
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                
            PROIECT  
 

              HOTĂRÂREA NR. ______ 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club 

Municipal Craiova 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.04.2014; 
 Având în vedere raportul nr.59007/2014 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club 
Municipal Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000,  
modificată şi completată; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit. a pct.6 şi art.45 alin.1, art.61 
alin.2  şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001,republicată, privind administraţia 
publică locală; 
      
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal 

Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele art.2 din Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr.415/2013. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Sport Club Municipal 
Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

 
 

           INIŢIATOR,  AVIZAT, 
              PRIMAR,   SECRETAR, 
  Lia - Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr. 59007/17.04.2014 

PRIMAR, 
LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal 

Craiova 

 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 415/2013, s-a aprobat Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova, instituţie publică cu personalitate juridică 
aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită 
următoarele categorii de atribuţii: „atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local” şi „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea 
şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 
 Prin adresa înregistrată sub nr. 57757/2014, Sport Club Municipal Craiova a depus spre aprobare 
un nou regulament de organizare şi funcţionare, având în vedere modificările propuse privind structura 
acestei instituţii publice. Propunerea Sport Club Municipal Craiova pentru Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a fost elaborată în urma unei analize sistematice la nivelul unităţii sportive, în concordanţă cu 
documentele ce prognozează nevoile performanţei sportive, şi anume Planul de Dezvoltare Instituţională, 
Planul Managerial, Planurile Operaţionale. Au fost avute în vedere următoarele: 
  „a) CRITERIUL LEGISLATIV 
1. Respectarea condiţiilor impuse prin legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/28.04.2000, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 240/2000; 
- Legea nr. 610/2001; 
- Legea nr. 221/2003; 
- OUG nr. 64/2003, aprobată prin Legea nr. 194/2004; 
- Legea nr. 472/2004; 
- O.U.G. nr. 119/2005; 
- Legea nr. 293/2005; 
- O.U.G. nr. 205/2005; 
- Legea nr. 124/2006; 
- Legea nr. 241/2007; 
- Legea nr. 34/2009; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 15/2010; 



- Legea nr. 225/2011; 
- Legea nr. 50/2012; 
- Legea nr. 145/2013; 
- Ordinul 395/2013; 
-OMFP 946/2005. 
2. Respectarea tuturor condiţiilor impuse prin Regulamentul federaţiilor de specialitate (F.R.B., F.R.H., 
F.R.F., F.R.S., F.R.T. şi F.R.V.)  
3. Respectarea ordinelor, metodologiilor şi statutelor federaţiilor de specialitate (baschet, handbal, volei, 
scrimă, tenis); 
4. Respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi notificărilor emise de MTS cu 
privire la modul de fundamentare al proiectului de performanţă sportivă pentru fiecare formă de activitate 
sportivă; 
5. Asigurarea resurselor umane calificate. 
 b) CRITERIUL DEMOGRAFIC 
1. Analiza evoluţiei demografice a populaţiei sportive în intervalul 14-16 ani, 16-18 ani, 18-20 ani şi peste 
20 de ani în vederea organizării bazei de selecţie la nivelul municipiului Craiova şi a regiunii Oltenia şi a 
cooptării sportivelor şi sportivilor de mare perspectivă; 
2. Asigurarea cuprinderii tinerilor sportivi (copii, cadeţi, juniori) într-o formă organizată de activitate de 
sport şi mişcare, în baza parteneriatelor cu cluburile de profil din municipiul Craiova şi regiunea Oltenia. 
 c) CRITERIUL GEOGRAFIC 
1. Promovarea unor măsuri dinamice care să permită accesul la sport şi performanţă al tuturor copiilor şi 
tinerilor din municipiul Craiova şi regiunea Oltenia; 
2. Realizarea, prin parteneriate, colaborări, sponsorizări, etc. a condiţiilor optime de derulare a activităţii 
sportive (pregătire, alimentaţie, cantonamente de pregătire, campanii de selecţie, competiţii, campanii de 
promovare a activităţilor sportive, campanii sociale). 
 d) CRITERIUL DE PERFORMANŢĂ 
1. Analiza evoluţiei demografice a populaţiei sportive în intervalul 14-16 ani, 16-18 ani, 18-20 ani, a 
densităţii acesteia în vederea organizării reţelei şcolare; 
2. Asigurarea cuprinderii populaţiei sportive de perspectivă (copii, cadeţi şi juniori) într-o formă 
competiţională organizată la nivelul federaţiilor de specialitate; 
3. Asigurarea, în cadrul departamentelor şi compartimentelor clubului, unui climat de performanţă cu 
personal instruit şi calificat axat pe dezvoltarea şi ridicarea prestigiului clubului şi a Municipiului Craiova; 
4. Asigurarea unui permanent dialog şi unei cooperări continue cu societatea civilă în vederea realizării 
unei implicări cât mai active a tuturor actorilor din planul social pentru sporirea şi promovarea tuturor 
oportunităţilor de imagine şi publicitate, cu efecte pozitive, cu scopul de a impune comunitatea din 
Craiova ca un factor de răspundere şi decizie în ceea ce priveşte promovarea, susţinerea şi impunerea 
performanţei. 

e) ARGUMENTE 
 Funcţionalitatea iniţiatică a clubului sportiv vizează coordonata performanţă – sport - mişcare, care 
răspunde unor imperative identificate şi asumate:  

- Sport pentru toţi şi sport pentru fiecare  
- Şanse egale de dezvoltare personală şi profesională  
- Sport de calitate centrat pe clienţii şi beneficiarii spectacolului şi  performanţei sportive 
- Orientarea spre competenţe, spre participarea tuturor actorilor implicaţi în dezvoltarea activităţilor 

de mişcare şi sport cu scopul de a atinge înalta performanţă. 
Sport Club Municipal Craiova promovează un proces de activitate sportivă, în spiritul performanţei 

deschis, flexibil, apt pentru a educa şi instrui grupul ţintă format din tinerii sportivi ai municipiului 
Craiova, precum şi din celelalte zone ale regiunii Oltenia. 

Sport Club Municipal Craiova urmăreşte: 
 Crearea unui climat favorabil astfel încât fiecare sportiv să se simtă competent; 
 Asigurarea accesului tuturor tinerilor performeri sportivi craioveni şi români la echipele sportive 



din cadrul grupării noastre sportive indiferent de condiţia socială şi materială, sex, rasă, 
naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă; 

 Dezvoltarea la sportivi a abilităţilor şi competenţelor apte să le asigure succesul personal şi 
profesional în contextul social actual; 

 Dezvoltarea interesului pentru performanţă, sport şi mişcare şi emancipare permanentă printr-un 
proces axat pe disponibilitate continuă pentru cunoaştere şi acţiune. 

 
Fundamentare privind performanţa sportivă, în anul competiţional 2013-2014 

 În anul sportiv 2013-2014, la Sport Club Municipal Craiova au fost înscrişi: 
 Sportivi de performanţă – 80; 
 Tehnicieni – 10; 
 Personal administrativ – 23; 
 Parteneriate cu cluburile de copii şi juniori, pe ramuri de sport, pentru asigurarea criteriilor 

competiţionale ale federaţiilor de specialitate, dar şi pentru asigurarea unor criterii de promovare a 
tinerilor sportivi de performanţă în echipele de seniori ale Sport Club Municipal Craiova; 

 În sprijinul performanţei sportive, începând cu data de 27.03.2014, patrimoniul Sport Club 
Municipal Craiova a fost îmbunătăţit prin atribuirea Sălii de Sport Virgil Bălan, fapt ce va sprijini 
nemijlocit activitatea de pregătire sportivă, implicit performanţa, rezultatele obţinute de sportivii 
municipiului Craiova.” 
Se propune, de asemenea, desfiinţarea secţiei de footsal, datorită faptului că este un sport 

practicabil doar cu afiliere la Liga Profesionistă de Fotbal.  
Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobarea unui nou Regulament de Organizare şi Funcţionare al 
Sport Club Municipal Craiova, conform anexei la prezentul raport şi, pe cale de consecinţă, încetarea 
efectelor art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 415/2013. 
   
 
 

ŞEF SERVICIU, 
Petru-Alexandru Dumitrescu 

ÎNTOCMIT, 
Ana Ursu 

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c. j. Floricica Boangiu 
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Anexa      
 

REGULAMENT 
de 

organizare si funcţionare a Sport Club Municipal Craiova 
 
 
 

CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
organizare-forma juridica-denumire-sediu 

 
 

Art.1 
(1) Sport Club Municipal Craiova este organizat ca institutie publica, cu 

personalitate juridica, de interes local a municipiului Craiova in urma Hotararii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 420/2006, in temeiul Legii nr. 69/2000 
a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

(2) Sport Club Municipal Craiova functioneaza cu personalitate juridica in 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova si isi desfasoara activitatea in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare si cele ale prezentului regulament, are 
deplina autonomie in stabilirea si realizarea programelor proprii, in consens cu 
politicile sportive ale autoritatilor locale, concepute pentru a raspunde comenzilor 
sociale, nevoilor comunitatii. 

(3) Sport Club Municipal Craiova colaboreaza cu toate institutiile locale sau 
centrale de stat, de drept public sau privat,  in vederea realizarii obietivelor propuse, 
de asemenea pe linie de specialitate atit din punct de vedere metodologic cit si 
organizatoric in mod special colaboreaza cu federatiile Romane si straine,cu 
Ministerul Tineretului si Sportului si cu Comitetul Olimpic Roman. 

(4) Denumirea structurii sportive este Sport Club Municipal Craiova. 
Schimbarea denumirii se poate face numai prin hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, adoptata cu majoritate simpla de voturi, pe baza avizului 
Ministerului Tineretului si Sportului ca urmare a unui raport motivat al autorului 
care initiaza aceasta operatiune. 

(5) Culorile Sport Club Municipal Craiova sunt: alb-albastru,insemnele pot fi 
sigla,fanion,insigna, etc. 

(6) Sediul Sport Club Municipal Craiova este in Craiova strada A.I.Cuza,nr. 7 
judetul Dolj. 
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CAPITOLUL II 
Scopul si obiectul de activitate - structura organizatorica 

 
Art.2 
(1) Scopul Sport Club Municipal Craiova il constituie organizarea si 

administrarea de activitati sportive cu consecinta direcra de dezvoltare a sportului de 
performanta la nivelul municipiului Craiova, a selectiei continue,pregatirea si 
participarea sportivilor proprii la competitii interne si internationale organizate de 
forurile de specialitate. 

(2) Obiectul de activitate al Sport Club Municipal Craiova cuprinde 
urmatoarele: 

a) Promovarea actiunilor cuprinse in sfera de activitate mai ales in randul 
tinerilor pentru formarea deprinderilor de a face miscare,sport de performanta 
marind astfel baza de selectie a tinerelor talente pentru viitor si intarirea sanatatii 
populatiei municipiului Craiova. 

b) Initierea, desfasurarea si participarea la programe, actiuni cu mesaj sau 
caracter sportiv. 

c) Cultivarea spiritului de competitie si fair-play al tinerilor practicanti si 
pasionati ai sportului al suporterilor si nu numai, precum si a respectului pentru 
valorile perene ale sportului romanesc 

d) Promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentei la modul 
general in conformitate cu Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea 
violentei cu ocazia competitiilor si, in mod special, la manifestarile organizate sub 
tutela Sport Club Municipal Craiova 

e) Intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor sportive aflate in 
patrimoniul Sport Club Municipal Craiova. 

f) Organizarea de schimburi profesionale de experienta cu caracter 
documentar, stiintific intre structuri ocupationale de natura similara, institutii 
neguvernamentale,asociatii profesionale etc 

g) Initierea unor activitati de coointeresare pentru atragerea unor potentiali 
sponsori, agenti economici persoane juridice, persoane fizice din tara si strainatate. 

h) Sport Club Municipal Craiova va respecta prevederile specifice din normele 
si regulamentele federatiilor si  a ligilor profesioniste nationale si internationale ,   

i) Sport Club Municipal Craiova poate desfasura si alte activitati in vederea 
realizarii scopului obiectului de activitate si a obiectivelor de performanta stabilite in 
limita prevederilor legale. 
 

Art.3 
(1) Structura organizatorica si statul de functii ale Sport Club Municipal 

Craiova se aproba anual prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, la 
solicitarea Directorului, cu avizul Consiliului de Administratie. 

(2) Sport Club Municipal Craiova are in structura sa următoarele 
compartimente: 
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- Compartimentul Contabilitate, care este condus de Contabilul Şef; 
- Compartimentul Resurse Umane; 
- Compartimentul Organizare, Relaţii Publice, Promovare Imagine, care este 

condus de Inspectorul Şef; 
- Compartimentul Administrativ - Sala Ion Constantinescu; 
- Compartimentul Administrativ - Sala Virgil Bălan. 
(3) Sport Club Municipal Craiova are in structura sa următoarele: 
a. Sectiile sportive: 

      -baschet 
      -volei 
      -handbal 
      -tenis de masa 
      -tenis de camp 
      -scrima 

b. Cabinetul medical 
(4) Structura de conducere a Sport Club Municipal Craiova este formata dupa 

cum urmeaza: 
a)organul de conducere deliberativa: 
-Consiliul de Administratie;  
b)conducerea executiva: 
-director; 
-contabil şef; 
-inspector şef. 

 
Art.4 
Structura organizatorica si statul de functii ale Sport Club Municipal Craiova 

se pot modifica la solicitarea Directorului Sport Club Municipal Craiova, cu avizul 
Consiliului de Administratie, si se aproba de Consiliul Local al Municipiului Craiova 
prin hotarare. 
 

Art.5 
Infintarea unei sectii pe ramura de sport in Sport Club Municipal Craiova se 

face prin Hotarare a Consiliului local al Municipiului Craiova, astfel: 
a) la solicitarea Sport Club Municipal Craiova; 
b) la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate. 

