".{

:

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
BUZAU

REGULAMENTUL INTERN

AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BAZ.AIJ
CAPITOLUL

I

Dispozitii generale

Art.l. Clubul Sportiv Municipal Buzau, functioneaza in

subordinea

Ministerului Tineretului si Sportului, este persoana juridica, infiintat ca institutie

\,

Publica'

Art.Z. Clubul Sportiv Municipal Buzau isi desfasoara activitatea in

conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul Regulament.
Art.3. Clubul Sportiv Municipal Buzau se organizeaza si functioneaza dupa
Regulamentul de organizare si functionare propriu si care se bucura de drepturile
conferite de lege, precum si in baza acestui Regulament de ordine interioara.
Art.4. Toti salariatii au datoria de a respecta ordinea si disciplina la locul de
munca, de a indeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit legii, contractul de
munca si Regulamentul de organizare si functionare a unitatii.
Art.S. Sa contribuie la folosirea superioara a potentialului material.
Art.6. Sa contribuie Ia crearea'unui climat corespunzator pentru buna
desfasurare a activitatii de crestere a sportivilor si rezultatelor clubului.
Art.l. Sa fructifice la maxim posibilitatile existente in vederearealizarii la timp
si in conditii corespunzatoare a sarcinilor stabilite de conducerea unitatii.
Art.8. Respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, precum si celelalte
prevederi din Regulamentul de ordine interioara, se aplica tuturor salariatilor unitatii,
indiferent de durata contractului de munca.
Art.9. Personalul trebuie sa se conformeze deciziilor conducerii, a notelor de
serviciu emise in aplicarea prezentului regulament.

CAPITOLUL

II

Structura organizatorica si functionarea Clubului Snortiv Municipal Buzau
In concordanta cu statul de functii sprobat de Ministerul Tineretului si
Sportului, in structura organizatorica a Clubului Sportiv Municipal Buzau
artimente :
compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane ;
c omp arti mentul achizitii public e - inve stiti i -patrimoniu- admini strativ
-secretariat si relatii publice ;
compartimentul sport responsabil cu activitatea sectiilor pe ramura de sport.

fu nctione aza urtnatoare I e comp

-

Compartimentele functionale enumerate sunt in directa subordonare a
directorului.
Sectiile pe ramura de sport sunt subunitati prin care se realizeaza selectia,
pregatirea si participarea in competitii.
Sectiile pe ramura de sport din cadrul Clubului Sportiv Municipal Buzau se
stabilesc prin Regulamentul de organizarc si functionare propriu, aprobat prin ordin al
ministrului.

Conducerea clubului
Clubul Sportiv Municipal Buzau, din subordinea Ministerului Tineretului si
Sportului, este condus de un director. Acesta isi desfasoara activitatea in baza
Regulamentului de organizare si functionare si a prevederilor legale in vigoare.
Directorul raspunde, potrivit legii, de buna organizare si functionare a activitatii
clubului.
Numirea si eliberarea din functie a directorului, se face prin Ordin al Ministrului
Tineretului si Sportului, in conditile legii.
Directorul indeplineste atributiile stabilite prin fisa postului aprobata de
ministrul tineretului si sportului.
Directorul indeplineste obligatiile prevazute in contract si are in principal
urmatoarele atributii :
- organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea
obiectivelor stabilite ;
- aproba Regulamentul de ordine interioara a clubului si asigura respectarea
acestuia de catre personalul salariat ;
- reprezinta, personal sau prin delegat,; clubul in relatiile cu organismele
sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau
private, organe jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si
cu persoanele fizice si juridice romane sau straine ;
elaboreaza programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului,
in concordanta cu Stategia generala de dezvoltare a activitatii sportive din
Romania ;
negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare al clubului ;
coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe
ramura de sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor, in vederea
realizarii scopului si obiectului de activitate ale clubului ;
asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare ;
in calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste toate atributiile ce ii
revin, conform dispozitiilor legale in vigoare si respunde potrivit legislatiei
m vlgoare ;
- stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii, avand in vedere
regulamentul de organizare si functionare propriu si structura organizatorica;

-

raspunde, potrivit reglementarilor legale
personalului salariat din subordine

in

vigoare,

de

incadrarea

;

organiz.eaza controlul indeplinirii sarcinilor de serviciu de catre personalul
din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune ;

