeste, actualizeaza si gestioneaza procedurile activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului, 

in conformitate cu prevederile legale; 
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p) Tine legatura cu compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Scolar a Judetului Cluj, al 

autoritatilor publice locale sau din cadrul altor institutii si autoritati competente in solutionareaaa 

problemelor specifice; 

r) Rezolva orice alte probleme care, potrivit actelor normative in vigoare, hotararilor Consiliului de 

Administratie sau deciziilor directorului, sunt stabilite in sarcina sa; 

Art.41. - a)  Secretariatul functioneaza pentru sportivi, parinti, personalul unitatii si pentru alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director și conform adresei ISJ Cluj; 

b) Secretariatul asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a activitatii clubului; 

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

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 

Art.42. (1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului, este coordonat de administratorul de 

patrimoniu si este alcatuit din personalul administrativ al clubului (de intretinere si curatenie). 

 (2) Administratorul de patrimoniu are urmatoarele atributii: 

a) Gestioneaza baza materiala a clubului,  

b) Face parte din comisia de receptie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor constituita la nivelul clubului; 

c) Intocmeste fisele de magazie si tine evidenta consumurilor de materiale aprobate de conducerea unitatii, 

cu justificarile corespunzatoare; 

d) Supravegheaza ealizarea reparatiilor si a lucrarilor de intretinere, igienizare, gospodarire; 

e) Pune in aplicare masurile stabilite de catre conducerea unitatii, pe linia securitatii si sanatatii in munca, a 

situatiilor de urgenta si P.S.I.; 

 

 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR 

 

Art.43. (1) Compartimentul financiar este subordonat directorului liceului; 

 (2) Reprezinta structura organizatorica in care se realizeaza: fundamentarea si executia bugetului, 

tinerea evidentelor contabile, intocmirea/transmiterea situatiilor financiare asupra fondurilor si patrimoniului 

clubului, precum si celelalte activitati prevazute de legislatia in vigoare cu privire la finantarea si 

contabilitatea institutiilor; 

 (3) Administratorul financiar are urmatoarele atributii: 

a) Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea activitatii financiar contabile a 

clubului; 

b) Gestioneaza intregul patrimoniu al unitatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, prezentul 

regulament si hotararile Consiliului de Administratie; 

c) Intocmeste proiectul de buget si raportul de executie bugetara, conform normelor metodologice de 

finantare ale invatamantului preuniversitar; 

d) Organizeaza si coordoneaza contabilitatea veniturilor si cheltuielilor; 

e) Raspunde de consemnarea in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul unitatii 

si de inregistrarea in evidenta contabila a documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale in 

vigoare; 

f) Raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si ori de cate 

ori Consiliul de Administratie considera necesar; 

g) Organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil; 

h) Supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; 
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i) Avizeaza, in conditiile legii, proiectele de contacte sau de hotarari ale Consiliului de Administratie, 

respectiv de decizii ale directorului,prin care se angajeaza fondurile sau patrimoniul institutiei; 

j) Asigura si gestioneaza documentele si instrumentele financiare cu regim special; 

k) Intocmeste, cu respectarea normelor legale in vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de normele legale in materie; 

l) Exercita orice alte atributii si responsabilitati, prevazute de legislatia in vigoare sau stabilite de catre 

ordonatorii de credite, respectiv de catre Consiliul de Administratie. 

 

Violența în școală 

 

Art.44 -Pentru reducerea fenomenului violentei in mediul scolar, tinand cont ca in procesul de educatie sunt 

implicati mai multi factori- familie,scoala, autoritati, mass-media, masurile stabilite de LAPI și CSS-LAPI 

DEJ isi propun realizarea unor activitati concrete la nivelul liceului și Clubului de care raspunde Comisia 

impotriva violentei. 

 

Art.45 -Violenta in scoala cuprinde orice forma de manifestare a unor comportamente precum: violenta 

verbala si psihologica, violenta fizica, comportamente care intra sub incidenta legi, ofensa adusa statului / 

autoritati cadrului didactic; alte tipuri de comportament deviat in relatia cu Clubul. 

 

 

Combaterea Coruptiei in Educatie 

Art.46 -Înlăturarea/sancționarea tuturor faptelor care conduc la încălcarea prevederilor legale în vigoare 

referitoare la acte de corupție în sistemul educațional; 

Art.47 -Reducerea vulnerabilității specifice sectorului educațional prin implementarea sistematică a 

măsurilor preventive; 

Art.48 -Consolidarea integrității personalului Clubului Sportiv Scolar ,,Alexandru Papiu Ilarian”; 

Art.49 -Creșterea gradului de educație anticorupție în formarea profesională; 

Art.50 -Creșterea transparentei instituționale. 

Protecţia Surselor IT 

 

Art. 51 -Modalităţile şi măsurile de protecţie IT sunt similare celor pe suport de hârtie. 

 

Art. 52 -Protectie IT - ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor care sunt prelucrate, 

stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, 

împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, 

disponibilităţii autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor precum şi afectarea funcţionării sistemelor 

informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat. Măsurile de protectie IT acoperă 

securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, a emisiilor precum şi depistarea şi prevenirea ameninţărilor la 

care sunt expuse informaţiile şi sistemele; 

Informaţiile IT - texte si date înregistrate pe dispozitive de stocare sau pe suporturi magnetice, optice, 

electrice ori transmise sub formă de curenţi, tensiuni sau câmp electromagnetic, în eter sau în reţele de 

comunicaţii; 

Art. 53  (1) Informaţiile care se prezintă în format electronic pot fi: 

a) stocate şi procesate în cadrul clubului sau transmise prin intermediul retelei internet; 
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b) stocate şi transportate prin intermediul suporturilor de memorie, dispozitivelor electronice - cipuri de 

memorie sau alte suporturi specifice. 

Art. 54  (1) Aplicarea reglementărilor în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor în format electronic 

funcţionează unitar la nivel LAPI. Sistemul de emitere şi implementare a măsurilor de securitate adresate 

protecţiei informaţiilor care sunt stocate, procesate sau transmise de club, precum şi controlul modului de 

implementare a măsurilor de securitate se realizează de către o structura IT funcţională cu atribuţii de 

reglementare, control şi autorizare, care functioneaza la nivelul LAPI. 

      (2) Măsurile de protecţie a informaţiilor în format electronic trebuie reactualizate permanent, prin 

depistare, documentare şi gestionare a ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la adresa informaţiilor şi sistemelor 

care le prelucrează, stochează şi transmit. 

Art. 55  (1) Măsurile de protecţie a informaţiilor în format electronic se aplică sistemelor informatice de 

calcul care stochează, procesează sau transmit asemenea informaţii. 

Art. 56 - Măsurile de securitate destinate protecţiei sistemelor informatice de calcul trebuie să asigure 

controlul accesului pentru prevenirea sau detectarea divulgării neautorizate a informaţiilor. Procesul de 

certificare şi acreditare va stabili dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare. 

 Art. 57 - Cerinţele de securitate specifice se elaborează pentru fiecare sistem informatic de calcul care 

stochează, procesează sau transmite informaţii. 

Art. 58 - Cerinţele de securitate specifice au la bază standardele proprii de protecţie, parametrii esenţiali ai 

mediului operaţional, nivelul minim de autorizare a personalului, nivelul de clasificare a informaţiilor 

gestionate şi modul de operare a sistemului care urmează să fie acreditat. 

Art. 59 - Sistemele informatice de calcul care stochează, procesează sau transmit informaţii vor fi certificate 

şi acreditate să opereze, pe anumite perioade de timp. 

 Art. 60  (1) Pentru a asigura accesul diferenţiat la informaţii, conform principiului necesităţii de a cunoaşte, 

se instituie facilităţi de securitate care să asigure un acces selectiv la informaţii în cadrul sistemelor 

informatice de calcul. 

Art. 61   (1) Toţi utilizatorii de sisteme informatice de calcul poartă responsabilitatea în ce priveşte 

securitatea acestor sisteme - raportate, în principal, la drepturile acordate. 

 (2) Informarea şi conştientizarea utilizatorilor asupra îndatoririlor lor de de utilizare a sistemelor 

informatice de calcul trebuie să asigure o eficacitate sporită a sistemului de securitate. 

Art. 62 - În proiectarea sistemelor informatice de calcul trebuie să se aibă în vedere ca atribuirea sarcinilor 

şi răspunderilor personalului să se facă în aşa fel încât să nu existe o persoană care să aibă cunoştinţă sau 

acces la toate programele şi cheile de securitate - parole, mijloace de identificare personală. 

Art. 63 - Procedurile de lucru ale personalului din sistemele informatice de calcul trebuie să asigure separarea 

între operaţiunile de programare şi cele de exploatare a sistemului sau reţelei. Este interzis, cu excepţia unor 

situaţii speciale, ca personalul să facă atât programarea, cât şi operarea sistemelor sau reţelelor şi trebuie 

instituite proceduri speciale pentru depistarea acestor situaţii. 

Art. 64 - Zonele în care sunt amplasate sistemele informatice de calcul, în care sunt prezentate, stocate, 

procesate sau transmise informaţii ori în care este posibil accesul potenţial la astfel de informaţii, se se supun 

măsurilor de protecţie stabilite prin reguli interne privind accesul. 

Art. 65 - În zonele în care sunt amplasate sistemele informatice de calcul, unde se procesează şi/sau pot fi 

accesate informaţii, se aplică următoarele măsuri generale de securitate: 

a) intrarea personalului şi a materialelor, precum şi plecarea în/din aceste zone sunt stabilite prin proceduri 

bine stabilite; 

b) zonele şi locurile în care securitatea sistemelor informatice de calcul poate fi modificată nu trebuie să fie 

niciodată ocupate de un singur angajat autorizat; 

c) persoanelor care solicită acces temporar sau cu intermitenţe în aceste zone trebuie să li se autorizeze 

accesul, ca vizitatori si vor fi însoţiţi permanent, pentru a avea garanţia că nu pot avea acces la informaţii 

ITşi nici la echipamentele utilizate. 

Art. 66 - Când informaţiile sunt transferate între diverse sisteme informatice de calcul, ele trebuie să fie 

protejate atât în timpul transferului, cât şi la nivelul sistemelor informatice ale beneficiarului, corespunzător 

informaţiilor transmise. 

Art. 67 - Toate mediile de stocare a informaţiilor se păstrează într-o modalitate care să corespundă unei 

protectii permanente. 
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Art. 68 - Informaţiile clasificate înregistrate pe medii de stocare refolosibile se şterg doar în conformitate cu 

procedurile operaţionale. 

Art. 69 - Personalul de întreţinere a sistemelor informatice de calcul trebuie sa fie specializat in acest tip de 

lucrari. 

o „Activitatea de monitorizare a protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul Instituţiei se 

desfăşoară de către Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, aflat în directa 

subordonare a Managerului”(art. 38 al 3 din GDPR) 

Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor: 

o informarea şi consilierea angajaţilor Instituţiei,care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter 

personal, cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE)679/2016, ale 

Legii 190/2018 şi ale Legii 102/2005 şi ale altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern 

referitoare la protecţia datelor; 

o monitorizarea respectării Regulamentului (UE)679/2016, a altor dispoziţii de drept al Uniunii 

sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor Instituţiei sau ale persoanei 

împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv 

alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat 

în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente; 

o furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei 

datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia; 

o cooperarea cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter 

Personal; 

o asumarea rolului de punct de contact pentru Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Protecţiei Datelor cu Caracter Personal privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv 

consultarea prealabilă referitoare la riscuri, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire 

la orice altă chestiune. 

 În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod corespunzător de 

riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul 

şi scopurile prelucrării. 

(art. 39 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte 

îndeplinirea acestor sarcini. Acesta nu este demis sau sancţionat de către Liceul Teoretic ,,Alexandru 

Papiu Ilarian” Dej  de persoana împuternicită de operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale.(art. 38 

al 3 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea în ceea 

ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.(art. 

38 al 5 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor este  un membru al personalului Instituţiei (art. 37 al 6 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor poate îndeplini şi alte sarcini şi atribuţii cu condiţia ca niciuna 

dintre aceste sarcini şi atribuţii să nu genereze un conflict de interese.(art. 38 al 6 din GDPR) 

 Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal are dreptul să ceară şi să obţină de la 

personalul Instituţiei, orice informatii şi documente, indiferent de suportul de stocare, să aibă acces 

la oricare dintre incintele Instituţiei, precum şi să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc 

sau suport de stocarea datelor, în condiţiile legii.(art. 141 al 2 din Legea 102/2005 actualizată) 

 Întregul personal al Instituţiei sprijină responsabilul cu protecţia datelor în îndeplinirea sarcinilor 

menţionate, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum şi accesarea 

datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare, şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale 

de specialitate.(art. 38 al 2 din GDPR) 
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BAZA MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA UNITĂŢILOR DE  CU ÎNVĂŢĂMÂNT  

PROGRAM SPORTIV 

Art.70 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii, cluburile sportive şcolare beneficiază de baze sportive proprii 

şi de dreptul de acces în bazele sportive care aparţin celorlalte unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 

prioritar şi în mod gratuit, după desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică şi sport ale unităţilor de 

învăţământ respective şi cu acordul conducerilor acestor unităţi.  

    (2) Cluburile sportive şcolare pot închiria, în limita fondurilor disponibile, şi alte baze sportive.  

Art.71 În cadrul cluburilor sportive şcolare pot funcţiona, cu respectarea prevederilor legale, 

internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru elevii sportivi.  

Art.72 (1) Finanţarea cluburilor sportive şcolare se realizează prin fonduri alocate de la bugetul de stat şi de 

la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse constituite potrivit legii.  

            (2) Cluburile sportive şcolare pot încheia contracte cu finanţatori, persoane fizice sau juridice române 

ori străine, în sensul susţinerii financiare sau materiale a clubului şi a elevilor sportivi.     

            (3) Respectând cadrul legal, unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar pot desfăşura 

activităţi prin care să îşi constituie buget propriu de finanţare, prin organizarea pentru terţi de activităţi de 

iniţiere în disciplinele sportive, în afara normei didactice a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ 

respective, precum şi alte forme de autofinanţare, în condiţiile legii.  

Art.73.Condiții pe care trebuie să le îndeplinească bazele sportive 

1. Bazele trebuie să fie împrejmuite. 

2. Fiecare punct de acces trebuie să fie păzit. 

3. Trebuie să se facă triajul observațional al participanților la activitatea sportivă și măsurarea temperaturii 

corporale la intrarea în baza sportivă: în cazul în care o persoană manifestă simptomele de COVID-19, nu i 

se va permite accesul în baza sportivă și i se va recomanda să contacteze medicul de familie. În cazul 

înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă 

temperatura ridicată se menține, persoana în cauză va fi izolată de restul grupului și i se va recomanda să 

contacteze autoritățile sanitare. 

4. La accesul în bază, persoanele trebuie să fie înregistrate într-un tabel nominal, pentru a facilita ancheta 

epidemiologică, în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2. 

5. Accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei, pentru a evita aglomerația: numărul maxim de 

utilizatori se va calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate pregătirii fizice și sportive, astfel 

încât fiecărei persoane să îi revină un spațiu de cel puțin 7 mp. 

6. Accesul trebuie să se facă pe bază de programări prealabile, calculate în așa fel încât să se permită suficient 

timp între utilizatori pentru dezinfectarea spațiului. 

7. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepție, minorii pot avea ca însoțitor o 

singură persoană adultă, care să îi conducă la spațiul de antrenament. 

8. Accesul la vestiare se face cu respectarea distanței de siguranță. 

9. În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mâinilor (apă, săpun) și dezinfectant pentru 

mâini avizat/autorizat. 
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10. Este permisă funcționarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare și a cafelei, 

iar administratorul bazei sportive are obligația de a asigura dezinfectarea acestora în mod regulat, cu produse 

biocide avizate/autorizate. 

11. Consumul alimentelor se face doar în spații deschise, cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii 

virusului SARSCoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite de Ministerul Sănătății și Autoritatea 

Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

12. Elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele 

etc.trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop. 

13. Pentru spațiile de antrenament trebuie să existe substanțe dezinfectante pentru dezinfectarea mâinilor, 

materialelor și a echipamentului sportiv. 

14. Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de curățenie și igienizare a mâinilor (apă, săpun, produse 

biocide avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare utilizare. 

15. Fiecare bază trebuie să aibă asigurată cel puțin o cameră suplimentară (spațiu de izolare), care să nu 

comunice cu celelalte spații definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al 

lucrului simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă 

simptome până la un consult de specialitate/evacuare. 

16. Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile de mai sus, aceasta rămâne închisă. 

Art.74.Antrenamentul sportivilor în spații închise 

– Sportivii vor fi atenționați să își spele mâinile înainte și după terminarea antrenamentului. 

– În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive, se va evita utilizarea acestora în regim de circuit și 

se va încuraja utilizarea unui singur tip de aparat în cadrul aceleiași sesiuni de antrenament. 

– Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un orar clar pentru dezinfecția și 

aerisirea riguroasă a sălii. 

– Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte și după fiecare utilizator. 

– Cu excepția perioadei de desfășurare a activităților fizice intense, purtarea măștii este obligatorie pe toată 

durata prezenței în sală. 

Art.75 Măsuri care trebuie luate după antrenament 

– După terminarea antrenamentului, se are în vedere intrarea eșalonată la vestiare, cu evitarea aglomerației 

și menținerea distanțării. 

– Vânzarea și/sau oferirea de gustări/băuturi în regim de autoservire nu sunt/nu este permise/permisă; prin 

excepție, se permite funcționarea automatelor de băuturi răcoritoare și mâncare ambalată. 

Art.76 Condiții specifice sporturilor de echipă practicate în spații închise pentru organizarea de 

competiții sau turnee 

1. Testarea înainte de competiție sau turneuÎn cazul sporturilor de echipă practicate în spații închise, echipele 

vor efectua o testare COVID-19 prin metoda RT-PCR cu cel mult 48 de ore înainte de data programată pentru 

începerea competiției/turneului. Fiecare echipă va transmite către organizatorul competiției lista nominală a 

participanților, precum și rezultatul testelor RT-PCR efectuate înainte de prezentarea la competiție. În cazul 

în care competiția/turneul se întinde pe o perioadă de mai mult de două săptămâni, testarea participanților 

prin metoda RT-PCR se va reface periodic, din 14 în 14 zile.Pe perioada competiției/turneului, echipele vor 

sta izolate în cantonament. Pentru optimizarea procedurilor sanitare și minimalizarea factorilor de risc extern 

se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și după o procedură de triaj 

observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași bază sau în același 

hotel. Componenții echipelor (jucători și oficiali de echipă) si reprezentanții structurii sportive care 

organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) vor fi cazați în regim de cantonament pe toată durata 
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desfășurării evenimentului și nu vor putea părăsi hotelul decât pentru a se deplasa la locul de desfășurare a 

antrenamentelor și meciurilor sau în scop de recreere, care va consta în plimbări scurte, în aer liber, în 

apropierea hotelului. 

2. Cazarea la intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie să fie separate: 

cazarea se va face fie în clădiri diferite ale aceleiași baze, fie, dacă acest lucru nu este posibil, la etaje diferite 

ale aceleiași clădiri, care să nu comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă 

organizatoare se vor caza în aceleași condiții.Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu propriu 

pentru realizarea ședințelor tehnico-metodice și rezolvarea problemelor medicale ale echipei. Acesta va fi 

aerisit și dezinfectat după fiecare folosire.Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la competiție. 

Se vor pune la dispoziția echipelor destule prosoape și articole de igienă, pentru a se evita intrarea în contact 

cu personalul de curățenie. 

3. Transportul in cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele și 

meciurile, fiecare echipă se va deplasa cu un autocar propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. 

Fiecare echipă va avea oră diferită de plecare spre sală/spațiul de cazare, în așa fel încât să se evite 

aglomerația la punctul de plecare sau de sosire. 

4. Accesul la sala de antrenament/meci Sala de joc va fi prevăzută la intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru 

încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru mâini. Accesul se va face conform procedurilor descrise 

în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de acces în bazele sportive.Au acces în sala de joc, pentru 

fiecare meci:– persoana responsabilă cu triajul epidemiologic;– componenții celor două echipe (jucători și 

staff tehnic), pe bază de tabel nominal semnat de delegatul clubului și prezentat la ședința 

tehnică;– arbitrii/observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare a competiției, pe bază de tabel 

nominal;– personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea meciului (sunet, electrică, tehnic, streaming 

online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal prezentat la ședința tehnică;– presa, pe bază 

de tabel nominal. 

5. Înaintea meciului Echipele și persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția 

vor ajunge la sala unde se va desfășa meciul la ore diferite, pentru a evita aglomerația.Jucătorii se vor prezenta 

la sala de joc echipați și pregătiți pentru încălzire/meci. Accesul la vestiare este interzis. Fiecare echipă va 

avea acces la câte una/două toalete proprii.Fiecare jucător/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac propriu, 

pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesare.Ședințele tehnico-tactice ale echipelor nu se vor 

ține la sala de joc. Acestea se vor programa înainte ca fiecare echipă să ajungă la sală, în spațiu deschis sau 

în săli/incinte din cadrul spațiului de cazare. 

6. În timpul meciului materialele sportive se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil. Este obligatoriu ca 

fiecare component al echipei să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă. 

7. După meci,după fluierul de final al jocului, reprezentanții echipelor vor merge direct la autocar, de unde 

se vor deplasa spre locul de cazare. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu soluția din 

recipientele aflate la intrarea în sală. În pauzele dintre jocuri se va realiza dezinfectarea toaletelor și a spațiilor 

comune (hol intrare, suprafață de joc, masă oficială, bănci de rezervă).  

Pentru optimizarea procedurilor sanitare și minimalizarea factorilor de risc extern  

1. se recomandă ca, după obținerea de rezultate negative la testul COVID-19 și după o procedură de 

triaj observațional, toate echipele participante la competiție să intre în cantonament în aceeași bază 

sau în același hotel. Componenții echipelor (sportivi și oficiali de echipă) si reprezentanții structurii 

sportive care organizează competiția (oficiali, arbitri, delegați etc.) vor fi cazați în regim de 

cantonament pe toată durata desfășurării evenimentului și nu vor putea părăsi hotelul decât pentru a 

se deplasa la locul de desfășurare a antrenamentelor și meciurilor sau în scop de recreere, care va 

consta în plimbări scurte, în aer liber, în apropierea hotelului. 

2. Cazarea la intrarea în cantonamentul colectiv într-o bază ori într-un hotel, echipele trebuie să fie 

separate și să nu comunice între ele. Arbitrii și observatorii desemnați de structura sportivă 

organizatoare se vor caza în aceleași condiții.Fiecărei echipe i se va pune la dispoziție un spațiu 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230417
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propriu pentru realizarea ședințelor tehnico-metodice și rezolvarea problemelor medicale. Acesta va 

fi aerisit și dezinfectat după fiecare folosire.Nu se va face curat în camere pe toată durata șederii la 

competiție. Se vor pune la dispoziția loturilor destule prosoape și articole de igienă pentru a se evita 

intrarea în contact cu personalul de curățenie. 

3. TransportulÎn cazul în care spațiul de cazare este diferit de cel unde se desfășoară antrenamentele 

și meciurile, fiecare lot se va deplasa fie cu autoturismele personale ale participanților, fie cu un 

autocar propriu, evitându-se, pe cât posibil, opririle pe traseu. Fiecare echipă va avea oră diferită de 

plecare spre sală/spațiul de cazare, în așa fel încât să se evite aglomerația la punctul de plecare sau de 

sosire. 

4. Accesul la sala de desfășurare a competițieiSala unde va avea loc competiția va fi prevăzută la 

intrare cu covoraș cu dezinfectant pentru încălțări, precum și soluție dezinfectantă pentru mâini. 

Accesul se va face conform procedurilor descrise în anexa nr. 1 la ordin, care stabilește condițiile de 

acces în bazele sportive.Au acces în sală, pentru fiecare meci:– persoana responsabilă cu triajul 

epidemiologic;– componenții echipelor (sportivi, antrenori și staff tehnic), pe bază de tabel 

nominal;– arbitrii/observatorii desemnați de structura sportivă organizatoare a competiției, pe bază 

de tabel nominal;– personalul auxiliar esențial pentru desfășurarea competiției (sunet, electrică, 

tehnic, streaming online, personal medical, pază etc.), pe bază de tabel nominal;– presa, pe bază de 

tabel nominal.Nu este permis accesul spectatorilor la competiții.La locul de desfășurare a competiției, 

organizatorul stabilește circuite separate pentru sportivi, antrenorii lor și arbitri, pe de o parte, și toate 

celelalte persoane implicate în procesul de organizare, pe de altă parte.În sala unde se desfășoară 

competiția este obligatorie purtarea măștii. Excepție fac sportivii, în timpul meciurilor. 

5. Înaintea competițieiLa proba cântarului, dacă este prevăzută de regulamentele sportive, toți 

participanții vor respecta distanța de siguranță. Cântarul va fi dezinfectat după fiecare persoană sau 

se va monta un covor dezinfectant, pe care sportivii îl vor folosi înainte și după cântar.Echipele și 

persoanele desemnate de către structura sportivă care organizează competiția vor ajunge la sala unde 

se va desfășa competiția la ore diferite, pentru a evita aglomerația.Sportivii se vor prezenta la sală 

echipați și pregătiți pentru încălzire/meci.Fiecare sportiv/oficial de echipă va veni la sală cu rucsac 

propriu, pentru depozitarea echipamentului/materialelor necesar(e). 

6. În timpul competițieiÎnainte de meci, sportivii își vor dezinfecta mâinile și picioarele (în cazul 

ramurilor sportive unde acest lucru este necesar).Se limitează, pe cât posibil, numărul persoanelor din 

imediata apropiere a suprafeței de luptă (antrenor, medic, staff tehnic).Materialele sportive și 

suprafața de luptă (ring, tatami, saltea etc.) se vor dezinfecta ori de câte ori este posibil.Este 

recomandat ca elementele de echipament care nu pot fi luate pe suprafața de luptă (șosete, 

încălțăminte, trening, prosoape etc.) să fie depozitate în cutii separate pentru fiecare sportiv aflat pe 

suprafața de luptă. Cutiile vor fi dezinfectate după fiecare folosire.Este obligatoriu ca fiecare 

component al echipei să aibă recipient propriu pentru băutura hidratantă/energizantă. 

Art.77. După competiție după finalul competiției și al festivității de premiere, sportivii vor merge direct la 

autocar, de unde se vor deplasa spre locul de cazare. La ieșirea din sală se vor dezinfecta din nou mâinile cu 

soluția din recipientele aflate la intrarea în sală. Se va evita aglomerarea sălii de desfășurare a competiției. 

Art.78. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 în centrul de pregătireÎn 

cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament sau la competiție este 

suspectă/confirmată cu COVID-19, se informează imediat direcția de sănătate publică pe raza căreia s-a 

produs incidentul și se urmează întocmai instrucțiunile primite de la autoritățile sanitare.În continuare, se 

realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective de către unități de dezinfecție, dezinsecție și 

deratizare autorizate. 

  Art.79. Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer liber, cu asigurarea măsurilor de 

protecție sanitară a sportivilor, în grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună. De asemenea, 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230417
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este permisă pentru practicanții tuturor sporturilor pregătirea fizică generală în aer liber în regim individual, în 

grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc împreună (stretching, elemente din școala alergării, exerciții 

de echilibru și orientare spațială din gimnastică, exerciții cu propria greutate, exerciții de tehnică și tactică 

individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau a unei situații specifice de luptă/joc, execuția 

tehnică/tactică de tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc.). 

Art.80. Activitățile sportive vor fi organizate în conformitate cu normele și regulamentele specifice ramurii de 

sport, adaptate de structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID19, cu condiția ca acestea să nu 

vină în contradicție cu normele legale în vigoare. 

Art.81. Reguli pentru desfășurarea activității de pregătire în cazul sporturilor individuale în aer liber 

1. Măsuri care precedă antrenamentul 

– Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Simptomele comune ale 

îmbolnăvirii de COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care prezintă unul sau mai multe 

dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise 

de autoritățile sanitare și să nu părăsească locuința pentru a se antrena. 

– Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate 

măsurile de protecție dispuse de autorități. 

2. Condiții de antrenament 

– Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o distanță de siguranță față de celelalte persoane 

care ar putea să fie prezente. 

– În cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de antrenor și alți specialiști, distanța de siguranță 

trebuie păstrată inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este prezent, el trebuie 

să poarte echipamentul de protecție pe tot parcursul interacțiunii directe cu sportivul. 

– Este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament, dat fiind că particulele de salivă sunt mediul 

cel mai propice pentru răspândirea SARS-CoV-2 

.– Materialele și echipamentele sportive (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) trebuie să fie 

folosite exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet, înainte de a trece de la un sportiv la 

altul, cu produse biocide avizate/autorizate. 

3. Condiții după antrenament 

– Materialele sportive trebuie să fie dezinfectate cu atenție, după fiecare folosire, cu produse biocide 

avizate/autorizate. 

– Echipamentul folosit în timpul antrenamentului, după utilizare, trebuie colectat direct într-o pungă de 

plastic închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curățat la o temperatură de minimum 80ºC. 

– Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea precauțiilor: este de 

preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice moment, în afara personalului 

medical esențial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie să fie prezentă o singură persoană. Personalul 

medical trebuie să fie dotat cu echipament de protecție personală. 

4. Condiții de cantonament  

Pentru desfășurarea în condiții de cantonament a antrenamentelor la sporturile individuale practicate în aer 

liber sunt aplicabile prevederile stabilite la lit. C din anexa nr. 3 la ordin. 

Art.82.Reguli pentru desfășurarea competițiilor în cazul sporturilor individuale în aer liber 

1. Măsuri cu caracter general 
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– Reluarea competiției în cazul sporturilor individuale practicate în aer liber nu se poate face înainte 

ca sportivii să treacă prin perioada de antrenament necesară pentru acomodarea lor la regimul de efort 

și pentru prevenirea accidentărilor grave în timpul competiției 

– Fiecare structură sportivă implicată în organizarea sau desfășurarea unei competiții sportive asigură 

o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor 

– Trebuie să participe la organizarea și desfășurarea competițiilor doar persoanele a căror prezență 

este absolut necesară, pentru a limita pe cât posibil numărul celor care sunt expuși unui potențial risc 

de infectare 

– Medicul structurii sportive organizatoare va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă 

pe parcursul întregii competiții sportive. 