 
Art.6 
(1) Desfiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face prin Hotarare a 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, astfel: 
a) la solicitarea Sport Club Municipal Craiova; 
b) la propunerea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
(2) In cazul desfintarii unei sectii pe ramura de sport, Sport Club Municipal 

Craiova va intreprinde demersurile necesare in conformitate cu prevederile legale 
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pentru radierea acesteia din evidentele federatiilor nationale de specialitate si dupa 
caz si din cele ale asociatiilor judetene pe ramura de sport. 
 
 

CAPITOLUL III 
Patrimoniul, finantarea, bugetul de venituri si cheltuieli 

 
 

Art.7 
(1) Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova este format din drepturile si 

obligatiile patrimoniale dobandite în conditiile legii. 
(2) Sport Club Municipal Craiova administreaza cu diligenta unui bun 

proprietar bunurile aflate în patrimoniul sau atribuite în condiţiile legii prin Hotarare 
a Consiliului Local Craiova. 

(3) Bazele sportive  aflate în administrarea Sport Club Municipal Craiova sunt 
considerate partrimoniu sportiv şi nu îsi pot schimba destinaţia sportivă fară 
aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului conform legii Educatiei Fizice si 
Sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(4) Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova poate fi modificat numai în 
conformitate cu dispozitiile legale. 
 

Art.8 
(1) Cheltuielile curente şi de capital ale Sport Club Municipal Craiova sunt 

finanţate din alocaţii de la bugetul local şi, în completare, din veniturile proprii 
realizate în condiţiile legii. 

(2) Veniturile proprii realizate de Sport Club Municipal Craiova în 
conformitate cu Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulteioare, pot fi 
realizate din urmatoarele activitaţi: 

a) activitaţi economice realizate în legatură directă cu scopul si obiectul de 
activitate; 

b) cotizaţii si contribuţii băneşti ale simpatizanţilor; 
c) donaţii şi sponsorizari; 
d) reclamă si publicitate; 
e) valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Sport Club Municipal Craiova, 

altele decat cele de domeniu public; 
f) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile 

sportive; 
g) indemnizatii obţinute din transferul sportivilor; 
h) alte venituri, conform dispozitiilor legale. 

 
Art.9 
(1) Veniturile obţinute din activitatea Sport Club Municipal Craiova se 

gestioneaza si se utilizeaza la nivelul Sport Club Municipal Craiova pentru realizarea 
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scopului si obiectului de activitate fară varsaminte la bugetul de stat si fară afectarea 
alocaţiilor de la bugetul de stat. 

(2) Liberalităţile de orice fel vor putea fi acceptate potrivit legii, numai dacă 
nu sunt grevate de condiţii şi sarcini. 

(3) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor stabilite în Consiliul de 
Administratie, Sport Club Municipal Craiova va putea: 

a) încheia convenţii de cooperare economică cu persoane juridice,fizice, 
române sau străine, doar în conformitate cu prevederile legale;  

b) organiza evenimente sportive singur şi/sau în colaborare/asociere,etc.cu 
persoane juridice,fizice, române sau străine doar în conformitate cu prevederile 
legale. 
 

Art.10 
(1) Sportivii din cadrul  Sport Club Municipal Craiova sunt sportivi de 

performanţa si, pentru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea obiectivelor 
sportive de clasament si performanta fizica, reprezentantul Sport Club Municipal 
Craiova va putea încheia contracte/conventii civile de prestari servicii, acestea 
putand fi reziliate in cazul neindeplinirii obiectivelor propuse si asumate de antrenor 
sau sportiv. 

(2) Cheltuielile cu renumeratiile convenite de cele doua parti, club si sportiv, 
vor fi suportate din bugetul anual al Sport Club Municipal Craiova. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
Organele de conducere, administrare,coordonare si control 

 
 
 

Art.11 
(1) Sport Club Municipal Craiova este condus de un Consiliu de Administratie 

care are rol deliberativ si un Director care are atributii executive. 
(2) Consiliul de Administratie al Sport Club Municipal Craiova este format 

din director si doi membri numiti prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, dintre care unul este reprezentantul Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, cu exceptia alesilor locali, iar celalalt este reprezentantul Primarului 
Municipiului Craiova. 
 

Art.12 
(1) Consiliul de Administratie, ca for deliberativ, are urmatoarele atributii: 
a) analizeaza, dezbate şi hotarăşte asupra politicilor sportive, proiectelor, 

planurilor de activitate şi de dezvoltare a Sport Club Municipal Craiova, propuse de 
director şi periodic analizează stadiul realizarii acestora. 
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b) avizeaza şi  înainteaza spre aprobare la Consiliul Local al Municipiului 
Craiova urmatoarele: 

- proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova;   
- bilantul contabil al Sport Club Municipal Craiova;   
- regulamentul de organizare si functionare al Sport Club Municipal Craiova;  
- organigrama si statul de functii conform propunerilor directorului si in 

concordanta cu obiectivele, scopul si atributiile  Sport Club Municipal Craiova;   
- programele, proiectele de reparatii curente necesare la salile, cladirile, 

materialele şi aparatura sportivă etc. din patrimoniul Sport Club Municipal Craiova; 
- strategia  Sport Club Municipal Craiova cu privire la activitatea sectiilor 

sportive, defalcat pe ramuri sportive; 
c) urmareste buna folosire şi gospodărire a patrimoniului pe care îl are în 

administrare şi, dupa caz, ia masuri în recuperarea eventualelor prejudicii; 
d) avizeaza în condiţiile legii înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

Sport Club Municipal Craiova, altele decat bunurile imobile; 
e) aprobă calendarul competiţional intern si international al Sport Club 

Municipal Craiova; 
f) stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele 

realizate din venituri extra bugetare , conform Ordonantei de Guvern nr. 9/1996  cu 
modificarile ulterioare; 

g) stabileste cuantumul amenzilor aplicate ca masuri disciplinare; 
h) aproba colaborarea  Sport Club Municipal Craiova cu persoane juridice atat 

din ţară cît şi strainatate; 
i) are rol deliberativ si in alte chestiuni importante ce privesc activitatea  Sport 

Club Municipal Craiova;   
j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, prin hotariri ale 

Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru buna desfasurare a activitatilor la 
Sport Club Municipal Craiova;  

(2) Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea si data stabilita de 
director in sedinta ordinara de lucru, lunar, sau in sedinta extraordinara, ori de cate 
ori se impune, locatia fiind  la sediul  Sport Club Municipal Craiova sau  cea  
stabilita de director , Convocarea se face in scris, fax, e-mail ,SMS sau telefonic cu 
cel putin 3 zile inainte; 

(3) Dezbaterile Consiliului de Administratie se concretizeaza in hotarari care 
se adopta cu respectarea legislatiei in vigoare, consemnate intr-un registru de procese 
verbale paginat si inregistrat la secretariatul Sport Club Municipal Craiova. 
 

Art. 13 
Directorul 
(1) Activitatea la Sport Club Municipal Craiova este condusa de catre un 

Director numit in conditiile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care are urmatoarele relatii: 
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a) - ierarhice de subordonare Consiliului Local al Municipiului Craiova, 
Primarului Municipiului Craiova, Consiliului de Administratie al Sport Club 
Municipal Craiova; 

- are in subordine următoarele: Contabilul Şef şi Compartimentul 
Contabilitate, Compartimentul Resurse Umane, Inspectorul Şef şi Compartimentul  
Organizare, Relaţii Publice – Promovare Imagine, Compartimentul Administrativ- 
Sala Ion Constantinescu şi Compartimentul Administrativ - Sala Virgil Bălan; 

b) functionale, cu toate persoanele angrenate in activitatea de organizare si 
desfasurare a competitiilor sportive; 

c) de colaborare, cu toate institutiile de drept public sau privat implicate in 
sprijinul activitatilor sportive. 

(2) Directorul are urmatoarele atributii: 
a) concepe si aplica,cu avizul Consiliului de Administratie, strategia care va fi 

urmata in vederea realizarii obiectivelor propuse pentru a fi indeplinite; 
b) intocmeste proiecte si programe  etapizate conforme cu avizul Consiliului 

de  Administratie, pentru activitatea Sport Club Municipal Craiova; 
c) organizeaza si conduce activitatea Sport Club Municipal Craiova si 

raspunde de buna desfasurare a acesteia, asigura si aplica respectarea dispozitiilor 
legale in vigoare; 

d) intocmeste si pune in aplicare Regulamentul de Organizare si Functionare a 
Sport Club Municipal Craiova, dupa avizarea acestuia de Consiliul de Administratie 
si aprobarea acestuia de Consiliul Local al Municipiului Craiova; 

e) intocmeste Regulamentul Intern si urmareste respectarea prevederilor 
acestuia, Calendarul Competitional intern si extern si modalitatea  propusa pentru 
desfasurarea si/sau organizarea competitiilor;  

f) reprezinta personal sau prin delegat Sport Club Municipal Craiova in 
relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale.cu celelalte institutii 
publice sau private, organisme jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, 
precum si cu persoane fizice si juridice romane si/sau straine; 

g) negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a Sport 
Club Municipal Craiova; 

h) incheie contracte individuale de munca cu personalul din subordine, precum 
si contracte/conventii civile sau alte asemenea acte cu tehnicienii, antrenorii si 
sportivii legitimati la Sport Club Municipal Craiova; 

i) organizeaza si conduce personal sau prin delegat toate activitatile tehnice, 
sportive, economice, sociale sau de alta natura, stabilind si delegand atributii pe 
trepte ierarhice si functii avand in vedere prerogativele functiei, structura 
organizatorica si Regulamentul de Organizare si Functionare al Sport Club 
Municipal Craiova; 

j) indruma, coordoneaza si controleaza activitatea defasurata in sectiile 
sportive la ramurile de sport existente; 

k) indruma si aproba activitatea antrenorilor la intocmirea planurilor de 
pregatire, anuale, de etapa, saptamanale, zilnice urmareste respectarea acestora si 



 8 

evidenta muncii efectuate in asa fel incat realizarea obictivelor intermediare si finale 
sa fie atinse; 

l) stabileste cu antrenorii, prin contract/conventie, obiective intermediare şi 
finale; 

m) aproba planul de munca al antrenorilor si planurile de pregatire pentru 
echipa, planurile de pregatire individuale pentru sportivii condusi de acestia si 
analizeaza periodic cu acestia nivelul atins, rezultatele obtinute etc.; 

n) constata daca obiectivele stabilite au fost atinse, neindeplinirea acestora 
fiind supusa sanctionarii cu pana la rezilierea contractului/conventiei civile sau altui 
asemenea act pentru cei vinovati; 

o) organizeaza selectia continua a sportivilor, stabileste pentru fiecare antrenor 
prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi pe niveluri valorice si numarul de 
sportivi din grupe; 

p) participa si urmareste evolutia sportivilor la competitiile oficiale si amicale 
cuprinse in calendarul intern si international; 

q) asigura si raspunde de integritatea si buna intretinere a patrimoniului Sport 
Club Municipal Craiova precum şi functionarea la parametri impusi de normele 
prevazute a bazelor  sportive proprii; 

r) dispune masuri pentru combaterea dopajului, promovarea spiritului de fair-
play, a respectarii legislatiei in vigoare  Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si 
combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive; 

s) primeste si analizeaza informari scrise despre modul cum s-a desfasurat 
competitia (deplasare,masa,cazare,meci etc.), de la antrenorii echipelor participante, 
in 24 de ore dupa terminarea  evenimentului sportiv. 

ş) asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor privind constituirea si 
actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date ale Sport Club 
Municipal Craiova referitor la: 

- actele normative in vigoare privind activitatea sportiva;  
- regulamentul de organizare si functionare propriu; 
- regulamentul intern; 
- hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova privind activitatea Sport 

Club Municipal Craiova; 
- statutele si regulamentele federatiilor nationale de specialitate la care Sport 

Club Municipal Craiova este afiliat; 
- programele strategice de dezvoltare pe termen mediu si scurt al Sport Club 

Municipal Craiova; 
- evidenta antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimati si 

clasificarea lor la fiecare disciplina sportiva; 
- rezultatele obtinute de sportivii Sport Club Municipal Craiova la competitiile 

oficiale si amicale interne si/sau internationale; 
t) elaboreaza si pune in practica obiective, politici, strategii si sisteme coerente 

in domeniul resurselor umane; 
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u) selecteaza,angajeaza personalul salariat prin concurs si dispune concedierea 
acestora in conditiile legii; 

v) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din 
subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune; 

w) indeplineste orice alte atributii pe care legea si actul constitutiv al Sport 
Club Municipal Craiova le prevăd; 

x) indeplineste orice alte atributii, cu exceptia celor date potrivit 
reglementarilor legale in competenta altor organe; 

y) la solicitare informeaza Consiliul Local al Municipiului Craiova asupra 
rezultatelor sportive, economico financiare si alte activitati desfasurate; 

z) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde 
standardele de control intern /managerial. 

(3) In exercitarea atributiilor sale, Directorul emite decizii care se comunica 
potrivit legii. 

(4) In perioada absentei din institutie, atributiile postului de director sunt 
preluate de o persoana desemnata de acesta prin decizie. 
 