-

-

-

aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cazul savarsirii
de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse ;
aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului ;
analizeaza periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor
stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimatela club ;

aproba calendarul competitional intern

si

international

al clubului

si

urmareste derularea acestuia ;
uffnareste pregatirea si participarea sportivilor

la competitiile prevazute in
international aI clubului, precum si

calendarul competitional intern si
organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie ;
participalaprincipalele competitii interne si internationale ale clubului ;
stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de
sportivi pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi legitimati sau
nelegitimati cuprinsi in pregatire ;
sa asigure constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar sau
a bancii de date ale clubului, respectiv :
o actele normative in vigoare privind activitatea sportiva ;
. regulamentul de organizare si functionare propriu ;
o regulamentul de ordine interioara;
r ordinele ministrului tineretului si sportului repartizate clubului ;
. statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale la care clubul
este afiliat ;
o programele de de'noltare pe termen mediu si scurt ale clubului ;
o evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramura de sport ;
. rezultatele obtinute de sportive in competitiile interne si internationale
oficiale.
dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea
si prevenirea violentei si a dopajului ;
asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii
optime abazeimateriale sportive din patrimoniul clubului ;
orice alte atributii, cu exceptia celor date potrivit reglementarilor legale, in

competenta altor organe.
In exercitarea atributiilor sale, directorul emite decizli si dispozitii scrise.
Directorul clubului este ordonator tertiar de credite.
La nivelul clubului functioneazaConsiliul consultativ al clubului, alcatuit
din reprezentanti ai clubului si reprezentanti ai autoritatilor publice locale.
Componenta, organizarea si functionarea consiliului clubului se stabilesc prin
decizie scrisa a directorului.
Din consiliul clubului fac parte, in mod obligatoriu, directorul executiv al
Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Buzau, precum si coordonatorul regional.

Responsablitati in cadrul compartimentelor Clubului Sportiv Municipal Buzau

Principalele atributii ale comaprtimentului snort sunt urmatoarele :
- prin personalul de specialitate, organizeaza activitatea cabinetului metodic si
sprijina perfectionarea profesionala a antrenorilor din cadrul clubului ;
- sprijina logistic si organizatoric activitatea sectiilor pe ramura de sport ;
- urmareste si sprijina participarea sportivilor la competitiile nationale si

-

internationale;

participd la elaborarea calendarului sportiv competilional al clubului qi
urmare gte derularea acestuia;

organizeazd acliunile din calendarul sportiv propriu;

corfiroleazd, din punct de vedere tehnico-metodic qi de
specialitate, activitatea sectiilor pe ramura de sport;
colaboreaza cu directia pentru sanatate publica judeteana, in scopul
organizarii qi dezvoltarii cabinetelor de medicina sportiva, in vederea
asigurarii controalelor medicale specifice sportivilor de performanta;
colaboreaza cu consiliile locale, institutiile publice cu atributii in sport,
structuri sportive si agenti economici in deruIarea programelor sportive
proprii;
initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile
sportive, precum gi a dopajului in sport;
organizeazd" si line la zibaza de date a activitilii secliilor pe ramurd de sport
gi urmdregte evaluarea gi raportarea indicatorilor prevdzuli in programele
sportive proprii;
colaboreazd cu inspectoratele qcolare, unild1ile de invdldmAnt gi cu instituliile
de inV6!6mdnt superior pentru formarea qi perfeclionarea pregdtirii
profesionale a antrenorilor qi sportivilor clubului.

indrumi

qi

Principalele atributii

ale

compartimentului financiar-contabil sunt

urmatoarele :
L. in domeniul financiar-contabil:
- organizeazd activitatea de elaborare a bugetului clubului gi asigurd
transmiterea acestuia Ministerului Tineretului gi Sportului la termenele stabilite;
- elaboreazd Si transmite Ministerului Tineretului gi Sportului repartizarea pe
trimestre a bugetului aprobat la nivelul clubului;
- organizeazd activitatea de control financiar preventiv propriu;
- intocmeqte gi transmite Ministerului Tineretului qi Sportului solicitarea lunard
de fonduri de la bugetul de stat;
- orgatizeazd activitatea de execulie a bugetului qi line evidenla angajamentelor
legale, a plafilor efectuate qi intocmegte situaliile privind raportarea acestora;
- unndre$te indeplinirea planului de venituri proprii qi prezintd periodic rapoarte
directorului;
- avizeazd propunerile de modificare a bugetului de venituri gi cheltuieli ale
clubului;
- organizezd evidenla contabild a clubului;