2. Măsuri pentru organizatorii evenimentului sportive 

a) În pregătirea evenimentului: 

– asigurarea echipamentului de protecție (mască, mănuși) pentru întreg personalul implicat în 

organizarea competiției; 

– asigurarea măsurilor de igienizare a mâinilor cu produse biocide avizate/autorizate la intrarea în 

spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții; 

– atenționarea în toate spațiile folosite de competitori prin anunțuri scrise/postere informative plasate 

la loc vizibil privind regulile de igienă a mâinilor și igiena respiratorie, practicarea responsabilității 

sociale prin distanțarea socială și monitorizarea propriei stări de sănătate; 

– la locul organizării evenimentului sportiv, personalul medical efectuează termometrizarea digitală 

a persoanelor implicate în desfășurarea competiției (sportivi, arbitri, antrenori, voluntari etc.). În cazul 

înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă 

temperatura ridicată se menține, acest fapt se raportează către medicul coordonator al competiției 

respective în vederea izolării cazului suspect, cu anunțarea imediată a direcției de sănătate publică 

județene sau a municipiului București și a celorlalte autorități competente;– dotarea cu echipament 

de protecție (mănuși, halate, măști) a personalului medical angajat, a personalului de curățenie, a 

personalului care manipulează articole sportive, prosoape etc. (în cazul în care nu se pot folosi articole 

de unică folosință), a personalului de securitate și pază etc.;– asigurarea dezinfecției periodice a 

elementelor folosite de mai multe persoane (de exemplu, mânerele ușilor, balustradele, recepția, 

podelele etc.) cu produse biocide avizate/autorizate în acest scop; 

– amplasarea în grupul sanitar a dispenserelor cu săpun, a dispenserelor cu dezinfectant, precum și a 

prosoapelor igienice de unică folosință (din hârtie); 

– pentru uscarea mâinilor, se vor folosi șervețele de hârtie; 

– dezinfecția periodică a grupurilor sanitare cu produse biocide avizate/autorizate. 

b) În timpul evenimentului: 

– interzicerea accesului spectatorilor la competiții pe perioada epidemiei de COVID-19; 

– toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri, organizatori, voluntari, reprezentanți ai presei etc.) 

trebuie să fie supuși unui triaj observațional și trecuți pe o listă nominală, pentru a facilita o eventuală 

anchetă epidemiologică;– serviciul de prim ajutor și alte servicii medicale, inclusiv triajul 

competitorilor, trebuie să fie efectuat de către personal calificat; 
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– asigurarea îndepărtării hainelor purtate de către participanți prin depozitarea lor în saci 

biodegradabili amplasați în coșuri marcate vizibil cu inscripția „obiecte pentru dezinfecție“. 

3. Măsuri pentru participanții la eveniment 

a) Înainte de eveniment 

-Toți participanții (sportivi, voluntari, oficiali etc.) trebuie să își monitorizeze starea de sănătate și să 

respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena 

mâinilor, distanțarea socială, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei 

respiratorii și respectarea recomandărilor de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală, dacă 

există simptome specifice bolii. 

Sosirea participanților în locația unde va avea loc competiția sportivă trebuie să se facă astfel: 

– transportul interurban către locația unde va avea loc competiția sportivă se va face cu 

autobuze/microbuze proprii sau rezervate în acest scop și folosite exclusiv pentru participanți sau cu 

mașina individuală. Se vor respecta reglementările Ordinului ministrului transporturilor, 

infrastructurii și comunicațiilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății nr. 

1.082/97/1.112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, 

pentru prevenirea răspândirii COVID-19 (anexa nr. 2 „Măsuri și reguli care se impun a fi 

implementate pentru derularea operațiunilor de transport rutier de persoane, transport rutier de 

mărfuri, transport în regim de taxi, transport în regim de închiriere cu șofer și transport alternativ, pe 

perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“); 

– pentru transportul intraurban, este recomandată sosirea individuală a participanților cu mașina 

personală sau cu autocarul/microbuzul închiriat în regim de uz exclusiv; 

– este recomandat ca participanții să ajungă la momente diferite la locul de desfășurare a competiției, 

pentru a evita aglomerarea de persoane în anumite puncte. În funcție de infrastructura locației, este 

recomandat să fie folosite căi diferite către punctul de desfășurare a competiției; 

– în cazul în care participanții la competiție sunt obligați să călătorească în afara localității unde 

locuiesc, cazarea lor se va face respectând Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de 

afaceri și al ministrului sănătății nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 

cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de 

siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă (anexa nr. 3 „Recomandări privind 

funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare“). 

b) În timpul derulării și după derularea evenimentului 

– Participanții trebuie să respecte regulile de igienă (de exemplu, folosirea unei batiste de unică 

folosință, în caz de tuse sau strănut, evitarea schimbului de echipament sportiv, săpun, sticle cu apă 

și alte articole personale între competitori, interzicerea folosirii dușului sau a saunei, evitarea 

contactului fizic 

 - strângeri de mână, îmbrățișări la sfârșitul evenimentului). 

c) Măsuri care trebuie respectate de reprezentanții presei 

– Toți reprezentanții presei care asistă la competiție trebuie să declare că sunt de acord să respecte 

normele de igienă, să se supună examenelor medicale și să respecte distanța socială de cel puțin 2 m. 

5. Proceduri în eventualitatea depistării unui caz suspect de COVID-19 
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226891
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225843
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225843
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225843
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- Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel 

puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19, care să fie bine ventilată, să nu comunice cu alte 

incinte sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice 

persoană care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat 

eventualul caz suspect către personalul medical aflat la locul competiției și se informează obligatoriu 

direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și serviciul de urgențe 112. Această 

încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație. 

- 5. Proceduri în eventualitatea apariției unui focar de infecție pe perioada competiției 

- Organizatorii competiției vor întrerupe competiția în cazul în care se descoperă cel puțin un caz de 

infecție, până la finalizarea anchetei epidemiologice. 

 

 

PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR, RESPECTAREA 

NORMELOR IGIENICO-SANITARE 

Art.83(1) La începutul fiecărui semestru al anului şcolar, în unităţile de învăţământ cu program sportiv 

suplimentar se constituie comitete pentru sănătatea şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea 

incendiilor. Preşedinţii acestora se numesc prin decizii ale directorului unităţii de învăţământ.  

           (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) asigură instruirea şi controlează aplicarea normelor legale şi 

cunoaşterea acestora de către personalul didactic, personalul specific de ramură, personalul nedidactic şi 

auxiliar şi elevii sportivi, pe bază de semnătură.  

(3)Personalul de predare asigură instruirea elevilor sportivi cu privire la regulile şi normele de 

securitate/protecţia muncii pe bază de semnătură şi controlează starea de funcţionare a tuturor aparatelor şi 

instalaţiilor sportive.  

Art.84 (1) Controlul medical al elevilor sportivi este obligatoriu şi se efectuează semestrial sau ori de câte 

ori este nevoie şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(2)  Profesorii/Antrenorii/ Medicul școlar al CSS şi părinţii/tutorii legali răspund de efectuarea 

controlului medical al elevilor sportivi.  

            (3) Elevii sportivi care nu prezintă dovada efectuării controlului medical periodic nu pot participa la 

orele de antrenament sportiv. 

Art.85. Respectarea măsurilor generale de prevenție pentru a limita răspândirea COVID-19: 

– spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru 

mâini, avizat/autorizat; 

– acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea 

imediată a batistei urmată de igienizarea mâinilor; 

– evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile neigienizate; 

– folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide avizate/autorizate; 

– curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor și echipamentelor sportive după fiecare utilizare; 

– dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în toate locațiile unde se organizează activități sportive. 

Condiții care trebuie îndeplinite de utilizatorii bazelor sportive 

1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de autoevaluare. Persoanele care prezintă unul 

sau mai multe dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în ultimele 14 zile trebuie să anunțe 

direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și medicul de familie și să nu părăsească 

locuința până la stabilirea unui diagnostic. 

2. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile 

de protecție dispuse de autorități. 

3. Măsuri de natură organizatorică: 

– Administratorul bazei sportive unde au loc activitățile sportive elaborează proceduri proprii prin care să 

asigure respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte sarcinile de lucru pentru personalul 
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angajat.– Se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile guvernamentale privind măsurile pentru 

combaterea răspândirii infecției cu COVID-19. 

– Se vor nominaliza, prin proceduri proprii, persoanele responsabile pentru respectarea numărului maxim de 

persoane admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați ai bazei sportive sau reprezentanți 

ai cluburilor utilizatoare. 

– Pentru protecția angajaților implicați în organizarea și desfășurarea activităților, precum și a personalului 

care administrează baza sportivă se vor elabora planuri de sănătate și securitate în muncă, în conformitate 

cu Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind 

măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 

activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. 

– Personalul de curățenie va desfășura activitățile de curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va 

purta echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 (mască, mănuși). 

– Dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate pentru dezinfecția mâinilor și covorașele cu 

dezinfectant trebuie să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile.– Asigurarea unui număr adecvat de 

coșuri de gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, care să fie 

disponibile în fiecare zonă a bazei. 

 Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2 

În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană aflată în baza sportivă se 

recomandă: 

a) izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului 

de familie; 

b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;c) echipamentul de protecție al 

personalului de curățenie se colectează individual, în saci impermeabili, imediat după finalizarea operațiunii 

de curățenie-dezinfecție. Încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se 

aerisește timp de 24 de ore.În cazul în care o persoană care participă la activitatea de antrenament este 

suspectă/confirmată cu COVID-19, se realizează operațiuni de dezinfecție a încăperilor respective, de către 

unități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare autorizate. 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.86  În cadrul unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.  

Art.87 Personalul didactic de predare din cluburile sportive şcolare, convocat de federaţiile sportive de 

specialitate în loturile naţionale, beneficiază de rezervarea catedrei pentru perioada solicitată. Drepturile 

salariale vor fi achitate de către solicitant.  

Art.88 Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competiţii sportive oficiale şi neoficiale şi 

pentru alte activităţi educative extraşcolare, desfăşurate în ţară şi în străinătate, unităţile de învăţământ cu 

program sportiv suplimentar pot folosi mijloacele de transport în comun proprii.  

Art.89 Activităţile specifice desfăşurate de către personalul de predare în zilele de sâmbătă şi duminică sunt  

introduse în norma didactică.  

Art.90 În situaţii excepţionale, modificarea planurilor de şcolarizare de la cluburile şcolare se poate efectua 

până la data de 1 octombrie a anului şcolar respectiv, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar.  

Art.91 Prevederile prezentului regulament completează prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi celelalte dispoziţii legale în vigoare.  

Art.92 (1) Începând de la nivelul grupelor de avansaţi, în termen de 3 zile, elevii sportivi, împreună cu 

părinţii/tutorii lor legali, încheie cu conducerile unităţilor de învăţământ un angajament, conform anexei nr. 

5.  

(2) Angajamentul priveşte obligaţiile sportivilor şi ale părinţilor/tutorilor legali ai acestora faţă de 

unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, în momentul când aceştia solicită transferul sportiv 

la structurile sportive aflate în afara sistemului de învăţământ preuniversitar.  

Art.93 Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225838
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Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării si va fi adus la cunoştinţă astfel: 

 personalului didactic și  didactic auxiliar în C.P. prin semnarea PV de luare la cunoştinţă 

 personalului nedidactic prin semnarea PV de luare la cunoştinţă   

 elevilor sportivi prin prelucrarea de catre antrenori şi prin semnarea PV de luare la 

cunoştinţă 

 părinţilor prin prelucrare la prima şedinţă cu părinţii şi prin semnarea PV de luare la 

cunoştinţă 

 prin afişare la avizierul din Sala profesorală, compartimente, site-ul liceului 
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ANEXA Nr. 1 la 
regulament  

 

 

Cerinţe şi norme pentru activitatea sportivă de performanţă 

organizată în unităţile de învăţământ  cu program sportiv  

 

 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii grupelor valorice, determinate de 

nivelul de pregătire a elevilor   

 

A.Grupa de începători   

1.Constituirea şi organizarea grupei  

Grupa de începători reprezintă prima structură organizatorică în care sunt cuprinşi elevii cu 

aptitudini pentru practicarea sportului de performanţă.  

 Constituirea grupei se face din rândul elevilor care se disting în lecţiile de educaţie fizică şi întrecerile 

sportive la nivel local, care se încadrează în cerinţele de selecţie ale disciplinei sportive pentru care se 

constituie grupa şi care acceptă să participe la procesul de pregătire din cluburile sportive şcolare.  

 Pe parcursul procesului de instruire pot fi cuprinşi în grupe şi alţi elevi care au fost depistaţi ulterior ca 

având aptitudini corespunzătoare.  

 Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.  

 

2.Volumul de instruire  

Volumul de instruire a elevilor din grupa de începători se stabileşte în funcţie de specificul 

disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei 

didactice. În acest sens, grupa de începători poate fi normată cu 4 - 6 - 8 ore de instruire pe săptămână.  

 

3.Durata de instruire  

Durata de instruire a grupei de începători este determinată de specificul disciplinei sportive, de 

vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de avansaţi, conform anexei 

nr. 4 la regulament.  

Pe măsura îndeplinirii de către elevi a cerinţelor de pregătire, promovarea acestora în grupa de 

avansaţi se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de începători.  

 

 

4.Obiectivele procesului de instruire  

Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele:  

a) constituirea unei grupe stabile din punctul de vedere al componenţei;  

b) realizarea unei dezvoltări fizice adecvate disciplinei sportive practicate; 

c) dezvoltarea calităţilor/capacităţilor motrice şi îmbunătăţirea parametrilor funcţionali, în raport cu 

vârsta şi specificul disciplinei sportive practicate;  

d) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată;  
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e) instruirea în practicarea disciplinei sportive, conform cerinţelor programei şcolare;  

f) transferarea în grupa de avansaţi a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi completarea 

grupei cu alţi sportivi selecţionaţi.  

 

5.Participarea în competiţii  

Componenţii grupei de începători vor paricipa la competiţii sportive organizate preponderent la 

nivelul unităţii de învăţământ şi, după caz, la cele cu caracter local şi judeţean.   

 

6.Evaluarea nivelului de pregătire  

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:  

a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată;  

b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.  

 

B.Grupa de avansaţi  

1.Constituirea şi organizarea grupei  

Grupa de avansaţi se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi de la grupele de începători şi 

din elevii cu aptitudini deosebite pentru disciplina sportivă respectivă, depistaţi ulterior.  

Numărul de elevi în grupă şi vârsta optimă pentru pregătire sunt prevăzute în anexa nr. 4 la 

regulament.  

 

2.Volumul de instruire  

Volumul de instruire a elevilor din grupa de avansaţi se stabileşte în funcţie de specificul 

disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei 

didactice. În acest sens, grupa de avansaţi poate fi normată cu 8 - 10 - 12 ore de instruire pe săptămână.  

 

3.Durata instruirii  

Durata de instruire a grupei de avansaţi este determinată de specificul disciplinei sportive, de 

vârsta şi de nivelul de pregătire atins, care să-i permită promovarea în grupa de performanţă, conform 

anexei nr. 4 la regulament.  

Pe măsura îndeplinirii de către unii elevi a cerinţelor impuse pentru a fi promovaţi în grupa de 

performanţă, această promovare se face, indiferent de durata de pregătire prevăzută pentru grupa de 

avansaţi.  

