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ORDIN nr. 5.570 din 7 octombrie 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de 
înv ăţământ cu program sportiv suplimentar
EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011  
Data intrarii in vigoare : 8 noiembrie 2011

    În conformitate cu Hot ărârea Guvernului nr. 536/2011  privind organizarea şi 
func ţionarea Ministerului Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului,
    în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 ,

    ministrul educa ţiei, cercet ării, tineretului şi sportului emite prezentul 
ordin.

    ART. 1
    Se aprob ă Regulamentul de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ 
cu program sportiv suplimentar, prev ăzut în anexa care face parte integrant ă din 
prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intr ării în vigoare a prezentului ordin se abrog ă orice dispozi ţie 
contrar ă.
    ART. 3
    Direc ţia general ă educa ţie şi înv ăţare pe tot parcursul vie ţii, Direc ţia 
general ă înv ăţământ în limbile minorit ăţilor, rela ţia cu Parlamentul şi partenerii 
sociali, Direc ţia general ă management, resurse umane şi re ţea şcolar ă, 
inspectoratele şcolare jude ţene/al municipiului Bucure şti şi unit ăţile de 
înv ăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul educa ţiei, cercet ării,
                           tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

    Bucure şti, 7 octombrie 2011.
    Nr. 5.570.

    ANEX Ă

                                   REGULAMENT
                   de organizare şi func ţionare a unit ăţilor
                  de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar

    CAP. I
    Dispozi ţii generale

    ART. 1
    Regulamentul de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ cu 
program sportiv suplimentar cuprinde norme referito are la organizarea şi 
func ţionarea unit ăţilor de înv ăţământ în care este organizat înv ăţământ cu program 
sportiv suplimentar şi completeaz ă Regulamentul de organizare şi func ţionare a 
unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar.
    ART. 2
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    Respectarea prezentului regulament este obligat orie pentru personalul de 
conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului 
şi Sportului, din inspectoratele şcolare jude ţene şi al municipiului Bucure şti, 
denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, 
îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practic ă, didactic auxiliar, 
nedidactic, pentru elevii şi p ărin ţii care vin în contact cu unitatea de 
înv ăţământ.
    ART. 3
    Înv ăţământul cu program sportiv suplimentar se organizeaz ă pentru copiii şi 
elevii cu aptitudini într-o disciplin ă sportiv ă, având ca scop ob ţinerea 
performan ţelor sportive.
    ART. 4
    Unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar sunt:
    a) cluburi sportive şcolare independente;
    b) cluburi sportive şcolare/sec ţii de club sportiv şcolar în cadrul altor 
unit ăţi de înv ăţământ.
    ART. 5
    Unit ăţile de înv ăţământ în care este organizat înv ăţământul cu program sportiv 
suplimentar func ţioneaz ă în baza legisla ţiei generale şi specifice, a actelor 
normative elaborate de Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, 
a prezentului regulament, a deciziilor inspectorate lor şcolare şi a regulamentului 
intern al fiec ărei unit ăţi de înv ăţământ.

    CAP. II
    Organizarea unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar

    ART. 6
    (1) Unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi 
cluburi sportive şcolare, se înfiin ţeaz ă de c ătre Ministerului Educa ţiei, 
Cercet ării, Tineretului şi Sportului, la propunerea inspectoratelor şcolare.
    (2) Clubul sportiv şcolar independent este unitate de înv ăţământ cu 
personalitate juridic ă, adic ă are cod fiscal, buget propriu, conturi în 
trezorerie, întocme şte situa ţii financiare şi de ţine denumire, firm ă, ştampil ă, 
sigiliu şi alte însemne proprii.
    (3) Clubul sportiv şcolar/Sec ţia de club sportiv şcolar în cadrul altei 
unit ăţi de înv ăţământ este de nivel liceal, iar personalitatea jurid ic ă apar ţine 
unit ăţii de înv ăţământ în care func ţioneaz ă.
    (4) Clubul sportiv şcolar/Sec ţia de club sportiv şcolar în cadrul altei 
unit ăţi de înv ăţământ are denumirea unit ăţii de înv ăţământ unde func ţioneaz ă şi 
folose şte ştampila, sigiliul şi alte însemne proprii acesteia.
    ART. 7
    Cluburile sportive şcolare au rolul de a selec ţiona, preg ăti şi promova elevii 
în activitatea sportiv ă de performan ţă.
    ART. 8
    Cluburile sportive şcolare î şi organizeaz ă şi desf ăşoar ă activitatea pe baza 
planului-cadru specific, a programelor şcolare pe discipline sportive, a planului 
de şcolarizare şi a prezentului regulament.
    ART. 9
    (1) Cluburile sportive şcolare particip ă la competi ţiile oficiale şi amicale, 
naţionale şi interna ţionale, cuprinse în calendarul sportiv al Ministeru lui 
Educaţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului, al federa ţiilor sportive 
naţionale, precum şi în calendarul sportiv propriu şi al altor structuri sportive.
    (2) Pentru participarea la competi ţiile federa ţiilor sportive na ţionale, 
cluburile sportive şcolare se înscriu la Registrul sportiv şi se afiliaz ă la 
federa ţiile sportive na ţionale.
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    ART. 10
    (1) Cluburile sportive şcolare au în structur ă sec ţii pe discipline sportive, 
organizate pe grupe de nivel valoric (încep ători, avansa ţi, performan ţă), în 
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 "Cerin ţe şi norme pentru activitatea 
sportiv ă de performan ţă organizat ă în unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv 
suplimentar".
    (2) Cluburile sportive şcolare independente î şi pot organiza sec ţii/grupe pe 
discipline sportive şi în alte localit ăţi ale jude ţului.

    CAP. III
    Managementul unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar

    SEC ŢIUNEA 1
    Dispozi ţii generale

    ART. 11
    (1) Conducerea unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar este 
asigurat ă în conformitate cu prevederile Legii educa ţiei na ţionale nr. 1/2011 .
    (2) La nivelul fiec ărei unit ăţi de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar 
din România func ţioneaz ă Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii în 
educa ţie, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 12
    (1) Consiliul profesoral al clubului sportiv şcolar independent este alc ătuit 
din totalitatea personalului didactic de predare, c u norma de baz ă în unitatea de 
înv ăţământ respectiv ă, titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul 
instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar a l unit ăţii de înv ăţământ este 
obligat s ă participe la şedin ţele consiliului profesoral, atunci când se discut ă 
probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat, 
absen ţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplin are.
    (2) Consiliul profesoral al unit ăţii de înv ăţământ în cadrul c ăreia 
func ţioneaz ă clubul sportiv şcolar/sec ţia de club sportiv şcolar este alc ătuit din 
totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practic ă, cu norma de 
baz ă în unitatea de înv ăţământ respectiv ă, titular şi suplinitor, şi are rol de 
decizie în domeniul instructiv-educativ.
    ART. 13
    (1) Consiliul de administra ţie func ţioneaz ă conform prevederilor Legii nr. 
1/2011 , ale Regulamentului de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ 
preuniversitar şi ale prezentului regulament.
    (2) Consiliul de administra ţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi 
administrativ.
    ART. 14
    Catedrele/Comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline 
sportive sau pe discipline sportive înrudite.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Conducerea clubului sportiv şcolar independent

    ART. 15
    Conducerea clubului sportiv şcolar independent este asigurat ă de c ătre 
consiliul de administra ţie, de c ătre director, ajutat, dup ă caz, de un director 
adjunct. În exercitarea atribu ţiilor ce le revin, consiliile de administra ţie şi 
directorii conlucreaz ă cu consiliul profesoral, cu comitetul de p ărin ţi şi cu 
autorit ăţile administra ţiei publice locale.
    ART. 16
    (1) Directorul exercit ă conducerea executiv ă a clubului sportiv şcolar 
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independent, în conformitate cu responsabilit ăţile şi atribu ţiile conferite de 
lege şi cu hot ărârile consiliului de administra ţie.
    (2) Directorul reprezint ă clubul sportiv şcolar în rela ţiile cu persoanele 
fizice şi juridice, inclusiv cu administra ţia şi comunitatea local ă.
    (3) Directorul î şi desf ăşoar ă activitatea sub îndrumarea şi controlul 
inspectoratului şcolar şi r ăspunde de întreaga activitate din club.
    (4) Directorul r ăspunde de aplicarea normelor privind protec ţia muncii, 
prevenirea şi stingerea incendiilor, a m ăsurilor în caz de calamit ăţi, a normelor 
igienico-sanitare, precum şi de paz ă a clubului.
    (5) Directorul coordoneaz ă utilizarea ra ţional ă a bazei materiale şi a 
resurselor financiare.
    (6) Alte atribu ţii ale directorului sunt cele prev ăzute în Regulamentul de 
organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar, adaptate la 
specificul domeniului.
    ART. 17
    Directorul adjunct îndepline şte atribu ţiile stabilite de c ătre director prin 
fi şa postului şi preia toate prerogativele directorului în lipsa a cestuia.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Conducerea clubului sportiv şcolar/sec ţiilor de club sportiv şcolar în cadrul 
altei unit ăţi de înv ăţământ

