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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___
privind aprobarea asocierii Judeţului lalomiţa cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala

Profesională Specială ”lon Teodorescu” Slobozia şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în vederea implementării parteneriatului

educaţional “AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”

Consiliul Judeţean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. A/2021 - V. din K.05.2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomița,

Examinând:

- Raportul de specialitate nr, ie 7. _/2021 -V__ din 4.05.2021 al Direcţiei
Coordonare Organizare;

- adresa Clubului Sportiv Olimpia Slobozia înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub
nr. 1611/2021 — Z din 21.01.2021;

- adresele nr. 620 din 08.02.2021 şi nr. 1727 din 14.04.2021 ale Școlii Profesionale
Speciale “ion Teodorescu” Slobozia;

- adresa nr. 2193 din 30.03.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția
Copilului Ialomiţa,

- Avizul nr. /2021 - ___ din ___.05.2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilităţi;

- Avizul nr. /2021 - ____ din _____.05.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură,
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şirelaţii externe,

În conformitate cu :
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2013 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului comun ol Ministrului Educaţiei și Ministrului Sănătății nr.

3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de - organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,

În terneiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

irdeteănIl Cod EP -07-06, Bd.2 vers.0

          

 

     



HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Judeţului Ialomiţa cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia,
școala Profesională Specială ”lon Teodorescu” Slobozia și Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului
educațional "AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”.

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește domnui Marian Pavel, Președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,
sii semneze Acordul de parteneriat menţionat la art. 2 şi eventualele acte adiţionale.

Art. 4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art.5 Prin grija Secretarului General al judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Achiziţii și Patrimoniu din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean lalomiţa, Clubului Sportiv Olimpia, Școlii Profesionale Speciale
“Ion Teodorescu” Slobozia și Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului
Ialomița, și, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea “Monitorul Oficial al Județului”.

PREȘEDINTE Avizat
MARIAN PAVEL Secretarul General al Judeţului lalomiţa

Adrian - Robert IONESCU

Cad FP -07-06, Ed. 2 vers.9



Anexa
la Hotărârea CJ Ialomiţa. nr. ___ din ___.05.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA CLUB SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA
NR. din „2021 NR. din „2021

SCOALA PROFESIOANLĂ SPECIALĂ
»ION TEODORESCU” SLOBOZIA
NR. din „2021

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI IALOMIŢA
NR. din „2021

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1 Părţile acordului:

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA cu sediul în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, ar. 1,
judeţul Ialomiţa, cod poștal 920032, telefon +40 243/230.200; +40 243/230.201, fax +40 243/230.250; +40
243/232.100, e-mail: eji(acicnet.ro, cod fiscal 4231776, reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL,
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de Partener1,

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ "ION TEODORESCU” SLOBOZIA cu sediul în
Municipiul Stobozia,str. Viilor, nr. 61, judeţul Ialomiţa, cod poştal 920081, telefon/fax 0243.212.085, e-
mail : se_nrl_ slobozia(Oyahoo.com, reprezentată prin doamna prof. IOANA MĂDĂLINA NEAGU,
Director, în calitate de Partener 2,

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
IALOMIȚA cu sediul în Municipiul Slobozia, str. C.D. Gherea, nr. 1, judeţul Ialomiţa, cod poştal 920033,
telefon 0243/231.088; 0243/216.657; 0243/206101, fax 0243/233.407, e-mail: office(Adpeialomita.ro,
reprezentată prin domnul prof. PAUL MARCU,Director General, în calitate de Partener 3

şi

CLUB SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIAcusediul în Municipiul Slobozia,str. Aleea Nouă, nr. 2,
judeţulIatomiţa, cod poştal 92005,telefon 0727.709.333, e-mail: olimpiaslobozia(Ayahoo.com, reprezentată
prin preşedintele asociaţiei domnul MIHAIL DINU,în calitate de Partener4,

În conformitatecu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

- prevederile Ordinului comun al Ministrului Educaţiei și Ministrului Sănătăţii nr. 3235/93/2021
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământîn
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu
modificările şi completările ulterioare,



- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. .2021 privind aprobarea asocierii Judeţului
Ialomiţa cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”lon Teodorescu”
Slobozia și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa în vederea
implementării parteneriatului educaţional ”AIKIDO MOD DE VIAŢĂ”,

am convenit încheierea prezentului acord în vederea implementării parteneriatului educaţional
"AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”, în următoarele condiţii:

Art, 2 Obiectul Acordului:

Prezentul acord îşi propune să realizeze un parteneriat cadru între părţi pentru organizarea și
desfășurarea parteneriatului educaţionalintitulat "ATKIDO MOD DE VIAŢĂ”.