 

4.   Obiectivele procesului de instruire  

Obiectivele procesului de instruire sunt următoarele:  

a) omogenizarea grupei din punctul de vedere al achiziţiilor pregătirii fizice şi sportive;  

b) aprofundarea procesului de instruire conform cerinţelor programei şcolare;  

c) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată;  

d) transferarea în grupa de performanţă a sportivilor care îndeplinesc cerinţele de promovare şi 

completarea grupei cu alţi sportivi promovaţi de la grupa de începători sau, după caz, selecţionaţi;  

e) îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ.  
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5.Participarea în competiţii   

Componenţii grupei de avansaţi vor participa la competiţii sportive organizate la nivel judeţean, 

regional/zonal şi naţional.  

 

6.Evaluarea nivelului de pregătire  

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:  

a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată, cu predilecţie a celor 

care se adresează promovării în grupa de performanţă;  

b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat.  

 

C.Grupa de performanţă  

1.Constituirea şi organizarea grupei  

Grupa de performanţă se constituie, de regulă, din sportivii promovaţi de la grupa/grupele de 

avansaţi şi care îndeplinesc cerinţele participării în competiţiile de nivel naţional.  

Numărul de elevi în grupă este prevăzut în anexa nr. 4 la regulament.  

2.Volumul de instruire  

Volumul de instruire a elevilor din grupa de performanţă se stabileşte în funcţie de specificul 

disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selecţionaţi şi de soluţiile adoptate pentru constituirea normei 

didactice. În acest sens, grupa de performanţă poate fi normată cu 12 - 14 - 16 - 18 ore de instruire pe 

săptămână.  

Grupele de performanţă normate cu 16 - 18 ore de instruire pe săptămână pot funcţiona 

numai dacă îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute în anexa nr. 4 la regulament.  

3.Durata de instruire  

Menţinerea elevilor în grupele de performanţă se face până la absolvirea ciclului superior al 

învăţământului liceal sau, după caz, până la sfârşitul vârstei de juniorat.  

 

4.Obiectivele procesului de instruire  

a) adaptarea procesului de instruire la cerinţelor activităţii sportive de performanţă;  

b) formarea competenţelor stabilite în programa şcolară pentru disciplina sportivă practicată;  

c) îndeplinirea obiectivelor de performanţă stabilite de conducerea unităţii de învăţământ;  

d) promovarea de sportivi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în secţiile 

cluburilor de seniori 

 

5.Participarea la competiţii  

Sportivii din grupa de performanţă participă la:  

a) competiţii de nivel regional şi naţional;  

b) competiţii amicale de nivel internaţional organizate de unitatea sportivă şcolară;  

c) competiţii oficiale de nivel internaţional organizate de federaţiile sportive.  

6.Evaluarea nivelului de pregătire  

Verificarea şi aprecierea nivelului de pregătire a elevilor se realizează prin:  
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a) susţinerea probelor de control stabilite pentru disciplina sportivă practicată;  

b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive obţinute la competiţiile la care sportivii au participat;  

c) numărul sportivilor promovaţi în centrele naţionale de excelenţă, în loturile naţionale şi, după caz, în 

secţiile cluburilor de seniori.  
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ANEXA Nr. 2 la 

regulament  

 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________ LOCALITATEA ____________________ 

JUD._____________________ STR.____________________________________________ NR. ________ 

TEL.____________________________ FAX. _______________________ Număr de înregistrare: ______________/data: 

_____________________  

 

 

Bilanţul activităţii unităţii de învăţământ - anul 

calendaristic ____________ -   

 

 
INDICATORI          TOTAL/CLUB    TOTAL PE  

STATISTICI                                                         (NR.)                               DISCIPLINE SPORTIVE  

                                                                                                            (NR.)  

 

 
3. ELEVI SPORTIVI CLASIFICAŢI (categoriile I, II ,III, maeştri*) 4. ELEVI SPORTIVI CARE ŞI-AU ÎNCHEIAT 

PREGĂTIREA SPORTIVĂ ÎN CLUB SPORTIV ȘCOLAR 5. * ELEVI SPORTIVI TRANSFERAŢI LA CLUBURI DE 

SENIORI 6. * ELEVI SPORTIVI SELECŢIONAŢI ÎN LOTURILE NAŢIONALE ( juniori, tineret, seniori) 7. * ELEVI 

SPORTIVI CU DUBLA LEGITIMARE 8. * REZULTATE ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE: europene, mondiale, 

olimpice ( juniori, tineret, seniori) 9. * RECORDURI : cadeţi, juniori, tineret, seniori 10. * ELEVI SPORTIVI CAMPIONI 

NAŢIONALI : copii, juniori, tineret, seniori 11.PARTICIPĂRI ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL: copii, juniori, tineret, seniori 

12. SĂLI SPORTIVE/BAZINE DE ÎNOT PROPRII: număr şi grad de uzură 13. TERENURI SPORTIVE PROPRII: număr şi 

grad de uzură 14. MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PROPRII (funcţionale) 15. INVENTARUL APARATURII, 

INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR SPORTIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BUGETUL:  

 
CHELTUIELI DE PERSONAL    TOTAL: __________________________________  

CHELTUIELI MATERIALE   TOTAL: __________________________________  

VENITURI EXTRABUGETARE   TOTAL: __________________________________  

1.  ELEVI SPORTIVI  ÎNSCRIŞI  
2.  ELEVI SPORTIVI  LEGITIMATI  
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CHIRII BAZE SPORTIVE :   

 NOTĂ:    

a) de la bugertul de stat _____________________________  

b) din venituri extrabugetare  _________________________  

La indicatorii cu asterisc, se prezintă liste nominale.  

Datele cuprinse în bilanţ sunt extrase din evidenţele federaţiilor sportive şi din evidenţele statistice şi 

contabile ale unităţii de învăţământ.  

 

 DIRECTOR,         CONTABIL,  

 …………………        …………………..  
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ANEXA Nr. 3 la 

regulament  

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:   _______________________________  

PROFESOR/ANTRENOR: ______________________________________ 

 AVIZUL MEDICAL:   __________________________________________ 

 Număr de înregistrare: ______________/data: _______________________  

 

 SE APROBĂ.  DIRECTOR,  ………………..  

  

DOMNULE DIRECTOR,  

 

 Subsemnatul __________________________________________________, elev la  

________________________________, localitatea ______________, clasa _____, vă rog să- 

mi aprobaţi înscrierea şi legitimarea ca elev sportiv la C.S.S. ________________________________, 

disciplina _________________, începând cu data de ______________________.  

Mă angajez să respect toate obligaţiile ce-mi revin conform prevederilor  

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat.  

 

DATE PERSONALE :  

 Data naşterii (ziua, luna, anul)________________________, localitatea ____________________, domiciliul 

_______________________________________________________________.  

 Certificat de  naştere/B.I./C.I.: seria  ___, Nr. ______________, eliberat la data  de  

_________________, de către ____________________________.  

 

Numele şi prenumele părinţilor (susţinătorilor legali):  

 

TATA: _________________________________ ,   

MAMA: ________________________________  

Telefon acasă: ___________________________, serviciu:  ______________________________  

 

Semnătura elevului,         Semnătura părintelui,   Semnătura profesorului  

(antrenorului )  

_______________             ________________                    ____________________  

 

 

RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII     SEMNĂTURA PROFESORULUI  

        ( ANTRENORULUI )  

ANUL _______________      ____________________  

ANUL _______________      ____________________  

ANUL _______________      ____________________  

ANUL _______________      ____________________  

ANUL _______________      ____________________  
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ANEXA Nr. 4 la 
regulament  

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

- UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROGRAM SPORTIV SUPLIMENTAR -  

 

 

PLAN CADRU DE PREGĂTIRE  

 

Grupa   Începători   Avansaţi   Performanţă   

Nr. de ore săptămânal  4 – 6 – 8   8 – 10 – 12   12 – 14 – 16 – 18   

 

 

 

PREVEDERI METODOLOGICE  

 

    Stabilirea plajelor orare diferenţiate pentru acelaşi nivel de instruire sunt condiţionate de:     a) 

specificul disciplinelor sportive;  

b) posibilitatea constituirii "piramidei de performanţă" la nivelul fiecărei catedre/discipline sportive;  

c) normarea cadrelor didactice în funcţie de momentul angajării în club şi calitatea activităţii 

desfăşurate.  

    Soluţiile optime de încadrare/normare a profesorilor/antrenorilor, fără depăşirea numărului de ore 

prevăzut de legislaţia în vigoare pentru instruirea practică (16 - 18 ore), sunt următoarele:  

a) 2 - 3 grupe de începători;  

b) o grupă de începători + o grupă de avansaţi;  

c) o grupă de începători + o grupă de performanţă;  

d) o grupă de înaltă performanţă.  

    Grupele de performanţă, normate cu 18 ore, se pot constitui şi funcţiona numai dacă se îndeplinesc în 

mod cumulativ următoarele condiţii:  

a) 40% din efectivul grupei este selecţionat în loturile naţionale, conform comunicării scrise primite de 

la federaţia sportivă respectivă;  

b) toţi componenţii grupei sunt şcolarizaţi în aceeaşi unitate de învăţământ, asigurându-li-se gratuit 

cazare, masă, asistenţă medicală şi susţinătoare de efort;  

c) orarul şcolar este armonizat cu programul de antrenament;  

d) există bază sportivă pentru realizarea întregului program de antrenament.  
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ANEXA Nr. 5 la 

regulament  
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________ 

 LOCALITATEA ____________________ JUD._____________________ 

STR.____________________________________________ NR. ________  

TEL.____________________________ FAX. _______________________ 

 Număr de înregistrare: ______________/data: _____________________  

 

          SE APROBĂ.  

           DIRECTOR  

 

L.S.  

 

              Semnătura profesorului  

 

 

 

ANGAJAMENT  

 

 

    Subsemnatul, ..............................., posesor al C.I. seria ....... nr. ............, C.N.P. ..............., eliberată de 

................ la data de ............., având domiciliul stabil în localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ..., 

sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ..........., judeţul ............., în calitate de părinte (tutore legal) al sportivei 

(sportivului) ..................., legitimaţie nr. ............., posesor al C.I. seria ..... nr. ......, C.N.P. ..............., eliberată 

de .......... la data de ..........., certificat de naştere nr. ......, eliberat de ................. la data de ........., sportiv 

(sportivă) la grupa ..........., disciplina sportivă ......................., a unităţii de învăţământ cu program sportiv 

suplimentar ......................................... din localitatea ........................., str. .......................... nr. ...., judeţul 

........................  

    Faţă de sus-numita unitate de învăţământ şi recunoscându-ne capacitatea legală pentru prezentul document, 

ne angajăm:  

- fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv(ă) şi încă 2 ani competiţionali după terminarea 

perioadei de şcolarizare, va semna legitimarea pentru orice altă structură sportivă din afara sistemului 

preuniversitar, numai cu acordul scris al conducerii unităţii de învăţământ pentru care semnăm acest 

angajament;  

- nerespectând prevederea anterioară, ne obligăm, atât eu, cât şi fiul meu/fiica mea, să suportăm 

contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente pregătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toată durata 

şcolarizării sportive.  

    Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemplare, pentru: unitatea de învăţământ, profesor-antrenor, 

părinte (tutore legal), sportiv(ă).  

 

 

Semnătură,          Semnătură,  

 

Părinte (tutore legal),        Sportiv (ă),  

          

……………………….        ………………………   
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                                                                                                                              ANEXA Nr. 6 la   

                                                                                                                                  regulament  

                                    

                   REGULI SPECIFICE ELEVILOR SPORTIVI CAZAȚI LA CNEV 

 

 

I. CĂMIN. 

1. Se interzice schimbarea camerelor între sportivi, faţă de cum au fost repartizaţi de către profesorii 

antrenori, precum şi a sportivilor între ei. 

2. Se interzice folosirea altor camere libere de către sportivi . 

3. Se interzice accesul pe alte paliere decat cel unde au fost repartizaţi. 

4. Se interzice folosirea scărilor de evacuare şi a ieşirii de evacuare. Acestea vor fi folosite numai în 

condiţii de incendiu sau în condiţii speciale cand se impune. 

5. Se interzice coborarea spre nivelele inferioare , prin coborari fortate (frânghi, sărituri) spre interiorul 

serei sau coborărea scărilor prin alunecare pe mâna curentă. 

6. Se interzice aplecarea peste mâna curentă. 

7. Este interzisă părăsirea căminului prin sărituri de pe terasele exterioare. 

8. Este interzisă folosirea oricărei surse de încălzire în incinta căminului ( reşouri, calorifere electrice, 

rezistenţe improvizate, suflante , ventilatoare etc.) în afară de instalaţia standard existentă. 

9.  In caz de orice fel de avarie la instalaţia electrică sau de încălzire, se interzice cu desăvarşire încercarea 

de remediere , în afară de personalul specializat al C.N.E.V. 

10. Se interzice orice fel de reparaţii sau intervenţii din punct de vedere electric, mecanic, electronic din 

partea sportivilor. Aceştia vor anunţa personalul specializat al C.N.E.V. 

11.Orice fel de deteriorare a mobilierului camerei se va imputa sportivilor/sportivului din camera 

respectivă , dacă aceştia sunt vinovaţi. 

12.Orice fel de aparatură sau instalaţie deteriorată din cauza neatenţiei sau indiferenţei exploatării va fi 

reparată sau înlocuită din bugetul sportivilor.  

13.Degradarea uşilor, parchetului, perdelelor,draperiilor, galeriilor sau a pereţilor atrage după sine 

reparaţiile necesare, suportate din bugetul sportivilor. 

14.Este interzis accesul / cazarea în incinta căminului a altor persoane decât sportivii cazaţi oficial. 

15.Este  interzis accesul sportivilor sau a altor persoane în cămin după ora 22:00 cand se închide uşa de 

la intrare. 

16.Este interzisă modificarea mobilierului ,instalaţiilor din camere, tapetarea pereţilor cu diferite 

materiale, implantarea de cuie, şuruburi  etc. în pereţi. 

17.Este interzisă scoaterea din cămin a obiectelor de inventar: pături, perne, cearceafuri, electronice, 

obiecte de mobilier, etc.. 

18.Este interzis cu desăvârşire jocul cu mingea în camere sau incinta căminului. 

19.Sportivii sunt obligaţi să păstreze ordinea şicurăţenia în camere şi incinta căminului. 

20.Sportivii sunt obligaţi să respecte programul de odihnă din timpul zilei şi pe timpul nopţii, orele sunt 

stabilite de către profesorii/antrenori. 

21.In incinta căminului şi a cantinei se interzice sportivilor, consumul de alcool, fumatul, consumul 

plantelor etno-botanice, drogurilor şi a altor substanţe incluse pe lista anti-doping şi deţinerea acestora. 

22.Este interzisă etalarea pe pervazele geamurilor şi pe terase de: echipamente sportive, mâncare, genţi, 

încălţăminte etc. 

23.Sportivii sunt obligaţi să fie respectuoşi şi politicoşi cu cadrele didactice şi personalul auxiliar de la 

C.N.E.V. Dej. 

24. Sportivii sunt obligaţi sa nu tina mancarea in camere primita de la serviciul de catering 
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                                                                                                                      ANEXA Nr. 7 la   

                                                                                                                                  regulament  

 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PERSOANELOR CARE LOCUIESC ÎN 

CĂMIN 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1.Căminul este o unitate a instituţiei de învăţământ, în care sunt asigurate condiţiile de trai şi studiu 

pentru elevi, sportivi și alte persoane care închirează camere. 