Art.14 
Atributiile Inspectorului Şef: 
a) Inspectorului Şef este încadrat, in conditiile legii, din randurile specialiştilor 

cu studii superioare în domeniul sportiv si are urmatoarele relatii: 
1. - ierarhice de subordonare Directorului Sport Club Municipal Craiova; 

         - are in subordine Compartimentul Organizare Relaţii Publice, Promovare 
Imagine, toate secţiile sportive ale clubului şi Cabinetul medical; 

2. - functionale,cu toate persoanele angrenate in activitatea de organizare si 
desfasurare a competitiilor sportive; 

3. - de colaborare, cu tot personalul  clubului şi cu toate compartimentele 
implicate in sprijinul activitatilor sportive; 

b) reprezinta ca delegat Sport Club Municipal Craiova in relatiile cu 
organismele sportive interne si/sau internationale cu celelalte institutii publice sau 
private, organisme jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si cu 
persoane fizice si juridice romane si/sau straine; 

c) organizeaza si conduce personal toate activitatile tehnice şi sportive; 
d) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in sectiile sportive la 

ramurile de sport existente; 
e) verifica si avizeaza planurile de pregatire, anuale,de etapa, saptaminale, 

zilnice intocmite de antrenori, le supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal 
Craiova. Urmareste respectarea acestora si evidenta muncii efectuate in asa fel incat 
realizarea obictivelor intermediare si finale sa fie atinse; 

f) stabileste pentru antrenori (pentru echipa pe care o pregatesc) obiective de 
clasament la sfirsitul sezonului competitional, cit si obiective pentru pregatirea fizica 
a echipei si individual la componentii acesteia,in planul de pregatire si le supune 
aprobarii Directorului Sport Club Municipal Craiova; 



 10 

g) aduce la cunostinta Directorului Sport Club Municipal Craiova daca 
obiectivele stabilite au fost atinse, propune acordarea de premii pentru indeplinirea 
acestora si sanctionari cu pana la rezilierea contractului/conventiei civile sau altui 
asemenea act pentru cei vinovati de neindeplinirea obiectivilor; 

h) organizeaza selectia continua a sportivilor necesari pentru imbunatatirea 
randamentului la echipele si sportivii de la sporturile individuale ale  Sport Club 
Municipal Craiova; 

i)  intocmeste planuri cu  masuri pentru combaterea dopajului promovarea 
spiritului de  fair-play, a respectarii legislatiei in vigoare (Legea nr. 4/2008 privind 
prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive) si le 
supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal Craiova; 

j) are in atentie si analizeaza informari scrise de la sefii de delegatie despre 
modul cum s-a desfasurat  activitatea (deplasare,masa,cazare,meci etc.)si de la 
antrenorii echipelor participante analiza meciului si/sau competitiei, concursului in 
24 de ore dupa terminarea  evenimentului sportiv. Prezinta sinteza acestora 
Directorului Sport Club Municipal Craiova; 

k) duce la indeplinire intreaga activitate si o prezinta Directorului Sport Club 
Municipal Craiova, privind constituirea si actualizarea permanenta a fondului 
documentar si a bancii de date ale Sport Club Municipal Craiova referitor la: 

- actele normative in vigoare privind activitatea sportiva;  
- regulamentul de organizare si functionare propriu; 
- regulamentul intern; 
- hotararile Consiliului Local al Municipiului Craiova privind activitatea Sport 

Club Municipal Craiova; 
- statutele si regulamentele federatiilor nationale de specialitate la care Sport 

Club Municipal Craiova este afiliat; 
- programele strategice de dezvoltare pe termen mediu si scurt al Sport Club 

Municipal Craiova; 
- evidenta antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor legitimati si 

clasificarea lor la fiecare disciplina sportiva; 
- rezultatele obtinute de sportivii Sport Club Municipal Craiova la competitiile 

oficiale si amicale interne si/sau internationale; 
m) indruma si organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor reiesite din 

atributiile functionale de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea 
masurilor ce se impun; 

n) in cazul in care primeste delegare de competenta din partea Directorului 
Sport Club Municipal Craiova, preia atributiile postului de director, pe perioada 
consemnata in decizie;  

o) colaboreaza si intocmeste Regulamentul Intern, Calendarul Competitional 
intern si extern, si modalitatea  propusa pentru desfasurarea si/sau organizarea 
competitiilor, le supune aprobarii la Directorul Sport Club Municipal Craiova; 

p) coordonează şi controlează activitatea managerilor de secţie, antrenorilor  
şi organizatorilor de competiţii; 
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q) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe 
ramură de sport din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării 
scopului şi obiectului de activitate al clubului; 

r) analizează, periodic, împreună cu managerii de secţie, antrenorii şi 
personalul medical stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de 
sportivii legitimaţi la club; 

s) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în  
calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea 
competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie; 

ş)  intocmeste pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de  
sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi 
cuprinşi în pregătire si le supune aprobarii Directorului Sport Club Municipal 
Craiova; 

t) elaborează şi coordonează programe de colaborare cu toate structurile 
sportive, cu corespondent la secţiile clubului, din Municipiul Craiova, precum şi cu 
grupări sportive din Judeţul Dolj şi Regiunea Oltenia, Romania sau strainatate; 

u) monitorizeaza in permanenta activitatea concurentei si utilizeaza mijloace si 
metode pentru gestionarea corecta si in favoarea Sport Club Municipal Craiova. 
a situatiilor  concrete constatate; 

v) colaboreaza cu structurile informatice pentru infintarea, crearea,actualizarea 
paginii de web a Sport Club Municipal Craiova; 

w) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce 
cuprinde standardele de control intern /managerial; 

x) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si 
Functionare prin decizia organelor de conducere. 
 

Art.15 
Atributiile Compartimentului administrativ – Sala Ion Constantinescu si 

Compartimentului administrativ - Sala Virgil Bălan sunt: 
a) intocmesc impreuna cu celelalte compartimente din cadrul Sport Club 

Municipal Craiova proiectul programului de masuri si propuneri privind protectia 
muncii, raspund de instruirea in domeniul protectiei muncii lunar, trimestrial si anual 
dupa caz a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din Sport Club Municipal 
Craiova; 

b) asigura curatenia si intretinerea tuturor cladirilor si a spatiilor exterioare din 
vecinatatea acestora protejand spatiile verzi; 

c) raspund de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea, 
modernizarea repararea si exploatarea bazelor sportive si a altor echipamente din 
dotare, in conditii de deplina siguranta; 

d) asigura gestiunea obiectelor de inventar a mijloacelor fixe si mobile; 
e) raspund de obtinerea diferitelor documentatii pentru si de functionare a 

Sport Club Municipal Craiova; 
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f) fac propuneri pentru reparatiile curente si capitale ale materialelor sportive 
sediilor etc. si urmaresc aprobarea si executarea proiectelor,executarea si receptia 
lucrarilor in conformitate cu proiectele si devizele aprobate in conditiile legislatiei in 
vigoare;  

g) asigura functionalitatea Sport Club Municipal Craiova in domeniul 
aprovizionarii ritmice a materialelor consumabile, utilitatilor necesare bunei 
functionari, alimentare cu apa, energie electrica, termica, precum si buna functionare 
a instalatiilor si vestiarelor,etc.   

h) intocmesc planuri operationale privind metodele si mijloacele de actionare 
si evacuare pentru actiuni de protectie civila impotriva 
calamitatilor(cutremure,inundatii,inzapeziri); 

i) intocmesc planuri operationale privind metodele si mijloacele de actionare si 
evacuare pentru salariati in caz de incendiu. 

l) vegheaza la conditiile impuse de lege, la respectarea cerintelor privind 
fumatul si lucrul cu focul;  

m) asigură menţinerea în stare de funcţionare a clădirilor, instalaţiilor şi 
echipamentelor, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi ISU; 

n) asigura cooperarea cu fortele de ordine din cadrul Inspectoratului Judetean 
de Jandarmi,a Gruparii Mobile de Jandarmi si politia Locala la manifestarile sportive 
organizate de Sport Club Municipal Craiova; 

o) indeplinesc orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si 
Functionare prin decizia organelor de conducere; 

p) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde 
standardele de control intern /managerial. 
 

Art.16 
(1) Atributiile Contabilului Şef: 
a) Contabilul  Şef  este încadrat in conditiile legii, din rîndurile specialiştilor 

cu studii superioare în domeniul economic, si are urmatoarele relatii: 
1. - ierarhice de subordonare Directorului Sport Club Municipal Craiova. 

       - are in subordine Compartimentul Contabilitate. 
2.- de colaborare, cu tot personalul clubului şi cu toate compartimentele 

implicate in activitatea economică, cu serviciile colaterale pe probleme economice 
din Primăria Municipiului Craiova; 

b) asigura si raspunde de conducerea si coordonarea activitatii economico-
financiar-contabile, si de gestiune in conformitate cu Legea 82/1991 cu modificarile 
si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a acesteia aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.704/1993 cu modificarile si completarile ulterioare,precum 
si alte acte normative in vigoare;  

c) acordă  viză de control financiar preventiv; 
d) se ocupă de Controlul Managerial din cadrul Compartimentului 

Contabilitate; 
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e) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde 
standardele de control intern /managerial. 
 

(2) Atributiile Compartimentului Contabilitate: 
a) asigura efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind toate 

operaţiunile economice ce se efectuează în cadrul clubului; 
b) intocmeste situatiile financiare,lunare,trimestriale si anuale; 
c) asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in 

contabilitate cat si in executie; 
d) exercita si raspunde de controlul financiar-preventiv propriu,conform legii; 
e) asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului institutiei si 

recuperarea pagubelor aduse acesteia; 
f) planifica si elaboreaza,in conformitate cu prevederile bugetului de venituri 

si cheltuieli aprobat, necesarul lunar de credite  si monitorizeaza executia bugetara a 
lunii precedente; 

g) intocmeste lunar contul de executie bugetara; 
h) organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand 

Sport Club Municipal Craiova, in conformitate cu prevederile legale, la termenele 
stabilite; 

i) coordoneaza si verifica intocmirea actelor comisiilor de receptie, 
inventariere, casare si declasare,transferare a bunurilor. 

j) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual,urmareste 
executarea lui prin incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute la fiecare articol 
bugetar, dupa aprobarea acestuia; 

k) raspunde de gestionarea eficienta a fondurilor publice la dispozitia 
institutiei; 

l) raspunde de complectarea registrelor contabile conform legislatiei in 
vigoare; 

m) elaboreaza documentatia economica necesara desfasurarii turneelor  
referitor la devizele estimative cuprinzand cheltuielile de transport,masa,cazare taxa 
de inscriere in competitie,diurna si onorariul, dupa caz; 

n) repartizeaza pe activitati fondurile aprobate prin buget si creditele bugetare 
deschise; 

o) verifica actele de casa si banca,deconturile,situatia inventarierilor,raspunde 
de efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor; 

p) raspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale privind activitatea Sport Club Municipal Craiova; 

q) urmareste operatiunile privind angajarea,lichidarea si ordonantarea 
cheltuielilor si raspunde de efectuarea acestora in termen,de incadrarea platilor in 
prevederile bugetare,contractuale si legale; 

r) urmareste debitele institutiei  si raspunde de instintarea conducerii privind 
situatia acestora; 
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s) urmareste modul de intocmire a planurilor financiare la timp si corect de 
catre personalul abilitat din sectiile clubului, derularea licitatiilor si a contractelor de 
investitii din punct de vedere financiar; 

t) centralizeaza si tine evidenta executiei proiectelor sportive; 
u) raspunde de respectarea obligatiilor de plata ce deriva din legile cu caracter 

fiscal si de varsare de catre institutie, integral si la termenele stabilite a sumelor 
aferente acestor obligatii; 

v) intocmeste ordonantarile de plata,planurile financiare,notele de 
fundamentare pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau in deplasare 
si le supune spre aprobare directorului  de la Sport Club Municipal Craiova; 

w) coordoneaza procesul de scoatere din functiune a mijloacelor fixe si a 
obiectelor de inventar,precum si activitatea presupusa de derularea operatiunilor  cu 
caracter economico-financiar care urmeaza acestora,in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 

x) asigura salarizarea personalului,stabileste deducerile personale de baza si a 
drepturilor salariale in vederea calcularii impozitului pe salarii si intocmirea fiselor 
fiscale; 

y) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si 
Functionare prin decizia organelor de conducere.  

(3) Atributiile pe linie de casierie, din cadrul Compartimentului Contabilitate: 
a) efectueaza incasari si plati in numerar asigurand integritatea si securitatea 

banilor aflati in posesie; 
b) urmareste sa fie decontate la timp cheltuielile curente efectuate cu ocazia 

diferitelor evenimente sportive; 
c) intocmeste registrul de casa cu documentele care reflecta operatiunile 

efectuate; 
d) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde 

standardele de control intern /managerial; 
e) asigura depunerea in conditii de securitate a numerarului incasat la 

trezorerie sau la banca. 
   

Art.17 
Atributiile Compartimentului de Resurse Umane: 
a) asigura functionarea Sport Club Municipal Craiova in domeniul activitatilor 

de personal privind utilizarea optima a resurselor umane, primirea, inregistrarea si 
repartizarea corespondentei, expedierea acesteia conform normelor legale in vigoare; 

b) intocmeste impreuna cu celelalte compartimente din cadrul Sport Club 
Municipal Craiova proiectul programului de masuri si propuneri privind protectia 
muncii, raspunde de instruirea in domeniul protectiei muncii, trimestrial si anual, 
dupa caz, a personalului din cadrul Sport Club Municipal Craiova, in baza unor 
documente scrise si de luare la cunostinta, analizeaza cauzele unor eventuale 
accidente de munca si a imbolnavirilor profesionale si propune in scris masurile 
legale de eliminare ale acestora; 
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c) gestioneaza contractele individuale de munca incheiate de Director cu 
personalul angajat; 

d) elaborează procedurile necesare intocmirii tuturor fiselor de post si de 
evaluare a posturilor din statul de functii aprobat, precum si pentru evaluarea 
performantelor profesionale individuale ale salariatilor, intocmirea planurilor privind 
promovarea personalului, fundamenteaza fondul de salarizare in cadrul bugetului. 

e) pe baza propunerilor inaintate de cei in drept, intocmeste un program anual 
de perfectionare profesionala a personalului angajat pe care il inainteaza spre 
aprobare directorului; 

f) intocmeste organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Sport Club Municipal Craiova si le propune spre aprobare 
Directorului; 

g) organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante si pentru 
promovare, in conditiile legii in vigoare si asigura secretariatul comisiilor de 
examinare nominalizate de conducerea Sport Club Municipal Craiova prin decizie;  

h) intocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta al salariatiilor. 
i) redacteaza, actualizeaza si aduce la cunostinta salariatilor prevederile 

Regulamentului Intern; 
j) elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea 

reglementarilor de securitate si sanatate in munca; 
k) intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si 

instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca; 
l) tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene  medicale 

suplimentare; 
m) tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica 

pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; 
n) urmareste in permanenta actualizarea planului de avertizare, a planului de 

prevenire si a planului de evacuare in caz de necesitate; 
o) intocmeste si transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca, Registrul 

Revisal; 
p) tine evidenta resurselor umane si a timpului de lucru; 
q) asigura recrutarea si incadrarea personalului necesar, de asemenea si 

promovarea acestuia; 
r) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde 

standardele de control intern /managerial; 
s) intocmeşte statele de salarii pentru personalul cu contracte individuale de 

muncă. 
 