Art. 3 Durata Acordului:
3.1 Prezentul acord întră în vigoarela data semnăriişi înregistrării lui de către părţi.
3.2 Prezentul acord de parteneriat produce efecte juridice în ceea ce priveşte implementarea

parteneriatului educaţional "AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”pe o perioadă de cinci ani de la data semnării.
3.3 Partenerii înțeleg şi acceptă că acordul de parteneriatîncetează prin acordul părţilor.
3.4 Prezentul acord de parteneriat încetează de drept la data începerii efective a unor lucrări în cadrul

proiectului cu finanțare nerambursabilă "Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale “Ion
Teodorescu”Slobozia”sau a altor lucrări de reparaţii şi/sau modernizarea sălii de sport.

Art. 4 Grupul ţintă:
Beneficiarii direcțişi în mod gratuit ai implementării parteneriatului educaţional ”AIKIDO MOD DE

VIAȚĂ” sunt 14 elevi din cadrul Școlii Profesionale Speciale Ion Teodorescu” Slobozia,precum şi 18 copii
din serviciile de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomiţa,și anume: 3 copii din Căsuţa de Tip Familial ”Raluca” Slobozia, 3 copii din Căsuţa de Tip Familial
"Cristina” Slobozia şi 12 copii din Centrul de Plasamentnr. 3 Slobozia.

Art. 5 Drepturile și obligaţiile partenerilor:
4-1 În vederea implementării parteneriatului educaţional, Consiliul Judeţean Ialomiţa va asigura

popularizareaacestuia în cadrul instituţiilor partenere.
4.2 Școala Pofesioanală Specială “Ion Teodorescu” Slobozia:
a) pune la dispoziţia Clubului Sportiv Olimpia Slobozia Sala de Sport aferentă unităţii şcolare, în baza

unui protocol;
b) respectă calendarul desfășurării activităţilor din cadrul parteneriatului şi orarul de antrenament

comunicate de Clubul Sportiv Olimpia Slobozia și agreat de conducereaunităţii de învăţământ;
c) comunică în timp util orice eveniment care duce la modificarea programului de derulare a

cursurilor de Aikido;

d) asigură respectarea normelor din domeniul protecțieişi stingerea incendiilor, sănătate şi securitate
în muncă;

€) asigura popularizarea parteneriatului în rândul elevilor.
4.3 Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa:
a) asigura popularizarea parteneriatului în rândul copiilor;
b) respectă calendarul desfăşurării activităţilor din cadrul parteneriatului şi orarul de antrenament

comunicate de Clubul Sportiv Olimpia Slobozia;
c) comunică în timp util orice eveniment care duce la modificarea programului de derulare a

cursurilor de Aikido;

c) asigură respectarea normelor din domeniul protecţiei şi stingerea incendiilor, sănătate şi securitate
în muncă.

4.4 Clubul Sportiv Olimpia Slobozia:
a) stabilește, pe bază de protocol încheiat cu Şcoala Profesională Specială "Ion Teodorescu” Slobozia,

utilizarea Sălii de Sport și anume:zilele şi intervalul orar în care se ţin cursurile, asigurarea curățeniei și
întreținerea spaţiului, modalitatea de plată a utilităţilor, ete.;



b) va preda în mod gratuit cursurile de Aikido elevilor şcolarizați în cadrul Şcolii Profesionale
Speciale "Ion Teodorescu” Slobozia și copiilor găzduiţi în centrele rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

c) respectă calendarul desfășurării activităţilor din cadrul parteneriatului şi orarul de antrenament;
d) comunică în timp util orice eveniment care duce la modificarea programului de derulare a

cursurilor de Aikido;

e) asigură respectarea normelor din domeniul protecţiei şi stingerea incendiilor, sănătate şi securitate
în muncă, precum şi cele pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-Cov-2,

4.5 Partenerii se consultă, în mod regulat, şi se informează. asupra tuturor aspectelor privind
activităţile desfășurate.

