ORDIN nr. 5619 din 23 septembrie 2020
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv
suplimentar
Forma sintetică la data 28-sept-2020.

Având în vedere:
- prevederile art. 42 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, aprobat prin Ordinul
ministrului tineretului şi sportului nr. 832/2017, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1.La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Directorul reprezintă personal sau prin delegat, angajat al clubului sportiv şcolar,
clubul sportiv şcolar în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu
celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau operatori
economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, inclusiv cu
administraţia şi comunitatea locală."
2.Articolul 18 va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Conducerea clubului sportiv şcolar/secţiilor de club sportiv şcolar în cadrul altei unităţi
de învăţământ este asigurată de către directorul unităţii de învăţământ în cadrul căreia
funcţionează clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar, ajutat, după caz, de un
director adjunct sau de cadrul didactic coordonator al clubului sportiv şcolar/secţiilor de
club sportiv şcolar.
(2) Directorul unităţii de învăţământ în cadrul căreia funcţionează clubul sportiv
şcolar/secţia de club sportiv şcolar reprezintă personal sau prin delegat, angajat al
unităţii de învăţământ, clubul sportiv şcolar/secţia de club sportiv şcolar în relaţiile cu
organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau
private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau operatori economici, precum şi cu
persoanele fizice şi juridice române şi străine, inclusiv cu administraţia şi comunitatea
locală."
Art. II
Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar cu program sportiv
suplimentar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 875 din data de 25 septembrie 2020