-

intocmeqte qi supune spre aprobare proiecte de decizii qi instrucliuni
referitoare la domeniul de activitate aL compartimentului, precum qi alte
documente care se referd la fondurile publice qi/sau patrimoniul clubului;
- organizeazd circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
- organizeazd, qi participd la activitatea de inventariere anuald a patrimoniului
clubului;
- colaboreazd cu compartimentele de specialitate din cadrul Direcliei Judelene
pentru Sport gi Tineret Buzdu, Ministerului Tineretului qi Sportului, Primdrie gi
alte organe ale administraliei publice locale, pentru realizarea atribuliilor ce
revin compartimentului financiar-contabil;
- intocmeqte qi transmite lunar rapoartele financiare la Ministerul Tineretului qi
Sportului, la termenele stabilite;

- line evidenla bunurilor imobile aparlindnd domeniului public,

aflate in
administrarea clubului gi comunici Ministerului Tineretului gi Sportului, la
termenele stabilite, modifi cSrile intervenite;

-

lunar intocmeqte balanlele de verificare) analizeazd situalia financiard a
clubului gi face propuneri de rentabilizare a activitdlii acesteia;
- trimestrial intocmegte bilanful financiar, iar dupS aprobare il transmite
Ministrului Tineretului qi Sportului;
- furnizeazd informalii cu privire la situalia patrimoniald. a clubului, atunci c6nd
i se solicitd;
- intocmeqte qi urmireqte avizarea qi aprobarea documentelor privind angajarea,
lichidarea gi ordonan\area cheltuielilor materiale qi servicii ale clubului;
- intocmegte orice alte situalii financiar-contabile prevdnfie de actele normative
in vigoare. sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului qi Sportului, a
altor institulii centrale qi locale;
- line evidenla documentelor intrate in cadrul compartimentului, precum qi a
celor elaborate de acesta;
- selecteazd,, grupeazd in dosare qi transmite spre pdstrare arhivei clubului
documentele fi nanciar-contabile.
2. in domeniul resurselor umane:
- elaboreazd,, anual sau ori de cAte ori se impune, statul de funclii gi de personal
al clubului, il actualizeazd atunci cdnd intervin modificdri in structura
organizatoricS, de personal sau in drepturile de salarizare gi il supune spre
aprobare conducerii Ministerului Tineretului gi Sportului, ?n condiliile legii;
- intocmeqte gi avizeazd proiectele de decizie ale directorului pentru aspectele
care vizeazd domeniul sdu de activitate;
- rdspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului qi asigurd, in baza
dipoziliilor legale, managementul resurselor umane'
- colabore azdlaintocmirea regulamentelor, ordineior, instrucliunilor, precum gi
a altor acte cu caracter normativ elaborate de cdtre club;
- stabileqte necearul de fonduri la titlul "Cheltuieli de personal" gi totodatd
transmite compartimentului financiar-contabil propuneri privind modificarea
bugetului pentru domeniul resurselor umane;

- intocmegte lunar statele de platb qi declaraliile privind obligaliile de platS cdtre
bugetul de stat: contribufiile pentru asigurdri sociale de stat, qomaj, sindtate,
impozit pe salariu qi asigurd transmiterea cdtre organele abilitate, in termenele
prevdzute de lege;
- avizeazd, documentele privind angajarea. lichidarea qi ordonanlarea
cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare;
- avizeazd notele de fundamentare, precum qi documentele de angajare a
cheltuielilor privind perfeclionarea profesionald a personalului din cadrul
clubului;
- intocmegte gi line evidenla figelor fiscale qi le transmite, in termenul legal
stabilit, atdt organelor fiscale, cdt gi salarialilor din cadrul clubului;
- intocmeqte lucrdrile privind acordarea salariilor de merit qi a premiilor pentru
personalul din cadrul clubului, in colaborare cu celelalte compartimente;
- intocmegte programarea concediilor de odihna pentru salarialii clubului gi line
evidenla acestora;
- gestioneazd fiqele de post pentru personalul din cadrul clubului;
- organizeazd, dlpd aprobarea Ministerului Tineretului gi Sportului, concursurile

pentru ocuparea posturilor de execulie vacante
gestioneazd aceste posturi;
- ?ntocmeqte qi elaboreaz6,

qi

temporar vacante

qi

in

colaborare cu compartimentele de specialitate,
bibliografia gi tematica, precum $i documentele privind procedura prealabilS
organizdrii concursurilor, c6t gi cele privind finalizarea acestora qi participi in
comisiile de concurs gi a celor de solulionare a contestaliilor pentru ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante;
- transmite catre toate compartimentele clubului, criteriile pebaza cdrora se face
evaluarea performantelor profesionale individuale, monitorizeazd procesul de
evaluare a personalului din aparatul propriu, primegte qi pdstreazd rapoartele de
evaluare;
- intocmeqte documentele de incadrare, respectiv de numire, transfer, detasare,
suspendare sau incetare a raporturilor de muncS/serviciu pentru personalul din
cadrul clubului, inclusiv stabilirea drepturilor salariale, potrivit prevederilor
legale in vigoare;
- intocmeqte documentele privind reincadrarile, indexirile salariale, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare;
- intocmegte, actual\zeazd qi line evidenla dosarelor de personal;
- verificd gi line evidenla pontajelor lunare primite de la compartimentele
clubului;
- intocmegte documentalia in vederea cercet6rii abaterilor disciplinare gi asigurd
secretariatul comisiilor constituite in acest scop, in baza referatelor
compartimentelor respective, temeinic justificate, pundnd la dispozilie toate