4.6 Partenerii implementează activităţile asigurând respectarea riguroasă a standardelor profesionale
şi de etică.

Art. 6 Modificăriale Acordului
Modificările acestui Acord vorfi făcute numai cu acordul părţilor prin “Act Adiţional”, datat şi

semnat de către acestea. Partea care are iniţiativa modificării şi/sau completării acordului de parteneriat va
transmite celorlalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.

Art. 7 Dispoziţii finale
Partenerii respectă regulile privitoare ia conflictul de interese și regimul incompatibilităţilor,iar orice

neînțelegere între părțile semnatareale prezentului Acord se va soluţiona pe cale amiabilă.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiată astăzi .2021, întocmit în 4 (patru) exemplare,fiecare
cu valoare de original, câte una pentru fiecare parte.

PARTENER 1 PARTENER 4
JUDEŢUL IALOMIȚA CLUB SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA
PREȘEDINTELE PREȘEDINTELE CLUBULUI

CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIŢA
MARIAN PAVEL MIHAIL DINU

Director executiv D.C.O.,

Ionica BĂICOIANU

Avizatlegalitate,

PARTENER 2 PARTENER 3
ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ
”1ON TEODORESCU” SLOBOZIA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IALOMIȚA

DIRECTOR DIRECTOR GENERAL
Prof. IOANA MĂDĂLINA NEAGU Prof. PAUL MARCU
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PREŞEDINTE Nr. //£55._/2021 - Y. din 42.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Clubul Sportiv
Olimpia Siobozia, Școala Profesională Specială “ion Teodorescu” Siohozia și Direcţia
Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa în vederea implementării

parteneriatuiui educaţional”AIKIDO MODDE VIAȚĂ”

Prin proiectulde hotărâre supus dezbaterii plenului se propune aprobarea asocierii
Judeţului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Siobozia, Școala Profesională Specială “Ion
Teodorescu” Slobozia și Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Ialomiţaîn vederea implementării parteneriatului educaţional ”AIKIDO MOD DE VIAŢĂ”.

Conform adresei înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1611/2021 — Z
din 21.01.2021, Clubul Sportiv Olimpia Slobozia propune asocierea cu Judeţul lalomiţa și
alte două instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Ialomiţa, respectiv Școala
Profesională Specială "Ion Teodorescu” Slobozia și Direcţia Generală de Asistenţă Socială
și Protecţia Copilului Ialomiţa, în vederea implementării parteneriatului educaţional
intitulat "”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”,

Aikido este un tip de artă marțială al cărui scop nu constă numai în însușirea
perfectă a tehnicilor de autoapărare, ci şi în educarea complexă a. celui care practică
acest sport, pentru că acesta să capete o personalitate echilibrată.

Pentru realizarea asocierii, părțile vor încheia un Acord de parteneriat în acest
sens, astfel cum este prevăzut de prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Prin acest
Acord sunt stabilite obiectul și durata acestuia, grupul ţintă, inclusiv drepturile și
obligaţiile fiecărui partener.

Urmare a sesiunilor de argumentare realizate printre elevii din cadrul Școlii
Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” Slobozia, precum și printre beneficiarii serviciilor
detip rezidențial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Ialomiţa, și-au exprimat dorința de a se înscrie la cursuri de Aikido un număr total de 32
de persoane,din care 14 elevi din cadrul Școlii Speciale și 18 din cadrul Direcţiei.