 

Art. 2. Activitatea concretă de administrare a căminului este dirijată de conducere, pedagogi, supraveghetori 

de noapte şi reprezentanții comisiei de cămin. Aceştia au competenţe în coordonarea activităţii din cămin, 

participă la elaborarea şi aplicarea deciziilor. 

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru cazare va fi stabilit pe baza unei analize elaborate de serviciul contabilitate 

și aprobat de Consiliul de Administrație al scolii. 

 

Art. 4. În cămin vor fi cazaţi elevii care au fost înmatriculaţi şi au semnat un contract de înscriere la studii . 

 

 

CAP. II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CAZARE ÎN CĂMIN 

 

Art. 5. Cazarea elevilor în cămin se face de către pedogogul căminului cu cel mult cinci zile înainte de 

începerea anului şcolar. Cei care au datorii faţă de instituţie din anul de studiu anterior, grave încălcări ale 

disciplinei şi uzarea inventarului din cameră nu vor fi cazaţi până nu vor prezenta dovada achitării datoriei. 

 

Art. 6. Pedagogul căminului va participa la cazarea elevilor pentru eliberarea bunurilor de inventar pe baza 

fişei de inventar individual pe cameră şi predarea camerelor pe bază de proces- verbal. 

 

Art. 7.(1) La cazarea în cămin elevii semnează contractul de cazare cu Conducerea şi primesc în folosinţă, 

pe bază de proces-verbal individual, cazarmamentul şi alte obiecte şi, pe baza de proces-verbal colectiv, în 

cazul responsabilului de camera numit de către pedagog, bunurile de inventar din camera. Totodată, 

pedagogul căminului aduce la cunoştinţa elevilor cazaţi obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte activitatea 

căminului. 

 

(2) Prin contract se va stabili cu exactitate perioada de locuire în cămin 

(3) Persoanele cazate în cămin răspund material şi pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din 

inventarul comun şi din cel individual, precum şi pentru cele provocate în încăperile de uz comun din cămin. 

În cazul în care autorul faptei nu este identificat, sunt răspunzători material toţi membrii camerei respective 

sau toţi cei care folosesc spaţiile de uz comun. 

 

(4) Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 de ore de la constatarea acestora de către pedagogul 

Căminului şi se aduce la cunoştinţa în scris Conducerii, urmând ca în termen de trei zile, vinovaţii să achite 

contravaloarea pagubei. 

 

(5) Persoanele care distrug, cu intenţie, bunuri de folosinţa comună şi individuală pe lângă acoperirea 

pagubelor produse pot fi evacuati din camin. 

 

Art. 8. Cazarea în cămin a persoanelor străine sau rămânerea peste noapte în camere străine a 

elevilor/studenţilor este interzisă. Doar în situaţii limită, cu aprobare conducerii scolii, acest lucru poate fi 

permis. 
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CAP. III. RESPONSABILITATILE PEDAGOGULUI/SUPRAVEGHETORILOR DE 

NOAPTE 

 

 

Art. 9. Atribuţiile pedagogului sunt:   

- organizează împreunã cu conducerea întreaga activitate administrativ- gospodărească din cămin;  

-  asigura cunoaşterea şi respectarea regulamentului de organizare şi funcţionarea căminului şi a 

procedurilor de către cei cazați;  

-  propune conducerii completarea dotării cu cazarmament şi alte bunuri,înlocuirea celor ce nu mai pot 

fi folosite, precum şi necesarul materialelor de curăţenie;  

-  înaintează propuneri conducerii pentru principalele lucrări de reparaţii şi amenajări la clădire şi 

instalaţii, repararea mobilierului şi a cazarmamentului.  

-  se preocupa de reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie electrica, termica, apa, 

materiale de întreţinere şi va pune la dispoziţia instituţiei datele cu privire la aceste cheltuieli;  

-  repartizează elevii în camere, numeşte responsabilii de camere/etaje, asigură ca bunurile aflate în 

cameră să fie preluate de elevi pe baza de proces-verbal, înregistrează în cartea de imobil persoanele 

cazate şi întocmeşte evidenţa nominală a celor cazaţi;  

- răspund de securitatea elevilor cazați în cămin;  

-  asigura şi verifică efectuarea de către elevi a curăţeniei ;   

- efectuează controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament şi propune 

sancţiunile care se impun 

Art. 10. Persoanele cazate în cămin au următoarele drepturi: 

1.să folosească baza materială existentă în cămin (să utilizeze săli de lectură, băi şicelelalte spaţii destinate 

folosirii în comun); 

 

2.să facă sugestii şi propuneri administraţiei şi conducerii scolii în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de 

trai şi studiu în cămin; 

 

3.să participe la toate acţiunile organizate în cămin, indiferent de natura lor; 

 

4.să folosească în legitimitate şi mod civilizat, instalaţiile şi obiectele de uz comun din inventarul căminului; 

 

5.să reclame orice situaţie care vine în contradicţie cu prevederile prezentului regulament şi cu normele 

sociale de convieţuire în cămin; 

 

Art. 11. La cazarea în cămin elevii primesc individual în folosinţă bunurile de inventar, pe baza fişei de 

inventar. 

 

Art. 12. Persoanele cazate în cămin au următoarele obligaţii:  

- să participe la acţiunile organizate în cămin;   

- să participe la întreaga activitate de întreţinere a căminului şi să păstreze curăţenia în toate spaţiile 

căminului;   

- să respecte programul de activitate zilnică precum şi regulile interne stabilite de administraţia 

căminului şi conducerea scolii; 

-   să aibă o ţinută şi un comportament civilizat şi să colaboreze cu administraţiacăminului, luând 

atitudine faţă de actele de indisciplină săvârşite în cămin;  

-  să locuiască în camerele în care au fost repartizaţi;  

-  să utilizeze în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare puse la 

dispoziţie;   
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- să păstreze liniştea necesară atmosferei de odihnă şi studiu;   

- să restituie integral şi în bună stare bunurile primite în inventar; 

-   să aducă la cunoştinţa pedagogului şi a comisiei de cămin orice abatere de la prevederile prezentului 

regulament;  

- să utilizeze raţional energia electrica, apa şi materialele puse la dispoziţie;  

-  să răspundă pentru lipsurile şi deteriorările aduse camerei şi bunurilor din cameră şi încăperile de uz 

comun; 

 

Art. 13. Persoanelor cazate în cămin li se interzice:   

- tulburarea liniştii şi ordinii în cămin, indiferent de modalitate; organizarea de petreceri în cămin, fără 

aprobarea conducerii;  

-  închiderea camerelor cu alte dispozitive decât cele stabilite de administraţia căminului;   

-  introducerea, consumarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, precum şiefectuarea oricărui gen 

de comerţ;   

-  practicarea jocurilor de noroc;  

-  aruncarea în cămin şi în jurul căminului a ambalajelor şi a resturilor menajere şi degradarea spaţiilor 

verzi;  

-  introducerea în cămin a animalelor;   

- schimbarea camerei cu alţi colegi, fără permisiunea pedagogului şi fără motiveîntemeiate;   

- cazarea în cămin a altor persoane decât cele repartizate de pedagogul decămin;  accesul pe acoperişul 

căminului (pentru a evita accidentele);   

- introducerea şi utilizarea, fără aprobarea conducerii,de aparate şi instalaţii consumatoare de energie;   

- folosirea aparatelor electrice de încălzit artizanale;   

- prepararea alimentelor în camere;  să introducă în perimetrul căminului orice tipuri de arme sau alte 

instrumente,precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afectaintegritatea fizică 

şi psihică a persoanelor din cămin;  

-  părăsirea căminului fără bilet de voie semnat de diriginte și pedagog, conform procedurii 5. 

- se interzice schimbarea camerelor între sportivi, faţă de cum au fost repartizaţi de către profesorii 

antrenori, precum şi a sportivilor între ei. 

- se interzice folosirea altor camere libere de către sportivi . 

- se interzice accesul pe alte paliere decat cel unde au fost repartizaţi. 

- se interzice folosirea scărilor de evacuare şi a ieşirii de evacuare. Acestea vor fi folosite numai în 

condiţii de incendiu sau în condiţii speciale cand se impune. 

- se interzice coborarea spre nivelele inferioare , prin coborarifortate     (frânghi, sărituri) spre interiorul 

serei sau coborărea scărilor prin alunecare pe mâna curentă. 

- se interzice aplecarea peste mâna curentă. 

- este interzisă părăsirea căminului prin sărituri de pe terasele exterioare. 

- degradarea uşilor, parchetului, perdelelor,draperiilor, galeriilor sau a pereţilor atrage după sine 

reparaţiile necesare, suportate din bugetul sportivilor. 

- în caz de orice fel de avarie la instalaţia electrică sau de încălzire , se interzice cu desăvarşire 

încercarea de remediere , în afară de personalul specializat al C.N.E.V. 

- orice fel de aparatură sau instalaţie deteriorată din cauza neatenţiei sau indiferenţei exploatării va fi 

reparată sau înlocuită din bugetul sportivilor.  

- orice fel de deteriorare a mobilierului camerei se va imputa sportivilor/sportivului din camera 

respectivă , dacă aceştia sunt vinovaţi. 
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- este  interzis accesul sportivilor sau a altor persoane în cămin după ora 22:00 cand se închide uşa de 

la intrare. 

- este interzis cu desăvârşire jocul cu mingea în camere sau incinta căminului. 

- este interzisă scoaterea din cămin a obiectelor de inventar: pături, perne, cearceafuri, electronice, 

obiecte de mobilier, etc.. 

- este interzisă modificarea mobilierului ,instalaţiilor din camere, tapetarea pereţilor cu diferite 

materiale, implantarea de cuie, şuruburi  etc. în pereţi. 

- sportivii sunt obligaţi să fie respectuoşişipoliticoşi cu cadrele didactice şi personalul auxiliar de la 

C.N.E.V. Dej. 

- este interzisă etalarea pe pervazele geamurilor şi pe terase de: echipamente sportive, mâncare, genţi, 

încălţăminte etc. 

- în incinta căminului şi a cantinei se interzice sportivilor, consumul de alcool, fumatul, consumul 

plantelor etno-botanice, drogurilor şi a altor substanţe incluse pe lista anti-doping şi deţinerea 

acestora. 

  
 

CAP. V. SANCŢIUNI 

 

Art. 14. Persoanele care distrug bunuri de folosinţă comună şi individuală, pe lângă acoperirea pagubelor 

produse vor fi amendaţi cu dublul sumei pagubei produse, iar persoanele care comit acte de indisciplină sau 

nu îşi onorează obligaţiile vor fi sancţionate şi amendate conform contractului de închiriere. 

 

Art. 15. Hotărârea de sancţionare se ia în termen de 3 zile de la constatarea abaterși se aduce la cunoştinţa 

sancţionatului devenind publică prin afişare. 

 

Art. 16. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament conducerea scolii şi comisia de cămin 

aplică, în funcţie de gravitatea faptelor, anunţarea părinţilor şi următoarele măsuri:  

-  mustrare verbală;  

-  avertisment scris cu înştiinţarea părinţilor;  

-  aplicarea de amenzi, conform contractului de închiriere;  

-  eliminarea din camin pentru abateri grave de la normele sociale de convieţuire în comun. 

 

Art. 17. Elevii sancţionaţi au dreptul să conteste hotărârea de sancţionare în termen de 2 zile. Contestaţiile 

celor sancţionaţi se soluţionează în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, de către comisia de cămin, după 

consultarea directorului, responsabilului comisiei de cămin, pedagogului şi a celui sancţionat. 

 

 

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 18. Căminul funcţionează pe toata durata anului şcolar. Funcţionarea în timpul vacanţelor pentru cazarea 

unor persoane participante la diferite acţiuni ocazionale organizate, se aprobă de către conducerea scolii. 

 

Art. 19. Comisia de Cămin poate adopta reguli interne și proceduri de organizare şi funcţionare a căminului, 

dar care să nu contravină prezentului regulament. 

 

Art. 20. Orice modificare a prezentului Regulament se face, după discutarea în Consiliul de Administratie al 

școlii, cu aprobarea directorului.     
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ANEXA Nr. 8 la   

                                                                                                                                  regulament  

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 

61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - 

bullying, din 27.05.2020 

 

1. Prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul art. III din Legea nr. 221/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007*) privind aprobarea 

Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

şi completările ulterioare, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016 pentru 

aprobarea Statutului elevului şi se corelează cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 

multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 

a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în 

situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 

migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 

 

2. Scopul normelor metodologice: 

a) să ajute la crearea unui climat sigur şi pozitiv în unitatea de învăţământ, bazat pe respectarea persoanei, 

nediscriminare, motivarea pentru învăţare şi asigurarea stării de bine a 

antepreşcolarului/preşcolarului/elevului în unitatea de învăţământ; 

b) să ofere un instrument de lucru pentru profesioniştii care lucrează cu antepreşcolarii/preşcolarii/elevii din 

sistemul educaţional, familiile copiilor, autorităţile responsabile cu protecţia copilului împotriva violenţei, 

inclusiv a violenţei psihologice - bullying şi cu furnizorii de servicii specializate pentru reabilitarea copiilor-

victime, martori şi/sau a copiilor cu un comportament agresiv; 

c) să promoveze activităţi de prevenire şi combatere a tuturor formelor de bullying şi cyberbullying în 

sistemul educaţional preuniversitar; 

d) să prevină, să identifice, să semnaleze şi să intervină în echipă multidisciplinară, în situaţiile de violenţă 

psihologică - bullying şi cyberbullying. 

CAPITOLUL I Definiţii operaţionale 

Art. 1. - 

În sensul prezentei metodologii, termenii/expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) violenţă psihologică - bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau 

cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de 

putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 

umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane şi vizează aspecte 

de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, 
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religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, 

caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de 

învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale. Sunt excluse termenului de violenţă 

psihologică - bullying relaţiile violente dintre adulţi şi copii şi relaţiile violente între adulţi în cadrul unităţii 

de învăţământ; 

b) violenţă fizică se realizează prin atingeri/contacte fizice dureroase, exercitate de un preşcolar/elev asupra 

unui alt copil sau grup de copii, intimidare fizică îndreptată asupra victimei, distrugerea unor bunuri 

personale care aparţin victimei. 

Formele posibile de manifestare: împins, trasul de păr, răsucirea braţelor, contuzii, arsuri, bătăi, lovituri cu 

pumnul, cu palma sau cu piciorul, aruncarea în victimă cu diverse obiecte, izbirea de pereţi, utilizarea unor 

obiecte ca arme etc.; 

c) violenţă psihologică cibernetică sau cyberbullyingul constă în acţiuni care se realizează prin intermediul 

reţelelor de internet, calculator, tabletă, telefon mobil şi poate cuprinde elemente de hărţuire online, alături 

de un conţinut ilegal şi/sau ofensator care se referă la orice comportament mediat de tehnologie, identificat 

în spaţiul de social-media, website-uri, mesagerie. Această formă de violenţă nu se limitează la 

comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, filme cu un conţinut 

abuziv/jignitor/ofensator, aceasta însemnând, de asemenea, şi excluderea deliberată/marginalizarea unui 

copil în spaţiul online, spargerea unei parole de cont personal de e-mail, derulate pe grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin alte forme de comunicare electronică online;Reviste (1) 

d) abuzul emoţional constă în expunerea repetată a unui copil la situaţii al căror impact emoţional depăşeşte 

capacitatea sa de integrare psihologică. În această situaţie, abuzul emoţional vine din partea unei persoane 

care se află în relaţie de încredere, de răspundere sau de putere cu copilul. Ca modalitate concretă, o situaţie 

de abuz emoţional poate îmbrăca formă de umilire verbală şi/sau nonverbală, intimidare, ameninţare, 

terorizare, restrângerea libertăţii de acţiune, denigrarea, acuzaţiile nedrepte, discriminarea, ridiculizarea şi 

alte atitudini ostile sau de respingere faţă de copil. 