Art.18 
(1) Atributiile Compartimentului Organizare, Relaţii Publice, Promovare 

Imagine: 
 a) se ocupă de publicitate si promovare, planifica si conduce politicile si 

programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui domeniu, cum ar fi 
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postere, concursuri, cupoane, cadouri etc., pentru a crea un interes crescut in 
achizitionarea produselor; 

b) organizeaza si desfasoara, in conformitate cu  calendarul competitional 
intern si international, activitatile ce revin Sport Club Municipal Craiova si raspunde 
direct de buna desfasurare a acestora;  

c) se preocupa permanent pentru a cunoaste la zi toate documentele, 
regulamentele de organizare si desfasurare specifica a competitiilor 
sportive,comunicate ale institutiilor abilitate pentru cetatenii straini,alte informari 
referitoare la domeniul de activitate;  

d) asigura in permanenta preschimbarea si/sau prelungirea vizelor de sedere in 
timp util la ambasade pentru tehnicienii si sportivii straini in vederea participarii la 
competitii; 

e) asigură implementarea OMFP 946/2005 republicat şi actualizat, ce cuprinde 
standardele de control intern /managerial; 

f) asigura in permanenta obtinerea in timp util a vizelor necesare de la 
ambasada tarii unde va avea loc competitia; 

g) culege date din surse autorizate: legislaţie, statistici oficiale, publicaţii din 
domeniul sportiv; 

h) se ocupă de întocmirea contractelor de colaborare cu diverse societăţi 
comerciale şi instituţii, contractelor de sponsorizare şi contractelor civile de prestări 
servicii care se vor încheia cu clubul; 

i) asigura o buna coordonare intre compartiment si organele abilitate pentru 
mentinerea linistei si ordinei publice.in vederea unei bune desfasurari a 
evenimentelor sportive; 

j) promovează imaginea clubului pe plan local şi naţional; 
k) raspunde de asigurarea transportului,cazarii,servitul mesei si alte probleme 

aparute in timpul deplasarii;  
l) tine legatura cu federatiile sportive de specialitate la nivel national pentru 

buna informare in domeniu, prin personalul de specialitate ,organizeaza activitatea 
cabinetului metodic si sprijina perfectionarea profesionala a tehnicienilor din cadrul 
clubului;  

m) reprezinta clubul in relatiile cu autoritatile pentru obtinerea documentatiei 
si informatiilor de natura recenta in domeniul de activitate;     

n) executa numai masurile organizatorice prevazute de statutele si 
regulamentele fiecarei federatii nationale pe ramura de sport pentru buna desfasurare 
a competitiilor sportive la care participa sportivii de la Sport Club Municipal 
Craiova;  

o) respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca 
si instructiunile de aplicare a acestora emise de directorul de la Sport Club Municipal 
Craiova; 

p) gestioneaza contractele/conventiile civile sau alte asemenea acte incheiate 
de Director cu tehnicienii, antrenorii si sportivii legitimati la Sport Club Municipal 
Craiova; 
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q) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Organizare si 
Functionare prin decizia organelor de conducere. 

(2) Atributiile Cabinetului Medical: 
a) are in atentie sanatatea fizica si psihica a sportivilor,tehnicienilor etc., avand 

grija in asa fel incat capacitatea lor de efort sa fie cat mai ridicata;  
b) raspunde de documentele care atesta starea de sanatate a sportivilor avand 

in grija reactualizarea, avizarea acestora la expirarea termenelor de valabilitate; 
c) asigura programarea si verificarea periodica a starii de sanatate a sportivilor 

de la Sport Club Municipal Craiova la Policlinica Sportiva Craiova sau alte unitati de 
specialitate. Informează sportivii cu privire la lista Antidoping cu substanţele 
interzise; 

d) asigura asistenta medicala a sportivilor din cadrul Sport Club Municipal 
Craiova. Tine evidenţa gestiunii de medicamente; 

e) colaboreaza cu antrenorii in activitatea de pregatire a sportivilor oferind 
acestora informatii in urma testarii capacitatii de efort individuale;  

f) elibereaza si administreaza medicamente sportivilor, tehnicienilor, etc. la 
indicatia medicului specialist; 

g) acorda primul ajutor in caz de urgenta; 
h) raspunde de calitatea hranei sportivilor intocmind meniurile in mod 

corespunzator;   
i) raspunde de activitatea de refacere si recuperare a sportivilor in urma 

antrenamentelor sau accidentarilor; 
j) planifica recuperarea sportivilor si indica maseurilor procedurile de aplicare.   

 
 

CAPITOLUL V 
Patrimoniul 

 
 

Art.19 
Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova este alcatuit din totalitatea 

drepturilor si obligatiilor acestuia cu caracter patrimonial. 
 

Art.20 
(1) Sport Club Municipal Craiova administreaza cu diligenta unui bun 

proprietar bunurile aflate in patrimoniu in conditiile legii. 
(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul Sport Club Municipal 

Craiova.  
 

Art.21 
In exercitarea drepturilor sale, Sport Club Municipal Craiova administreaza 

bunurile aflate in patrimoniu in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate. 
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Art.22 
Sport Club Municipal Craiova administreaza baza materiala aflata in 

patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru activitatea sportiva. 
 
Art.23 
Sport Club Municipal Craiova nu poate schimba destinatia sau desfiinta baze 

sportive apartinand domeniului public sau privat al statului, fara aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova si fara garantia construirii altor baze 
similare in conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
  

Art.24 
Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova poate fi modificat conform 

prevederilor legale. 
 
 

CAPITOLUL VI 
Recompense si masuri disciplinare 

 
 

Art.25 
Pentru rezultatele deosebite obtinute in competitiile interne si internationale,ca 

si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane fizice ori juridice la 
dezvoltarea activitatii sportive, Sport Club Municipal Craiova poate acorda 
urmatoarele recompense, conform legii: 

a) titlul de presedinte de onoare; 
b) titlul de membru de onoare; 
c) distinctii, trofee, premii si prime. 

 
Art.26 
(1) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul 

Intern, fisa postului se analizeaza de conducerea clubului care, in functie de 
gravitatea acestora, poate aplica urmatoarele sanctiuni: 

a) pentru sectii si echipe: 
1. avertisment scris; 
2. amenda; 
3. suspendarea temporara din activitatea competitionala; 
4. ridicarea temporara a dreptului de organizare sau sustinere a competitiilor 

pe teren propriu; 
5. anularea afilierii si radierea sectiei din evidentele Sport Club Municipal 

Craiova; 
6. rezilierea contractului; 
b) pentru sportivii si oficialii echipelor definiti prin regulament: 
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1. avertisment scris; 
2. amenda; 
3. suspendarea temporara din activitatea competitionala1-3 etape; 
4. suspendarea temporara din activitatea competitionala pe un sezon 

competitional; 
5. rezilierea contractului; 
c) pentru personalul angajat, in conditiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
1. avertisment scris; 
2. retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei in 

care s-a propus retrogradarea, pentru o peroada ce nu poate depasi 60 de zile; 
3. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu un procent de 5-10%; 
4. reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de 

conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
5. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 

 
Art.27 
Cuantumul amenzilor se stabileste de Consiliul de Administratie pentru fiecare 

sanctiune in parte si se stipuleaza in Regulamentul Intern. 
 
 

CAPITOLUL VII 
Dispozitii  finale 

 
 

Art.28 
Consiliul Local al Municipiului Craiova si Primarul Municipiului Craiova 

exercita supravegherea si controlul asupra Sport Club Municipal Craiova.  
 

Art.29 
(1) Sport Club Municipal Craiova este supus inregistrarii in Registrul Sportiv 

in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si 
sportului nr. 69/2000. 

(2) Ca urmare a inregistrarii, Sport Club Municipal Craiova primeste un numar 
si un Certificat de Identitate Sportiva. 
 

Art.30 
Sport Club Municipal Craiova detine exclusivitate cu privire la: 
a) dreptul asupra imaginii de grup sau individual, statica sau in miscare, a 

sportivilor proprii,in echipamentul de reprezentare sau de concurs; 
b) dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii; 
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c) dreptul de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le 
organizeaza sau la care participa, dupa caz. 

 
Art.31 
Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Sport Club Municipal 

Craiova se completeaza de drept cu dispozitiile Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice 
si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si ale altor acte normative care reglementeaza aceasta activitate.             

 

 

                
 



S P O R T  C L U B  M U N I G I P A L  C R A I O V A
Str. A.I.Cuza nr7, Craiova, Romania
Cod f iscal  2I |9218
Trezoreria craiova - conr: RO24TREZ2g15010xxx0064 r0
Sediu: tel 035 UI76g06 fax 03511176805

_&_,

Ur-d
I  CON

$.
UL LOCAL MUNICIPAL CRAIOVA

q- -,-... \{

- ' u " r . - r o -

|.
ca

/ "

apro

Y
/ (

bar,
PORT CLUB MUNICIPAL
urmatoarele docu mente:

2014

RAIOVA vd inainteaze aldturat spre

- Regulamentur de organizalegi Functionare ar s^c.M.Crarova pe anul

DIRECTOR.
1",IAZARCIUC VtCToR

tTf #<*-"--*,-d d--€q

\ .



S P O R T  G L U B  M U N I C I P A L
Str. A.l.Cuza rr7 ; Craiova, Romania
Cod f iscal 211192t9

C  R A I  O V A

Trezoreria craiova * conr: RO24TREZ 2g1 50r 0XXX(xxr4 r 0
Sediu:  te l  03511176806 tax 03511176805

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVINI)
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARII AI-

SPORT CLUB N{UNICIPAL, CRAIOVA

Pentru sezonul competi{ional 2014/2015, propunerile Sport f.l i_rl-rMunicipal craiova pentru Proiectul "Regularnent- 
de organizare Ei Ir,rcr.ionafe,,s-au elaborat ?n urma unei analize sisternatice la nivelul consiiiuiLri eleAdrninistratie al 

.-unitdlii spor-tive, ?n concordanld cLl docurne'tele ceptognozeazd nevoile performanfei sporlive Ei anume planul cle llczvoltar.eInstitulionald, planul Manageriar, pranurire operalionare.

CRITERIUL LEGISLATIV
1' Respectarea c,gndili i lor impuse prin regea EDUCATIEI t;17.r(,F glSPORTULUI Nr. 69r28.04.2000, cu rnodificarire qi ;;oJ;;.ii. u-i,.,.ionr*,- Ordonan{a de urgen{d a Guvernului nr. 2a0D000;-  Legea nr. 61012001;
- Legea nr.22112003:
- OUG nr.6412003, aprobatdprin Legea nr. 1 9412004:- Legea nr.47212004;
- O.U.G. nr. 1 19t2005;
- Legea nr.29312005;
- O.U.G. nr.205/2005;
- Legea nr. 12412006;
- Legea nr.24112007;
- Legea nr.34/2009,
- Ordonanfa de urgen{i
- Ordonan{a Guvernului
-  Legea nr .225l20 l l ;
- Legea nr.5012012;
- Legea nr. 145,2013;
- Ordinul 395/2013;
-OMFP nr. 91612005.

a Guvernului nr. 7712009;
nr .  l5 l20 l0 ;

2. Respectarea tuturor condiliilor inrpuse prin
special i tate (F.R.8.,  F.R.H., F.R.F.,  F.R.S., p.n.f .

Regulamentul fbderat i i lor.  de
qi F' .R.V")



3' Respectarea ordinelor, metodologiilor qi statutelor fbderalii lor dc specialitate
(baschet, handbal, volei, scrimd, tenis);
4' Respectarea ordinelor, metodologiilor, regulamentelor, instrirctiurrilgr ;inotificdrilor emise de MTS cu privire la modul de fundamentare al proiectglui
de performan{d sportivd pentru fiecare formd de activitate sporlivd:
5. Asigurarea resurselor utnane calificate.

CRITERIUL DEMOGRAFTC
l'  Anal iza evoluf iei  demograf ice a populal iei  sport ive in intervalul l4-16 ani.
16-18 ani, 18-20 ani qi peste 20 de ani in veclerea organizdrii bazei clc. selcclie la
nivelul municipiului Craiova qi a regiunii Oltenia gi u oouptdrii spor.rivc-lor gi
sporlivilor de mare perspectivd;
2' Asigurarea cuprinderii tinerilor sportivi (copii,, cadeli, juniori) iptr-o t6rlrd
organizatd de activitate de spoft gi rniEcare,inbaza parteneriatelor c:u cluburile
de profil din municipiul Craiova Ei regiunea Oltenia.