Consiliul judetean Ialomita

II
  

  

 

    

 

   

 

 



Cursurile de aikido se vor desfășura de trei ori pe săptămână în Sala de Sporta
Școlii Profesionale Speciale ”ion Teodorescu” Slobozia, cu respectarea inclusiv a
prevederilor Ordinului comun al Ministrului Educaţiei şi Ministrului Sănătăţii nr.
3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Asocierea susmenţionată este fundamentată de prevederile art. 173 alin. (1) lit. e)
și alin. (7) lit. a) din Ordonanţade Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificărileşi completările ulterioare.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun
Consiliului Judeţean lalomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în
proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAYSL

Redactat
Haimana Ana - Maria
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Fan: 043430250 it: ejicicnat.ro

Direcţia Coordonare Organizare Nr, /F72 R021 -V din/f. 952024

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomita cu Clubul Sportiv Olimpia

Slobozia, Școala Profesională Specială "Ion Teodorescu” Slobozia și Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa în vederea implementăriiparteneriatului educaţional

”AIKIDOMODDE VIAŢA”

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean
îndeplineşte atribuţii privind cooperarea interinstituțională. În vederea îndeplinirii acestor atribuţii,
potrivit art. 173 alin. (7) lit. a) "consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane Juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în
vedereafinanțării şi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
judeţean”.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1611/2021 — Z din 21.01.2021,
Clubul Sportiv Olimpia Slobozia a solicitat asocierea cu Judeţul Ialomiţa şi alte două instituţii aflate
în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, respectiv Şcoala Profesională Specială "Ion
Teodorescu” Slobozia și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Jalomiţa, în
vederea implementării parteneriatului educaţionalintitulat "AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”,

Pentru realizarea asocierii, părțile vor încheia un Acord de parteneriat în acest sens, astfel
cum este prevăzut de prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare. Prin acest Acord sunt stabilite obiectul şi durata
acestuia, grupul țintă, inclusiv drepturile şi obligațiile fiecărui partener.

Astfel, propunerea de asociere a Judeţului Ialomiţa cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia în
vederea implementării parteneriatului educaţional *AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”, se încadrează în
dispoziţiile legale precizate,

DIRECTOR EXECUTIV D.C.0.
IONICA BĂICOIANU

- Consiliul Judetean lalomita

MȚ
 

|
0098

   



MINISTERULEDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA

Nr. 1727 din 14.04.2021

Către

 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIŢA

Ref: Încheiere protocol de colaborare Club Sportiv "Olimpia ”Slobozia

În vederea încheierii protocolului de colaborare cu, Clubul Sportiv Olimpia” Slobozia,
vă comunicăm faptul că, membrii consiliului de administraţie convocați în ședință extrăordinară
în data de 14.04.2021, şi-au exprimat acordul pentru încheierea Protocolului de colaborare cu
Clubul Sportiv ”"Olimpia”în vederea desfășurării antrenamentelor sportive- AIKIDO în sala de
sport a Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia.

La nivelul unității de învățământ şi-au exprimat dorința de a participa la aceste
antrenamente 14 elevi. Programulva fi săptămânal/ 3 ori, în intervalul orar 16.00-18.00, 18.00-
20.00.

Zilele de antrenamentvor fi comunicate cursanților de către instructor.
Programul de activitate poate suferi modificăriîn funcție de rata de incidenţă dela nivelul

localităţii Slobozia.

Propunem ca, în protocolul de colaborare să fie menţionate a fi respectate prevederile
Ordinului nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul

unităților/instituţiilor de învățământ în condiţii de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

În vederea destăşurării în bune condiții a activităţilor sportive de tip AIKIDO se vor avea
îu vedere următoarele aspecte:

a) organizarea şi întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum |
metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă,

inclusiv prin amplasarea optimă a materialelor sportive;
b) stabilirea circuitelor funcționale;
c) evaluarea necesarului de resurse umane;
d) asigurarea materialelor de curățenie, igienă şi dezinfecţie;
e) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi

instructor.

Suspendarea activităţilor sportive se dispuneîn următoarele situaţii:

ae La apariția unui caz confirma! de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de
elevi. În această situație se suspendă cursurile grupei respective pentru o perioadă de 14
zile.

„4 La apariţia infecției cu virusul SARS-CoV-2 la instructorul AIKIDO cursurile se supendă
pentru o perioadă de 14 zile.