informaliile in acest sens;
- intocmeqte raportdrile solicitate de cdtre Ministerul Finanlelor Publice,
Institutul Nalional de Statisticd qi de alte organe ale administraliei publice,
privind numdrul de personal gi drepturile salariale;

- intocmeqte

Registrul general de eviden!6 a salarialilor, opereazd in acesta
inregistrdrile previzute de lege gi asigurd depunerea la sediul Inspectoratului
Teritorial de Muncd potrivit actelor normative ?n domeniu;
- intocmeqte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul clubului;
intocmeqte qi elibereazL, la cerere, documente specifice activitdlii de resurse
umane, cu respectarea prevederilor legale; acordd consiliere de specialitate la
solicitarea compartimentelor din cadrul clubului;
- completeazd qi line evidenla legitimaliilor de serviciu pentru personalul
clubului;
- indeplineqte alte sarcini ce i se rcpartizeazi, in limita prevederilor legale in
vigoare;
- rdspunde de sistemul de salarizare a clubului.

Principalele atributii ale compartimentului achizitii publice-investitiipatrimoniu-administrativ-secretariat si relatii publice:
achizitii publice:
- elaboreazl, qi, dupd, caz, actualizeazd, pe baza necesit6lilor transmise de
celelalte compartimente ale instituliei, Programul anual al achiziliilor publice;
f .in domeniul

- elaboreazd sau, dupd caz, coordoneazd, activitatea de elaborare a documentaliei
de atribuire sau, in cazul organizdrii unui concurs de solulii, a documentelor de
concurs;
- informeazd Ministerul Finanlelor Publice (UCVAP), conform legislaliei in
vigoare, ori de c6te ori urrneazd sd deruleze proceduri de licitalii deschise sau
restr6nse;

-

gi

finalizeazd procedurile penlru achizigii publice prevdzute in
programul anual aI achiziliilor publice al clubului, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare;
- indeplineqte obligaliile referitoare Ia publicitate, a$a cum sunt acestea
previzute de O.U.G 3412006 privind achiziliile publice;
- se ocupd de efectuarea achiziliilor directe, conform legislaliei in vigoare, qi in
baza notelor de fundamentare gi a referatelor de oportunitate a achiziliilor,
aprobate de conducdtorul clubului;
- constituie, line evidenla gi pdstreazd dosarele de ach\zilie publicd incheiate la
nivelul clubului;
- elaboreazd, raportul anual privind contractele de ahizilii publice atribuite gi il
transmite prin intermediul S.E.A.P., in termenul prevdzut de lege, c[tre
Autoritatea Naliona16 de Reglementare gi Monitorizare a Achiziliilor Publice;
- persoana/persoanele desemnate cu atribulii pe linia achiziliilor publice fac
parte, in calitate de preqedinte sau membri, din comisiile de evaluare privind
procedurile de achizigli publice in baza dispoziliei emise de cdtre conducerea
clubului;
- formuleazd punctul de vedere al autoritdlii contractante La eventualele
contestafii ale operatorilor economici depuse Ia Consiliul Nalional de

aplicd

Solulionare a Contestafiilor;

