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Proiect de DECIZIE

din octombrie 2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern al
Școlii de sport pentru copii și juniori Edineț

în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii Republicii Moldova nr. 436/2006 privind 
administrația publică locală; Legea nr. 330/1999 cu privire Ia cultura fizică și sport; 
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 31/2019 cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al școlilor sportive; examinînd demersul 
Școlii de sport pentru copii și juniori Edineț; având în vedere avizul comisiei de 
specialitate,

Consiliul municipal Edineț DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul intern al Școlii de sport pentru copii și juniori Edineț.

2. Administrația Școlii de sport pentru copii și juniori Edineț va ține cont de 
prevederile Regulamentului.

3. Sub răspunderea secretarului Consiliului municipal Edineț, dl. Morari Mircea, 
prezenta Decizie se publică în Registrul de Stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștința persoanelor cointeraste.

Coordonat

Inițiatorul proiectului

Autorul proiectului

C. Cojocari, primar de Edineț

M. Morari, sercetarCM

D. Gladiniuc, specialist-principal (jurist)
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Școala sportivă pentru copii 
și juniori Edineț

Единецкая детско-юношеская 
спортивная школа

DEMERS

Intervinem respectuos în adresa Dumneavoastră în conformitate cu Legea 

Republicii Moldova cu privire la cultura fizică și sport nr. 330 - XIV din 25.03.1999, 

în baza HG. Nr. 31 din 30.01.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Școlilor sportive și luînd în considerație schimbările 

survenite în legislație de a aproba la Ședința Consiliului mun. Edineț a 

Regulamentului Intern al Școlii de sport Edineț.

Anexă : Regulamentul pe 15 file, copia procesului-verbal al ședinței generale al ȘS Edineț 1 filă.

Cu respect

Director al Școlii de sport copii și juniori Edine Florea Ovidiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI EDINEȚ



APROBAT:
Primarul de Edineț

gntin Cojocari

APROBAT
Director al Șcplj i de sport Edineț 

"Xfvidiu Florea
'L-N^/a
N’Wn.. „

Proces-verbal № / din

REGULAMENT interior 
/Statutul/

Școlii de sport pentru copii și juniori Edineț

Prezentul Regulament interior (statut) este elaborat în conformitate cu:
Legea nr. 330 din 25.03.1999 „ Cu privire la cultura fizică și sport”,
Codul educației al Republicii Moldova nr 152/2014;
HG nr. 31 din 30.01.2019 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a școlilor sportive”.
Codul deontologic al profesorului antrenor, Ordinul MECC al RM nr. 773 din 

19.12.2014,
Codul de etică al cadrului Didactic, Codul muncii al Republicii Moldova.

I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Școala de sport pentru copii și junior Edineț / în continuare ȘS Edineț/ este o instituție 

de învățămînt extrașcolar publică, care, prin mijloacele educației fizice și sportului, 
contribuie la pregătirea rezervelor pentru loturile naționale la diverse ramuri de sport, la 
formarea personalităților multilateral și armonios dezvoltate și la educarea sportivilor de 
performanță, inclusiv din rîndurile persoanelor cu necesități speciale.

2. Mijloacele financiare ale ȘS Edineț sînt constituite din sursele bugetare, sursele 
fondatorului, donații, sponsorizări și alte surse, care nu contravin legislației Republicii 
Moldova.

3. ȘS Edineț este fondată în anul 1953 de către Asociația Sportivă Binevolă « 
Kolhoznicul». în anul 1991 este trecută la balanța Direcției învățămînt, tineret și sport al 
Consiliului raional Edineț, iar în 2003 prin dispoziția Președintelui raionului Edineț trecută 
la balanța Primăriei de Edineț.

4. în activitatea sa, ȘS Edineț se conduce de Constituția Republicii Moldova, decretele 
Președintelui Republicii Moldova, legile și hotărîrile Parlamentului, ordonanțele, hotărîrile 
și dispozițiile Guvernului, alte acte normative,

- Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului;
- Legii cu privire la cultura fizică și sport (nr. 330-XIV din 25.03.1999);



- Legii salarizării (nr.270 din 23.11.2018);
- Legii cu privire la filantropie și sponsorizare (nr. 1420 din 31.10.2002);
- Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2019 “Cu privire la Regulamentul 
școlilor sportive”;
- Hotărîrii Guvernului nr. 1552 din 04.12.2002 “Cu privire la aprobarea normelor 
privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă”, cu 
modificările și completările ulterioare;
- Hotărîrii Guvernului nr. 489 din 04.05.1998 “Despre aprobarea Regulamentului cu 
privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și/sau de 
sponsorizare”;
- Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 “Pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”;
- Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova nr. B/33 din 

24.01.2012 „Cu privire la obligațiile de serviciu ale angajaților din școlile sportive și actele 
obligatorii în activitatea acestora”, precum și de prezentul Regulament.

5. ȘS Edineț este persoană juridică, dispune de ștampilă.
6. Administrația ȘS Edineț elaborează propriul regulament de funcționare a instituției, 

aprobat de către fondator.
7. Administrația ȘS Edineț, în colaborare cu federațiile sportive de profil, avînd acordul 

fondatorului, în condițiile disponibilității resurselor financiare, poate stabili numărul 
necesar de secții de sport în raza localității unde este amplasată instituția (sat/comună, 
oraș/municipiu).