Dacă abuzul emoţional este repetitiv şi susţinut, acesta poate conduce la afectarea diverselor paliere ale 

psihicului copilului, precum structura de personalitate, afectele, cogniţiile, adaptarea, percepţia, devenind 

abuz psihologic, care are consecinţe mai grave şi pe termen lung asupra dezvoltării copilului; 

e) violenţă sexuală, ca formă posibilă a violenţei psihologice - bullying, constă în comentarii degradante cu 

conotaţii sexuale, injurii, propuneri indecente făcute victimei, atingeri nepotrivite; 

f) comportamentul agresiv - tip de comportament al unui elev, orientat în sens ofensator, umilitor sau 

distructiv, care provoacă daune morale, psihologice şi/sau materiale unui alt copil sau grup de copii; 

g) preşcolarul/elevul-victimă este copilul care a suferit un prejudiciu ori o atingere a vieţii, a sănătăţii sau a 

integrităţii sale psihice şi/sau fizice, ca urmare a unei fapte de violenţă săvârşite de altcineva, copil sau adult; 

h) preşcolarul/elevul-martor se referă la preşcolarul/elevul care a suferit indirect un abuz emoţional şi/sau 

psihologic, asistând la o situaţie de violenţă asupra unui alt copil; 

i) semnalarea unei situaţii de violenţă este procesul prin care o situaţie de acest gen, manifestată asupra unui 

copil, este adusă la cunoştinţa autorităţilor abilitate să ia măsuri în interesul atât al copilului victimă sau 

martor, cât şi al copilului cu un comportament agresiv, urmând ca acestea să asigure sau să faciliteze accesul 

la servicii specializate, în vederea reabilitării stării de sănătate fizică şi psihică; 

j) echipa multidisciplinară şi interinstituţională este echipa formată din diferiţi profesionişti, precum cadrul 

didactic, consilierul şcolar, cadrul medical din unitatea de învăţământ, asistentul social, medicul de familie, 

medicul specialist, poliţistul, magistratul ş.a., aflaţi în relaţie directă cu copilul şi sunt împuterniciţi în cadrul 

managementului de caz cu responsabilitatea de a realiza, fiecare în parte, activităţi specifice în interesul 

superior al copilului; 

k) managementul de caz este un proces care implică parcurgerea de către o echipă multidisciplinară şi 

interinstituţională a unor etape de lucru interdependente, precum identificarea, semnalarea, evaluarea iniţială, 

https://lege5.ro/Search?Mode=3&Search_SectionTypeId=26&did=gm3timzrgi4q&pid=gmytonbygizdioa
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evaluarea detaliată, planificarea serviciilor specializate şi de sprijin, furnizarea serviciilor şi intervenţiilor, 

monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate, 

precum şi etapa de încheiere a procesului, cu monitorizarea de postservicii şi închiderea cazului, în vederea 

asistării copiilor aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, inclusiv a copiilor victime ale violenţei psihologice - 

bullying, martori şi copii ce manifestă comportamente agresive, cu scopul reabilitării acestora în mod 

personalizat. Managerul de caz, în situaţia de violenţă asupra copilului, este numit de către Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC). 

CAPITOLUL II Mecanismul de intervenţie în prevenirea şi combaterea bullyingului din unităţile de 

învăţământ 

Art. 2. - 

Prevenirea violenţei psihologice - bullying în mediul educaţional se realizează în fiecare unitate de 

învăţământ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007*) privind 

aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 1.409/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

Art. 3. - 

(1) Nivelurile la care se realizează intervenţia în sistemul educaţional preuniversitar pentru prevenirea şi 

combaterea bullyingului sunt: unitatea de învăţământ, inspectoratul şcolar, Centrul de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională, casa corpului didactic şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform anexei nr. 1 la prezentele 

norme metodologice. 

(2) Intervenţia multidisciplinară în situaţiile de bullying se realizează interinstituţional, prin acţiuni de 

cooperare între instituţiile abilitate, precum unităţile de învăţământ, serviciile publice de asistenţă socială sau 

direcţiile de asistenţă socială, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, poliţie, precum şi 

în parteneriate promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte autorităţi publice centrale şi organizaţii 

neguvernamentale. 

(3) Membrii echipei multidisciplinare specializate, familia şi cadrele didactice contribuie la integrarea 

copilului-victimă, martor şi a copilului care manifestă un comportament agresiv în unitatea de învăţământ, 

respectând, în toate intervenţiile, interesul superior al copilului. 

(4) Sesizarea situaţiilor de violenţă psihologică - bullying se realizează, la nivelul unităţii de învăţământ, 

conform infograficului din anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice şi se semnalează la DGSAPC, 

Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială (SPAS/DAS). Orice situaţie de violenţă 

asupra copilului poate fi sesizată şi la linia europeană gratuită de asistenţă pentru copii 116 111 sau altor 

entităţi cu activităţi şi/sau responsabilităţi în domeniu, conform anexei nr. 2 la prezentele norme 

metodologice. 

(5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu alte autorităţi publice centrale şi organizaţii neguvernamentale, va 

asigura elaborarea de ghiduri metodologice, pe niveluri de învăţământ, destinate cadrelor didactice, privind 

modul de interacţiune şi de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying. 

Art. 4. - 

(1) La începutul fiecărui an şcolar, unităţile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile 

strategii şi planuri de asigurare şi de menţinere a unui climat social adecvat educaţiei de calitate, condiţie 

esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului, prin: 

a) aplicarea politicilor de prevenire şi de combatere a bullyingului, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezentele 

norme metodologice; 
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b) procese participative cu implicarea directă a elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a personalului 

auxiliar; 

c) evaluări anuale ale climatului educaţional, incluzând dezbateri, focus-grupuri, propuneri extracurriculare, 

care au ca scop diminuarea fenomenului de bullying. 

(2) Metodologia de evaluare, monitorizare şi îmbunătăţire a calităţii climatului şcolar pe niveluri de 

învăţământ este inclusă în ghidul metodologic aferent nivelului de învăţământ, elaborat în acest sens de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu alte autorităţi centrale guvernamentale şi/sau 

neguvernamentale. 

Art. 5. - 

(1) Pentru optimizarea prevenirii violenţei psihologice - bullying, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, se 

creează un grup de acţiune antibullying cu rol de prevenire, identificare şi soluţionare a faptelor de bullying, 

comise între elevi, prin acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, conform anexei nr. 3 la 

prezentele norme metodologice. 

(2) Grupul de acţiune antibullying se dimensionează potrivit particularităţilor fiecărei unităţi de învăţământ, 

având maximum 10 (zece) membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii şi cerinţelor specifice 

fiecărei unităţi de învăţământ. 

(3) Din grupul de acţiune antibullying fac parte directorul unităţii de învăţământ, profesorul consilier şcolar, 

trei cadre didactice formate în problematica violenţei, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, doi sau mai 

mulţi reprezentanţi ai elevilor, un reprezentant al părinţilor, reprezentanţi ai autorităţii locale. 

Art. 6. - 

În identificarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice trebuie să facă diferenţa între 

situaţiile accidentale, de mici şicane, abuz şi situaţiile violente repetitive şi intenţionate. 

Art. 7. - 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează, la nivelul învăţământului preuniversitar, prin inspectoratele 

şcolare, îndeplinirea şi respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice. 

Art. 8. - 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 

ANEXA Nr. 1la normele metodologice 

PREVENIREA 

bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ preuniversitar 

Art. 1. - 

(1) În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, unităţile de învăţământ sunt obligate 

să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile de prevenire şi 

intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor transmite inspectoratelor 

şcolare, în vederea avizării şi monitorizării. 

(2) Activităţile de prevenire a violenţei psihologice - bullying se realizează în funcţie de specificul fiecărei 

unităţi de învăţământ, prin: 

a) implementarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unui plan şcolar de prevenire şi combatere a violenţei, 

a unor programe/proiecte/campanii cu scopul de creştere a coeziunii grupului de copii şi a comunităţii copii-

adulţi, conştientizarea consecinţelor violenţei psihologice - bullying, eliminarea 

cauzelor/riscurilor/vulnerabilităţilor care ar putea determina producerea de astfel de comportamente; 

b) desfăşurarea unor activităţi de informare şi conştientizare, în colaborare cu alte instituţii sau specialişti cu 

competenţe în domeniu; 
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c) promovarea unui climat educaţional care încurajează atitudinile pozitive, nonviolente şi suportive între 

membrii comunităţii de preşcolari/elevi şi adulţi, învăţarea şi exersarea empatiei, a interacţiunilor între 

aceştia, de tip câştig reciproc, implicarea participării preşcolarilor/elevilor de toate vârstele la toate deciziile 

care îi privesc şi promovarea acţiunilor de la egal la egal între preşcolari/elevi; 

d) promovarea relaţiilor democratice între copii şi adulţi, prin toleranţă, respect, incluziune şi solidaritate; 

e) implementarea de măsuri administrativ-organizatorice, care să contribuie la crearea unui mediu securizant 

din punct de vedere fizic şi emoţional pentru copii, în unitatea de învăţământ, precum montarea de camere 

de luat vederi, profesori de serviciu, asigurarea pazei spaţiilor educaţionale, dispunerea mobilierului în clasă 

în scopul facilitării colaborării între copii, promovarea lucrului în echipă, constituirea formaţiunilor de studiu, 

conform prevederilor legale; 

f) formarea cadrelor didactice în sensul dezvoltării personale şi al utilizării metodelor de disciplină pozitivă. 

Art. 2. - 

(1) Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” a  prevăzut în regulamentul de ordine interioară obiectivul 

"şcoală cu toleranţă zero la violenţă", RI adus la cunoştinţa personalului didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic/elevilor/părinţilor. De asemenea, în acord cu profesorii, elevii şi părinţii acestora, Liceul 

Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”  a stabilit, prin regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ 

(ROI), măsurile aplicabile în cazul unui comportament inadecvat, imoral sau necolegial al unor copii faţă de 

alţi copii. 

(2) În regulamentul de ordine interioară a unităţii de învăţământ, pentru persoanele care interacţionează cu 

preşcolarii/elevii, se introduce obligativitatea unei comunicări empatice, non-violente, aceea a adoptării unui 

comportament/limbaj lipsit de etichete/umilitor. 

(3) La începutul fiecărui an şcolar, instituţiile de învăţământ au responsabilitatea de a-şi întocmi propriile 

strategii şi planuri de asigurare şi menţinere a unui climat şcolar adecvat educaţiei de calitate, condiţie 

esenţială pentru prevenirea şi combaterea bullyingului. 

(4) Implementarea planului antibullying, la nivelul fiecărei unităţi şcolare, cuprinde: 

a) activităţi de informare şi conştientizare asupra fenomenului de bullying pentru personalul şcolii, copii şi 

părinţi; 

b) măsuri de comunicare şi informare internă, la nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la procedurile de 

prevenire, identificare, raportare şi intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar; 

c) proceduri de intervenţie în situaţiile de violenţă psihologică - bullying; 

d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenţiei imediate în cazurile de bullying semnalate sau 

identificate; 

e) organizarea unor activităţi, precum concursuri, teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării valorilor 

şi misiunii declarate a şcolii, participarea la identificarea, medierea sau raportarea situaţiilor de bullying; 

f) atragerea părinţilor în participarea la dezbateri şi sesiuni de informare cu privire la bullying; 

g) activităţi de măsurare a impactului acţiunilor cuprinse în planul antibullying şi a eficienţei grupului de 

acţiune; 

h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul. 

Art. 3. - 

(1) Personalul didactic care interacţionează cu preşcolarii/elevii participă la cursuri, seminare, programe de 

dezvoltare personală privind gestionarea emoţiilor/deprinderea abilităţilor de comunicare 

nonviolentă/cunoaşterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de 

dezvoltare/identificarea şi aplicarea de practici şi modalităţi sigure şi utile de prevenire şi răspuns la bullying. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-2-prevenirea-bullyingului-si-a-cyberbullyingului-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygizdsni
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(2) Formarea personalului specializat se va face prin includerea tematicii bullyingului în programele de 

formare psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice şi prin programele de formare continuă organizate de 

universităţi, casele corpurilor didactice, ONG-uri şi alte instituţii specializate. 

(3) Prin programele de formare continuă se urmăreşte şi modul de relaţionare a cadrelor didactice, a 

profesorilorconsilieri şcolari din unităţile de învăţământ cu preşcolarii/elevii-victime, martorii, sau 

preşcolarii/elevii cu un comportament agresiv, aflaţi în proces de reabilitare terapeutică sub îndrumarea unui 

specialist din instituţii publice sau entităţi private certificate în acest sens şi cu părinţii acestora. 

(4) Cadrele didactice pot participa la activităţi de formare în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii 

violenţei psihologice - bullying, ca formă a violenţei manifestate în mediul şcolar, prin programe de 

dezvoltare profesională, furnizate de casele corpului didactic, prin programe finanţate din fonduri structurale, 

prin programe de tip Erasmus+ şi e-Twinning, prin programe de conversie profesională, furnizate de 

universităţi, precum şi prin alte tipuri de activităţi de formare continuă. 

(5) Inspectoratul şcolar, prin casele corpului didactic, asigură accesul personalului didactic/didactic auxiliar 

la activităţi de formare continuă, în domeniul prevenirii, identificării şi combaterii bullyingului, ca formă a 

violenţei manifestate în mediul şcolar, precum şi monitorizarea, la nivel judeţean, a programelor/activităţilor 

de organizare în vederea creării a unui mediu şcolar sigur. 

Art. 4. - 

(1) Pentru prevenirea consecinţelor pe termen lung a bullyingului/cyberbullyingului, unitatea de învăţământ 

trebuie să aibă posibilitatea consultării prompte a unei persoane specializate în psihologia clinică a copilului 

sau a psihiatriei pediatrice, în cazul în care există suspiciunea că un copil este victimă. 

(2) În vederea instrumentării adecvate a acestor situaţii, cadrelor didactice li se alătură atât specialişti în 

asistenţă socială din cadrul autorităţilor publice locale şi judeţene, cât şi alţi specialişti care vor fi solicitaţi 

în situaţia în care acest lucru se impune. 