pdstreazd confidenlialitatea in legdturd cu faptele, informaliile sau
documentele cu care intrd in contact.
2.in domeniul investi{ii:
- intocmeqte listele de investilii pentru activele fixe, conform bugetului aprobat;
- participi in calitate de membru al comisiei de receplie la receplia materialelor
qitu."..plia parliald sau la terminarea lucrdrilor de investilii care se executd la
nivelul clubului;
- participi in calitate de membru al comisiei de receplie Ia receplia
mij I oacel or fi xe ;
-uqittilotTuti laj elor/ echipamentelor de natura
- respecta prevederile legale pe linia investiliilor publice.
3.in domeniul administrativ:
- fundamenteazd gi prezintd propuneri privind cheltuielile materiale qi servicii la
nivelul clubului, pentru a fi incluse in proiectul de buget;
- organizeazd qi asigurd condilii corespunz6toare pentru folosirea, pdstrarea,
respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate in gestiune;
- tiansmite documentele justificative la compartimentul financiar-contabil, in
termen util pentru efectuarea pld1ii la data scadentd;
- asigurd...1rp"rur.a cheltuielilor pentru utilitdli consumate de terli utilizatori ai
patrimoniului aflat in administrarea clubului;
- asigurd curdlenia qi igienizarea bazelor sportive qi a celorlalte spalii
administrate;
- rdspunde de intocmirea gi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de
transport proprii;
- prezintl piopm..i privind eventualele reparalii la cl6diri, inlocuirea unor
instalalii qi foiosi.ea eficientd a dotdrilor qi a altor bunuri din patrimoniul
administrat de club;
- intocmeqte referatul de necesitate pentru achizilionarea materialelor qi
consumabilelor necesare desfaqurdrii activitalii clubului.
4.in domeniul secretariat 9i rela{ii publice:
- executd lucr6ri de secretariat a\i clubului privind corespondenla, evidenla
deciziilor emise de director, multiplicd qi repartizeazd documentele;
- realizeaz6 inregistrarea documentelor primite gi respectarea circuitului stabilit
prin decizia directorului;
I o,rganizeazd, gestioneazd gi pdstreaz6 arhiva clubului;
- executd redactarea sau muliiplicareb documentelor qi organizeazd" expedierea
ace stora potrivit de stinalii lor;
- intocmeqte referatul de necesitate pentru achizilionarea materialelor 9i
consumabilelor necesare desfrqurarii activitalii clubului;
- organizeazd qi asigur6, in conformitate cu prevederile legale, liberul acces la
informa{iile de interes public qi rezolvarea petifiilor;
- inregistr eazd peti\iile primite gi le transmite operativ compartimentelor spre
rezoliare qi urmdregte ca acestea sd fie solulionate in termen.legal;

-

-

transmiie

in

termen legal rdspunsuri cdtre petenli

confidenlialitatea datelor pand la solulionarea acestora.

qi rdspunde de

CAPITOLUL

III

Drepturile si indatoririle salariatilor
Fiecare salariat are dreptul :
- sa i se asigure loc de munca potrivit pregatirii si nevoilor unitatii ;
- sa i se asigure stabilitate in munca, modificarile putand fi facute numai in
cazurile prevazute de lege ;
sa fie salariat conform normativelor in vigoare ;
sa fie promovat in grile de incadrare sau functii superioare in raport cu
pregatirea, experienta, rezultatele muncii si cerintele unitatii ;
sa i se asigure repausul saptamanal conform legilor si concediul de odihna

platit;
sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de asistenta medicala,

de concedii de boala platite, de masuri privind prevenirea imbolnavirilor,

-

refacerea si intarirea sanatatii ;
sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta sau dupa caz de ajutor pentru
incapacitate temporara de munca ;
sa se adreseze organelor superioare, celor de jurisdictie sau oricarui for
competent, ori de cate ori se considera caa fost prejudiciat in drepturile sale.

Obligatiile salariatilor

:

de a respecta ordinea si disciplina la locul de munca ;
de a indeplini toate sarcinile de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractului
de munca, Regulamentului de organizare si functionare al unitatii, precum

si dispozitiile organelor de conducere privind

-

desfasurarea activitatii in

unitate ;
respectdrea programului de lucru si folosirea integrala a timpului de munca
pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu ;
sa realizeze sarcinile ce decurg din functia sau postul pe care il detine si sa
raspunda de indeplinirea lor fata de colectivul de munca si fata de
conducerea unitatii ;
sa aiba o comportare civilizata, vocabular decent si sa promoveze raporturi
de intrajutorare cu toti membrii colectivului de munca ;
sa instiinteze conducerea clubului indata ce a luat la cunostinta de existenta
unor nereguli, abateri, greutati sau lipsuri de la locul de munca ;
,

sa faca propuneri pentru luarea unor masuri in raport cu posibilitatile
unitatii;
sa nu lase nesupravegheate in timpul programului de munca instalatiile
electrice sau de gaz aflate in stare de functionare de la locul de munca (sediu
sau loc de antrenament) ;
nu are voie sa intre in serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau sa le
consume in timpul orelor de serviciu ;
sa mentina ordinea, disciplina si curatenia la locul de munca, sarcina ce intra
in atributiile fiecarui angijat;
pentru angajatii clubului sarcinile si indatoririle se gasesc in fisa individuala
personala.