CRITERITJL GEOGRAFIC
l. Promovarea unor mdsuri dinamice care
performanfb al tuturor copiilor Ei tinerilor din
Oltenia;

sd permitd accesul  la spol t  g i
n-runic ip iu l  Craiova si  r .egiunea

2. Realizarea, prin parteneriate, colabordri, sponsorizdri, etc. a conditi i iol.optinie
de derulare a activitdfii sporlive (pregdtire, alimentafie, cantonaileptc cle
pregdtire, campanii de selec{ie, competi{ii, carnpanii de promoval.e a actririillti111r
sporlive, campanii sociale).

CRITE RI UL DE PERFORMANT4
l. Analiza evolufiei demografice a populafiei sporlive in intervalLrl i4:l(i ani,
l6- 18 ani, I B-20 ani a densitSlii acesteia in vedere a organizarii refelei gcoiare;
2. Asigurarea cuprinderii populaliei sporlive de peispectivd (copii. cacle{i qi
juniori) intr-o formb competilionalS organizatd la nivelyl f-ederatiiior cle
specialitate;
3. Asigurarea, in cadrul deparlamentelor qi compartimentelor clubLilLri. unr-li
climat de performanfd cu personal instruit qi calificat axat pe clezvriltarea qi
ridicarea prestigiului clubului qi a Municipiului craiova;
4. Asigurarea unui permanent dialog Ei a unei cooperdri continue cu sricietatea
civilS in vederearealizdrii unei irnplicdri cAt mai active a tuturor actorilor di'
planul social pentru sporirea Ei promovarea tuturor oportunitalilor cie inragine pi
publicitate, cu efecte pozitive, cu scopul de a impune comunitatea clip Craiova
ca un factor de rbspundere qi decizie in ceea ce priveEte promovarea. sustiperca
Ei impunerea performan{ei.

ARGUMENTE



Funcfionalitatea iniliaticd a
performanfA - sporl _ mipcare, care
asumate:

clubului sportiv vizeazra coor.<Jonata
rdspunde unor irnperative iderrtif lcate si

- Sport pentru to{i qi sport pentru frecare !- $anse egare de dezvortare persorrard gi profesionard !

i::*J;,:i|';::,;'lt'u, 
pe crienlii ei beneficiarii specracor'rui Ei

- Orientare

i:*ffi :::, ;?,HnT T:,,il: #1 :'ffi :l ::j :, *, ::, :, j itH fi L i :,
Sport club Municipal craiova promoveazd" un proces cre actir,,itatesportivd' in spiritul performan{ei deschis, fl";i; ir, apt pentru a educa 5i i 'strrri

3:i#l,i';:11"il':J-fl1,14?Lsportivi ai "'""i.ipiului'c,uio*,-p,....,,,, si cri'
Sport Club Municipal Craiova urmiregte:r crearea unui climat favorabil astfel in.at fiecare sportiv sn se sirntrcompetent;

r Asigurarea accesului tLtturor tinerilor performeri sportivi cr.aio1,s11i Eiromani la echipele sportive din cadrur girpa.ii noastre sporti'e i*clif-ere'rde condifla sociald qi materiald, ,.^] ,ard, nalionaritate, aparlenenrirpoliticb sau religioasd;
I Dezvoltarea la sporlivi a abilitdli lor Ei cornpetenfelor apte si ic asigLrresuccesul personal qi profesionar in coniextul social actuar;r Dezvoltarea interesului pentru performanfd, sport gi rniqcare gi e'ra'ciparepermanentd printr-un proces axat pe disponibilitate contirruir l.reritr.ucunoaqtere qi acfiune.

j;ioo"*entare privind performanfa sportivi, in anur comperifionar 20r3_

^ . ln anul sporriv 2013_2014
lnscn$l:

. Sportivi de performan{d _ B0;

. Tehnicieni - l0:

. Personal administrativ _ 23:
r Parteneriate cu cruburile de copii Ei .iuniori, pe rafiluri de spo*, irentruasigurarea criterii lor competifionale aie fbde.ujii lor de specialitatc, clar gipentru asigurarea unor criterii de p.",',-,ouu.. a tineiilor sporlivi cleperforman!5 in echipele de seniori ale bport cfuu Municipal Ctr.aic^,a.r In sprii inul perfbrmantei sportive incepand cu data de 27 .a3 "20r4patrimoniul sport club Municipal a fost imbunatatit prin arribLrirca saliide sport virgil.Balan,fapt ce vasprijini nemijlocit activitatea dc pr.egatir.esporliva, implicit performanta rezultatelor obtinute cle s1-rextiviimunicipiului Craiova.

la Sporl Club Municipai Craiova i jLt l i lst



Propunem, de asemenea' desfiin{area secfiei de fbtbal de sal6, datoritdfaptului cd este un sport practicabil doar ., udli..e la Liga prof'esio'ista cJeFotbal.
Considerdm cd toate aspectele prezentate rnai sus necesita aprobar.ea unuinou Regulament de otganizat. qi Funcfionare, precum qi rnodiflcareaorganigramei Sporl-club Municipal craiova, drept pentru care va supllnern spreaprobare Proiectul Regulamentuiui de organirur" qi Funclionare al Sport ClLrbMunicipal Craiova.

DtB_4,CTOR,
RCIUC



PROIECT

REGULAMENT
de

organizare si funcfionare a Sport CIub Municipal Craiova

CAPITOLUL I

DISPOZTTIT GENERALE
organizare*fo rm a j u rid ica-d e n u m i re-sed i u

Art. l
(l) sport club Municipal craiova este organizat ca institLrtie pLrblica" cupersonalitate juridica, de inteies local a rnunicipiurui craiova i,-, Lrr.r-,rri Hotarariiconsiliului Local al lVlunicipiului craiova nr.42012006, in temei'r r-cgii nr. (rgir000a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si cornpletarite ,trcri ';rr"c si a Legiinr' 21512001 privind administratia publica locala, republicata,cLr *rrciificarirc sicompletari le ulterioare.
(2) Sporl club Municipal craiova functioneaza cu personaliraic .iuriclica i 'subordinea consiliului Locat al Iraunicipiului craiova si isi desfasoar.a ;rcti ' itatca inconformitate cu prevederile legale in uigour" ,i ..t. are prezentului ,..g,.*larrent, aredeplina autonomie in stabilirla si. ,"uiirur"u p.ogru*.ior proprii. irr c,rnserls cr.lpoliticile sportive ale autoritatilor locale, "on"Jprr" pentru a raspu'crc co'lenzirorsociale, nevoilor cornunitatii.
(3) Sporr club Municipal craiova colaboreaza ct)toate institr-rrii ic iocaic saucentrale de stat, de drept pubtic sau privat, in vedere a realizarii obietivei.r 1-rropuse,de asemenea pe linie de specialitaie atit oin fun.t de vedere metockrlogic cit siorganizatoric in mod special colaboreaza cu fecleratii le Ronrarre si straine,cuMinisterul Tineretului si Sporlului si cu comitetul orirnpic Roman.
(4) Denumirea structurii sportive este Sport club Mr-rnicipal craiova.Schimbarea denumirii se poate face numai frin hotararea CorrsiliLrlrri l,ocal alMunicipiului craiova' adoptata cu rnajoritate simpla de voturi, pe Saza a,r,izLrluiMinisterului Tineretului si Sportului ca urmare a unui raporl motir,,ar *l autor.uluicare initiaza aceasta operatiune.
(5) culorile Sport club Municipal craiova sunr:

sigla, fanion,insigna, etc.
alb-albastru,i rrst- 'r.r. lnele ttot t j

(6) Sediul Sport club Municipal craiova este in craiova strac{a A"l.(-uza.rr.. 7judetul Dolj.



(2) Obiectul de activitate
urmatoarele:

b) lnitierea, desfasurarea si
caracter sporliv.

CAPTI'OLT]L I I
Scopul si obiectul de activitate - structura organizatorica

Art.2
(1) Scopul Sport Club Municipal Craiova il constitr.ric arrsanizar.ea siadministrarea de activitati sportive cu consecinta direcra de dezvoltare a sportului deperformanta la nivelul municipiului Craiova, a selectiei continuc.yrreeatirea siparliciparea sportivilor proprii la cornpetiti i interne si internationale orqarrizate cleforurile de specialitate.

al Sporl Club Municipal Craior,,a culrrinde

a) Promovarea actiunilor cuprinse in s{bra de activitate rnai ale-s i ' r.a.dultinerilor pentru formarea deprinderilor de a lbce miscare,spo't clc rrerlbr,.ntamarind astfel baza de selectie a tinerelor talente pentru viitor si intarir-ea sa'atatiipopulatiei municipiului Craiova.
parliciparea la programe, actiuni cu rtresai sau

c) cultivarea spiritului de cornpetitie si fair-play al tinerikrr pr.acticarrti sipasionati ai sportului al suporlerilo. .i nu numai, p.ecum si a resirect'lr-li pentruvalorile perene ale sportului romanesc
d) Promovarea combaterii dopajului, discriminarii si violentci la rnodulgeneral in conformitate cu Legea nr" 412008 privind prevenirea si cqrnbatereaviolentei cu ocazia competiti i loisi, in mod sp..iul, la manifestarile or.ganizate subtutela Sport Club Municipal Craiova
e) Intretinerea si amenajarea permanenta a bazelor spor1iyr: allate inpatrimoniul Sporl Club Municipal Craiova.

- D otganizarea de schimburi profesionale de experie'ia cLr c,r"acterdocumentar, stiintif-rc intre structuri ocupationale de natura si*ilar"*. institutiineguvernamental e, asociati i pro fe s i or.ra I e etc
g) Initierea unor activitati de coointeresare pentru atragerea unur. polentialisponsori' agenti economici persoane.iuridice, persoane frzicedin tara si str"ainatate"h) Sport clyb Municipal craiova va respecta preveclerile specilice ciin nor"melesi regulamentele federatii loi si a ligilor proferioniste nationale si inter'ationaie .i) Sporl Club Municipal Craiova poate desfasura si alte acti ' itari in 'eclerearealizarii scopului obiectului de activitate si a obiectivelor de perlbr'ra*ra stabilite inlimita prevederilor lesale.

Art.3
(1) Structura organizatorica si statul de functii ale Sport ciLrb MurnicipalCraiova se aproba anual prin hotarare a Consiliului l,ocai al Mr-rnicipiLrlui Craio'a, Iasolicitarea Directorului, cu avizul consiliului de Adrninistratie.
(2) Sport Club Municipal Craiova are in structura sa u'rrirr'arelecompartimente:



- Compartimentul Contabilitate, care este condus de ContabitLrl $cf ;- Compartimentul Resurse Umane;
- Comparlimentul C)rganizare, Relatii Publice, Promovare Irnagine. care este

condus de Inspectorul $ef;
- comparlirnentul Adrninistrativ * sala lon constantinescLr:
- compa'timentul Adrni'istrativ - sara virsil Balan.
(3) Sport Club Municipal Craiova are in strirctura sa urmdtoar.ele:
a. Sectii le sporlive:
-baschet
-volei
-handbal
-tenis de masa
-tenis de camp
-scrima

b. Cabinetul medical
(4) Structura de conducere a Sporl Club Municipal Craiova cstc iirrprata dr-rpa

cum urmeaza:
a)organul de conducere deliberativa:
-Consiliul de Administratie:
b)conducerea executiva:
-director;
-contabil Eef;
*inspector gef.

Art.4
Structura organizatorica si statul de functii ale Sporl Club Munit:ipal Craiovase pot modifica la solicitarea Directorului Sport Club Municipal {'r.aior,,a. cu ariizul

Consiliului de Adrninistratie' si se aproba de Consiliul Local ai N4gliciiri i i lLri {lr.aiovaprin hotarare.

Art.5
Infintarea unei sectii pe ralnura de sport in Sport Club Munici;ral {--1"1risva seface prin Hotarare a Consiliului local al Municipiului Crai6va. astfbl:
a) la solicitarea Sporl Club Municipal Craiova;
b) la propunerea federatii lor sporlive nationale de specialitate.

Art.6
(1) Desfiintarea unei sectii pe ramura de spor-t se poate face pr"in Hotarare aConsiliului Local al Municipiului Craiova, astf,el:
a) la solicitarea Sport Club Municipal Craiova;
b) la propunerea consi l iului  Local al  Municipiului  craiova.
(2) ln cazvl desfintarii unei sectii pe ramura de sport, Sport CIrrir Muinicipal

Craiova va intreprinde detnersurile necesare in confbrmitate cu pr-evelic*lc iegale



pentru radierea acesteia din evidentele t'ederatii lor nationale de specialitate si dupa
caz si din cele ale asociatiilor judetene pe raffrura de sport.

CAPITOLUL II I
Patrimoniul, finantarea, bugetul de venituri si cheltuieli

Art.7
(l) Patrirnoniul Sporl Club Municipal Craiova este format clirr drepturile si

obligatii le patrimoniale dobandite in conditii le legii.
(2) Sport Club Municipal Craiova adrninistreaza cu clil igenta unui bun

proprietar bunurile aflate in patrimoniul sau atribuite in conditii le legii prin F{otarare
a Consiliului Local Craiova.

(3) Bazele sportive aflate in administrarea Sport Club Municilral f-raiova sunt
considerate partrimoniu sportiv qi nu isi pot schirnba destinatia sporlivi fard
aprobarea Ministerului Tineretului gi Sportului confbrm legii Educatiei Fizice si
Sportului nr.6912000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova poate fi nroclilrcat numai in
conformitate cu dispozitiile legale.