    ART. 18
    Conducerea clubului sportiv şcolar/sec ţiilor de club sportiv şcolar în cadrul 
altei unit ăţi de înv ăţământ este asigurat ă de c ătre directorul unit ăţii de 
înv ăţământ în cadrul c ăreia func ţioneaz ă clubul sportiv şcolar/sec ţia de club 
sportiv şcolar, ajutat, dup ă caz, de un director adjunct sau de cadrul didactic  
coordonator al clubului sportiv şcolar/sec ţiilor de club sportiv şcolar.
    ART. 19
    (1) Coordonarea activit ăţii clubului sportiv şcolar/sec ţiilor de club sportiv 
şcolar în cadrul altei unit ăţi de înv ăţământ se asigur ă de c ătre directorul 
adjunct/profesorul coordonator/cadre didactice de s pecialitate normate/încadrate 
la club.
    (2) În cazul în care coordonarea activit ăţii este asigurat ă de c ătre un cadru 
didactic coordonator, numit prin decizia intern ă a directorului, acesta este şi 
membru de drept în consiliul de administra ţie al unit ăţii de înv ăţământ.
    (3) Atribu ţiile profesorului coordonator se stabilesc de c ătre directorul 
unit ăţii de înv ăţământ, respectându-se specificul activit ăţii.
    ART. 20
    Prevederile art. 16 şi 17 se aplic ă şi în cazul clubului sportiv 
şcolar/sec ţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unit ăţi de înv ăţământ.

    CAP. IV
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unit ăţilor de 
înv ăţământ cu program sportiv suplimentar

    ART. 21
    (1) În cluburile sportive şcolare activitatea didactic ă se realizeaz ă de c ătre 
profesori şi antrenori cu specializare în disciplina sportiv ă respectiv ă, conform 
legisla ţiei în vigoare, care r ăspund de calitatea muncii prestate şi de realizarea 
obiectivelor stabilite de conducerea unit ăţii de înv ăţământ.
    (2) În cluburile sportive şcolare se încadreaz ă şi se normeaz ă posturi 
specifice pe discipline sportive, conform legii.
    (3) Cluburile sportive şcolare se încadreaz ă cu personal didactic auxiliar şi 
nedidactic, conform reglement ărilor elaborate de Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, 
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Tineretului şi Sportului.
    (4) De regul ă, la cluburile sportive şcolare se normeaz ă cel pu ţin o jum ătate 
de post pentru un medic cu competen ţe în medicin ă sportiv ă.
    ART. 22
    (1) Perfec ţionarea preg ătirii profesionale a personalului didactic din 
cluburile sportive şcolare se realizeaz ă conform normelor metodologice elaborate 
de Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Personalul didactic din cluburile sportive şcolare poate participa la 
cursurile de formare în specialitate, organizate de  federa ţiile na ţionale pe 
ramur ă de sport, în parteneriat cu Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului 
şi Sportului.
    ART. 23
    (1) Personalul didactic de predare din cluburil e sportive şcolare beneficiaz ă 
de concediu de odihn ă conform legisla ţiei în vigoare. El poate fi programat în 
concediu de odihn ă în orice perioad ă a anului calendaristic, în func ţie de 
specificul activit ăţilor de preg ătire şi a calendarului competi ţional anual.
    (2) Concediile se acord ă la cererea personalului didactic, se discut ă şi se 
aprob ă în consiliul de administra ţie şi se aduc la cuno ştin ţă, în scris, 
întregului personal al unit ăţii de înv ăţământ.

    CAP. V
    Eviden ţa, proiectarea şi evaluarea activit ăţii

    ART. 24
    Eviden ţa activit ăţii în cluburile sportive şcolare cuprinde totalitatea 
datelor referitoare la desf ăşurarea procesului instructiv-educativ, activitatea de 
secretariat şi contabilitate, în conformitate cu prevederile leg ale în vigoare.
    ART. 25
    (1) Activitatea din cadrul cluburilor sportive şcolare se desf ăşoar ă pe baza 
documentelor de identificare, a documentelor manage riale şi a documentelor de 
analiz ă şi sintez ă.
    (2) Documentele de identificare sunt:
    a) actul de înfiin ţare a clubului sportiv şcolar;
    b) autoriza ţia sanitar ă de func ţionare;
    c) organigrama clubului;
    d) planul de înv ăţământ;
    e) planul de şcolarizare;
    f) certificatul de identitate sportiv ă;
    g) Registrul performan ţelor sportive.
    (3) Documentele manageriale sunt:
    a) documentele elaborate de Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi 
Sportului care reglementeaz ă activitatea cluburilor sportive şcolare;
    b) regulamentul intern;
    c) proiectul de dezvoltare institu ţional ă (3-5 ani);
    d) planul managerial pe an şcolar, cu principalele obiective şi activit ăţi;
    e) calendarul competi ţional al clubului şi bugetul aferent;
    f) proiectele de parteneriat cu unit ăţi de înv ăţământ similare din ţar ă şi din 
str ăin ătate;
    g) protocoalele de colaborare cu diferite insti tu ţii;
    h) componen ţa consiliului de administra ţie;
    i) tematicile şedin ţelor consiliului profesoral şi ale şedin ţelor consiliului 
de administra ţie şi graficele de desf ăşurare;
    j) componen ţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii;
    k) componen ţa comisiilor metodice şi a catedrelor;
    l) componen ţa şi atribu ţiile comisiilor pe probleme specifice activit ăţii;
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    m) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;
    n) eviden ţa activit ăţii de perfec ţionare şi formare continu ă;
    o) criterii specifice pentru acordarea grada ţiei de merit;
    p) fi şa postului pentru fiecare angajat;
    q) contractele individuale de munc ă pentru întregul personal;
    r) fi şa anual ă de evaluare a activit ăţii personalului;
    s) registrul electronic de eviden ţă a salaria ţilor.
    (4) Documentele de analiz ă şi sintez ă sunt:
    a) registrul matricol cu eviden ţa elevilor şi dosarele de grupe cu anexele 
prezentului regulament;
    b) dosarele cu cererile de înscriere ale elevil or sportivi;
    c) raportul semestrial şi anual al activit ăţii;
    d) dosarul cu documentele de transfer sportiv, contracte şi protocoale 
încheiate;
    e) orarul activit ăţilor didactice;
    f) condica de prezen ţă;
    g) registrele de procese-verbale;
    h) registrul de inspec ţie şcolar ă;
    i) registrul unic de control;
    j) baza electronic ă de date a unit ăţii de înv ăţământ;
    k) Registrul şcolar al performan ţelor sportive.
    ART. 26
    Activitatea la nivelul catedrei se desf ăşoar ă pe baza documentelor comisiei 
metodice/catedrei:
    a) planul managerial al catedrei;
    b) eviden ţa membrilor catedrei;
    c) încadrarea personalului didactic pe grupe şi niveluri valorice;
    d) planificarea şi eviden ţa activit ăţilor metodice;
    e) eviden ţa activit ăţii de perfec ţionare şi formare continu ă;
    f) programa de preg ătire sportiv ă practic ă, elaborat ă de Ministerul Educa ţiei, 
Cercet ării, Tineretului şi Sportului;
    g) criteriile specifice de selec ţie şi de promovare a elevilor sportivi;
    h) orientarea metodic ă, calendarul competi ţional şi regulamentele federa ţiei 
naţionale de specialitate, referitoare la activitatea sportiv ă a copiilor şi 
juniorilor;
    i) calendarul competi ţional intern şi interna ţional al catedrei;
    j) eviden ţa particip ării elevilor la competi ţii şi rezultatele ob ţinute;
    k) eviden ţa nominal ă a elevilor transfera ţi sau cu dubl ă legitimare la alte 
cluburi;
    l) eviden ţa elevilor convoca ţi la loturile na ţionale;
    m) eviden ţa elevilor convoca ţi la centrele olimpice;
    n) eviden ţa elevilor convoca ţi la centrele de excelen ţă.
    ART. 27
    (1) Profesorul sau antrenorul î şi desf ăşoar ă activitatea pe baza documentelor 
de proiectare practic ă şi a documentelor de eviden ţă.
    (2) Documentele de proiectare didactic ă sunt:
    a) planul de preg ătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de preg ătire 
sportiv ă/planific ările calendaristice;
    b) planul de preg ătire pe etap ă/pe mezocicluri;
    c) proiectarea unit ăţilor de înv ăţare;
    d) proiectele didactice/schi ţele de lec ţii;
    e) calendarul competi ţional.
    (3) Documentele de eviden ţă sunt:
    a) catalogul grupei/caietul profesorului sau an trenorului;
    b) eviden ţa particip ării la competi ţii şi rezultatele ob ţinute;
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    c) m ăsur ătorile antropometrice ale elevilor sportivi;
    d) eviden ţa controlului medical;
    e) eviden ţa normelor şi probelor de control periodice ale elevilor şi a 
rezultatelor ob ţinute;
    f) eviden ţa transfer ărilor elevilor sportivi;
    g) eviden ţa elevilor convoca ţi la loturi na ţionale;
    h) eviden ţa elevilor convoca ţi la centrele olimpice;
    i) eviden ţa elevilor convoca ţi la centrele de excelen ţă;
    j) eviden ţa distribuirii echipamentului şi a materialelor sportive.
    ART. 28
    (1) Evaluarea personalului didactic din cluburi le sportive şcolare se face în 
conformitate cu prevederile legale specifice în vig oare.
    (2) Evaluarea activit ăţii elevilor const ă în analiza rezultatelor ob ţinute la 
probele de control şi a celor ob ţinute în competi ţiile sportive oficiale.
    ART. 29
    Anual, pân ă la data de 31 decembrie, cluburile sportive şcolare înainteaz ă 
inspectoratelor şcolare bilan ţul activit ăţii unit ăţii de înv ăţământ din anul 
calendaristic respectiv, conform anexei nr. 2.