8. Direcțiile principale de activitate a ȘS Edineț sînt:
1) antrenarea unui număr maxim de copii;
2) sporirea capacității de efort a elevilor;
3) pregătirea sportivă integrală;
4) selectarea sportivilor pentru loturile naționale;
5) obținerea performanțelor la nivel național și internațional.
9. ȘS Edineț poate obține statut de „școală sportivă specializată”, dacă în instituție 

activează minimum 2 grupe de măiestrie sportivă, se practică ramurile de sport olimpice, 
sînt pregătiți sportivi premianți la campionatele europene, mondiale, competiții 
internaționale oficiale, inclusiv la probele de sport destinate persoanelor cu necesități 
speciale, se califică la Jocurile Olimpice și Paralimpice.

II. SCOPURILE DE BAZĂ, COMPLETAREA GRUPELOR, 
ETAPELE DE PREGĂTIRE MULTIANUALĂ

13. Școala sportivă are menirea de a antrena copiii, adolescenții, tinerii și seniorii în 
practicarea sistematică a culturii fizice și sportului, în formarea unui mod sănătos de viață, 
în dezvoltarea fizică, intelectuală și morală, atingerea nivelului de performanță în 
corespundere cu capacitățile acestora.

14. Școala sportivă oferă ajutor multilateral altor instituții extrașcolare și de învățămînt 
secundar general la organizarea activităților sportive de întremare în ramurile de sport 
practicate.

15. La pregătirea multianuală a sportivilor, desfășurată pe etape în grupele de începători, 
avansați, măiestrie sportivă, ȘS Edineț are următoarele sarcini:
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1) la etapa începători:
a) antrenarea unui număr maxim de copii și adolescenți în practicarea sistematică a 

sportului;
b) cultivarea calităților fizice, morale și a tăriei de caracter;
c) însușirea bazelor tehnicii în ramura de sport aleasă;
2) la etapa avansați:
a) sporirea nivelului de pregătire fizică și a rezultatelor sportive;
b) pregătirea sportivilor pentru îndeplinirea programului de instruire, de antrenamente și 

eforturi competiționale, necesare în obținerea performanțelor sportive;
3) la etapa măiestrie sportivă:
a) antrenarea unui număr optim de sportivi, care au obținut rezultate înalte și stabile la 

proba de sport practicată;
b) pregătirea sportivilor pentru loturile naționale ale Republicii Moldova;
16. în ȘS Edineț se practică ramurile de sport recunoscute de către autoritatea publică 

centrală de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului, în conformitate cu legislația.
17. Numărul de secții la ramurile de sport, grupele de instruire, norma didactică 

săptămînală a antrenorilor sînt stabilite de către administrația ȘS Edineț și aprobate de către 
fondator prin planul de complectare a grupelor de studii, Schema de încadrare pentru anul 
de studii și lista de tarificare.

18. înmatricularea copiilor în ȘS Edineț se efectuează la cererea părinților, în baza 
certificatului medical eliberat de medicul de familie și în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament.

19. Vîrsta minimă care permite înmatricularea copiilor în școlile sportive depinde de 
specificul ramurii de sport și este prevăzută în anexa nr.lai Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 
30 ianuarie 2019 “Cu privire la Regulamentul școlilor sportive”;.

20. La etapa începători, ȘS Edineț asigură înmatricularea copiilor dotați pentru a 
practica sportul, care locuiesc în raza școlii și care nu au contraindicații medicale.

21. La etapa avansați se înmatriculează sportivii care au o stare de sănătate bună, fapt 
confirmat de certificatul eliberat de instituția medicală specializată, iar în lipsa acestuia - de 
către medicul de familie, și care au frecventat cel puțin 2 ani etapa începători, cu condiția 
îndeplinirii programului de pregătire fizică generală și specială. Totodată, primul an de 
instruire la etapa începători se consideră an deplin, indiferent de data înmatriculării.

22. înmatricularea persoanelor cu necesități speciale în ȘS Edineț se efectuează în baza 
cererii părinților sau a sportivilor în cazul atingerii vîrstei de 18 ani, conform certificatului 
medical eliberat de către medicul de familie sau de instituția medicală specializată.

23. Structura procesului de antrenament în ȘS Edineț, cu indicarea etapelor de pregătire, 
nivelului de instruire, normei didactice săptămînale și a numărului de sportivi în grupe, este 
prevăzută în anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2019 “Cu privire la 
Regulamentul școlilor sportive”; .

24. Numărul de ore prevăzut pentru o grupă nu poate fi divizat la mai mulți antrenori, cu 
excepția grupelor de avansați.

25. Numărul minim de sportivi în grupele de instruire variază în funcție de nivelul de 
pregătire și este indicat în anexa 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2019 “Cu 
privire la Regulamentul școlilor sportive”; . în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi 
majorat cu 3-5 persoane, în conformitate cu specificul probei de sport.
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26. Sportivii care nu au îndeplinit cerințele programului de instruire la etapa începători 
și nu corespund vîrstei respective, dar dau dovadă de abilități deosebite, pot fi înmatriculați 
la etapa avansați ca urmare a susținerii testelor de aptitudini.

27. Sportivii care nu au îndeplinit cerințele de promovare pot fi lăsați repetat în grupa 
aceluiași an de instruire (însă numai o singură dată pentru fiecare an de instruire).

28. Diferența de vîrstă a sportivilor în grupele de începători și avansați nu poate depăși 3 
ani.

29. Sportivii din grupele de avansați nu pot depăși vîrsta de 21 de ani, cu excepția 
persoanelor cu necesități speciale și a sportivilor premianți la campionatele naționale și 
competițiile internaționale oficiale, desfășurate de federațiile sportive de profil.

30. Absolvenți ai școlilor sportive se consideră sportivii care au îndeplinit cerințele 
programului de instruire pentru etapa avansați.