Art.8
(l) Uheltutelt le curente qi de capital ale Sport Club Municipal Craiova sunt

finanlate din alocali i de la bugetul local Ei, in corrpletare, din verrituri le proprii

( 1) Cheltuielile $1 capitalde

realizate in condiliile legii.
(2) Veniturile proprii realizate de Sport Club Municipal Craiova ?n

conformitate cu Legea nr.6912000, cu modificarile si completarile Lrltreioare, pot fi
realizate din unnatoarele activitali :

a) activitafi economice realizate in legaturd directd cu scopul si obiectul de
activitate;

b) cotizalii si contribufii bdneEti ale sirnpatizan{ilor;
c) dona{ii Ei sponsorizari;
d) reclamd si publicitate;
e) valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul Sport Club Municipal Craiova,

altele decat cele de domeniu public;
0 indemnizalii obfinute din participarea la competifi i le ;i ciernonstratii le

sportive;
g) indemnizatli oblinute din transferr-rl sporlivilor;
h) alte venituri,, conform dispozitiilor legale.

Art.9
(1) Veniturile oblinute din activitatea Spoft Club Municipal Craiova se

gestioneaza si se utilizeaza la nivelul Sport Club Municipal Craiova pentnr realizarea



scopului si obiectului de activitate fard varsaminte la bugetul de start si fard af'ectarea
alocaliilor de la bugetul de stat.

(2) Liberalitalile de orice fel vor putea fi acceptate potrivir legii" 'umai dac6
nu sunt grevate de condilii qi sarcini.

(3) Pentru rcalizarea scopului qi a obiectivelor stabilite in  Cons i l i u l  de
Administratie, Sport club Municipal craiova va putea:

a) incheia convenfii de cooperare economich
romane sau strdine, doar in conformitate cu prevederile

b) organiza evenimente sportive singur Ei/sau
persoane juridice,,fizice, romAne sau strdine doar in
legale.

Ar t . l0
( l) Sportivii din cadrul Sport Club Municipal Craiova sLmr sportivi de

performanfa si, pentru buna desl'asurare a activitatii si indeplirrirea .biectivelor
sportive de clasament si perfonnanta fizica, reprezentantul Sport CiLrb Municipal
Craiova va putea incheia contracte/conventii civile de presiari sc^,icii, acestea
putand fi reziliate in cazul neindeplinirii obiectivelor propuse si asurrate de antrenor
sau sportiv.

(2) Cheltuielile cu renurneratii le convenite de cele doua pafti, clLrb si sportiv,
vor fi suportate din bugetul anual at Sport club Municipal craiova.

cl l  persoane . iL l r ic ' l ice, f iz ice,
legale;
in colaborarc/rsocier.c.ctc.cu
conformitatc crr prevcderile

CAPITOLUL TV
organele de conducere, administrare,coordonare si confrol

Art. l  l
(1) Sport Club Municipal Craiova este condus de un Consiliu de Aclrriinistratie

care are rol deliberativ si un Director care are atributii executive.
(2) Consiliul de Administratie al Sporl Club Municipal Craio',a este fb'nat

din director si doi rnembri numiti prin hotarare a Consiliului Locll al Murricipiului
Craiova, dintre care unul este reprezentantul Consiliului Locai al Municipiului
Craiova, cu exceptia alesilor locali, iar celalah este reprezentarrtLrl prirnarului
Municipiului Craiova.

Art.l2
( 1 ) Consiliul de Administratie, ca for deliberativ, are urmatoar.ele atritrr-rti i:
a) analizeaza, dezbate Ei hotardgte asupra politicilor spoftivc, proiectelor,

planurilor de activitate qi de dezvoltare a Sporl Club Municipal Craior,a. propuse de
director qi periodic analizeazb stadiul realizarii acestora.



b) avizeaza qi inainteaza spre aprobare la C-onsiliul Local Li h,lunicipiului
Craiova urmatoarele:

- proiectul bugetului de venitur i  si  cheltuiel i  al  Sport Club Municipal Craiova;
- bilantul contabil al Sport Club Municipal Craiova;
- regulamentul de organizare si functionare al Sport Club Mtinicipal Craiova;
- organigrama si statul de functii confbrm propunerilor clirectrlrului si i1

concordanta cu obiectivele, scopul si atributii le Sporl Club Municipal f 'r ' iclva;
- programele, proiectele de reparatii curente necesare la salilc. cladirile,

materialele qi aparatura sportivd etc. din patrirnoniul Sport Club Mr-rpicipal Craiova;
- strategia Sport Club Municipal Craiova cu privire la acriviiatea sectii lor

sportive, defalcat pe ramuri sporlive;
c) urmareste buna fblosire qi gospoddrire a patrirnoniului pt: car.e il are in

administrare Ei, dupa caz, ia masuri in recupe rarea eventualelor pre.iLrclicii;
d) avizeaza in condili i le legii instrdinarea rnijloacelor fixe clin patr.ilroniul

Sport club Municipal craiova, altele decat bunurile irnobile:
e) aprobd calendarul competilional intern si international

Municipal Craiova;
al Spor-f Club

0 stabileste modul in care se util izeaza bugetul si sunt orieptate surnele
realizate din venituri extra bugetare, conform Ordonantei de Guvern rtr" 9ll()()6 cu
mod ifi carile ulterioare;

g) stabileste cuantumul amenzilar aplicate ca lnasuri disciplinare;
h) aproba colaborarea Spoft Club Municipal Craiova cu persoane.iurridic e atat

din lard cit qi strainatate;
i) are rol deliberativ si in alte chestiuni importante ce privesc actiyitatea Sport

Club Municipal Craiova;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege, prin hotariri ale

Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru buna desfasurare a activitatilor la
Sport Club Municipal Craiova;

(2) Consiliul de Administratie se intruneste la convocarea si clara stabilita de
director in sedinta ordinara de lucru, lunar, sau in sedinta extraorclinala. ori cle cate
ori se impune, locatia fi ind la serJiul Sport Club Municipal Cririr-rva sau cea
stabilita de director , Convocarea se face in scris, f-ax, e-mait ,SHAS sarr teiefbrric cu
cel putin 3 zile inainte;

(3) Dezbaterile Consiliului de Administratie se concretizeaz,tt irr lrotar.ar.i care
se adopta cu respectarea legislatiei in vigoare, consemnate intr-un registr.r.r cle procese
verbale paginat si inregistratla secretariatul Sport Club Municipal Craioya.

Art.  l3
Directorul
(1) Activitatea la Sport Club Municipal Craiova este concjr.rsa cle catr.e un

I)irector numit in conditii le Legii nr" 21512001, republicata, clr rnoclifrcarile si
completarile ulterioare, care are urmatoarele relatii:



a) - ierarhice de subordonare consi l i r-r lui  Locar al Municipi ' lLr i  cr.aiova,
iltrffita},:T;lpiului 

craiova, co'siliului de Aclminisrrarie ar spor.t clLrb
- are in subordine urtndtoarele: c.ntabilul $el- gi f.<irrpa'tirrentulcontabilitate' Cotnpartimentul Resurs. u,oun., Inspector-ul $et qi ('ornparti 'errtulorganizar:e' Relafii Publice - Promovur. Imugine, comparti'rentul Acir'inistrativ-sala Ion constantinescu qi compartimentul aailinistrativ - sala virgil ualan;b) functionale'. c.u toate persoanele angrenate in activitatea cie or.ganiz'r.e sidesfbsurare a competitiilor .po,tiu.;

c) de colaborare, cu ioate institutii le de drept public sau pr-ivarr irnplicate insprij inul activitatilor sportive.
(2) Directorul are umatoarele atributii:
a) concepe si aplica,cu avizul consiliului de Adrninistratie, str.aresi* cnrc va fiurmata in vederearearizarii obiectiv.to. p.ofrr. f"r,t.u a fi increprinite;b) intocrneste proiecte si programe etapi)ate conforme cu avizLrl Co'siliuluide Administratie, pentru activitatea sport crub Municipar craiova:c) otganizeaza si conduce activitatea Sport club Municipal craiova siraspunde de buna desfasurare a acesteia, asigura si aplica respectarea clispclziti i lorlegale in vigoare;
d) intocmlsle s1 pune in aplicare Regularnentul cJe organizare si l:unctionerre aSport club Municipal craiova, .lupu avizieaacestuia de cinsiliul cie Acjmirristratiesi aprobarea acestuia de consiliul I ',ocal al Municipiului crai.va;
e) intocmeste Regulamentul Intern si urmareste respectarea yrrevecle riloracestuia' calendarul competitional intern si extern si rnodaliiatea pr.o'usa pcntrude s fasurarea s i/sau or ganizarea co m pet iti i I or;
f) reprezinta personal sau 

.prin delegat Sport club Municipal (.raiova inrelatii le cu organismele sportive interne si[au internationale.cu cerlelaite institutiipublice sau private, organisme jurisdictionale , organizatii sau agenti ec.nornici,precum si cu persoane fizice sijuridice romane si/sau straine;
g) negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de anga.iar.e a SportClub Municipal Craiova;
h) incheie contracte individuale de munca cu personalul din strb.r.cline. precurrsi contracte/conventii civite sau alte asemenea acte cu tehnicienii. antren.rii sisportivii legitirnati la Sporl club Municipal craiova;
i) organizeaza si concluce p.tronul sau prin delegat toate activitatile tehr-rice.sportive, economice, sociale sau de alta natura, stabilind si dele*r,,i",,,ri i l; ';;

trepte ierarhice si functii avand in ve<Jere prerogativele tiinctici. structuraorganizatorica si Regulamentul de organizare si Functionare al Sport ClubMunicipal Craiova;
j) indruma, coordoneaza si controreaza activitateadefbsrrrara in scct i i lesportive la rarnurile de sporl existenre;
k) indruma si aproba activitatea

pregatire, anuale, de etapa, saptamanale,
antrenorilor la intocrnirea planitr. i lcir. de
zilnice urmareste respectur.e-u acestora si



evidenta muncii efectuate in asa fel incat realizareaobictivelor inte'r'ecliare si iinalesa fie atinse;
l) stabileste cu antrenorii, prin contract/conventie, obiective irrtcrnecliare ;ifinale;
m) aproba planul de munca al antrenorilor si pranurile cle p'egatire pentruechipa, planurile de pregatire individual. ;;;;;, sportivii condrrsi clc acesria sianalizeaza periodic cu aceitia niverur atins, rezurtatere obtinute etc..n) constata daca obiectivele stabilite au fost atinse, neindepli' ir.ea acestorafiind supusa sanctionarii cu pana la rezilierea contractului/conventiei civile sau altuiasemenea act pentru cei vinovati;
o) organizeaza selectia continua a sportivilor, stabileste pentr-u llecare antrenorprin fisa postului' numarul de grupe de sportivi pe niveluri valo'ce si 'ur'arul desporlivi din grupe;
p) parlicipa si urmareste evolutia sportivilor la cornpetiti i le oflciale si amicaiecuprinse in calendarul intern si international;
q) asigura si raspunde de integritatea si buna.intretinere a patlirr**iurlui Sportclub Municipal. craiova precum qi functionarea la parametri i 'rp,si cre .orrnereprev azute a bazelor sportive proprii;
r) dispune masuri pentru iombaterea dopajului, prornovarea spirituiui c{e fair-play' a respectarii legisiatiei in vigoar. r-.i.u nr. 41200g privincl irr.cvenirea sicombaterea violentei cu ocaziacompetitiilor si a jocurilor sportive;s) primeste si analizeaza inforrnari ucrir. despre modul cu* s-i-r deslirsuratcompetitia (deplasare'masa, cazare,rneci etc.), de la antrenorii echipelo. participante,in 24 de ore dupa terminarea evenimuntutri'rportiu.
$) asigura aplicarea si respectarea dispozitii lor privincl cgpstituir.ea siactualizarea perlnanenta a fondului clocumentar si a bancii cle date alc Sp<lr.t clubMunicipal Craiova referitor la:
- actele normative in vigoare
- regulamentul de organizare
- regulamentul intern;

hotararile Consiliului Local
Club Municipal Craiova;

privind activitatea sportiva;
si functionare propriu;

al Municipiului Craiova privincl activitatea Sport

- statutele si regulamentele federatii lor nationale de specialitate la car.e SportClub Municipal Craiova este afiliat;
- programele strategice de dezvoltare pe termen mediu si sc.rrt ri sport []lubMunicipal Craiova;
- evidenta antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor. lcgitirrati siclasificarea lor la fiecare disciplina sportiva;
- rezultatele obtinute de sportivii Sporl club l\{unicipal craiova la conrpetitiileoficiale si amicale interne si/sau internationale;
t) elaboreaza si pune in practica obiective, politici, strategii si sistcrle coer"e'tein domeniul resurselor umanei



u) selecteaz.a'angajeaza personalul salariat prin concurs si dispunc concediereaacestora in conditii le legii;
v) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor <Je catre per.sonalul dinsubordine si urmareste aplicarea masuriro, p. care re dispune;

crub##:lTt3ffff1':il5ri"ibutii p."; legea ,i a.trr co'srirLrri' ar Spor.r
x) indeplineste orice alte atributii, c, exceptia ceror. crats, polrivitreglementarilor.legale in competenta altor organe;
y) la solicitare informeaza consiliuliocal al 

.Municipiului cr.aiova asuprarezultatelor sportive, economico financiare si alie activitati desfasurare;z) asigurd implementateaoMFP 9461200t5 republicat qi actualizar. ce cuprindestandardele de control intern /ma.nagerial.
(3) In exercitarea atributii lor sale, Directorul emite d.ecizii car.c :'c c.rr,urricapotrivit legii.
(a) In perioada absentei din institutie, atributii le postului cje c{ir.ecror suntpreluate de o persoana desemnata de acesta prin decizie.