    CAP. VI
    P ărin ţii - parteneri educa ţionali

    SEC ŢIUNEA 1
    Dispozi ţii generale

    ART. 30
    (1) P ărin ţii/Tutorii legal institui ţi au dreptul şi obliga ţia de a colabora cu 
unitatea de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar, în vederea rea liz ării 
obiectivelor educa ţionale.
    (2) P ărin ţii/Tutorii legal institui ţi au obliga ţia ca, cel pu ţin o dat ă pe 
lun ă, s ă ia leg ătura cu profesorul/antrenorul grupei/grupelor pentr u a cunoa şte 
evolu ţia copiilor lor.
    (3) P ărintele/Tutorele legal instituit sau sus ţin ătorul legal este obligat, 
conform legii, s ă asigure frecven ţa şcolar ă a elevului în înv ăţământul 
obligatoriu.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor

    ART. 31
    (1) Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor se alege în fiecare an, în 
adunarea general ă a p ărin ţilor elevilor grupei/grupelor, convocat ă de 
profesorul/antrenorul care asigur ă instruirea elevilor şi care prezideaz ă şedin ţa.
    (2) Convocarea adun ării generale pentru alegerea comitetului de p ărin ţi al 
grupei/grupelor are loc în prima jum ătate a semestrului I al anului şcolar.
    (3) Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor se compune din 3 persoane: un 
pre şedinte şi 2 membri.
    (4) Profesorul/Antrenorul care asigur ă instruirea elevilor la grup ă/grupe 
convoac ă adunarea general ă a p ărin ţilor la începutul fiec ărui semestru şi la 
încheierea anului şcolar. De asemenea, profesorul/antrenorul care asig ur ă 
instruirea elevilor la grup ă/grupe sau pre şedintele comitetului de p ărin ţi al 
clasei poate convoca adunarea general ă a p ărin ţilor ori de câte ori este necesar.
    (5) Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor reprezint ă interesele p ărin ţilor 
elevilor în adunarea general ă a p ărin ţilor la nivelul unit ăţii de înv ăţământ, în 
consiliul reprezentativ al p ărin ţilor şi în consiliul profesoral.
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    ART. 32
    Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor are urm ătoarele atribu ţii:
    a) sprijin ă unitatea de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar şi 
profesorul/antrenorul care asigur ă instruirea elevilor la grup ă/grupe în 
activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesional ă sau de integrare 
social ă a elevilor sportivi;
    b) sprijin ă profesorul/antrenorul care asigur ă instruirea elevilor la 
grup ă/grupe în organizarea şi desf ăşurarea taberelor, cantonamentelor, 
activit ăţilor competi ţionale şi a altor activit ăţi extra şcolare;
    c) are ini ţiative şi se implic ă în îmbun ăt ăţirea condi ţiilor de preg ătire 
sportiv ă pentru elevii grupei/grupelor;
    d) atrage persoane fizice sau juridice care, pr in contribu ţii financiare ori 
materiale, sus ţin programe de modernizare a activit ăţii de preg ătire sportiv ă şi a 
bazei materiale a unit ăţii de înv ăţământ.
    ART. 33
    (1) Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor ţine leg ătura cu unitatea de 
înv ăţământ prin profesorul/antrenorul care asigur ă instruirea elevilor la 
grup ă/grupe.
    (2) Comitetul de p ărin ţi al grupei/grupelor poate contribui cu o sum ă 
stabilit ă de adunarea general ă la între ţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a unit ăţii de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar.
    (3) Contribu ţia prev ăzut ă la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea 
acesteia nu poate limita în niciun caz exercitarea de c ătre elevi a activit ăţilor 
prev ăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea 
celor implica ţi cu privire la con ţinutul acestui articol este obligatorie.
    (4) Contribu ţia prev ăzut ă la alin. (2) se colecteaz ă şi se administreaz ă numai 
de c ătre comitetul de p ărin ţi, f ăr ă implicarea profesorului/antrenorului care 
asigur ă instruirea elevilor la grup ă/grupe.
    (5) Este interzis ă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.
    (6) Profesorului/Antrenorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
    (7) Fondurile b ăneşti ale comitetului de p ărin ţi se cheltuiesc la ini ţiativa 
acestuia sau ca urmare a propunerii profesorului/an trenorului ori a directorului 
însu şite de c ătre comitet.
    (8) Sponsorizarea grupei/grupelor sau a unit ăţii de înv ăţământ nu atrage 
drepturi în plus pentru anumi ţi elevi.
    (9) Se interzice ini ţierea de c ătre unitatea de înv ăţământ sau de c ătre 
părin ţi a oric ărei discu ţii cu elevii în vederea colect ării şi administr ării 
fondurilor comitetului de p ărin ţi.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Consiliul reprezentativ al p ărin ţilor/Asocia ţia de p ărin ţi

    ART. 34
    (1) La nivelul fiec ărei unit ăţi de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar 
func ţioneaz ă consiliul reprezentativ al p ărin ţilor, compus din pre şedin ţii 
comitetelor de p ărin ţi ale grupei/grupelor sportive, dup ă caz, şi ale claselor.
    (2) Consiliul reprezentativ al p ărin ţilor î şi desemneaz ă reprezentan ţii s ăi în 
organismele de conducere ale unit ăţii de înv ăţământ cu program sportiv 
suplimentar.
    (3) Consiliul reprezentativ al p ărin ţilor poate decide constituirea sa în 
asocia ţie cu personalitate juridic ă.
    (4) Consiliul reprezentativ al p ărin ţilor î şi desf ăşoar ă activitatea în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organ izare şi func ţionare a 
unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar.
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    CAP. VII
    Elevii unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar

    SEC ŢIUNEA 1
    Selec ţia, înscrierea şi instruirea elevilor

    ART. 35
    În cluburile sportive şcolare î şi desf ăşoar ă activitatea elevii selec ţiona ţi 
pe baza criteriilor şi normelor de selec ţie specifice disciplinelor sportive 
pentru care se face selec ţia.
    ART. 36
    (1) Modalit ăţile de selec ţie, de preg ătire şi obiectivele de performan ţă ale 
grupelor/elevilor sportivi se stabilesc la început de an şcolar pentru fiecare 
profesor/antrenor şi sunt aprobate de consiliul profesoral al unit ăţii de 
înv ăţământ.
    (2) Cluburile sportive şcolare selec ţioneaz ă elevii din toate unit ăţile de 
înv ăţământ preuniversitar, potrivit specificului discipli nelor sportive.
    (3) Selec ţionarea elevilor în cluburile sportive şcolare are caracter 
permanent şi se desf ăşoar ă pe parcursul anului şcolar.
    (4) Înscrierea elevilor în cluburile sportive şcolare se face pe baz ă de 
cerere individual ă, conform modelului prev ăzut în anexa nr. 3.
    ART. 37
    (1) Elevii sportivi selec ţiona ţi pentru cluburile sportive şcolare pot fi 
grupa ţi în unit ăţile de înv ăţământ de pe raza localit ăţii/zonei/sectorului în 
clase compacte, altele decât cele cu program sporti v.
    (2) Înscrierea elevilor sportivi în clasele res pective se efectueaz ă cu 
acordul conducerii unit ăţii de înv ăţământ şi al p ărin ţilor/sus ţin ătorilor legali.
    ART. 38
    (1) Procesul de instruire se desf ăşoar ă pe baza planurilor de înv ăţământ, a 
planurilor-cadru şi a programelor şcolare pe discipline sportive aprobate de 
Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Planul de înv ăţământ şi normativele de constituire a grupelor sunt 
stabilite conform anexei nr. 4.
    (3) Grupele de elevi sportivi se constituie la începutul anului şcolar şi 
r ămân valabile ca nivel de preg ătire pe tot parcursul acestuia, chiar dac ă unii 
elevi au fost promova ţi, transfera ţi ori s-au retras din activitatea sportiv ă.
    (4) Completarea efectivelor se face pe parcursu l întregului an şcolar cu elevi 
sportivi din grupele de nivel inferior care îndepli nesc cerin ţele de selec ţie şi 
promovare sau cu elevi selec ţiona ţi de la alte unit ăţi de înv ăţământ.
    ART. 39
    Preg ătirea elevilor sportivi se realizeaz ă pe toat ă durata anului şcolar, 
inclusiv în vacan ţele şcolare, şi se e şaloneaz ă în func ţie de nivelul grupelor şi 
de calendarul competi ţiilor sportive.
    ART. 40
    (1) Procesul de instruire se realizeaz ă prin lec ţii de antrenament cu grupa şi 
individual, în func ţie de vârst ă, nivel de preg ătire, obiective.
    (2) Orarul lec ţiilor de antrenament este aprobat de directorul uni t ăţii de 
înv ăţământ.
    (3) Activitatea didactic ă cu grupa se realizeaz ă diferen ţiat ca num ăr de ore, 
potrivit nivelului de preg ătire al acesteia şi prevederilor planului de 
înv ăţământ.
    (4) În func ţie de nivelul de preg ătire sportiv ă şi de îndeplinirea 
obiectivelor de performan ţă, grupele/elevii sportivi pot fi promovate/promova ţi de 
la un nivel de preg ătire la altul.
    ART. 41
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    (1) Unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar pot organiza 
semicantonamente, cantonamente şi tabere de preg ătire sportiv ă, în ţar ă sau 
str ăin ătate, în conformitate cu reglement ările legale în vigoare, pe tot parcursul 
anului calendaristic.
    (2) Pe durata ac ţiunilor de preg ătire sportiv ă şi participare la competi ţii, 
personalul de predare şi personalul specific disciplinei sportive sunt în 
activitate şi beneficiaz ă de toate drepturile pe care le au elevii sportivi,  
precum şi de toate drepturile prev ăzute de legisla ţia muncii şi de contractele de 
muncă aplicabile.
    ART. 42
    (1) Personalul de predare din cluburile sportiv e şcolare are obliga ţia de a 
colabora permanent atât cu şcoala de unde sunt selec ţiona ţi elevii sportivi, cât 
şi cu p ărin ţii sau sus ţin ătorii legali ai acestora.
    (2) Conducerile unit ăţilor de înv ăţământ, înv ăţătorii şi profesorii de 
educa ţie fizic ă şi sport au datoria de a sprijini activitatea de sel ecţie a 
elevilor pentru cluburile sportive şcolare.
    (3) În vederea particip ării elevilor sportivi la ac ţiuni de preg ătire şi la 
competi ţii interne şi interna ţionale, organizate în timpul anului şcolar, 
conducerile cluburilor sportive şcolare vor solicita conducerilor unit ăţilor de 
înv ăţământ motivarea absen ţelor elevilor sportivi, în conformitate cu preveder ile 
Regulamentului de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ 
preuniversitar.

    SEC ŢIUNEA a 2-a
    Legitimarea şi transferarea elevilor sportivi

    ART. 43
    (1) Elevii înscri şi în cluburile sportive şcolare sunt legitima ţi la sec ţiile 
clubului prin federa ţiile na ţionale pe ramur ă de sport sau prin asocia ţiile 
jude ţene/ale municipiului Bucure şti de specialitate.
    (2) Retragerea elevilor de la clubul sportiv şcolar se va face prin cerere 
scris ă şi înregistrat ă la unitatea de înv ăţământ.
    ART. 44
    (1) La solicitarea scris ă a cluburilor de seniori, elevii sportivi pot avea 
dubl ă legitimare, participând în numele acestora la comp eti ţiile destinate 
seniorilor.
    (2) Dubla legitimare se realizeaz ă anual, numai cu acordul federa ţiilor 
naţionale pe ramur ă de sport şi al unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv 
suplimentar, pe baz ă de contracte scrise. Nerespectarea clauzelor stabi lite prin 
contracte duce la anularea dublei legitim ări.
    ART. 45
    (1) Transferul sportivilor din cluburile sporti ve şcolare se face pe baza 
reglement ărilor federa ţiilor na ţionale pe ramura de sport.
    (2) Transferul elevilor între cluburile sportiv e şcolare sau între acestea şi 
celelalte unit ăţi de înv ăţământ preuniversitar ori universitar cu profil se po ate 
realiza numai în baza acordului de transfer pe lini e sportiv ă, pe o perioad ă 
determinat ă sau definitiv.
    (3) Transferul elevilor de la cluburile sportiv e şcolare la alte cluburi din 
afara sistemului de înv ăţământ se realizeaz ă numai în baza acordului de transfer 
sportiv, pe o perioad ă determinat ă sau definitiv, cu acordul consiliului de 
administra ţie al unit ăţii de înv ăţământ şi cu achitarea obliga ţiilor financiare de 
către clubul care solicit ă transferul c ătre clubul sportiv şcolar, respectându-se 
grilele de transfer stabilite de c ătre federa ţiile na ţionale pe ramur ă de sport. 
În cazul în care nu sunt stabilite grile de transfe r, directorul unit ăţii de 
înv ăţământ cu program sportiv suplimentar va negocia tran sferul. Clubul sportiv 
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şcolar la care a fost selec ţionat şi preg ătit ini ţial elevul sportiv va beneficia 
de cota de transfer, în func ţie de num ărul de ani în care elevul a fost înscris la 
acesta.
    (4) Transferul elevilor de la cluburile sportiv e şcolare la alte cluburi din 
sistemul de înv ăţământ sau din afara lui se realizeaz ă cu acordul unit ăţii de 
înv ăţământ şi numai dac ă familia sportivului î şi schimb ă domiciliul în localitatea 
unit ăţii solicitante.
    (5) Sumele de bani/Bunurile provenite din trans ferul elevilor sportivi se 
folosesc conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 46
    Sportivii din cluburile sportive şcolare care nu mai frecventeaz ă o form ă de 
înv ăţământ, dar sunt juniori, pot activa în continuare la  aceste cluburi pân ă la 
terminarea junioratului, iar transferul lor se face  în conformitate cu prevederile 
art. 45.