31. La toate etapele de instruire sportivii se înmatriculează în baza certificatului eliberat 
de o instituție medicală specializată, în conformitate cu regimul de instruire și rezultatele 
sportive.

32. Grupele de măiestrie sportivă, în primul an de instruire, se completează din membrii 
lotului național (juniori, tineret, seniori), care s-au clasat în ultimii doi ani pe locurile 
indicate în tabelul 2 din anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2019 “Cu 
privire la Regulamentul școlilor sportive”;.

34. Regimul de instruire la probele destinate persoanelor cu necesități speciale și 
sporturile paralimpice este prevăzut în anexa nr. 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 30 
ianuarie 2019 “Cu privire la Regulamentul școlilor sportive”; .

35. Regimul de instruire la etapele începători, avansați, măiestrie sportivă este specificat 
în anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2019 “Cu privire la 
Regulamentul școlilor sportive”;.

36. Formarea și aprobarea grupelor de măiestrie sportivă și măiestrie sportivă 
superioară, aprobarea listelor acestora se efectuează de către autoritatea centrală de 
specialitate. Vîrsta sportivilor incluși în grupele de măiestrie sportivă nu poate fi mai mare 
de 25 de ani, excepție fiind probele de sport destinate persoanelor cu necesități speciale și 
sportivilor paralimpici.

37. Indicii principali de activitate ai ȘS Edineț sînt: datele despre starea sănătății și 
pregătirea sportivilor, a căror evidență se ține anual (testele de pregătire fizică generală și 
pregătire fizică specială, investigațiile medicale), păstrarea contingentului în proporție de 
minimum 70 la sută, rezultatele obținute și realizarea curriculumurile de instruire.

38. Promovarea sportivilor la nivelul de pregătire se efectuează în baza testelor de 
pregătire fizică generală și testelor specifice ramurii de sport practicate, elaborate de 
instituțiile sportive și aprobate de către directorul acestora. Testele se susțin de 2 ori pe an, 
la jumătatea anului de instruire și la sfirșit de an.

39. La etapele de pregătire multianuală, criteriile de apreciere a activității școlilor 
sportive sînt:

1) la etapa începători:
a) frecventarea de către elevi a lecțiilor de antrenament și păstrarea contingentului 

grupei;
b) dinamica nivelului de pregătire fizică;
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c) nivelul însușirii bazelor tehnice ale ramurilor de sport, igiena și autocontrolul asupra 
organismului;

2) la etapa avansați:
a) nivelul dezvoltării fizice;
b) dinamica nivelului de pregătire fizică generală și specială, în funcție de capacitățile 

individuale ale sportivilor;
c) nivelul însușirii volumului de efort la antrenamente;
d) nivelul însușirii compartimentului teoretic și practic din curriculumurile de instruire;
3) la etapa măiestrie sportivă:
a) nivelul dezvoltării fizice și starea funcțională;
b) îndeplinirea volumului de efort la antrenamente și competiții, care este prevăzut de 

planul individual de pregătire;
c) dinamica rezultatelor tehnice și sportive;
d) nivelul de pregătire a sportivilor din lotul național al Republicii Moldova;

III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE
ÎN ȘS EDINEȚ

40. Anul de instruire în ȘS Edineț începe la 1 septembrie. Componența grupelor 
sportive se aprobă prin ordin al directorului școlii sportive.

41. Termenul de completare a grupelor de instruire este de 30 de zile.
42. Procesul de instruire și antrenament se efectuează în baza curriculumurilor pentru 

fiecare disciplină sportivă, aprobate de autoritatea publică centrală de specialitate în 
domeniul culturii fizice și sportului.

43. Prezența elevilor înmatriculați în ȘS Edineț la procesul de instruire și antrenament 
este obligatorie.

44. Taberele de întremare a sănătății sportivilor se organizează în perioada vacanțelor, 
în vederea asigurării continue a procesului de instruire și antrenament. Sub conducerea unui 
antrenor urmează a fi instruiți nu mai puțin de 16 sportivi în zona urbană și nu mai puțin de 
14 - în zona rurală.

45. Avînd acordul fondatorului și consimțămîntul părinților, ȘS Edineț poate să 
organizeze în instituțiile de învățămînt clase specializate pe ramuri de sport cu ziua 
prelungită de studii, cu condiția asigurării elevilor cu hrană.

46. Programul de funcționare a claselor specializate , precum și cheltuielile de 
întreținere sînt elaborate și aprobate de administrația ȘS Edineț în comun cu administrația 
instituției de învățămînt secundar general și coordonate cu fondatorul.

47. Procesul de instruire în clasele specializate se efectuează în corespundere cu regimul 
de instruire pe ramurile de sport și norma didactică prevăzute în tabelul 1 din anexa nr.2.

48. Formele principale de desfășurare a procesului de instruire sînt:
1) în grup (inclusiv partea teoretică a programului);
2) instruire conform planurilor individuale, obligatorii în grupele de măiestrie sportivă și 

măiestrie sportivă superioară;
3) remedii medicale de recuperare;
4) cantonamente;
5) participare în taberele sportive și de reabilitare;
6) practică în calitate de instructor și arbitru la competiții sportive și meciuri amicale.
49. Durata antrenamentului nu poate depăși:
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1) la etapa începători - 2 ore academice;
2) la etapa avansați - 3 ore academice;
3) la etapa măiestrie sportivă - 4 ore academice, cu condiția desfășurării a 2 

antrenamente pe zi, în funcție de ramura de sport;
4) la etapa măiestrie sportivă superioară - 6 ore academice, cu condiția desfășurării a 2 

antrenamente pe zi la toate ramurile de sport.
50. Norma didactică săptămînală a coregrafului corespunde normei didactice a 

antrenorului.
51. Se permite angajarea antrenorilor de acrobație și de alte specialități pentru ramurile 

de sport care necesită o pregătire complexă a sportivilor (lupte, judo, gimnastică, hipism, 
fotbal, pentatlon modern).