CAPITOLUL IV
Activitatea sportiva
In cadrul Clubului Sportiv Municipal Buzau sunt cuprinse urmatoarele sectii cu
mentiunea la fiecare a nivelului de participare in competitii :
ATLETISM : SE,NIORI, TINERET, JUNIORI, COPII
BOX : SE,NIORI, TINERET, JUNIORI, COPII
LUPTE LIBERE : SENIORI, TINERET, JUNIORI, COPII
TENIS DE MASA : SENIORI, TINERET, JLINIORI, COPII
RACIfi,TOMODELE : SENIORI, JLINIORI
SAMBO : SENIORI, JITNIORI
In cadrul sectiilor sportivii sunt repartizati pe grupe si nivele de pregatire,
incepatori, avansati, performanta si inalta performanta.
Pentru largirea ariei de selectie, sectiile pe ramura de sport pot organiza grupe si
in alte localitati din judet.
Grupele in sectii se constituie omogen ca varsta si nivel de pregatire.
Grupele de inalta performanta, performanta si avansati consituite la inceputul
anului calendaristic raman valabile pentru tot restul anului.
Pentru antrenori sunt stabilite responsabilitati prin angajarca la inceputul
fiecarui an obiective de performanta sportive.
Selectia si instruirea sportivilor
In cadrul Clubului Sportiv Municipal Buzau sportivii sunt selectionati din toate
unitatile de invatamant, cluburi sau asociatii sportive din municipiul Buzau, judetul
Buzau sau din alte judete.
Selectionarea sportivilor se face pebaqa aptitudinilor pentru o ramura de sport,
in conformitate c'u normele generale de selectie ale fiecarei ramuri de sport.
Procesul instructiv-educativ se desfasoarapebaza planurilor de perspectiva, a
planurilor anuale, a planurilor de etapa, cicluri spatamanale, in functie de nivelul de
pregatire, varsta, sex si calendarul competitional al sectiei.
Orarul antrenamentelor se intocmeste pe ramura de sport, antrenor, nivel de
pregatire, fiind aprobat de conducerea clubului.
Sportivii Cu rezultate deosebite vor fi promovati in grupe de nivel superior, in
cadrul aceleasi sectii, promovarea la grupele de nivel superior se poate efectua si din
alte unitati sportive prin dubla legitimare, sau in uffna unor contracte de colaborare.

Activitatea competitionala. pregatirea sportiva
Chbul Sportiv Municipal Buzau va participa Ia competitiile oficiale, in
conformitate cu calendarul sportiv national si intemational, fiecare sectie poate
organ\zacu aprobarea directorului, pregatire sporliva pe plan local sau in alte localitati
cu preponderenta in bazele pe care le administreaza Ministerul Tineretului si
Sportului, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu limitele
prevederilor bugetare aprobate.
In cadrul participarii la competitiile din calendar, antrenorii vor fixa obiective
de performanta pentru fiecare sportiv sau echipa, transformand calendarul sportiv,
pregatirea sportiva in parghii, instrumente de actiune intermediara, pentru tealizarea
autodepasirii sportivilor.
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Drepturile si indatoririle sportivilor
- sa foloseasca in mod gratuit echipamentul, materialele si bazele sportive

-

puse la dispozitie de club pentru o pregatire corespunzatoare;
sa primeasca indemnizatii de efort in conformitate cu prevederile in vigoare
sa participe la actiunile de pregatire sportiva ;

;

clubul ;
sa fie selectionati in loturile reprezentative si sa participe la competitii cu
sa reprezinte

acestea;

sa beneficieze de asistenta medicala, recuperare, refacere si de vitamine
sustinatoare de efort in lirnite legale ;
sa fie evidentiati, sa primeasca premii si recompense (conform H.G.
144712007);

sa incheie contracte pe perioade de timp determinate cu Clubul Sportiv
Municipal Buzau, in cazul in care prezinta interes, din punct de vedere
valoric.

Indatoriri

-

-

sa se pregateasca temeinic la antrenamente si sa ridice necontenit maiestria

sportiva;
sa obtina performante din ce in ce mai bune, cel putin la nivelul celor
stipulate in contract, sau dupa caz sa atingaperformanta sportiva stabilita ;
sa dovedeasca atasament pentru culorile clubului, sa tina demnitatea de
sportiv ;
participe cu regularitate si interes la programul de pregatire ;
respecte normele eticii sportive, ale fair'playului ;
respecte neconditionat Codul antidoping ;
pastreze cu grlja materialele si echipamentul sportiv ;
respecte personalul angajat al clubului ;
sa se supuna examenelor medicale periodice si sa pastreze in conditii optime

sa
sa
sa
sa
sa

-

starea sa de sanatate ;
sa respecte instructiunile privind protectia muncii in toate situatiile in care se
afla in raport cu Clubul Sportiv Municipal Buzau.