Art.l4
Atributiile Inspectorului gef-:
a) Inspectorului $ef este incadrat, in conditii le legii, din randurile slrecialigtilorcu studii superioare in domeniul sportiv si are urmatoarele relatii:1' - ierarhice de subordonu.. Dir..torului spon club Municipal cr.ai.v.:- are in subordine compafrSgntul organizare Reralii puirrice. pro'rovarelmagine, toate sec{iile sportive ale clubului qi ca6inetul medical;
2' - functionale,cu toate persoanel. ungr.nute in activitatea cie 6r.ganizare sidesfasurare a competitiilor sportive;
3' - de colaborare, cu tot personalul clubului Ei cu toate conrpartir'cnteleimplicate in sprijinul activitatilor sporlive;
b) reprezinta ea delegat Sporl club Municipal craiova in relatii le cLorganismele sportive inteme silsau internationale cu celelalte institLiti i p'blice sauprivate' organisrne jurisdictionale, organizatii sau agenti economici. precurn si cupersoane fizice sijuridice romane si/sau straine;
c) organizeaza si conduce personal toate activitatile tehnice qi s'orrive;
d) coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in sectii lc sportive laramurile de sport existente;
e) verifica si avizeaza planurile de pregatire, anuale,de etapa. siiptarlirrale,zilnice intocmite de antrenori, le supune aprobaiii Directorului Sport cl,b Mu'icipalcraiova. urmareste respectarea acestora si evidenta muncii efbctuate. in asa fbl incatrealizarea obictivelor intermediare si finale sa fie atinse;
f) stabileste pentru antrenori (pentru echipa pe care o pregatesc) 6biectir,,e declasament la sfirsitul sezonului cornpetitional, cit si obiective pen'trur prcgatirca tiz,icaa echipei si individu.a! la componentii acesteia,in planul de pregatir.e si le sr-rpr,rneaprobarii Directorului Sport club Municipal craiova;



g) aduce la cunostinta f)irectorului Sport club Municipal (.raiova dacaobiectivele stabilite au fost atinse, propune acordarea cle prernii pe,trLr in4eplinireaacestora si sanctionari cu pana la rezilierea contractului/conu.nti.i civ.ile sau altuiasemenea act pentru cei vinovati de neindeplinirea obiectivilor;
h) organizeaza selectia continua a sportiviior necesari pentr-rr irnbunatatirearandamentului la echipele si sportivii de lu ,po,tr.i le individuale ale sp.rt c.lubMunicipal Craiova;
i) intocmeste planuri cu masuri pentru combaterea dopa.iului prornovareaspiritului de fair-play, a respectarii legislatiei in vigoare (Legea nr.. 4/200g privindprevenirea si combaterea violentei cu o-c.aziacompetiti i lor si a jocrrr.i l.r.sportive ) si lesupune aprobarii Directorului Sport club Municipal craiova;j) are in atentie si analizeaza informari scrise cle la sefii cie clelcgatie despremodul cum s-a desfasurat activitatea 4deplasare,rnasa,cazare,rneci etc.)si de laantrenorii echipelor participante analizameciului si/sau competitiei, c.rrcursr_rlui in24 de ore dupa terminaiea evenimentului sportiv" prezinta sinteza acestoraDirectorului Sporl Club Municipal Craiova;
k) duce la indeplinire intreaga activitate si o prezinta DirectoririLri sport clubMunicipal craiova, privind constituirea si actualizarea pernanerta a {bncluluidocumentar si a bancii de date ale sport club Municipal craiova ref-eritor. la:- actele normative in vigoare privind activitatea sporti,v,a;- regurarnentur de organi zare si f'unctionare proprir-r;- regulamentui intern;
- hotararile consiliului Local al Municipiului craiova privincl activitatea sportClub Municipal Craiova;
- statutele si regulamentele federatii lor nationale de specialitate la ca'e SportClub Municipal Craiova este afiliat;
- programele strategice de dezvoltare pe termen mediu si scurt al Sport clLrbMunicipal Craiova;
- evidenta antrenorilor, clasificarea acestora, a sportivilor. legitirnati siclasificarea lor la fiecare disciplina sporliva;
- rezultatele obtinute de sportivii Sport crub Municipar craiorra ta cornpetiti i leoficiale si amicale interne si/sau internationale;
m) indruma si organizeaza controlul indeplinirii sarcinilgr- r.eiesite dinatributii le functionale de catre personalul ctin subordine si u*rareste aplicareamasurilor ce se impun;
n) in cazul in care primeste delegare de competenta din parte.a I)irectoruluiSporl club Municipal craiova, preia alibutiite postului de director. pe perioadaconserrnata in decizie;
o) colaboteaza si intocmeste Regulamentul lntern, calenclarul {'ornpetiti.nalintern si extern' si modalitatea propusa pentru desfusurarea siisar-r urEanizareacompetiti i lor, le supune aprobarii la Directorul Sport club Municipal (.r.rirv'.
p) coordo neazd" gi control eazd' activitatearn anageri lor de secti c. a rr tr.enori I orgi organizatorilor de competitii;

r0



q) coordoneazd' qi controleazd activitatea desfbEuratd ?n caclrr,rl secliilor pe
ramurb de sport din cadrul clubului, precuffl qi a antrenorilor, in yeclerea realiz6rii
scopului qi obiectului de activitate al clubului;

r) analizeazd', periodic, irnpreund cu rnanagerii de sectie, lntrenorii qi
personalul medical stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite qi rezultarele realizate de
spor-tivii legitirnagi la club;

s) urrndreqte pregbtirea Ei parliciparea sportivilor la competifi i le ;rrcvdzgte in
calendarul competilional intern Ei interna{ional al clubului, precurr gi organizarea
competi{ii lor proprii qi acfiunilor de selecfie;

q) intocrneste pentru fiecare antrenor, prin fiqa postului, numirul cle grupe de
sportivi pe niveluri valorice qi numdrul minim de sportivi legitirnati sar-r nJegitirnali
cupringi in pregdtire si le supune aprobarii Directorului Sport Clutr Mtinicipal
Craiova;

t) elaboreazd, qi coordoneazd, progralne de colaborare cu toale structurile
sportive, cu corespondent la secfiite clubului, din Municipiul Craiova. pl.ecLlnl ;;i cu
grupdri sportive din Judelul Dolj qi Regiunea Oltenia, Romania sau srrainatate;

u) monitorizeaza in permanenta activitatea concurentei si r-rtilizeaza rni.iloace si
metode pentru gestionarea corecta si in favoarea Sport Club Municipal Craiova.
a situatiilor concrete constatate;

v) colaboreaza cu structurile informatice pentru infintarea, creal'ea,actr-ralizarea
paginii de web a Sport Club Municipal Craiova;

w) asigurd impiementarea OMFP 94612005 republicat gi actualizat, ce
cuprinde standardele de control intern /rnanagerial;

x) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul cle Organizare si
Functionare prin deciziaorganelor de conducere.

Art.15
Atributiile Compartimentului administrativ Sala Ion {'onstantinescLr si

Compartimentului administrativ - Sala Virgil Balan sunt:
a) intocmesc impreuna cu celelalte comparlimente din caclrtrl Spgrt Club

Municipal Craiova proiectul programului de masuri si propuneri privind plotectia
muncii, raspund de instruirea in domeniul protectiei muncii lunar, trin-restrial si anual
dupa caz a muncitorilor si a celorlaite categorii de salariati din Sport Club Murricipal
Craiova;

b) asigura curatenia si intretinerea tuturor cladirilor si a spatii lor exterioare din
vecinatatea acestora protejand spatiile verzi;

c) raspund de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea,
modernizarea repararea si exploatarea bazelor sportive si a altor echipamente din
dotare, in conditii de deplina siguranta;

d) asigura gestiunea obiectelor de inventar a mijloacelor frxe si nrerbile;
e) raspund de obtinerea diferitelor docurnentatii pentru si de triurctionare a

Sport Club Municipal Craiova;

l l



0 fac propuneri pentru reparatiile curente si capitale ale rnateriale lor sportive
sediilor etc' si urmaresc aprobarea si executarea proiectelor,executar.ea si receptia
lucrarilor in conformitate cu proiectele si devizele aprobate in concliti i le lcsislatiei invigoare;

g) asigura functionalitatea Spoft Club Municipal Craiova in dolre'iul
aprovizionarii ritmice a materialelor consumabile, util itatilor- necesare buneifunctionari, alimentare cu apa, energie electrica, termica, precurrl si b*na lunctionare
a instalatii lor si vestiarelor,etc.

SI

h) intocrr-resc planuri operationale privind
evacuare pentru actiuni de

cal amitati lor(cutremure, inun datri "inzapezi ri ) ;
i) intocmesc planuri operationale privind

evacuare pentru salariati in caz de incendiu.
l) vegheaza la conditii le impuse de lege, la respectarea cer.irrtelor. privind

fumatul si lucrul cu focul;
m) asigurd rnenfinerea in stare de funclionare a cladirilor., instarlatii lor qiechipamentelor, proteclia muncii, prevenirea qi stingerea incendiilor-gi istt;
n) asigura cooperarea cu fortele de ordine din cadrul InspectoratrilLri .l'detean

de Jandarmi,a Gruparii Mobile de Jandarmi si politia Locala la rnanif-estarile sp.rtive
organizate de Sport Club Municipal Craiova;

o) indeplinesc orice alte atributii ce reies clin
Functionare prin decizia organelor de conducere;

Regulamentul cie {)r'ganiz:rre si

p) asigurd implementareaoMFP 94612005 republicat qi actualizat, ce cuprilde
standardele de control intern /manaserial.

Art. l6
(1) Atributii le Contabilului gef:
a) Contabilul $ef este incadrat in corrditi i le legii, din rindurilc specialiEtilor

cu studii superioare in domeniul economic, si are urmatoarele relatii:
1. - ierarhice de subordonare Directorului Sport Club Municipal ('r.i i i6r,a"

- are in subordine cornparlimentul contabilitate.
2'- de colaborare, cu tot personalul clubului qi cu toate corrr;.rartirnentele

implicate in activitatea economicS, cu serviciile colaterale pe proble're econ.'rice
din Primdria Municipiului Craiova;

b) asigura si raspunde de conducerea si coordonarea activitatii ecor-rcl'rico-
financiar-contabile, si de gestiune in conforrnitate cu Legea B2llggl c, rtrodi6carile
si completarile ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a acesLeia apro6at prin
Hotararea Guvernului nr.70411993 cu rnoclif-icarile si cornpletarile ulter.itiare,prccur'
si alte acte normative in vigoare;

c) acordb vizd, de control frnanciar preventiv:
d) se ocupb de Controlurl Managerial din caclrul Conrpartirnerrtului

Contabilitate;

tnetodele s i  rn i i loacelc de act ionare
protect ie c iv i la i rupotr iva

metodele s i  rn i j loacele c je act iorrare s i
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e) asigurd implementarea OIVIF'P 94612005 republicat qi actr-rerlizat. ce cLrprincle
standardele de control intern /rnanagerial.

(2) Atributiile Compartirnentului Contabil itate:
a) asigura efectuarea corectd qi la timp a inregistrdrilor contabilc privirrcl toate

operatiunile economice ce se efbctr.re azd, incadrul clubului ;
b) intocmeste situatiile fi nanciare,trunare,trimestriale si anuale :
c) asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in

contabilitate cat si in executie;
d) exercita si raspunde de controlul f-rnanciar-preventiv propriu,conlbrm legii:
e) asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrin-roniLrlui institutiei si

recuperarea pagubelor aduse acesteia;
fl planifica si elaboreaza,in confbrmitate cu prevederile bugetulLri de venituri

si cheltuieli aprobat, necesarul lunar de credite si monitorizeaza executia burietara a
lunii precedente;

g) intocmeste lunar contul de executie bugetara;
h) organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunr-rrilor apartinand

Sport Club Municipal Craiova, in confbrmitate cu prevederile legale, ia telnrenele
stabilite;

i) coordoneaza si verifica intocmirea actelor comisiilor de receptie,
inventariere, casare si declasare,transferare a bunurilor.

j) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual.ulmareste
executarea lui prin incadrarea cheltuielilor in lirnitele prevazute !a llecare articol
bugetar, dupa aprobarea acestuia;

k) raspunde de gestionarea eficienta a fondurilor publice la dispozitia
institutiei;

l) raspunde de complectarea registrelor contabile confbn-r"i legislatiei in
vigoare;

m) elaboreaza documentatia economica necesara desfirsr-rrarii tr-rrneelor
referitor la devizele estimative cuprinzand cheltr,rielile de transport,nrasa.cazare taxa
de inscriere in competitie,diurna si onorariul, dupa caz;

n) reparlizeaza pe activitati fondurile aprobate prin buget si crediteie br,rgetare
deschise;

o) verifica actele de casa si banca,deconturile,situatia inventarierilor.raspunde
de efectuarea eflcienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor;

p) raspunde de organizarea, evidenta si rapoftarea angajarnentelor bugetare si
legale privind activitatea Sport Club Municipal Craiova;

q) urmareste operatiunile privind angaiarea,lichidarea si ordonantarea
cheltuielilor si raspunde de efectuarea acestora in tennen,de incadrarea platilor in
prevederile bugetare,contractuale si legale;

r) urmareste debitele institutiei si raspunde de instintarea concXuccrii privind
situatia acestora;

l a
t - )



s) urmareste modul de intocmire a planurilor financiare [a tinrp si corect de
catre personalul abilitat din sectii le clubuiui, derularea licitatii lor si a cerntractelor de
investitii din punct de vedere flnanciar;

t) centralizeaza si tine evidenta executiei proiectelor sportive:
u) raspunde de respectarea obligatii lor de plata ce deriva din legilc cu caracter

fiscal si de varsare de catre institutie, integral si la terrnenele stabilitc a sunrelor
aferente acestor obligatii;

v) intocmeste ordonantarile de plata,planurile f-rnanciar"e.note le cje
fundamentare pentru cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau ir-r de'plasare
si le supune spre aprobare directorului de la Sport Club Municipal ('r ' i i it iya;

w) coordoneaza procesul de scoatere din functiune a rri"iioaccielr {lxe si a
obiectelor de inventar,precum si activitatea presupusa de derularea 61-reratiunili ir cll
caracter economico-financiar care urftteaza acestora,in confonnitate crr legislatia in
vigoare;

x) asigura salarizarea personalului,stabileste deducerile personale cle baza si a
drepturilor salariale in vederea calcularii impozitului pe salarii si iptocr-,-,irea flselor
fiscale;

y) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regulamentul de Orgarrizare si
Functionare prin decizia organelor de conducere.