52. Transferul elevilor dintr-o școala sportivă în alta se efectuează în baza actelor 
administrative ale ambelor instituții (ordin de transfer/ordin de înmatriculare), cu anexarea 
următoarelor acte:

1) cererea sportivului;
2) acordul antrenorilor;
3) acordul părinților pentru sportivii de pînă la 18 ani;
4) acordul conducătorilor ambelor instituții cu mențiunea privind prioritatea primului 

antrenor în cazul în care sportivul face parte din lotul național la proba de sport practicată.
IV. ADMINISTRAREA ȘCOLILOR SPORTIVE

53. ȘS Edineț este condusă de către un director numit în funcție pe bază de concurs de 
către fondator și eliberat din funcție, potrivit legislației. Directorul dirijează activitatea ȘS 
Edineț, conform principiilor conducerii unice și colegiale. Directorul poartă răspundere 
pentru organizarea procesului de instruire, educație, a activității administrative și angajează 
salariații în conformitate cu legislația.

54. Directorul numește, pe bază de concurs, directorul adjunct responsabil de instruire și 
educație.

55. Directorul și directorul adjunct au dreptul la activitate didactică în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

56. Cadrele didactice sînt angajate în baza actelor care confirmă studiile de specialitate 
în domeniul culturii fizice și sportului.

57. Atestarea cadrelor didactice și a celor manageriale se efectuează conform 
Regulamentului de atestare, aprobat de autoritatea publică centrală de specialitate.

58. Statele de personal ale școlilor sportive se elaborează în conformitate cu legislația și 
se aprobă de către fondator.

59. In cadrul școlii sportive se constituie consiliul pedagogic care este organul suprem 
de conducere al școlii, iar în componența lui sînt incluși directorul (președintele consiliului 
pedagogic), directorul adjunct, antrenorii-instructori, antrenorii, reprezentanții comitetului 
părintesc și ai sportivilor. / nouă la număr/

60. Consiliul antrenorilor se constituie din membrii administrației școlii sportive și din 
antrenori. / șapte la număr./, Consiliul de etică / 5 la număr/, Comisia de evaluare internă și 
atestare / 7 la număr/.

61. Consiliul pedagogic și cel al antrenorilor activează în baza unui regulament-tip 
aprobat de autoritatea publică centrală de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului.
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62. Consiliul pedagogic se întrunește de cel puțin 4 ori pe an, iar cel al antrenorilor își 
desfășoară ședințele lunar.

V. DIRECȚIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE 
ALE ȘCOLILOR SPORTIVE

63. Direcțiile principale de activitate ale școlii sportive se aprobă de către consiliul 
pedagogic. Conducerea școlii efectuează controlul asupra realizării curriculumului și 
eficacității procesului de instruire, creează condiții pentru sporirea măiestriei profesionale a 
antrenorilor.

64. Antrenorii realizează selectarea și orientarea sportivă a copiilor și adolescenților cu 
abilități motrice necesare pentru perfecționarea sportivă continuă; asigură pregătirea fizică 
generală, teoretică, moral-volitivă, tehnică și sportivă a elevilor, fortificarea și protecția 
sănătății lor în cadrul antrenamentelor, cantonementelor; efectuează sistematic evidența, 
analiza, generalizarea activității de muncă; ține registrul de evidență a frecvenței și 
rezultatelor elevilor; elaborează proiectele de lungă durată pentru activitatea grupei sportive 
și raportul anual de activitate.

65. Sportivii îmbină în mod armonios antrenamentele cu studiile, frecventează cu 
regularitate antrenamentele, respectînd ordinea și disciplina; participă la activitățile 
desfășurate în cadrul școlii și la competițiile sportive; respectă cu strictețe recomandările 
medicului și cerințele față de securitatea muncii.

66. Pe parcursul perioadei de instruire și al participării la competiții, elevii înmatriculați 
folosesc gratuit baza sportivă, inventarul și utilajul școlii.

67. După finalizarea etapei de instruire avansați, sportivii beneficiază de certificat 
conform modelului stabilit de administrația școlii în coordonare cu fondatorul.

VI. SALARIZAREA ÎN CADRUL ȘCOLILOR SPORTIVE
68. Categoriile de salarizare a angajaților ȘS Edineț se stabilesc prin lista de tarifare 

aprobată de către director, Direcția Educație și Primăria de Edineț, în conformitate cu Legea 
nr. 270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

69. Pe parcursul anului de studii modificările la salariu se efectuează prin ordin și se 
includ în lista de tarifare. Salariul stabilit în lista de tarifare pentru angajații de bază se 
achită lunar, indiferent de numărul de zile lucrătoare în lună, iar pentru cadrele didactice ce 
desfășoară activitatea prin cumul în baza registrelor de evidență a orelor desfășurate.

70. In caz de delegare a antrenorului cu elevii în tabere sportive, la competiții sau 
cantonamente, retribuirea muncii se efectuează în baza ordinului directorului, în 
conformitate cu actele normative.

VIL CONTROLUL MEDICAL AL SPORTIVILOR
71. Cadrele didactice anual, în mod obligatoriu, sînt supuse unui examen medical.
72. Controlul medical al sportivilor se efectuează:
1) la etapa începători - de către medicul școlii sportive, iar în lipsa acestuia - de către 

medicul de familie;
2) începînd cu etapa avansați - de instituția medicală specializată, iar în lipsa acesteia - 

de medicul de familie sau medicul școlii.
73. Medicul școlii sportive efectuează controlul medical pe parcursul instruirii, 

cantonamentelor și competițiilor.
74. Sportivii nu suportă cheltuielile pentru controlul medical efectuat.