Recompense si sanctiuni
Pentru rezultatele deosebite in pregatirea sportiva, sportivii si tehnicienii pot fi
recompensati in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Aceste rentltate vor fi popularizate prin mass-media, spre cunoastere.
Sportivii care nu respecta Regulamentul de ordine interioara, Pot fi supusi la
urmatoarele sanctiuni :
- diminuarea sau retragerea temporara a sustinerii in pregatire ;
- suspendarea pe timp nelimitat din activitatea sportiva a sectiei ;
- retragerea temporara sau definitiva a sustinerii financiare ;

-

-

excluderea definitiva
specialitate;

din sectie, insotita de

suspendarea temporara din viata sportiva.

informarea federatiei

de

Antrenorii au urmatoarele atributii :
- stabilesc impreuna cu conducerea clubului obiectivele pentru fiecare

-

an

competitional;
se ocupa permanent de selectionarea si pregatirea copiilor talentati cu
aptitudini pentru sport ;
se preocupa in permanenta pentru perfectionareapregatirii profesionale, cum

arfi:

o
.

.

o
o

.
.
.

studierea celor mai
sportului
cunoasterea modului de participare

in

competitii

Sri

celui de

in raport cu
in

particulanzafii acestora
pregatire, variante ale pafticulanzarti
disponibilitatile existente la nivelul echipelor sau grupelor

si de

calitatile individuale ale sportivilor
aprofundarea metodologiei modelarii, periodizarii si programarii
antrenamentului sportiv in scopul obtinerii formei sportive scontate
sa intocmeasca planurile anuale de pregatire ale grupelor precum si
planuri individuale de pregatire pentru sportivii cu obiective de
medalii
sa intocmeasca trimestrial, anual, un raport de activitate a sectiei sau a
grupelor pe care le pregateste
sa realizeze pregati.rea sportivilor in concordanta cu cerintele sportului
de performanta
sa respecte programul de antrenamente
s.a informeze periodic conducerea clubului asupra stadiului pregatirii
si nivelul de realizare a obiectivelor stabilite
sa informeze permanent federatia de specialitate asupra stadiului de
pregatire a sportivilor componenti ai loturilor olimpice si nationale,
aflati in pregatire la club
sa stabileasca cu deplina obiectivitate componenta echipei sau
sportivii ce vor reprezenta clubul in competitii
sa respecte metodologia si termenii de raportare referitori la necesarul
financiar lunar, depunerea referatelor si a deconturilor

CAPITOLUL V
mentu
discinli
izarea timnului
I" indephtnr€a muncii sale, personalul trebuie sa respecte instructiunile
sefului direct si al conducerii precum si ansamblul instructiunilor aduse la cunostinta
prin intermediul deciziilor, af notelor, al afiselor, orice act contrar fiind pasibil de
sanctiune.
Salariatul trebuie sa dea dovada de corectitudine fata de colegi, superiorii sai
ierarhici sau subordonati.

in contact cu sportivii

este obligat sa aiba o tinuta corecta,
decenta si respectuoasa, corespunzatoare imaginii clubului.
Pentru salariatii angajfii cu norna intreaga durata normala a timpului de munca
este de 8 ore pe zi, si de 40 de ore pe saptamana.
Pentru salariatii angapti cu jumatate de norma durata normala a timpului de
munca este de 4 ore pe zi si de 20 de ore pe saptamana.
Ca program zilnic in cadrul Clubului Sportiv Municipal Buzau activitatea se va
desfasura astfel :
- personalul de conducere si administrativ de la sediul Clubului Sportiv
Municipal Buzau va lucra de luni pana joi, intre orele 8,00-16,30, iar vineri
intre orele 8,00-14,00
- antrenorii vor avea timpul de lucru conform programelor de antrenament ale
grupelor proprii si a calendarelor sportive competitionale si de pregatire
Salariatii au obligatia cain cazul cand sunt in incapacitate temporara de munca
sa anunte prin membrii familiei conducerea unitatii a doua zi de imbolnavire, pentru a
se putea lua masurile ce se impun. Certificatul de boala se prezinta conducerii unitatii.
Efectuarea concediului de odihan se realizeaza in baza unei programari
colective, intocmite pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator, stabilite
de angajator, de comun acord cu salariatii., tinandu-se cont de specificul de munca al
salariatului in raport cu numarul celor din acelasi domeniu sau aceeasi sectie.