(3) Semnele evocatoare de violenţă asupra unui copil şi simptomele care pot fi observate de către un 

profesionist avizat şi care pot ridica un semnal de alarmă, mai ales când nu pot fi explicate sau justificate de 

către copil şi de către părinţii săi/persoana de îngrijire/reprezentantul legal, pot fi: 

a) dificultăţi de concentrare; 

b) scăderea randamentului şcolar, absenteism/abandon şcolar; 

c) neglijenţă în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; 

d) tulburări de comportament, de tipul: apatie, iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de 

acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri, fără a se limita la acestea; 

e) tulburări de somn, de tipul: insomnii, somnolenţă, somn agitat, coşmaruri; 

f) tulburări de alimentaţie, de tipul: anorexie, bulimie; 

g) autostigmatizare, autoculpabilizare; 

h) ticuri, de tipul: clipit, rosul unghiilor; 

i) enurezis, encoprezis; 

j) dificultăţi în relaţionare şi comunicare; 

k) stări depresive, uneori cu tentative de suicid; 

l) persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 

m) modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 

n) comportament sexual inadecvat vârstei; 

o) prezenţa unei sarcini nedorite; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-4-prevenirea-bullyingului-si-a-cyberbullyingului-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygiztcna


  43 

p) vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi şi altele; 

q) teama incontrolabilă de persoane de sex masculin, în cazul fetelor. 

(4) Cadrul didactic/profesorul consilier şcolar din unitatea de învăţământ care a identificat situaţia de bullying 

sau cyberbullying asupra copilului are responsabilitatea de a iniţia intervenţia în reabilitarea victimei. În 

raport cu fiecare situaţie de violenţă asupra preşcolarului/elevului, se va semnala, conform legii, la direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean, iar pentru sprijin imediat, la serviciul 

public de asistenţă socială de la nivelul comunităţii; continuarea verificărilor, confirmarea cazului şi 

implementarea obiectivelor planului de reabilitare vor fi realizate ulterior. 

(5) Grupul de iniţiativă de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ este coordonat de către directorul unităţii 

sau, prin delegare, de personal specializat, precum: cadrul didactic, profesorul consilier şcolar, alţi specialişti 

din unitatea de învăţământ care iniţiază şi derulează programe de prevenire a bullyingului, împreună cu 

parteneri de la nivelul comunităţii, ONG-uri, poliţia, autorităţi locale. 

Art. 5. - 

Cadrele didactice din unităţile de învăţământ au în vedere: 

a) identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acţiuni de tip bullying; 

b) identificarea timpurie a elevilor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu potenţial 

violent şi a cauzelor care pot determina manifestări de tip bullying; 

c) valorificarea intereselor, aptitudinilor şi a capacităţii elevilor, prin diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, 

pentru a preveni manifestări problematice de tip bullying; 

d) implicarea consiliului şcolar al elevilor în proiectarea şi derularea de activităţi de prevenire şi reducere a 

manifestărilor de tip bullying; 

e) colaborarea cu părinţii şi, după caz, cu asociaţia părinţilor din unitatea de învăţământ şi informarea 

părinţilor cu privire la serviciile pe care le poate oferi şcoala în scopul prevenirii acţiunilor de tip bullying şi 

ameliorării relaţiilor părinţi-copii şi copii-copii, prin consiliere psihologică, psihoterapie, mediere, cu 

implicarea în astfel de activităţi a personalului specializat, din şcoală sau de colaboratori psihologi; 

f) colaborarea unităţii de învăţământ cu părinţii elevilor cu potenţial comportament agresiv, implicaţi în 

acţiuni de tip bullying, pentru a găsi şi aplica soluţii pentru prevenirea bullyingului; 

g) identificarea unor părinţi-resursă care să se implice în activităţile de prevenire; 

h) iniţierea unor programe destinate părinţilor, centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea cu privire 

la dificultăţile de adaptare a copiilor la mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de tip bullying, forme, 

cauze, modalităţi de prevenire, parteneri; 

i) semnalarea către autorităţile competente a cazurilor de familii cu un comportament abuziv faţă de copii; 

j) colaborarea unităţilor de învăţământ cu autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea 

violenţei asupra copilului, inclusiv a violenţei psihologice - bullying, precum Autoritatea Naţională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului de la nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti, poliţie şi organizaţii 

neguvernamentale; 

k) includerea, pe agenda întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, în cadrul consiliului de 

administraţie, consiliului profesoral, consiliului şcolar al elevilor, comitetului de părinţi sau asociaţiilor de 

părinţi, a unor teme legate de acţiunile de tip bullying şi cyberbullying, care să aibă ca scop conştientizarea 

dimensiunii fenomenului şi analiza formelor, a actorilor şi a cauzelor situaţiilor de la nivelul instituţiei 

respective; 
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l) iniţierea de programe care să răspundă unor situaţii specifice unităţii de învăţământ respective, identificarea 

riscurilor, în contextul concret al şcolii, care pot genera situaţii de violenţă psihologică - bullying, cu 

implicarea activă a elevilor ca actori şi ca parteneri-cheie; 

m) constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie la 

identificarea surselor de conflict. Aceste structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu 

de elevi, cadre didactice şi părinţi; 

n) dezbaterea, în timpul orelor de consiliere şi dirigenţie, a situaţiilor de tip bullying şi cyberbullying 

petrecute în şcoală şi încurajarea exprimării opiniei elevilor privind aceste situaţii şi posibile căi de 

soluţionare, precum şi încurajarea elevilor de a participa activ la toate deciziile care îi privesc; 

o) valorificarea temelor relevante pentru problematica bullyingului şi a cyberbullyingului, care se regăsesc 

în curriculumul diferitelor discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi 

normă/regulă de comportament, empatia, decizia şi consecinţele deciziei, abilităţile sociale, fără a se limita 

la acestea, prin utilizarea unor strategii activ-participative, studiu de caz, joc de rol, analiză critică a mesajelor 

audiovizuale de tip bullying şi cyberbullying, problematizare şi altele, care să conducă la conştientizarea şi 

dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor faţă de problematica bullyingului; 

p) derularea unor programe şi activităţi extraşcolare pe tema combaterii bullyingului: jocuri, concursuri, 

expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să prezinte în mod interactiv teme legate de bullying şi 

cyberbullying, la care să participe elevi, cadre didactice şi părinţi; 

q) iniţierea unor programe de sensibilizare a comunităţii privind fenomenul de bullying şcolar, cu aportul 

tuturor actorilor sociali; 

r) implicarea cadrelor didactice în campanii şi programe în domeniu, aflate în derulare la nivel naţional. 

Art. 6. - 

Se organizează programe de informare a elevilor şi a cadrelor didactice, prin seminare, conferinţe, sesiuni de 

formare, online şi offline, privind modalităţile adecvate de gestionare a unor situaţii concrete de bullying şi 

cyberbullying, centrate pe dezvoltarea abilităţilor de inteligenţă emoţională: încrederea în sine, controlul 

emoţiilor, comunicarea pozitivă, principii de relaţionare cu cei din jur, aplanarea conflictelor, empatia, luarea 

de poziţie, încurajarea şi protejarea victimei, descurajarea agresorului. 

ANEXA Nr. 2la normele metodologice 

COMBATEREA 

bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ prin intervenţie integrată, prin 

identificare şi semnalare 

Art. 1. - 

(1) Orice situaţie de violenţă psihologică - bullying sau suspiciune de violenţă psihologică - bullying face 

obiectul unei sesizări din partea oricărei persoane care se află în anturajul preşcolarului/elevului, respectiv 

părintele, un membru al familiei, un alt copil sau un adult sau de către victima însăşi, către un cadru didactic 

de referinţă din unitatea de învăţământ: educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director sau 

personal auxiliar. 

(2) Orice preşcolar/elev care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă psihologică - bullying asupra unui 

coleg are obligaţia de a sesiza un cadru didactic de referinţă din unitatea de învăţământ: 

educator/învăţător/diriginte/profesor/consilier şcolar/director/altă persoană din şcoală. 

(3) Cadrul didactic/Personalul auxiliar din unitatea şcolară sesizat cu situaţia de bullying este obligat să 

informeze de îndată directorul unităţii de învăţământ, care are obligaţia de a convoca, pentru analiza situaţiei, 

persoanele cu competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului. 

(4) În situaţia în care, în cadrul unităţii de învăţământ, nu este disponibilă sau nu există o persoană cu 

competenţe în problematica violenţei, inclusiv a bullyingului, responsabilitatea îi revine cadrului didactic 

care a fost sesizat, profesorului, consilierul şcolar şi directorului. 
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Art. 2. -  

Combaterea violenţei psihologice - bullying, ca oricare altă formă de violenţă asupra copilului în unitatea de 

învăţământ, se realizează de către fiecare unitate de învăţământ în parte şi în parteneriat cu alte autorităţi şi 

instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniu, conform reglementărilor în 

vigoare, prin; 

a) identificarea situaţiilor de bullying; 

b) semnalarea suspiciunilor sau a situaţiilor identificate de bullying; 

c) colaborarea proactivă a persoanelor responsabile din unitatea de învăţământ în echipa multidisciplinară 

constituită pe caz pentru soluţionarea acestuia; 

d) analiza şi soluţionarea cazului; 

e) luarea măsurilor de prevenire a reiterării cazurilor de violenţă psihologică - bullying împotriva aceleiaşi 

victime/asupra altor victime. 

Art. 3. - 

(1) Identificarea situaţiilor de bullying sau cyberbullying asupra preşcolarului/elevului în unităţile de 

învăţământ se realizează de către cadrele didactice care interacţionează direct cu preşcolarul/elevul, pe baza 

propriilor evaluări şi a completării unui formular de risc, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă 

din prezenta anexă. 

(2) În situaţia confirmării situaţiei de bullying, rezultatul este comunicat conducerii unităţii de învăţământ, 

comisiei şi părinţilor/reprezentantului legal al preşcolarului/elevului-victimă şi al elevului ce manifestă un 

comportament agresiv. 

(3) Dacă situaţia sesizată nu a fost identificată ca bullying, dar se constată urmări fizice/emoţionale asupra 

preşcolarului/elevului, se anunţă imediat atât părintele/reprezentantul legal al preşcolarului/elevului-victimă, 

cât şi Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), poliţia, Serviciul Mobil de 

Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, după caz. 

(4) După semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying, cadrele didactice sunt integrate în echipa 

multidisciplinară în procesul de management al cazului, de readaptare fizică, psihologică şi de reintegrare 

socială a preşcolarului/elevului-victimă, a preşcolarului/elevului martor, precum şi a preşcolarului/elevului 

cu comportament agresiv. 

Art. 4. - 

(1) Semnalarea situaţiei de violenţă psihologică - bullying este procesul prin care o situaţie de violenţă asupra 

unui copil este adusă la cunoştinţa autorităţilor în drept de către cadrele didactice din unitatea de învăţământ, 

DGASPC, Serviciul public de asistenţă socială/Direcţia de asistenţă socială, abilitate să ia măsuri în interesul 

preşcolarului/elevuluivictimă, martor sau preşcolarului/elevului cu comportament agresiv şi a asigura/facilita 

accesul acestuia la servicii specializate în vederea reabilitării; 

(2) Semnalarea suspiciunii sau a oricăror forme de violenţă, inclusiv a violenţei psihologice - bullying se 

realizează de către cadrele didactice/directorul unităţii de învăţământ, prin completarea şi transmiterea către 

DGASPC a fişei pentru semnalarea obligatorie a situaţiei de violenţă asupra copilului, prevăzută în anexa nr. 

2, care face parte integrantă din prezenta anexă. 

Art. 5. - 

În scopul conştientizării dimensiunii fenomenului violenţei psihologice - bullying, al identificării unor 

metode practice şi adecvate de reducere a acestuia, precum şi a unor metode de dezvoltare a 

comportamentelor nonviolente în şcoală, aceste teme sunt discutate în consiliul de administraţie, consiliul 

profesoral, consiliul şcolar al elevilor, comitetul de părinţi, asociaţiile de părinţi. 
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ANEXA Nr. 1la anexa nr. 2 
FIŞA DE IDENTIFICARE 

a violenţei psihologice - bullying în mediul şcolar 
Se iau în considerare şi răspunsurile martorilor sau propriile observaţii. De multe ori, copilul victimă 
neagă bullyingul de teama repercusiunilor sau că va fi în continuare respins. 

         

 
Nr. 

crt. 
Acţiunea de bullying Niciodată 

Rar (1-2 

ori pe 

lună) 

1-2 ori pe 

săptămână 

De mai 

multe ori pe 

săptămână 

Acţiune 

făcută de 

alt elev 

Acţiune 

făcută de 

profesor 

 Bullying relaţional 

  Îmi pun porecle.       

 
 Pleacă atunci când ajung 

lângă grupul lor. 

      

  Mă înjură.       

  Mă tachinează.       

  Îmi spun că sunt prost.       

 
 Mă jignesc şi îmi spun 

cuvinte urâte. 

      

  Mă umilesc şi râd de mine.       

 

 Mă învinovăţesc pentru 

lucruri pe care nu le-am 

făcut. 

      

  Vorbesc urât despre mine.       

  Râd de familia mea.       

 
 Mă tachinează şi râd de mine 

când răspund în clasă. 

      

  Fac glume pe seama mea.       

 
 Fac glume pe seama notelor 

mele. 

      

 Bullying fizic 

  Mă împing sau trag de mine.       

  Îmi distrug lucrurile.       

  Calcă pe mine intenţionat.       

 
 Dau cu pumnul sau mă 

pălmuiesc. 

      

 
 Mă îmbrâncesc în mod 

intenţionat. 

      

  Mă lovesc.       

  Aruncă în mine cu obiecte.       

  Nu mă lasă să trec.       

 
 Îmi iau, ascund sau aruncă pe 

jos lucrurile. 

      

 
 Fac lupte cu mine ca să îmi 

arate că sunt mai puternici. 

      

 
 Fură de la mine (bani, 

mâncare). 

      

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/fisa-de-identificare-a-violentei-psihologice-bullying-in-mediul-scolar-norma-metodologica?dp=gmytonbygiztqna
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/fisa-de-identificare-a-violentei-psihologice-bullying-in-mediul-scolar-norma-metodologica?dp=gmytonbygiztqna
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  Trag scaunul de sub mine.       

 

 Mă ameninţă că mă bat sau 

îmi fac rău dacă nu fac ce vor 

ei. 

      

 Cyberbullying 

 

 Postează comentarii negative 

şi răutăcioase la pozele, 

postările sau statusurile mele 

pe grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin 

alte forme de comunicare 

electronică online. 

      

 
 Răspândesc zvonuri despre 

mine prin mesaje. 

      

 

 Îmi trimit poze cu un conţinut 

sexual pe grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin 

alte forme de comunicare 

electronică online. 

      

  Mă sună în mod repetat.       

 

 Postează sau trimit poze 

stânjenitoare sau comentarii 

despre mine pe grupuri şi 

reţele de socializare online 

sau prin alte forme de 

comunicare electronică 

online. 

      

 
 Postează mesajele mele 

private. 

      

 

 Mă ameninţă sau mă 

hărţuiesc la telefon şi pe 

reţelele de socializare. 

      

 

 Trimit mesaje răutăcioase pe 

e-mail, telefon sau reţelele de 

socializare. 

      

 
 Fac grupuri separate unde 

vorbesc despre mine. 

      

 

 Fac poze cu mesajele mele şi 

le trimit altora sau le postează 

cu scopul de a mă răni. 

      

 

 Scriu şi spun altora despre 

lucrurile stânjenitoare pe care 

le-am făcut sau care mi s-au 

întâmplat. 

      

 

 Postează filmuleţe 

stânjenitoare cu mine pe 

grupuri şi reţele de 

socializare online sau prin 

alte forme de comunicare 

electronică online. 

      

 

 Fac poze la mesajele mele 

private şi le postează pe 

internet. 
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 Îmi trimit mesaje anonime 

răutăcioase şi cu ameninţări 

pe telefon, internet sau alte 

mijloace de comunicare. 