VIII. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANȚARE■» 4
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ALE ȘCOLILOR SPORTIVE
75. Patrimoniul ȘS Edineț include edificiile sportive și de întremare, alte încăperi cu 

aceeași destinație, echipamentul și utilajul sportiv special, precum și alte bunuri necesare 
pentru asigurarea funcționalității acesteia.

76. Fondatorul asigură crearea și dezvoltarea patrimoniului, folosind veniturile 
acumulate din prestarea serviciilor sau desfășurarea, contra plată, a altor activități, conform 
legislației.

77. ȘS Edineț se finanțează din mijloacele bugetului de stat, al fondatorului, din 
venituri obținute de la efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor contra plată , donații, 
sponsorizări și alte mijloace bănești intrate legal în posesia instituției.

78. Serviciile contra plată pot fi prestate conform legislației, în afara timpului activității 
de bază a ȘS Edineț. Veniturile obținute ca urmare a prestării serviciilor contra plată se 
utilizează conform legislației.

IX. SUPRAVEGHEREA ȘI CONTROLUL 
ACTIVITĂȚII ȘCOLII SPORTIVE

79. Autoritățile administrației publice efectuează supravegherea și controlul activității 
ȘS Edineț în care exercită calitatea de fondator.

80. Autoritatea centrală de specialitate în domeniul culturii fizice și sportului 
monitorizează activitatea metodică, realizarea curriculumurilor la probele de sport 
practicate și coordonează atestarea cadrelor didactice în ȘS Edineț.

81. Autoritățile administrației publice de nivelul al doilea coordonează activitatea 
metodică, atestarea cadrelor didactice și realizarea curriculumurilor la probele de sport 
practicate în ȘS Edineț din teritoriul administrat.

82. Activitatea ȘS Edineț încetează în baza deciziei autorității administrației publice 
care exercită funcția de fondator.

X Obligațiile de serviciu ale angajaților

Directorul școlii are următoarele obligații de serviciu:
■ asigură elaborarea planului de dezvoltare a școlii prin stabilirea politicii și 
direcțiilor de obținere a rezultatelor de performanță;
“ aprobă Statutul de activitate a instituției,
■ aprobă Planul de activitate a școlii;
■ aprobă Regulamentul de ordine interioară;
■ aprobă orarul de desfășurare a procesului instructiv-educativ, planurile consiliului 
pedagogic și consiliului/colegiului de antrenori, calendarului acțiunilor sportive;
■ aprobă planurile anuale ale antrenorilor;
■ aprobă graficul concediilor de odihnă pentru angajați;
“ asigură angajarea și concedierea cadrelor didactice și a personalului auxiliar 
conform Codului Muncii;
■ aprobă obligațiile funcției directorului adjunct (pentru instruire și administrativ), a 
metodiștilor, profesorilor-antrenori și ale personalului auxiliar;
■ asigură condiții necesare pentru desfășurarea calitativă a procesului instructiv- 
educativ;
■ monitorizează activitatea de formare continuă a antrenorilor;
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■ creează condiții necesare pentru atestarea cadrelor didactice și continua 
perfecționare a măiestriei profesionale a acestora;
■ asigură gestionarea corectă a mijloacelor financiare și a patrimoniului școlii 
conform legislației în vigoare;
■ asigură completarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, precum și utilizarea 
acesteia conform destinației;
■ asigură participarea școlii la activitățile sportive, organizate de autoritățile 
administrației publice centrale;
■ asigură desfășurarea competițiilor interne pe ramuri de sport;
■ asigură participarea sportivilor școlii la competițiile locale, naționale și 
internaționale;
■ asigură completarea grupelor valorice în conformitate cu actele normative în 
vigoare;
■ exercită funcția de președinte al Consiliului pedagogic cu drept decizional, în fața 
căruia prezintă rapoarte semestriale și anuale. Directorul, în termen de 3 zile, este 
obligat să informeze fondatorul despre hotărârile Consiliului pedagogic care 
contravin legislației în vigoare, sistând aplicarea acestora.
“ prezintă fondatorului propuneri argumentate privind stimularea antrenorilor 
(acordarea primelor, titlurilor onorifice, distincțiilor de stat etc.).
în realizarea funcției de conducere, directorul are următoarele responsabilități:
■ asigură exercitarea obligațiilor de serviciu în strictă conformitate cu legislația în 
vigoare, precum și cu cerințele Regulamentului de ordine interioară al școlii;
■ asigură organizarea rațională a activității cadrelor didactice, precum și a 
personalului auxiliar;
■ asigură calitatea și veridicitatea informațiilor în baza cărora se adoptă decizii;
“ asigură condiții necesare pentru protecția muncii, securitatea vieții sportivilor;
■ asigură un climat optim pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, 
precum și a acțiunilor sportive;
" răspunde de elaborarea raportului anual general privind starea și calitatea 
procesului instructiv-educativ care se prezintă la ședința consiliului pedagogic;
■ asigură îndrumarea și controlul asupra activității angajați lor școlii;
“ aprobă vizitarea școlii și asistarea la procesul de instruire a persoanelor din afară 
instituției;
“ asigură respectarea condițiilor și exigențelor privind normele de igienă, securitate 
și protecție a muncii, protecție civilă și prevenire a incendiilor în școală (la începutul 
fiecărui an școlar, în comun cu cadrele didactice și personalul auxiliar, întocmesc 
procesul-verbal prin care se confirmă posibilitatea folosirii inventarului sportiv în 
timpul desfășurării procesului instructiv și de antrenament;
■ organizează lunar, împreună cu directorul adjunct sau metodistul 3-4 asistențe la 
procesul instructiv, astfel ca fiecare antrenor să fie asistat de cel puțin o dată pe 
semestru;
■ completează portofoliul pentru conferirea/confirmarea gradului didactic;
■ se prezintă la serviciu în vestimentație decentă, dă dovadă de respect și considerație 
în relațiile cu elevii și părinții acestora, cu angajații școlii și reprezentanții 
autorităților publice;
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■ reprezintă școala în relațiile cu persoane fizice și juridice în limitele competențelor 
prevăzute de lege;
■ asigură o conlucrare eficientă cu federațiile și cluburile sportive de profil;
■ manifestă loialitate, credibilitate și responsabilitate în luarea deciziilor;
■ raportează și prezintă informații despre activitatea școlii către Direcția Educație și 
fondatorului.
Cerințe de calificare: studii superioare de specialitate și vechime în specialitate de cel 
puțin 5 ani.