    SEC ŢIUNEA a 3-a
    Drepturile şi obliga ţiile elevilor sportivi

    ART. 47
    Elevii din cluburile sportive şcolare au urm ătoarele drepturi, specifice 
activit ăţii sportive:
    a) s ă beneficieze de facilit ăţile şcolare stabilite prin normele Ministerului 
Educaţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului;
    b) s ă foloseasc ă în mod gratuit echipamentul şi materialele sportive puse la 
dispozi ţie de c ătre unitatea de înv ăţământ pentru preg ătirea sportiv ă;
    c) s ă participe la ac ţiuni de preg ătire sportiv ă (tabere, semicantonamente şi 
cantonamente);
    d) s ă primeasc ă alimenta ţie de efort pentru activitatea sportiv ă, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    e) s ă beneficieze de burse şi alte forme de sprijin material, acordate de 
Ministerul Educa ţiei, Cercet ării, Tineretului şi Sportului;
    f) s ă fie premia ţi în func ţie de performan ţele ob ţinute, conform normelor 
financiare în vigoare şi în limita bugetului aprobat;
    g) s ă fie selec ţiona ţi în loturile na ţionale;
    h) s ă beneficieze de asisten ţă medical ă, corespunz ător reglement ărilor în 
vigoare;
    i) s ă beneficieze de asisten ţă psihologic ă.
    ART. 48
    Elevii din cluburile sportive şcolare au urm ătoarele obliga ţii specifice 
activit ăţii sportive:
    a) s ă dovedeasc ă devotament pentru culorile clubului sportiv şcolar;
    b) s ă ţin ă la demnitatea de elev sportiv;
    c) s ă frecventeze cu regularitate lec ţiile de antrenament şi s ă se preg ăteasc ă 
temeinic pentru a ob ţine performan ţe din ce în ce mai înalte;
    d) s ă reprezinte cu cinste clubul sportiv şcolar în competi ţiile interne şi 
interna ţionale;
    e) s ă poarte însemnele clubului sportiv şcolar;
    f) s ă respecte normele eticii sportive şi ale spiritului de fairplay;
    g) s ă p ăstreze şi s ă utilizeze cu grij ă materialele şi echipamentul sportiv 
încredin ţat;
    h) s ă fie one şti, loiali, s ă aib ă o comportare civilizat ă;
    i) s ă fie corec ţi şi disciplina ţi în rela ţiile cu colegii şi cu personalul 
clubului sportiv şcolar, la antrenamente, pe terenurile de sport şi în societate;
    j) s ă cunoasc ă şi s ă respecte regulamentele întrecerilor sportive;
    k) s ă cunoasc ă şi s ă respecte regulile şi normele pentru securitatea/ 
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protec ţia muncii (S.P.M.) şi cele de paz ă şi stingerea incendiilor (P.S.I.);
    l) s ă efectueze examenul medical periodic;
    m) s ă respecte normele igienico-sanitare;
    n) s ă respecte toate prevederile documentelor încheiate cu clubul sportiv 
şcolar;
    o) s ă nu foloseasc ă substan ţe interzise care pot îmbun ăt ăţi performan ţa 
sportiv ă;
    p) s ă respecte regulamentul intern şi regulamentele ministerului;
    q) s ă încheie contracte şi angajamente, la momentul legitim ării, cu clubul 
sportiv şcolar, conform anexei nr. 5.

    SEC ŢIUNEA a 4-a
    Sanc ţiuni

    ART. 49
    (1) Elevii sportivi care încalc ă obliga ţiile asumate fa ţă de clubul sportiv 
şcolar, conform prezentului regulament, pot fi sanc ţiona ţi.
    (2) Sanc ţiunile aplicabile elevilor sportivi sunt cele prev ăzute în 
Regulamentul de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ 
preuniversitar, adecvate specificului clubului spor tiv şcolar, la care se pot 
adăuga sanc ţiunile prev ăzute în regulamentele federa ţiilor sportive na ţionale şi 
în regulamentul intern al clubului.
    (3) Sanc ţiunile se comunic ă în scris elevilor sportivi şi p ărin ţilor acestora.

    CAP. VIII
    Baza material ă şi finan ţarea unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv 
suplimentar

    ART. 50
    (1) Pentru buna desf ăşurare a activit ăţii, cluburile sportive şcolare 
beneficiaz ă de baze sportive proprii şi de dreptul de acces în bazele sportive 
care apar ţin celorlalte unit ăţi de înv ăţământ preuniversitar de stat, prioritar şi 
în mod gratuit, dup ă desf ăşurarea activit ăţilor de educa ţie fizic ă şi sport ale 
unit ăţilor de înv ăţământ respective şi cu acordul conducerilor acestor unit ăţi.
    (2) Cluburile sportive şcolare pot închiria, în limita fondurilor disponibi le, 
şi alte baze sportive.
    ART. 51
    În cadrul cluburilor sportive şcolare pot func ţiona, cu respectarea 
prevederilor legale, internate/microhoteluri şi cantine şcolare/restaurante pentru 
elevii sportivi.
    ART. 52
    (1) Finan ţarea cluburilor sportive şcolare se realizeaz ă prin fonduri alocate 
de la bugetul de stat şi de la autorit ăţile administra ţiei publice locale, precum 
şi din alte surse constituite potrivit legii.
    (2) Cluburile sportive şcolare pot încheia contracte cu finan ţatori, persoane 
fizice sau juridice române ori str ăine, în sensul sus ţinerii financiare sau 
materiale a clubului şi a elevilor sportivi.
    (3) Respectând cadrul legal, unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv 
suplimentar pot desf ăşura activit ăţi prin care s ă î şi constituie buget propriu de 
finan ţare, prin organizarea pentru ter ţi de activit ăţi de ini ţiere în disciplinele 
sportive, în afara normei didactice a cadrelor dida ctice din unit ăţile de 
înv ăţământ respective, precum şi alte forme de autofinan ţare, în condi ţiile legii.

    CAP. IX
    Protec ţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, respectarea normelor 
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igienico-sanitare

    ART. 53
    (1) La începutul fiec ărui semestru al anului şcolar, în unit ăţile de 
înv ăţământ cu program sportiv suplimentar se constituie c omitete pentru s ănătatea 
şi securitatea muncii şi comisii pentru paza şi stingerea incendiilor. Pre şedin ţii 
acestora se numesc prin decizii ale directorului un it ăţii de înv ăţământ.
    (2) Comisiile prev ăzute la alin. (1) asigur ă instruirea şi controleaz ă 
aplicarea normelor legale şi cunoa şterea acestora de c ătre personalul didactic, 
personalul specific de ramur ă, personalul nedidactic şi auxiliar şi elevii 
sportivi, pe baz ă de semn ătur ă.
    (3) Personalul de predare asigur ă instruirea elevilor sportivi cu privire la 
regulile şi normele de securitate/protec ţia muncii pe baz ă de semn ătur ă şi 
controleaz ă starea de func ţionare a tuturor aparatelor şi instala ţiilor sportive.
    ART. 54
    (1) Controlul medical al elevilor sportivi este  obligatoriu şi se efectueaz ă 
semestrial sau ori de câte ori este nevoie şi în conformitate cu legisla ţia în 
vigoare.
    (2) Profesorii/Antrenorii şi p ărin ţii/tutorii legali r ăspund de efectuarea 
controlului medical al elevilor sportivi.
    (3) Elevii sportivi care nu prezint ă dovada efectu ării controlului medical 
periodic nu pot participa la orele de antrenament s portiv.

    CAP. X
    Dispozi ţii finale

    ART. 55
    În cadrul unit ăţilor de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar, comisia 
pentru evaluarea şi asigurarea calit ăţii î şi desf ăşoar ă activitatea în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de organ izare şi func ţionare a 
unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar.
    ART. 56
    Personalul didactic de predare din cluburile sp ortive şcolare, convocat de 
federa ţiile sportive de specialitate în loturile na ţionale, beneficiaz ă de 
rezervarea catedrei pentru perioada solicitat ă. Drepturile salariale vor fi 
achitate de c ătre solicitant.
    ART. 57
    Pentru participarea la cantonamente şi tabere sportive, competi ţii sportive 
oficiale şi neoficiale şi pentru alte activit ăţi educative extra şcolare, 
desf ăşurate în ţar ă şi în str ăin ătate, unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv 
suplimentar pot folosi mijloacele de transport în c omun proprii.
    ART. 58
    Activit ăţile specifice desf ăşurate de c ătre personalul de predare în zilele de 
sâmbăt ă şi duminic ă pot fi introduse în norma didactic ă.
    ART. 59
    În situa ţii excep ţionale, modificarea planurilor de şcolarizare de la 
cluburile şcolare se poate efectua pân ă la data de 1 octombrie a anului şcolar 
respectiv, cu aprobarea consiliului de administra ţie al inspectoratului şcolar.
    ART. 60
    Prevederile prezentului regulament completeaz ă prevederile Regulamentului de 
organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar şi celelalte 
dispozi ţii legale în vigoare.
    ART. 61
    (1) Începând de la nivelul grupelor de avansa ţi, în termen de 3 zile, elevii 
sportivi, împreun ă cu p ărin ţii/tutorii lor legali, încheie cu conducerile 
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unit ăţilor de înv ăţământ un angajament, conform anexei nr. 5.
    (2) Angajamentul prive şte obliga ţiile sportivilor şi ale p ărin ţilor/tutorilor 
legali ai acestora fa ţă de unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar, 
în momentul când ace ştia solicit ă transferul sportiv la structurile sportive 
aflate în afara sistemului de înv ăţământ preuniversitar.
    ART. 62
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrant ă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                                CERIN ŢE ŞI NORME
             pentru activitatea sportiv ă de performan ţă organizat ă
           în unit ăţile de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar

    Organizarea şi desf ăşurarea activit ăţii grupelor valorice, determinate de 
nivelul de preg ătire a elevilor

    A. Grupa de încep ători

    1. Constituirea şi organizarea grupei
    Grupa de încep ători reprezint ă prima structur ă organizatoric ă în care sunt 
cuprin şi elevii cu aptitudini pentru practicarea sportului  de performan ţă.
    Constituirea grupei se face din rândul elevilor  care se disting în lec ţiile de 
educa ţie fizic ă şi întrecerile sportive la nivel local, care se înca dreaz ă în 
cerin ţele de selec ţie ale disciplinei sportive pentru care se constitu ie grupa şi 
care accept ă s ă participe la procesul de preg ătire din cluburile sportive şcolare.
    Pe parcursul procesului de instruire pot fi cup rin şi în grupe şi al ţi elevi 
care au fost depista ţi ulterior ca având aptitudini corespunz ătoare.
    Num ărul de elevi în grup ă şi vârsta optim ă pentru preg ătire sunt prev ăzute în 
anexa nr. 4 la regulament.
    2. Volumul de instruire
    Volumul de instruire a elevilor din grupa de în cep ători se stabile şte în 
func ţie de specificul disciplinei sportive, de perspecti va elevilor selec ţiona ţi 
şi de solu ţiile adoptate pentru constituirea normei didactice.  În acest sens, 
grupa de încep ători poate fi normat ă cu 4 - 6 - 8 ore de instruire pe s ăpt ămână.
    3. Durata de instruire
    Durata de instruire a grupei de încep ători este determinat ă de specificul 
disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de preg ătire atins, care s ă-i 
permit ă promovarea în grupa de avansa ţi, conform anexei nr. 4 la regulament.
    Pe m ăsura îndeplinirii de c ătre elevi a cerin ţelor de preg ătire, promovarea 
acestora în grupa de avansa ţi se face în mod obligatoriu, indiferent de durata de 
preg ătire prev ăzut ă pentru grupa de încep ători.
    4. Obiectivele procesului de instruire
    Obiectivele procesului de instruire sunt urm ătoarele:
    a) constituirea unei grupe stabile din punctul de vedere al componen ţei;
    b) realizarea unei dezvolt ări fizice adecvate disciplinei sportive practicate;
    c) dezvoltarea calit ăţilor/capacit ăţilor motrice şi îmbun ăt ăţirea parametrilor 
func ţionali, în raport cu vârsta şi specificul disciplinei sportive practicate;
    d) formarea competen ţelor stabilite în programa şcolar ă pentru disciplina 
sportiv ă practicat ă;
    e) instruirea în practicarea disciplinei sporti ve, conform cerin ţelor 
programei şcolare;
    f) transferarea în grupa de avansa ţi a sportivilor care îndeplinesc cerin ţele 
de promovare şi completarea grupei cu al ţi sportivi selec ţiona ţi.
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    5. Participarea în competi ţii
    Componen ţii grupei de încep ători vor participa la competi ţii sportive 
organizate preponderent la nivelul unit ăţii de înv ăţământ şi, dup ă caz, la cele cu 
caracter local şi jude ţean.
    6. Evaluarea nivelului de preg ătire
    Verificarea şi aprecierea nivelului de preg ătire a elevilor se realizeaz ă 
prin:
    a) sus ţinerea probelor de control stabilite pentru discipl ina sportiv ă 
practicat ă;
    b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive ob ţinute la competi ţiile la 
care sportivii au participat.
    B. Grupa de avansa ţi
    1. Constituirea şi organizarea grupei
    Grupa de avansa ţi se constituie, de regul ă, din sportivii promova ţi de la 
grupele de încep ători şi din elevii cu aptitudini deosebite pentru discipl ina 
sportiv ă respectiv ă, depista ţi ulterior.
    Num ărul de elevi în grup ă şi vârsta optim ă pentru preg ătire sunt prev ăzute în 
anexa nr. 4 la regulament.
    2. Volumul de instruire
    Volumul de instruire a elevilor din grupa de av ansa ţi se stabile şte în func ţie 
de specificul disciplinei sportive, de perspectiva elevilor selec ţiona ţi şi de 
solu ţiile adoptate pentru constituirea normei didactice.  În acest sens, grupa de 
avansa ţi poate fi normat ă cu 8-10-12 ore de instruire pe s ăpt ămână.
    3. Durata instruirii
    Durata de instruire a grupei de avansa ţi este determinat ă de specificul 
disciplinei sportive, de vârsta şi de nivelul de preg ătire atins, care s ă-i 
permit ă promovarea în grupa de performan ţă, conform anexei nr. 4 la regulament.
    Pe m ăsura îndeplinirii de c ătre unii elevi a cerin ţelor impuse pentru a fi 
promova ţi în grupa de performan ţă, aceast ă promovare se face, indiferent de durata 
de preg ătire prev ăzut ă pentru grupa de avansa ţi.
    4. Obiectivele procesului de instruire
    Obiectivele procesului de instruire sunt urm ătoarele:
    a) omogenizarea grupei din punctul de vedere al  achizi ţiilor preg ătirii fizice 
şi sportive;
    b) aprofundarea procesului de instruire conform  cerin ţelor programei şcolare;
    c) formarea competen ţelor stabilite în programa şcolar ă pentru disciplina 
sportiv ă practicat ă;
    d) transferarea în grupa de performan ţă a sportivilor care îndeplinesc 
cerin ţele de promovare şi completarea grupei cu al ţi sportivi promova ţi de la 
grupa de încep ători sau, dup ă caz, selec ţiona ţi;
    e) îndeplinirea obiectivelor de performan ţă stabilite de conducerea unit ăţii 
de înv ăţământ.
    5. Participarea în competi ţii
    Componen ţii grupei de avansa ţi vor participa la competi ţii sportive organizate 
la nivel jude ţean, regional/zonal şi na ţional.
    6. Evaluarea nivelului de preg ătire
    Verificarea şi aprecierea nivelului de preg ătire a elevilor se realizeaz ă 
prin:
    a) sus ţinerea probelor de control stabilite pentru discipl ina sportiv ă 
practicat ă, cu predilec ţie a celor care se adreseaz ă promov ării în grupa de 
performan ţă;
    b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive ob ţinute la competi ţiile la 
care sportivii au participat.
    C. Grupa de performan ţă
    1. Constituirea şi organizarea grupei
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    Grupa de performan ţă se constituie, de regul ă, din sportivii promova ţi de la 
grupa/grupele de avansa ţi şi care îndeplinesc cerin ţele particip ării în 
competi ţiile de nivel na ţional.
    Num ărul de elevi în grup ă este prev ăzut în anexa nr. 4 la regulament.
    2. Volumul de instruire
    Volumul de instruire a elevilor din grupa de pe rforman ţă se stabile şte în 
func ţie de specificul disciplinei sportive, de perspecti va elevilor selec ţiona ţi 
şi de solu ţiile adoptate pentru constituirea normei didactice.  În acest sens, 
grupa de performan ţă poate fi normat ă cu 12-14-16-18 ore de instruire pe 
săpt ămână.
    Grupele de performan ţă normate cu 16-18 ore de instruire pe s ăpt ămână pot 
func ţiona numai dac ă îndeplinesc, cumulativ, condi ţiile prev ăzute în anexa nr. 4 
la regulament.
    3. Durata de instruire
    Men ţinerea elevilor în grupele de performan ţă se face pân ă la absolvirea 
ciclului superior al înv ăţământului liceal sau, dup ă caz, pân ă la sfâr şitul 
vârstei de juniorat.
    4. Obiectivele procesului de instruire
    a) adaptarea procesului de instruire la cerin ţelor activit ăţii sportive de 
performan ţă;
    b) formarea competen ţelor stabilite în programa şcolar ă pentru disciplina 
sportiv ă practicat ă;
    c) îndeplinirea obiectivelor de performan ţă stabilite de conducerea unit ăţii 
de înv ăţământ;
    d) promovarea de sportivi în centrele na ţionale de excelen ţă, în loturile 
naţionale şi, dup ă caz, în sec ţiile cluburilor de seniori.
    5. Participarea la competi ţii
    Sportivii din grupa de performan ţă particip ă la:
    a) competi ţii de nivel regional şi na ţional;
    b) competi ţii amicale de nivel interna ţional organizate de unitatea sportiv ă 
şcolar ă;
    c) competi ţii oficiale de nivel interna ţional organizate de federa ţiile 
sportive.
    6. Evaluarea nivelului de preg ătire
    Verificarea şi aprecierea nivelului de preg ătire a elevilor se realizeaz ă 
prin:
    a) sus ţinerea probelor de control stabilite pentru discipl ina sportiv ă 
practicat ă;
    b) analiza şi interpretarea rezultatelor sportive ob ţinute la competi ţiile la 
care sportivii au participat;
    c) num ărul sportivilor promova ţi în centrele na ţionale de excelen ţă, în 
loturile na ţionale şi, dup ă caz, în sec ţiile cluburilor de seniori.