      

 
 Îmi spun sau cer lucruri 

sexuale în grupurile de chat. 

      

 Bullying bazat pe diferenţe de rasă, cultură, religie, sexualitate 

 

 Râd sau mă tachinează cu 

privire la credinţele sau 

practicile mele religioase. 

      

  Râd de înfăţişarea mea.       

 
 Râd de stilul meu de viaţă (ce 

mănânc etc.). 

      

 
 Fac comentarii rasiste despre 

mine. 

      

 
 Mă batjocoresc pe internet, 

pentru că sunt diferit. 

      

 
 Râd de locuinţa, de cartierul, 

de oraşul meu. 

      

 
 Mă tachinează din cauza 

accentului meu. 

      

 
 Râd de tradiţiile familiei 

mele. 

      

 
 Mă exclud din cauza culorii 

pielii mele. 

      

 
 Fac comentarii răutăcioase 

despre hainele mele. 

      

 

 Râd de trăsăturile corpului 

meu (ochi, gură, nas, picioare 

etc.). 

      

 
 Spun lucruri răutăcioase 

despre etnia mea. 

      

 Gradul de afectare 

   Deloc Puţin Mult Foarte mult   

  Cât de afectat te simţi?       
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ANEXA Nr. 2la anexa nr. 2 
FIŞA DE SEMNALARE 

Unitatea de învăţământ care semnalează . . . . . . . . . . 

Nr. înregistrare/data . . . . . . . . . . 

I. Date generale despre copil: 

Nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . ., poreclă . . . . . . . . . . 

Sex: M/F 

CNP . . . . . . . . . . 

 

II. Numele şi prenumele părinţilor/reprezentantului legal: 

mamă . . . . . . . . . . 

tată . . . . . . . . . . 

reprezentant legal . . . . . . . . . . 

III. Domiciliul declarat al copilului: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., 
et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .  

IV. Data/Intervalul de timp la care s-a produs abuzul asupra copilului . . . . . . . . . . 

V. Locul/Adresa unde s-a produs abuzul. Descriere succintă a situaţiei . . . . . . . . . . 

VI. Suspiciune/Situaţie de violenţă asupra copilului, inclusiv violenţă psihologică - bullying asupra 
copilului 

Se pot alege mai multe variante de răspuns. 

    

 
Nr. 

crt. 
Tipul de violenţă/abuz Bifaţi dacă da 

 1. Abuz fizic  

 2. Abuz sexual  

 3. Abuz psihologic/Abuz emoţional  

 4. Neglijare  

 5. Altele (specificaţi)  

VII. Alte informaţii relevante . . . . . . . . . . 

  

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/fisa-de-semnalare-norma-metodologica?dp=gmytonbygiztqoa
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Numele şi prenumele persoanei care a completat fişa . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . . 

Data şi ora completării . . . . . . . . . . 

Coordonate (telefon, fax, e-mail) . . . . . . . . . . 

 

Director, 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . . 

Semnătură . . . . . . . . . . 

Coordonate (telefon, fax, e-mail) . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 3la normele metodologice 
CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA 

grupului de acţiune antibullying în unităţile de învăţământ preuniversitar 

Art. 1. - 

La începutul fiecărui an şcolar, profesorii diriginţi organizează, cu sprijinul profesorului consilier şcolar şi 

cu participarea elevilor şi a părinţilor, dezbateri pe tema violenţei psihologice - bullying şi informează cu 

privire la iniţierea unui grup de acţiune antibullying ori la modificarea sau confirmarea componenţei grupului 

creat în anii anteriori. 

Art. 2. - 

În cazul structurilor arondate, în funcţie de nevoile şi de particularităţile locale, pot fi create grupuri de acţiune 

antibullying separate, care vor funcţiona sub coordonarea grupului antibullying al unităţii de învăţământ cu 

personalitate juridică la care acestea sunt arondate. 

Art. 3. - 

Propunerile ori candidaturile pentru calitatea de membru al grupului de acţiune antibullying se supun spre 

dezbatere şi aprobare structurilor reprezentative ale şcolii, cu respectarea principiilor şi procedurilor 

prevăzute în regulamentul de ordine interioară, după cum urmează: 

 

a) consiliul profesoral face propunerile de membri din rândul cadrelor didactice; 

b) consiliul reprezentativ al părinţilor numeşte prin vot, pe baza propunerilor primite din partea comitetelor 

de părinţi, 2 părinţi şi, respectiv, 2 supleanţi; 

c) consiliul elevilor numeşte, ţinând seama de propunerile colectivelor claselor, prin vot, 2 sau mai mulţi 

elevi cu vârsta de cel puţin 12 ani. 

Art. 4. - 

Consiliul elevilor numeşte dintre membrii săi 2 sau mai mulţi "ambasadori antibullying" şi poate organiza 

echipe antibullying la nivelul claselor de elevi cu rol de informare privind: 

a) creşterea gradului de conştientizare în rândul elevilor; 

b) identificarea situaţiilor de bullying; 

c) importanţa medierii conflictelor lipsite de pericol, care pot agrava relaţiile între elevi şi care pot conduce 

la acte grave de violenţă; 

d) încurajarea elevilor, în special a martorilor, de a adopta strategii de susţinere a victimelor actelor de 

bullying; 

e) responsabilizarea elevilor de a raporta actele de violenţă psihologică către orice cadru didactic ori către 

grupul de acţiune antibullying; 

f) promovarea activităţilor grupului de acţiune antibullying din şcoală. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2daoa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2daoa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-1-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2daoi
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-2-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dcmi
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-3-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dcmy
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-4-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dcoa
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Art. 5. - 

După primirea propunerilor de membri ai grupului de acţiune antibullying, consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ stabileşte componenţa acestuia şi face cunoscută decizia sa de înfiinţare a noii structuri 

învăţătorilor, profesorilor diriginţi şi structurilor reprezentative ale elevilor şi părinţilor. 

Art. 6. - 

Consiliul de administraţie poate invita să facă parte din grupul antibullying reprezentanţi ai instituţiilor din 

domeniul educaţiei şi protecţiei drepturilor copilului şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu activităţi şi 

expertiză în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

Art. 7. - 

Grupul de acţiune antibullying se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar, conţinutul şi rezultatul 

întâlnirilor fiind consemnate într-un raport şi aduse la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ. 

Art. 8. - 

Grupul de acţiune antibullying are următoarele atribuţii: 

a) aplică legislaţia în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea şi raportarea situaţiilor de violenţă asupra 

copilului şi de violenţă în familie şi propune conducerii unităţii de învăţământ sesizarea autorităţilor 

competente în cazul comiterii unor acte de violenţă psihologică - bullying sau a altor acte de violenţă gravă 

comise în unitatea de învăţământ; 

b) întocmeşte şi implementează planul antibullying al unităţii de învăţământ; 

c) întocmeşte codul antibullying al şcolii, care, pe lângă aspectele normative şi descrierea valorilor de respect, 

toleranţă, curaj şi grijă, asumate şi revendicate de şcoală, va include şi măsurile educative ori disciplinare ce 

pot fi aplicate în situaţiile de bullying şi responsabilităţile elevilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor; 

d) primeşte sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor sau a personalului 

auxiliar cu privire la situaţiile de bullying identificate şi procedează imediat la investigarea lor, astfel încât 

procesul de evaluare şi stabilire a gravităţii faptelor să nu dureze mai mult de 48 de ore; 

e) colaborează cu învăţătorii şi profesorii diriginţi pentru soluţionarea problemelor raportate şi adoptarea 

măsurilor adecvate protecţiei victimei şi corectării comportamentelor de bullying ale autorului; 

f) asigură protecţia elevilor care au raportat situaţiile de bullying împotriva oricărei forme de discriminare 

ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice; 

g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigaţie, intervenţie şi 

monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării; 

h) realizează materiale de informare şi le distribuie, direct ori online, atât elevilor şi cadrelor didactice, cât şi 

părinţilor şi membrilor personalului nedidactic; 

i) ia legătura cu familiile victimelor şi ale autorilor, în vederea gestionării situaţiilor de bullying, actelor de 

bullying/cyberbullying; 

j) derulează programe de informare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice, prin colaborare cu comisiile pentru 

prevenirea şi eliminarea violenţei, cu alte structuri interne ale şcolii ori cu specialişti ai organizaţiilor 

neguvernamentale, pentru cunoaşterea caracteristicilor fenomenului de bullying şi a riscurilor la care sunt 

supuşi elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea şi respectarea codului antibullying al şcolii, 

precum şi pentru prezentarea rolului grupului de acţiune antibullying; 

k) organizează şi coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice şi al reprezentanţilor elevilor şi părinţilor, 

sistemul de raportare al şcolii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea principiilor 

anonimităţii şi al confidenţialităţii; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-5-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2denq
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-6-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2deoa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-7-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dgma
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-8-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dgmq


  52 

l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în şcoală şi eficienţa 

intervenţiilor grupului de acţiune antibullying; 

m) participă la evaluarea şi îmbunătăţirea climatului şcolar, la promovarea valorilor şcolii şi la organizarea 

de acţiuni în vederea creşterii gradului de coeziune între elevi şi a comunicării pozitive între aceştia şi cadrele 

didactice; 

n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în vederea 

organizării de activităţi extraşcolare, dezbateri ori evenimente speciale de conştientizare a problematicii 

bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul şcolii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât şi pentru întreg 

personalul didactic ori nedidactic al şcolii; 

o) organizează în şcoli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilităţile parentale în reducerea 

situaţiilor de bullying; 

p) pregăteşte şi coordonează elevii numiţi de către consiliile şcolare ca "ambasadori antibullying"; 

q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acţiune antibullying, la evenimente şi campanii organizate în acest 

domeniu şi utilizează resursele online avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (cum ar fi portalul 

www.scolifarabullying.ro şi www.oradenet.ro); 

r) îndeplineşte orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de administraţie al 

unităţii şcolare. 

Art. 9. - 

În cazul confirmării actelor de bullying şi în funcţie de severitatea lor, măsurile pe care grupul de acţiune 

antibullying le poate propune conducerii unităţii de învăţământ, cu evitarea, pe cât posibil, a mutării 

disciplinare la o altă clasă şi a măsurii de exmatriculare, sunt: 

a) conştientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat şi adoptarea unei atitudini corecte faţă 

de victimă; 

b) medierea conflictului şi împăcarea; 

c) evaluarea psihologică pentru elevii implicaţi în actele de bullying/cyberbullying; 

d) consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul; 

e) implicarea victimelor, agresorilor şi martorilor în activităţi educative specifice, cu participarea acestora în 

roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile şi comportamentele prosociale şi empatice între 

aceştia şi în relaţia lor cu ceilalţi colegi; 

f) aplicarea unor practici restaurative şi soluţii de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de obiecte sau 

de împăcare; 

g) implicarea necondiţionată a părinţilor în soluţionarea situaţiei de bullying şi prevenirea repetării 

comportamentelor agresive (întâlniri între părinţi moderate de directorul unităţii şcolare, unul dintre membrii 

grupului de acţiune antibullying ori de consilierul şcolar, monitorizarea comportamentelor copiilor lor, 

transmiterea de feedback etc.); 

h) aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor şi de regulamentul de ordine interioară; 

i) sesizarea organelor de poliţie, a serviciilor de asistenţă socială ori SMURD. 

Art. 10. - 

Cadrele didactice desemnate să devină persoane de referinţă antibullying vor beneficia de formare în 

domeniu, cu sprijinul caselor corpului didactic, al centrelor de resurse şi asistenţă psihopedagogică şi al 

organizaţiilor neguvernamentale active, acreditate să desfăşoare cursuri de prevenire şi combatere a violenţei 

în mediul şcolar, acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-9-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dkmq
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-10-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dmmy
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Art. 11. - 

În activitatea lor, cadrele didactice membre în grupul de acţiune antibullying vor organiza scurte activităţi de 

informare la orele de dirigenţie ale claselor din unitatea de învăţământ, în vederea prezentării grupului de 

acţiune antibullying şi a încurajării comportamentelor pozitive ale elevilor. 

Art. 12. - 

Ca membru al grupului de acţiune antibullying, profesorul consilier şcolar, prin cabinetele 

şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică, asigură: 

a) evaluarea iniţială cu privire la situaţia de bullying şi medierea conflictelor de tip bullying/cyberbullying, 

iar, dacă se impune, evaluarea psihologică a elevilor implicaţi în situaţiile de bullying (victime şi autori) şi 

consilierea lor individuală, de grup şi familială; 

b) formularea de recomandări, dacă este cazul, pentru părinţi de a solicita sprijinul organelor de poliţie, al 

serviciilor de asistenţă socială, al serviciilor psihomedicale sau psihiatrice; 

c) comunicarea cu învăţătorii, diriginţii şi părinţii victimelor actelor de bullying/cyberbullying, în vederea 

monitorizării comportamentului lor şi a interacţiunii cu autorii agresiunilor ori cu alţi elevi; 

d) intervenţii psihopedagogice adecvate pentru autorii actelor de bullying în adoptarea comportamentelor 

pozitive faţă de colegii lor şi faţă de cadrele didactice; 

e) verificarea caracterului adecvat şi a relevanţei materialelor şi acţiunilor de informare destinate elevilor; 

f) coordonarea evaluării climatului şcolar şi a măsurilor de îmbunătăţire a acestuia. 

 

Art. 13. - 

Alte atribuţii ale grupului de acţiune antibullying şi reguli specifice ale investigaţiilor, intervenţiilor, 

măsurilor disciplinare în situaţiile de bullying vor fi introduse în ghidurile şi manualele subsecvente acestor 

norme metodologice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-11-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dmni
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-12-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dmny
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/art-13-crearea-si-functionarea-grupului-de-actiune-antibullying-in-unitatile-de-invatamant-preuniversitar-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2doni
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ANEXA Nr. 4la normele metodologice 
INFOGRAFICUL - INSTRUMENT PENTRU ÎNVĂŢARE 

Intervenţia cadrelor didactice în situaţiile de bullying din unităţi de învăţămân 

 

 

la normele metodologice - INFOGRAFICUL INSTRUMENT PENTRU ÎNVĂŢARE Intervenţia cadrelor didactice în 
situaţiile de bullying din unităţi de învăţământ*) - 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/infograficul-instrument-pentru-invatare-interventia-cadrelor-didactice-in-situatiile-de-bullying-din-unitati-de-invatamant-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dooa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/infograficul-instrument-pentru-invatare-interventia-cadrelor-didactice-in-situatiile-de-bullying-din-unitati-de-invatamant-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dooa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/la-normele-metodologice-norma-metodologica?dp=gmytonbygi2dony
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/infograficul-instrument-pentru-invatare-interventia-cadrelor-didactice-in-situatiile-de-bullying-din-unitati-de-invatamant-norma-metodologica-anexa-nr-4-la-normele-metodologice?dp=gmytonbygi2dooa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/infograficul-instrument-pentru-invatare-interventia-cadrelor-didactice-in-situatiile-de-bullying-din-unitati-de-invatamant-norma-metodologica-anexa-nr-4-la-normele-metodologice?dp=gmytonbygi2dooa
https://lege5.ro/Gratuit/gm3timzrgi4q/normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-art-7-alin-11-art-561-si-ale-pct-61-din-anexa-la-legea-educatiei-nationale-nr-1-2011-privind-violenta-psihologica-bullying-din-27052020?pid=317482479#p-317482479
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