Directorul adjunct pentru instruire și educație este angajat în post prin concurs și 
eliberat de către directorul școlii.
Directorul adjunct pentru educație și insruire are următoarele obligații:

■ elaborează planul de activitate a școlii;
■ elaborează planul de activitate a consiliului pedagogic;
■ elaborează calendarul acțiunilor sportive;
■ elaborează planul de dezvoltare a școlii pentru perioada ciclului olimpic;
" instituie comisia de evaluare a activității didactice a profesorilor-antrenori în 
scopul conferirii/confirmării gradelor didactice;
■ păstrează portofoliile de atestare a corpului profesoral-didactic;
■ planul de perfecționare a cadrelor didactice;
■ realizează planificarea curentă și de perspectivă a activității instructiv-educative;
■ este responsabil de completarea schemei de încadrare, selectarea și instruirea 
angajaților;
■ completează portofoliul pentru conferirea/con firmarea gradului didactic;
■ asigură desfășurarea acțiunilor sportive interne;
■ întreprinde acțiuni pentru perfecționarea metodelor de instruire și antrenament al 
sportivilor;
■ promovează modul sănătos de viață, practicarea educației fizice și sportului;
■ planifică și asigură frecventarea de către profesorii-antrenori a cursurilor de 
perfecționare;
■ asistă la procesul de instruire;
■ organizează seminare pentru cadrele didactice pe ramuri de sport;
■ asigură cadrele didactice cu literatură metodică de profil;
■ organizează seminare privind cunoașterea de către profesorii-antrenori și sportivi a 
tehnicii securității;
■ asigură participarea elevilor și a cadrelor didactice la competițiile sportive și 
acțiunile cultural-sportive organizate de autoritatea publică centrală de specialitate 
sau alte instituții din domeniu;
■ completează raportul statistic anual „Activitatea școlilor sportive” (nr. 5-șs).
In activitatea sa, directorul adjunct pentru activitatea didactică exercită funcția de 
control asupra:
■ procesului de instruire și antrenament (îndeplinirea de către sportivi a cerințelor 
programelor de studii, calității cunoștințelor, abilităților și deprinderilor, nivelului de 
dezvoltare fizică);
■ îndeplinirii de către profesorii-antrenori a cerințelor programelor de studii;
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■ organizării controlului medical;
■ susținerii normativelor de control;
■ frecvenței elevilor la orele de instruire și antrenament;
■ organizării atestării cadrelor didactice;
■ desfășurării lecțiilor-model în școală;
■ completării grupelor de instruire;
■ îndeplinirii cerințelor igienico-sanitare și a tehnicii securității;
■ desfășurării ședințelor consiliului pedagogic si ale consiliului de antrenori;
Cerințe de calificare: studii superioare de specialitate și vechime în domeniul 
educației fizice și sportului de cel puțin 5 ani.

Instructorul-metodist este angajat în funcție conform prevederilor legislației în 
vigoare și are următoarele obligații:
n organizează activitatea de dotare științifico-metodică a procesului instructiv- 
educativ și de antrenament;
■ elaborează planul de activitate metodică a școlii;
■ elaborează materiale didactice pentru antrenori;
■ acordă consultații și ajutor practic antrenorilor;
■ împreună cu antrenorii, stabilesc forme, metode și mijloace de instruire pentru 
obținerea rezultatelor de performanță;
“ analizează nivelul de instruire al sportivilor;
■ promovează noi tehnologii și metode avansate de pregătire a sportivilor de 
performanță;
■ organizează seminare, instruiri metodice, mese rotunde cu profesorii-antrenori 
privind perfecționarea măiestriei profesionale a acestora;
" organizează activități de orientare sportivă a elevilor;
“ împreună cu directorul-adjunct, organizează perfecționarea periodică a antrenorilor 
privind acordarea gradelor didactice;
■ prezintă informații privind evaluarea procesului de instruire și aplicarea de către 
antrenori a metodelor și tehnologiilor avansate;
■ de comun acord cu administrația școlii elaborează planul de activitate a școlii și a 
consiliului pedagogic;
■ prezintă dări de seamă la consiliul pedagogic;
■ completează portofoliul pentru conferirea/confirmarea gradului didactic;
■ participă la completarea raportului statistic anual „Activitatea școlilor sportive” (nr.
5-șs).

Cerințe de calificare: studii superioare de specialitate și vechime în domeniul 
educației fizice și sportului de cel puțin 3 ani.