    ANEXA 2
    la regulament

*T*
    Unitatea de înv ăţământ: .........................
    Localitatea ........, jude ţul ..................,
    str. ........ nr. ..., telefon ....., fax ..... ..
    Num ăr de înregistrare: ......./data: ............

                                    BILAN ŢUL
                       activit ăţii unit ăţii de înv ăţământ
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                           Anul calendaristic ..... ..
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicatori statistici            Total/Club       T otal pe discipline sportive
                                    (nr.)                      (nr.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Elevi sportivi înscri şi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Elevi sportivi legitima ţi
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Elevi sportivi clasifica ţi (categoriile I, II ,III, mae ştri*)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Elevi sportivi care şi-au încheiat preg ătirea sportiv ă în
    club sportiv şcolar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. * Elevi sportivi transfera ţi la cluburi de seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. * Elevi sportivi selec ţiona ţi în loturile na ţionale (juniori,
    tineret, seniori)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. * Elevi sportivi cu dubl ă legitimare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. * Rezultate în competi ţii interna ţionale: europene, mondiale,
    olimpice (juniori, tineret, seniori)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. * Recorduri : cade ţi, juniori, tineret, seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. * Elevi sportivi campioni na ţionali: copii, juniori, tineret,
      seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Particip ări în campionatul na ţional: copii, juniori, tineret,
    seniori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. S ăli sportive/bazine de înot proprii: num ăr şi grad de uzur ă
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Terenuri sportive proprii: num ăr şi grad de uzur ă
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Mijloace de transport în comun proprii (func ţionale)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Inventarul aparaturii, instala ţiilor şi echipamentelor
    sportive
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Bugetul:                   Total: ............. .........:
    Cheltuieli de personal     Total: ............. .........:
    Cheltuieli materiale       Total: ............. .........:
    Venituri extrabugetare     a) de la bugetul de stat ............;
    Chirii baze sportive:      b) din venituri extr abugetare .......;
*ST*

    NOT Ă:
    La indicatorii cu asterisc se prezint ă liste nominale.
    Datele cuprinse în bilan ţ sunt extrase din eviden ţele federa ţiilor sportive şi 
din eviden ţele statistice şi contabile ale unit ăţii de înv ăţământ.

                 Director,              Contabil,
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             ...............          .............

    ANEXA 3
    la regulament

    MINISTERUL EDUCA ŢIEI, CERCET ĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    Unitatea de înv ăţământ: ..........
    Profesor/Antrenor: ...............
    Avizul medical: ..................
    Num ăr de înregistrare: ......./data: ......

                                                              Se aprob ă,
                                                              ----------
                                                               Director,
                                                              ...........

                               Domnule director,

    Subsemnatul, ........., elev la ........, local itatea ......, clasa ....., v ă 
rog s ă-mi aproba ţi înscrierea şi legitimarea ca elev sportiv la L.P.S. ......, 
disciplina ......, începând cu data de ...... .
    M ă angajez s ă respect toate obliga ţiile ce îmi revin conform prevederilor 
Regulamentului de organizare şi func ţionare a unit ăţilor de înv ăţământ cu program 
sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrul ui educa ţiei, cercet ării, 
tineretului şi sportului nr. 5.570/2011.

    DATE PERSONALE:

    [] Data na şterii (ziua, luna, anul) ......, localitatea ...... ., domiciliul 
........
    [] Certificat de na ştere/B.I./C.I.: seria ..... nr. ....., eliberat( ă) la data 
de ...... de c ătre ......

    Numele şi prenumele p ărin ţilor (sus ţin ătorilor legali):

    Tata: ..............,
    Mama: ...............
    Telefon acas ă: ......, serviciu: ......

    Semn ătura elevului      Semn ătura p ărintelui   Semn ătura profesorului
      ............          ....................      (antrenorului)
                                                    .....................

    Reconfirmarea înscrierii          Semn ătura profesorului (antrenorului)

    ANUL ...................                 ...... ........
    ANUL ...................                 ...... ........
    ANUL ...................                 ...... ........
    ANUL ...................                 ...... ........
    ANUL ...................                 ...... ........

    ANEXA 4
    la regulament
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*T*
*Font 8*
                      Planul de înv ăţământ şi normativele
                           de constituire a grupelo r

             - Unit ăţi de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar -

                            PLAN-CADRU DE PREG ĂTIRE

┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│      Grupa       │    Încep ători    │     Avansa ţi      │    Performan ţă   │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Nr. de ore        │      4-6-8       │     8-10-12       │   12-14-16-18    │
│săpt ămânal        │                  │                   │                  │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

                                   NORMATIVE
                   privind num ărul de elevi în grupe, vârsta
                  şi durata de preg ătire potrivit nivelurilor
                                  de instruire

┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────
───────────┐
│Nr. │                   │                       Nivelul de instruire               
│
│crt │Disciplina 
sportiv ă├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│   │                   │      ÎNCEP ĂTORI      │       AVANSA ŢI       │      
PERFORMANŢĂ     │
│   │                   
├─────┬──────┬─────────┼─────┬──────┬─────────┼─────┬──────┬─────────┤
│   │                   │Nr.  │Vârsta │Durata   │Nr.  │Vârsta │Durata   │Nr.  
│Vârsta │Durata   │
│   │                   │de   │optim ă│  de     │de   │optim ă│  de     │de   
│optim ă│  de     │
│   │                   │elevi │(ani) │menţinere │elevi │(ani) │menţinere │elevi │(ani) 
│menţinere │
│   │                   │în   │      │  în     │în   │      │  în     │în   │      
│  în     │
│   │                   │grup ă│      │preg ătire │grup ă│      │preg ătire │grup ă│      
│preg ătire │
│   │                   │     │      │(nr. ani) │     │      │(nr. ani) │     │      
│(nr. ani) │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼─────
─┼─────────┤
│ 0 │         1         │  2  │   3  │    4    │  5  │   6  │    7    │  8  │   9  
│   10    │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼─────
─┴─────────┤
│01. │ALPINISM/ESCALADĂ  │  12 │ 13-14 │    2-3  │  10 │ 15-17 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│02. │ATLETISM           │  12 │ 10-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
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├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤Menţi
nerea      │
│03. │BADMINTON          │  12 │  9-11 │    2-3  │  10 │ 12-16 │   2-3   │  8  
│elevilor în     │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤grupe
le de      │
│04. │BASCHET            │  16 │ 10-12 │    2-3  │  14 │ 13-15 │   2-3   │ 12  
│performan ţă se  │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤face 
până la    │
│05. │BASEBALL           │  20 │ 10-12 │    2-3  │  18 │ 13-15 │   2-3   │ 16  
│absolvirea      │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤ciclu
lui        │
│06. │BOX                │  12 │ 13-14 │    2-3  │  10 │ 15-17 │   2-3   │  8  
│superior al     │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤înv ăţ
ământului  │
│07. │CANOTAJ            │  12 │ 13-14 │    2-3  │  10 │ 15-17 │   2-3   │  8  
│liceal sau,     │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤după 
caz,       │
│08. │CICLISM            │  12 │ 13-14 │    2-3  │  10 │ 15-17 │   2-3   │  8  │până 
la         │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤sfâr ş
itul       │
│09. │CULTURISM          │  12 │ 13-14 │    2-3  │  10 │ 15-17 │   2-3   │  8  
│vârstei de      │
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤junio
rat.       │
│10. │DANS SPORTIV       │  16 │  7-9 │    2-3  │  12 │ 10-14 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│11. │FOTBAL             │  22 │  7-12 │    2-3  │  20 │ 13-15 │   2-3   │ 18  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│12. │GIMNASTICĂ         │     │      │         │     │      │         │     │      
│
│   │ARTISTIC Ă FEMININ Ă │  12 │  6-9 │    2-3  │  10 │ 10-12 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│13. │GIMNASTICĂ         │     │      │         │     │      │         │     │      
│
│   │ARTISTIC Ă MASCULINĂ│  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│14. │GIMNASTICĂ RITMIC Ă │     │      │         │     │      │         │     │      
│
│   │SPORTIVĂ           │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
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│
│15. │GO                 │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-14 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│16. │HALTERE            │  12 │ 10-13 │    2-3  │  10 │ 14-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│17. │HANDBAL            │  18 │  8-10 │    3-4  │  16 │ 12-14 │   2-3   │ 14  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│18. │HOCHEI PE GHEAŢĂ   │  24 │  8-12 │    3-4  │  22 │ 13-16 │   2-3   │ 20  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│19. │HOCHEI PE IARB Ă    │  22 │  8-12 │    3-4  │  20 │ 13-16 │   2-3   │ 18  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│20. │ÎNOT               │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│21. │JUDO               │  12 │  7-10 │    2-3  │  10 │ 11-14 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│22. │KAIAC - CANOE      │  12 │ 12-14 │    2-3  │  10 │ 15-17 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│23. │KARATE             │  12 │  7-10 │    2-3  │  10 │ 11-14 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│24. │LUPTE GRECOROMANE  │  12 │ 10-13 │    2-3  │  10 │ 14-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│25. │LUPTE LIBERE       │  12 │  9-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│26. │OINĂ               │  20 │ 10-12 │    2-3  │  18 │ 13-15 │   2-3   │ 16  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│27. │ORIENTARE SPORTIVĂ │  12 │ 10-12 │    2-3  │  10 │ 13-15 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│28. │PATINAJ ARTISTIC   │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
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├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│29. │PATINAJ SINCRON    │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│30. │PATINAJ VITEZ Ă     │  12 │  8-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│31. │POLO PE APĂ        │  18 │  8-10 │    2-3  │  16 │ 11-14 │   2-3   │ 14  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│32. │RUGBY              │  22 │  8-12 │    3-4  │  20 │ 13-16 │   2-3   │ 18  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│33. │SANIE              │  10 │  9-12 │    3-4  │   8 │ 13-16 │   2-3   │  6  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│34. │SĂRITURI ÎN AP Ă    │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-13 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│35. │SCHI ALPIN         │  10 │  5-10 │    4-5  │   8 │ 11-14 │   3-4   │  6  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│36. │SCHI BIATLON       │  12 │  8-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│37. │SCHI - COMBINATA   │     │      │         │     │      │         │     │      
│
│   │NORDICĂ            │  12 │  8-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│38. │SCHI FOND          │  12 │  8-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│39. │SCHI ORIENTARE     │  12 │  8-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│40. │SCHI S ĂRITURI      │  10 │ 10-12 │    3-4  │   8 │ 13-16 │   2-3   │  6  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│41. │SCRIMĂ             │  12 │ 10-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
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│
│42. │SOFTBALL           │  20 │ 10-12 │    2-3  │  18 │ 13-15 │   2-3   │ 16  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│43. │SPORT AEROBIC      │     │      │         │     │      │         │     │      
│
│   │GIMNASTICĂ AEROBICĂ│   8 │  6-9 │    3-4  │   6 │ 10-13 │   2-3   │  4  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│44. │ŞAH                │  12 │  6-10 │    3-4  │  10 │ 11-14 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│45. │TAEKWONDO WTF      │  12 │  7-10 │    2-3  │  10 │ 11-14 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│46. │TENIS DE CÂMP      │   8 │   6-8 │     3   │   6 │  9-12 │   3-4   │  4  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│47. │TENIS DE MASĂ      │  12 │  8-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│48. │TIR CU ARCUL       │  12 │  8-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│49. │TIR PU ŞCĂ/PISTOL   │  12 │ 10-12 │    3-4  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│50. │VOLEI              │  16 │  8-12 │    3-4  │  14 │ 13-16 │   2-3   │ 12  │      
│
├───┼───────────────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼──────┼─────────┼─────┤      
│
│51. │YACHTING           │  12 │ 10-12 │    2-3  │  10 │ 13-16 │   2-3   │  8  │      
│
├───┴───────────────────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴─────
───────────┤
│NOTĂ:                                                                             
│
│Promovarea grupelor/elevilor de la un nivel de inst ruire la altul se realizeaz ă, 
de regul ă, │
│conform prevederilor planului de înv ăţământ. Elevii sportivi care dep ăşesc 
nivelul de       │
│instruire cerut trebuie s ă fie promova ţi în grupele de nivel superior.            
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────┘
*ST*
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                             PREVEDERI METODOLOGICE

    Stabilirea plajelor orare diferen ţiate pentru acela şi nivel de instruire sunt 
condi ţionate de:
    a) specificul disciplinelor sportive;
    b) posibilitatea constituirii "piramidei de per forman ţă" la nivelul fiec ărei 
catedre/discipline sportive;
    c) normarea cadrelor didactice în func ţie de momentul angaj ării în club şi 
calitatea activit ăţii desf ăşurate.
    Solu ţiile optime de încadrare/normare a profesorilor/ant renorilor, f ăr ă 
depăşirea num ărului de ore prev ăzut de legisla ţia în vigoare pentru instruirea 
practic ă (16-18 ore), sunt urm ătoarele:
    a) 2-3 grupe de încep ători;
    b) o grup ă de încep ători + o grup ă de avansa ţi;
    c) o grup ă de încep ători + o grup ă de performan ţă;
    d) o grup ă de înalt ă performan ţă.
    Grupele de performan ţă, normate cu 18 ore, se pot constitui şi func ţiona numai 
dac ă se îndeplinesc în mod cumulativ urm ătoarele condi ţii:
    a) 40% din efectivul grupei este selec ţionat în loturile na ţionale, conform 
comunic ării scrise primite de la federa ţia sportiv ă respectiv ă;
    b) to ţi componen ţii grupei sunt şcolariza ţi în aceea şi unitate de înv ăţământ, 
asigurându-li-se gratuit cazare, mas ă, asisten ţă medical ă şi sus ţin ătoare de 
efort;
    c) orarul şcolar este armonizat cu programul de antrenament;
    d) exist ă baz ă sportiv ă pentru realizarea întregului program de antrenamen t.

    ANEXA 5
    la regulament

    Unitatea de înv ăţământ: ......................
    Localitatea ........, jude ţul ...............,
    str. ....... nr. ...., telefon ......, fax .... .....
    Num ăr de înregistrare: ......./data: .........

                                                              Se aprob ă.
                                                              ----------
                                                              Director,
                                                             ...........
                                                                L.S.
                                                         Semn ătura profesorului
                                                              ..........

                                   ANGAJAMENT

    Subsemnatul, ......, posesor al C.I. seria ....  nr. ..., C.N.P. ....., 
eliberat ă de ...... la data de ....., având domiciliul stabi l în localitatea 
....., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. . .., ap. ..., telefon ...., 
jude ţul ......, în calitate de p ărinte (tutore legal) al sportivei (sportivului) 
......, legitima ţie nr. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ..., C .N.P. ......, 
eliberat ă de ..... la data de ......, certificat de na ştere nr. ..., eliberat de 
...... la data de ......, sportiv (sportiv ă) la grupa ......, disciplina sportiv ă 
......, a unit ăţii de înv ăţământ cu program sportiv suplimentar ...... din 
localitatea ......, str. ...... nr. ...., jude ţul ......
    Fa ţă de sus-numita unitate de înv ăţământ şi recunoscându-ne capacitatea legal ă 
pentru prezentul document, ne angaj ăm:
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    ● fiul meu/fiica mea, pe perioada cât este sportiv( ă) şi înc ă 2 ani 
competi ţionali dup ă terminarea perioadei de şcolarizare, va semna legitimarea 
pentru orice alt ă structur ă sportiv ă din afara sistemului preuniversitar, numai cu 
acordul scris al conducerii unit ăţii de înv ăţământ pentru care semn ăm acest 
angajament;
    ● nerespectând prevederea anterioar ă, ne oblig ăm, atât eu, cât şi fiul 
meu/fiica mea, s ă suport ăm contravaloarea tuturor cheltuielilor aferente 
preg ătirii sportive a fiului meu (fiicei mele), pe toat ă durata şcolariz ării 
sportive.
    Prezentul angajament a fost încheiat în 4 exemp lare, pentru: unitatea de 
înv ăţământ, profesor-antrenor, p ărinte (tutore legal), sportiv( ă).

                  Semn ătura                           Semn ătura
          p ărintelui (tutorelui legal)        sportivului (spor tivei)
           ........................          ...... .................

                                --------
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