Personalul aflat

CAPITOLUL VI
Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii
oricarei forme 4e incalcare a demnitatii ,
In cadrul relatiilor de munca functioneazaprincipiul egalitatii de tratament fata
,

toti salariatii.
Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat,bazata pe criterii de
sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa,
culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handiap, situatie sau
responsabilitate familiala, este interzisa.
Constituie discriminare directa, actele si faptele de excludere, deosebire,
restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevanfie
mai sus, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe
alte criterii decat cele enumerate mai sus dar care produc efectele unei discriminari
de

directe.

Orice salariat care presteaza

o munca, beneftciaza de conditii de munca

adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca
precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
Este interzisa discriminareaprin utilizarea de catre angajator a unor practici care
dezavantajeaza persoanele de un anumit sex, in legatura cu relatiile de munca,
referitoare la :

l3

-

anuntarea, organizarea concursurilor, sau examenelor si selectia candidatilor
pentru ocuparea posturilor vacante
incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de
munca ori de serviciu
stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului
stabilirea remuneratiei
orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatei in vigoare

Sanctiuni disciplinare
Inaclcarea cu vinovatie de cel incadrat, indiferent de functia sau postul pe care il
ocupa, a obligatiilor sale, inclusiv a normelor de comportare, se sanctioneaza potrivit
legii si a Codului muncii :

-

avertisment scris
suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate
depasi I0 zile lucratoare
- retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in
care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile
- reducerea salariului p o durata de 1-3 luni cu 5-I0%
- reducerea salariului de baza si sau dupa caz a indemnizatiei de conducere pe
o perioada de 1-3 luni cu 5-10%
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca
De asemenea constituie abatere disciplinara grava si poate fi sanctionata cu
desfacerea Contractului individual de munca, aducerea sub orice forma de prejudicii
materiale si mordle Clubului Sportiv Municipal Buzau.
Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea prealabila a faptei ce
constituie abatere, ascultarea salariatului si verificarea sustinerilor facute de acestia in
apararealor, demersurile ulterioare fiind prevazvte de Codul muncii.

Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor
Acti"it"tea p-fesionala se apreciaza anual, ca urrnare a evaluarii
performantelor profesionale individuale, prin acordarea unuia dintre calificativele :
foarte bine, bine, satisfacator sau nesatisfacator.
Perioada de evaluare este cuprinsa intre 01-31 ianuarie a fiecarui an.
Perioada evaluata este cuprinsa intre 01 ianuarie si 31 decembrie a anului
anterior celui in care se face evaluarea, cu exceptia cazului in care intervin modificari.
La evaluarea periodica se vor utiliza urmatoarele criterii :
- responsabilitatile postului
- calitatea lucrarilor
- volumul activitatii desfasurate
- importanta sociala a muncii
- conditiile concrete in care se desfasoara munca
- rezultatele obtinute
- cunostinte si experienta

pregatirea profesionala
vechimea in unitate
c omp I exi tatea, creativitatea si divers itate a activitati lor
productiv itatea munc ii
participarea la cursurile de formare profesionala
rczultate ale activitatii salariatilor din subordine
contacte si comunicare
aptitudini or ganizatori c e
disponibilitate pentru lucrul in echipa
operativitate in desfasurarea activitatilor
colegialitate, corectitudine in raporturile de munca
fidelitate in raport cu unitatea

CAPITOLUL

VIII

Protectia muncii
Conducerea Clubului Sportiv Municipal Buzau asigura cunoasterea de catre
antrenori, instructori, personal specific pe ramura, functional si de servire a sportivilor,
a normelor de securitate si protectia muncii si raspunde de aplicarea lor in orice loc
unde se desfasoara activitati cu sportivii clubului.
Fiecare antrenor va asigura instruirea sportivilor din grupele pe care le conduce,
asupra modului de folosire a aparatelor si instalatiilor din locurile de pregatire.
La inceputul fiecarei activitati cu sportivii, antrenorul este obligat sa verifice
starea de functionare si utilizare a aparatelor si instalatiilor.
In can,ir in care sunt defectiuni, acestea vorfi anuntate conducerii clubului.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale
Prezentul regulament intern intra in vigoare la data afisarii lui, data la care isi
inceteaza ap I i carea vechiul regul ament.
Regulamentul intern se poate modifica in cazul aparitiei unor acte normative
care impun aceasta ori de cate ori conducerea clubului considera necesar.
Acest regulament intern este in consens cu urmatorele acte normative care
reglement eaza activitatea in cadrul Clubului Sportiv Municipal Buzau :
- Regulamentul de organizare si functionare
- Contractul individual de munca
- Fisa postului salariatilor
- Statutul antrenorilor
- Codul Muncii

CONDUCEREA CLUBULUI SPORTI
BUZAU

CIPAL