Antrenorul este angajat în funcție conform prevederilor legislației în vigoare și are 
următoarele obligații:
■ elaborează planuri și proiecte didactice zilnice, lunare, trimestriale și 
anuale/ciclice, inclusiv pentru grupele valorice;
■ desfășoară procesul instructiv-educativ în conformitate cu orarul aprobat;
■ selectează copii cu aptitudini sportive deosebite pentru completarea grupelor;
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■ promovează sportivii de perspectivă și îi orientează spre obținerea rezultatelor de 
performanță;
" completează citeț și în mod regulat registrul grupelor și documentația necesară;
■ asigură perfecționarea fizică, teoretică, tehnică și moral-volitivă a sportivilor;
0 respectă gradarea judicioasă a efortului fizic după principiile pedagogice, cu 
aplicarea regulilor de la ușor la greu, de la cunoscut la necunoscut;
0 instruiește elevii asupra modului de folosire a bazei sportive și a inventarului;
0 pînă la începerea antrenamentelor, verifică minuțios starea de funcționare a 
utilajului și a aparatelor sportive;
■ asigură protecția sănătății, respectarea cerințelor tehnicii securității de către sportivi 
atât în cadrul procesului instructiv-educativ, cantonamente, competiții sportive, 
precum și în cadrul acțiunilor cultural-sportive;
■ poartă responsabilitatea personală pentru viața și sănătatea sportivilor pe perioada 
desfășurării acțiunilor sportive, inclusiv în timpul deplasărilor la competiții și 
cantonamente;
■ elaborează rapoarte generale privind activitatea instituției;
■ aplică cele mai eficiente metode de pregătire a sportivilor și de întremare a sănătății 
acestora;
■ completează dosarele și fișele personale ale elevilor;
■ ține evidența performanțelor sportive pe grupe valorice;
■ ține evidența frecvenței zilnice a elevilor la orele de instruire și antrenament;
■ își perfecționează măiestria profesională în cadrul zilelor metodice, studiind 
literatura de profil în biblioteci;
■ participă activ, inclusiv ca formator, la seminare, mese rotunde, conferințe 
științifice;
■ frecventează cursuri de perfecționare a măiestriei profesionale;
■ completează portofoliul pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice;
0 dă dovadă de respect și considerație în relațiile cu elevii și părinții acestora;
■ în caz de necesitate, sesizează administrația școlii privind aspectele ce afectează 
demnitatea și integritatea fizică a elevilor;
■ este responsabil de respectarea cerințelor tehnicii securității în procesul instructiv- 
educativ și competițional.

Cerințe de calificare: studii superioare sau medii de specialitate în domeniul 
educației fizice și sportului, studii pedagogice și cursuri de calificare respective în caz 
de lipsă a cadrelor didactice la secțiile deja formate și prezente.

Medicul (personalul medica!) este angajat în funcție conform prevederilor legislației 
în vigoare și are următoarele obligații:
■ controlează starea sanitară a încăperilor, sălilor sportive, inventarului sportiv din 
instituție;
■ împreună cu profesorii-antrenori pregătește sportivii pentru examenul medical și 
asistă acest proces;
■ îndeplinește întocmai prescripțiile și recomandările examinării medicale;
■ controlează respectarea măsurilor de profilaxie a traumatismelor;
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■ asigură procurarea medicamentelor, preparatelor bactericide, mijloacelor de 
dezinfectare și a altor materiale necesare în activitate;
■ promovează cunoștințele medico-sanitare în rîndul cadrelor didactice, elevilor și 
părinților;
■ desfășoară lecții de educație și promovare a modului sănătos de viață, privind rolul 
exercițiilor fizice și a sportului în viața omului, a regimului zilei, a alimentației 
corecte, precum și influența negativă a alcoolului, tutunului și drogurilor;
■ asigură asistența medicală la orele de antrenament și la competiții;
■ prezintă dări de seamă, note informative în fața consiliului pedagogic al școlii;
■ frecventează sistematic cursurile de perfecționare profesională.

Cerințe de calificare: studii superioare sau medii de specialitate.

Șeful bazei sportive, responsabil de problemele gospodăriei este angajat în funcție 
conform prevederilor legislației în vigoare și are următoarele obligații:
■ rezolvă, în coordonare cu administrația școlii sportive, toate problemele ce revin 
sectorului administrâtiv-gospodăresc;
■ asigură menținerea, dezvoltarea și completarea bazei tehnico-materiale a școlii 
sportive;
■ asigură păstrarea ordinii în școala sportivă și teritoriul aferent;
■ se preocupă de procurarea inventarului și materialelor necesare pentru efectuarea 
curățeniei și dezinfecției;
■ verifică funcționarea sistemelor de încălzire, iluminare, ventilare, canalizare etc.;
■ asigură funcționalitatea încăperilor și a terenurilor școlii sportive;
■ dirijează activitatea personalului auxiliar;
■ organizează desfășurarea lucrărilor de reparație a încăperilor școlii sportive;
■ organizează lucrări de amenajare și salubrizare a teritoriului școlii sportive;
■ asigură paza și securitatea întregului patrimoniu, ia măsuri pentru anticiparea 
incendiilor și răspunde de protecția muncii în sectorul administrativ.

Cerințe de calificare: experiență de lucru în domeniu nu mai puțin de 3 ani.

Drepturile și obligațiunile elevilor școlii sportive
Elevii au dreptul :
- să folosească gratis baza sportivă, inventarul și utilajul școlii pe parcursul perioadei 
de instruire și participare la competiții;
- să se informeze și să-și exprime liber opinia;
- să fie menționați cu diplome, medalii, prime, cadouri de preț etc. pentru performanțe 
sportive, purtare exemplară și participare activă în viața obștească a școlii.