În perioada de suspendare a cursurilor se va dispune realizarea următoarelor activităţi
obligatorii:

a) curăţenia şi aerisirea sălii;
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b) dezinfecţia generală şi nebulizarea spaţiilor, holurilor, toaletelor.
Nu se vor prezenta la antrenament:

a) cei confirmaţicu infecție cu SARS-CoV-2,aflațiîn perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află în

carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată;
0) cei care aşteaptă să fie testați sau uu fost testați şi aşteaptă rezultatele său locuiesc cu o

persoană care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele.
Clubul Sportiv ”Olimpia” are obligația să organizeze activitatea astfel încât să se

prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:
a) asigurarea implementării activităţilor de prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2;
b) organizarea spațiilor pentru asigurareadistanțării fizice;
Cc) organizarea accesului în sala de sport;

d) organizarea orarului de participarela şedinţele de antrenament;
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual;
£) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în sala de sport,
8) comunicarea permanentă de informaţii către elevi şi părinți privind măsurile de prevenire a

infecţiei cu SARS-CoV-2;
h) asigurarea măsurilor specifice pentru elevii aflați în grupele de vârstă cu risc şi/sau având

afecțiuni cronice și/sau dizabilităţi.

Măsuri de organizare a sapțiului, a accesului în sala de sport şi a programului de
antrenament, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2,

Organizarea spațiului pentru asigurarea distanţăriifizice:
a) organizareacircuitelor în interiorulsălii prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure

„trasee prestabilite“ de intrare, de deplasare în interiorulsălii şi de părăsire a acesteia, facilitând
păstrarea unei distanțe corespunzătoareîntre persoane.

La intrarea în sală şi pe hol, precum și la intrarea în fiecare spaţiu vor fi aşezate
dispensere/flacoanecu soluţie dezinfectantă pentru mâini.

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;
b) organizarea sălii de sport:

- sala de sport va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru
între elevi. Dacă configuraţia sălii nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci
spaţiul va fi organizat astfel încâtsă se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;
- este interzis schimbul de obiecte personale;
- va fi asigurată aerisirea sălii înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de
minimum 30 de minute, apoiîn timpul pauzelor minimum 10 minute şila finalulzilei;
- se recomandăevitarea interacțiuniistrânse între elevi;
- elevii şi instructorul vor purta mască în permanenţă, în sălă, în timpul deplasării în incinta sălii
şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi exterior;

c) organizarea grupurilor sanitare:
- este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante şi a prosoapelor din

hârtie, de unică folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material
textil;

- se vaverifica realizarea curățeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafețeloratinse în
mod frecvent, conform planului de curățenie şi dezinfecţie;
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dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea
aplicării protocolului de izolare.
Comunicarea de instrucțiuni/informaţii pentru părinți:
Părinții vorfi încurajați să monitorizeze starea de sănătatea copiilorşi să acționeze responsabil.

l.
2.

10.

Sfaturi utile pentru părinți: Da„LI. “evaluaţizilnicstareade sănătateacopilihiiînainte deamergela antrenament;
în cazul în care copilul prezintă simptomeîn timpul antrenamentului, părintele se va
prezenta imediat la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului Şi va contacta
telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;
discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja ps el, dar şi pe cei din jur
împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2;
acordați atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale
stării lui emoționale;
învățaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiți cu acesta despre
cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare ŞI la păstrarea
distanței; învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la antrenament, când
se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi dupăutilizarea toaletei și ori
de câte ori este necesar;
învăţați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție şi explicaţi-i importanţa şi
necesitatea purtării acesteia;
sfătuiți-vă copilul să nu consumeîn comun alimente sau băuturişi să nu schimbe cu alți
elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de SCr1S, jucării etc,)
curățați/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc.);
în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respiraţie),
diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după
caz, şi nu duceţi copilul la antrenament; |
părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învățământ şi nu vor putea
însoți copiii în sala de sport, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea
instructorului; |
comunicaţi constant cu instructorul, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinţii au obligaţia să anunţe instructorul cu privire la absența elevului în următoarele
situaţii:

da
a
se

elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-;
elevula fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-Cov-2 ŞI se află în
carantină.

Cu deosebită consideraţie,

Director,

Prof. Neagu Ioana Mădălina
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