Elevii sunt obligați:
- să îmbine în mod armonios procesul de intruire și antrenament cu studiile de bază;
- să treacă , în mod obligatoriu, controlul medical și să respecte cu strictețe indicațiile 
prescrise de medic;
- să frecventeze cu regularitate procesul de intruire și antrenament;
- să respecte ordinea și disciplina;
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- să perfecționeze continuu cunoștințele teoretice și practice în pregătirea fizică;
- să participe la activitățile desfășurate în cadrul școlii, precum și la acțiuni sportive 
(cantonamente, competiții);
- să sprijine activ profesorul-antrenor în procesul de instruire și antrenament;
- să respecte cu strictețe cerințele tehnicii securității;
- să aibă atitudine grijulie față de echipamentul și utilajul sportiv;
- să nu utilizeze substanțe stimulente și agenți anabolici.

ȘS Edineț ca instituție extrașcolară va activa în baza următoarelor principii:
• Principiul echității și al non-disciminării;
• Principiul parteneriatului social și al co-managementului;
• Principiul respectării drepturilor copilului și ale omului;
• Principiul centrării pe valorile general-umane, naționale și democratice;
• Principiul diferențierii și individualizării demersului educațional;
• Principiul corelării intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societății;
• Principiul creativității;
• Principiul unității educației și autoeducației

Angajamentul scris al Școlii de sport Edineț 
de a proteja copiii de toate formele de violență

ȘS Edineț întreprinde toate măsurile posibile pentru a preveni violența și a proteja 
copiii de acest fenomen. în acest sens, ȘS Edineț se bazează pe prevederile 
Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului (CDC), ratificată de 
Republica Moldova la 26 ianuarie 1993 și legislația națională în domeniul protecției 
copilului.
Datorită interacțiunii zilnice cu copiii, cadrele de conducere, cadrele didactice, 
didactice auxiliare și nedidactice sunt cel mai bine plasate pentru a constata semnele 
exterioare ale abuzului, schimbările comportamentale sau întârzierile în dezvoltarea 
copilului.
Misiunea primordială a ȘS Edineț este prevenirea violenței față de copii. în cazurile 
grave de abuz, obligația ȘS Edineț este să raporteze și să refere cazurile suspecte sau 
confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic.Școala nu este responsabilă de 
investigarea cazurilor.
Principiile fundamentale ale CDC - non-discriminarea, interesul superior al 
copilului supraviețuirea și dezvoltarea holistică, opinia copilului, primează în toate 
deciziile și acțiunile ȘS Edineț și nu imaginea ȘS Edineț sau a angajaților acesteia.
Definirea fenomenului violenței.
Prin violență înțelegem fenomenul definit în CDC și Comentariul General nr. 13 al 
Comitetului pentru Drepturile Copilului: “orice formă de violență fizică sau 
mentală, vătămare sau abuz, abandon sau neglijență, rele tratamente sau exploatare, 
inclusiv abuz sexual”.
Legislația națională definește violența împotriva copilului drept „forme de rele 
tratamente aplicate de către părinți/ reprezentanții legali/ persoana în grija căreia se 
află copilul sau de către orice altă persoană, care produc vătămare actuală sau
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potențială asupra sănătății acestuia și îi pun în pericol viața, dezvoltarea, demnitatea 
sau moralitatea, care includ tipurile de violență definite art. 2 din Legea nr. 45-XVI 
din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art. 3, 
Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc 
și a copiilor separați de părinți).
Politica de protecție a copilului (PPC) a ȘS Edineț include trei elemente de bază:
a) Prevenirea violenței prin crearea în cadrul ȘS Edineț a unei atmosfere pozitive de 
predare/ învățare, sprijinirea și încurajarea copiilor (parte a prevenirii este considerat 
Codul de etică, dezvoltarea competențelor sociale, conștientizarea problemelor cu 
referire la violența împotriva copilului, precum și informarea adulților privind cadrul 
legal și responsabilitățile lor de protejare a copiilor).

b) Protejarea copiilor prin respectarea procedurilor stabilite, asigurând instruirea și 
sprijinirea angajaților în vederea adoptării unei reacții corespunzătoare la apariția 
oricărei probleme ce implică protecția copilului.

c) Oferirea sprijinului necesar copiilor victime sau potențiale victime ale abuzului.

Documentația școlii de sport
întreaga activitatea a școlii se desfășoare în baza actelor prevăzute:

1. Ordinul de angajare a antrenorilor
2. Fisa de post a antrenorului
3. Cererea părințelor de înmatriculare a elevilor
4. Ordinul de înmatriculare a sportivilor (lista aprobată a elevilor)
5. Registrul grupelor
6. Fișele sportivilor
7. Lista sportivilor (elevilor) care au trecut controlul medical
8. Regulile de tehnica securității pe probe de sport (fiecare profesor-antrenor și elev 

ia act contra semnătură)
9. Obligațiile elevilor
10.Orarul lecțiilor aprobat de directorul instituției (data, luna, anul)
11 .Orarul de desfășurare a lecțiilor- model în școală și alte școli de profil.
12. Extras din:

- Planul de activitate al școlii
- Calendarul acțiunelor sportive interne,naționale și internaționale pentru anul în 

curs:
13. Normative de control (pe categorii de vîrstă)
14. Planurile-conspect de zi cu zi (zilnice)
15. Planul-conspect al lecțiilor teoretice
16. Planul grafic de instruire și repartizarea a orelor de antrenament
17. Planurile individuale anuale/ciclice de perfecționare a măestriei sportive și de 

creștere a performanțelor sportive ale elevilor
18. Planul de perspectivă privind perioada ciclului olimpic.
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