(3) Atributii le pe linie de casierie, din cadrul Compar-timentLrlr-ri ( optabiiitate:
a) efectueaza incasari si plati in numerar asigurand integritatea si secur-itatea

banilor aflati in posesie;
b) urmareste sa fie decontate la timp cheltuielile curente efbctuat* cu ocazia

diferitelor evenimente sporlive ;
c) intocmeste registrul de casa cu docurnentele care reflecta 6peratiunile

efectuate;
d) asigura implementarea OMFP 94612005 republicat Ei actualizar" ce cuprinde

standardele de control intern lmanagerial;
e) asigura depunerea in conditii de securitate a numerar"ului incasart la

trezorerie sau la banca.

Art.l7
Atributiile Compartimentului de Resurse Umane:
a) asigura functionarea Sport ClLrb Municipal Craiova in domcnir-rl i ictivitatilor

de personal privind util izarea optima a resurselor umane, prirnirea, inlegistrarea si
repartizarea corespondentei,, expedierea acesteia conform normelor legale in vigoare;

b) intocmeste impreuna cu celelalte comparlimente din cadnrl Sport Club
Municipal Craiova proiectul programului de masuri si propuneri plivinctr protectia
muncii, raspunde de instruirea in domeniul protectiei muncii, trinrestrial si anual,
dupa caz, a personalului din cadrul Spon Club Municipal Craiova. iu baza urror
documente scrise si de luare la cunostinta, analizeaza cauzele Luror eventuale
accidente de munca si a imbolnavirilor profesionale si propune in scris rneisurile
legale de eliminare ale acestora;
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c) gestloneaza conffactele individuale de munca incheiate ile [)ircctor cupersonalul angajat;
d) elaboreazd' proceclurile necesare intocrliri i tuturor flseior clc post si deevaluare a posturilor din statr-rl 

. de lunctii aprobat, precum ,i p"nt,.r, e'aluareaperformantelor profesionale individuale ale salariatilor, intocmirea plan,r.ilo' pr.ivinclpromovarea personalului, fundarnenteaza londul de salarizare in caclrul bLrget,l ' i.e) pe baza propunerilor inaintate de cei in drept, intocrneste Lu.r pr.osrarn anualde perfectionare profesionala a personalului angajat pe care il inainteaza spl.eaprobare directorului ;
f) intocmeste organigrama, statr.rl de

Functionare al Spor"t Club Municipal
Directorului:

functii si ttegulamentul cle Or.ganizare si
Craiova si le propunc ,1",,.* apr"obare

g) orgaruzeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacaptL. sr 'entrupromovare' in conditii le legii in vigoare si- asigura secretariatul corriisii lor cleexaminare nominalizate de conducerea Sporl Club Municipal Craio,",a prirr decizie:
h) intocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta al salariatiilor..
i) redacteaza, actualizeaza si aduce la cunostinta salariatilor- preveclerile

Regulamentului Intem;
j) elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/s1s aplicareareglementarilor de securitate si sanatate in munca;
k) intocmirea unui necesar de docurnentatii cu caracter tehnic de irrfornrare siinstruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in rnunca;
l) tine evidenta posturilor de lucru care necesita exanrene rrreciicale

suplirnentare;
m) tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica

pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor:
n) urmareste in permanenta actualizarea planului de avertizarLr, i l planglui de

prevenire si a planului de evacuare in cazde necesirate;
o) intocrneste si transmite la Inspectoratul Teritorial de Mirpca^

Revisal:
Registrul

p) tine evidenta resurselor umane si a timpului de lucru;
q) asigura recrutarea si incadrarea personalului necesar, cle ilserre.ea si

promovarea acestuia;
r) asigurd implementarea OMFP 94612005 republicat Ei actualizat. ce cupr.inde

standardele de control intern /rnanagerial;
s) intocmeqte statele de salarii pentru personalul cu contracte ilcli ' icluale de

muncd.

Art.18
(1) Atributii le Cornpartimentului Organizare, Relatii Publice. pronrovare

Imagine:
a) se ocupi de publicitate si pronlovare, planifica si conc1uce politiciie si

programele de publicitate, sau produce materiale conexe acestui donienir.r. currr ar fl
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postere, concursuri, cupoane, cadouri etc., pentru a crea unachizitionarea produselor;
b) organizeaza si desfasoara, in confbrmitate cu calendar.Lrl conrpetitiorralintern si international, activitatile ce revin Sport club Municipal craio'a si r.aspundedirect de buna desf-asurare a acestora;
c) se preocupa perlnanent pentru a cunoaste la zi toate elocurnentele,regulamentele de organizare si desfasurare specifica a con-lpetiti i lorsportive'comunicate ale institutii lor abilitate p"nrru cetatenii straini,alrc infirrnarireferitoare la domeniul de activitate;
d) asigura in permanenta preschimbarea si/sau prelungirea vizclor. cle secler.e intimp util la ambasade pentru te-hnicienii si spofti.ri i ,t.aini ln vede'ear 'articip.rii Iacompetiti i;
e) asiguri irnplementarea OMFP 946/2005 republicat gi actualiz'r. ce cupr.i 'destandardele de control intern /rnanagerial;
D asigura in permanenta obtinerea in tirnp util a vizelor .ccesar.c, cJe laambasada tarii unde va avealoc competitia;
g) culege date din surse autarizate: legislafie, statistici oficiale" pLrblicatii dindomeniul sportiv;
h) se ocupd de intocmirea contractelor de

comerciale qi institufii, contractelor de sponso rizare
servicii care se vor incheia cu clubul;

i) asigura o buna coordonare intre compartirnent si organele abilitarc pentrumentinerea linistei si ordinei publice.in vederea unei bune cle slhsur.ari aevenimentelor sportive;
i) promoveazd imaginea cruburui pe pran locar gi nafional;
k) raspunde de asigurarea transporlului,caz-arii,r.ruitul rnesei si airc pr6blerne

aparute in timpul deplasarii;
l) tine legatura cu federatiile sportive

buna informare in domeniu, prin personalul
cabinetuiui metodic si sprijina perfectionarea
clubului:

o) respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii
si instructiunile de aplicare a acestora emise cle directorul de la
Craiova;

p) gestioneaza contractele/conventiile civile sau alte
de Director cu tehnicienii, antrenorii si sportivii legitimati
Craiova:

coiaborare cu clivcr"se societdti
q i  cont racte lor  c i r  i lc  c lc  pr .cs tar . i

s l  sanat i l t t i  ln  n tunca
Spor t  Club Munic ipa l

asemenea acte incheiate
la Sport  C' lub MLrnic ipal

de special i tate la nivel  nat ional  pentru
de spec ia l i ta te  .o rgan i t ca t t ,  ac t i r  i ta tea
prof'esion ala a tehn i c i e'rr i I or- cl i rr cacl ru I

m) reprezinta clubul in relatii le cu autoritatile pentru obtinerea clocunrentatiei
si informatiilor de natura recenta in domeniul de activitate;

n) executa numai masurile organizalorice prevazute clc statLrte lc si
regularnentele fiecarei federatii nationale pe ramura de sport pentru buna c{estasurare
a cornpetiti i lor sporlive la care parlicipa sporlivii d; la Sport ClLrb Municipal
Craiova;
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q) indeplineste orice alte atributii ce reies din Regurarnentur cJc- orgarizare siFunctionare prin decizia organelor de conducere.
(2) Atributii le Cabinetului Meclical :
a) are in atentie sanatatea fizicasi psihica a sporliviror,teh.icienil.r"etc., avandg'ja in asa fel incat capacitatea lor de efort sa fie cat mai ridicata;b) raspunde de documentele care atesta starea de sanatate a st:rrrr-ti'ilor avancJin grija reactualizarea, avizareaacestora la expirarea tennenelor de valabilitatc.;c) asigura programarea si veritlcareu p..iooi.a a starii de sanaiatc. sp'r.ti ' irorde la Sporl club Municipal craiova la Policiinica Sportiva craiova saLr alte ruiitati clespecialitate' Informeazd sportivii cu privire la- lista Antidopirrg cLr substantelei n te r z i se ;  

'  I  r r uL '  r l r r L rL rL ' l ' l l l :

d) asigura asistenta medicala a sportiviior din cadrul Sport (.lub M'ricipalCraiova. Tine evidenla gestiunii de medicantente;
e) colaboreaza cu antrenorii in activitatea de pregatire a sportirrilor of-erindacestora informatii in urma testarii capacitatii de efbrt individuare;
f) elibereaza si administreaza t-tredicamente sportivilor, tehnicielilgr. etc. laindicatia rnedicului specialist;
g) acorda primul ajutor in cazde urgenta;
h) raspunde de calitatea hranei iportiviror intocrni'd

corespunzator;
i) raspunde de activitatea de refacere si recuperare a sporti ' i lor irr Lr'raantrenamentelor sau accidentari lor;
j) planifica recuperarea spottivilor si indica maseurilor procedur.ilc cJe aplicare.

merr iu r i le  in  r lod

CAPITOLUL V
Patr imoniul

Art.19
Patrimoniul Sport Club Municipal Craiova este alcatuir din totalitatea

drepturilor si obligatiilor acestuia cu caracter patrirnonial.

Art.20
(1) sporl club Municipal c'aiova administreaza cu di l igerr ta  unui  bun

proprietar bunurile aflate in patrimoniu in conditii le legii.
(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul Sport C'lutr M'nicipal

Craiova.

Art.2l
In exercitarea drepturilor sale, Sporl Club Municipal Craiovs aclr' irr isrr-eaza

bunurile aflate in patrimoniu in vederea realizarii scopului si obiectuiui c1c ;'rcti.",itate.
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Art.22
Sport club Municipal craiova adrninistreaza baza niatcr.iaia a{lata inpatrimoniul consiliului Local al Municipiului craiova pentru activiti itea slrorri ',.

Art.23
Sport Club Municipal Craiova nu poate

spoftive apartinand domeniului public sau
Consiliului Local al Municipiului Ctraiova si
similare in confbrmitate cu Legea Educatiei
modificarile si completarile ulterioare.

schirnba dest inat ia saLr c icsf l inta baze
privat al statr-rlLii, lhr.a ;rprobarea
f-ara garantia corrslr.rrir. i i  altor. baze
Fizice s i  Sportuiui  nr" .6c)/2000" cLr

Art.24
Patrimoniul sport club Municipal craiova poate fi rn.clil lcat c.' lb'nprevederilor lesale.

CAPITOT-UL VI
Recompense si masuri disciplinare

Art.25
Pentru rezultatele deosebite obtinute in competiti i le interne si irrternatiop3le,ca

si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane flzice o|i .iuriclice ladezvoltarea activitatii spotlive, Sport Club Municipal Craiova p*ale acordaurmatoarele recompense, conforrn legii :
a) titlul de presedinte de onoare;
b) titlul de membru de onoare;
c) distinctii, trofee, premii si prime.

Art.26
(l) Abaterile de la Regulamentul de Organizare si F'unctionar.c. f{cslriar'errtul

Intern, fisa postului se analizeaza cle .ondu."."u clubului cal-e. ln tir'ctic de
gravitatea acestora, poate aplica urmatoarele sanctiuni:

a) pentru sectii si echipe:
1. aveftisment scris;
2. amenda;
3. suspendarea temporara din activitatea cornpetitionala;
4. ridicarea temporara a dreptului de organizare sau sustinerc a

pe teren propriu:
cor lpe t i l  i i l o r

5. anularea afrlierii si radierea sectiei din evidentele Sport Club Mr.rnicipal
Craiova;

6. rezilierea contractului ;
b) pentru sportivii si oficialii echipelor defrniti prin regulaniept:
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l. averlisment scris;
2. amenda;
3' suspendarea temporara din activitatea competitionala l-3 eta'c.4' suspendarea temporara din activitatea co'rpetitionala pc u,,, sezoncompetitional;
5. rezilierea contractului ;
c) pentru ptf:n3l.Yl angajat, in conditii le Legii 'r.53i2003 - [' 'eJr,rl Mr-r'ciirepublicatd, cu rnodificdrire qi lolnpletdrile urterioare:
l. avertisment scris;
2' retrog.adarea din functie cu acordarea salariului corespL'zatcir. functiei incare s-a propus retrogradarea,pentru o peroacla ce nu poate depasi 60 cre zire:3. reducerea salariului df bazapeo durata cie4. reclucerea salariului de .baza riurur, ;|;'H;,r:,''l 1,Tii]],,]:j,JlT;conducer! Re o perioada de l _3 luni cu S_lOil"i 

' J

5. desfacerea disciprinara a contractului individuar de munca.

Art.27
cuantumur amenzilor se stabireste de consiriur de Ad'inistratic 1_-.,E1,11ru lrecaresanctiune in parte si se stipureazain Reguramentur Intern.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art.28
Consil iulLocaluonstl tul  Local al  Municipiului  craiova si  pr irnarul MunicipiLi luiexercita supravegherea si controlul asupra spo,t cirb Municipar craiovii.

Craiova

Art.29
(l) Sport club Municipal craiova este supus inregistrarii in ltegisrr-' l s'ortivin conformitate cu Hotaru..u Guuernului Rornaniei nr.1g+zzool perr., apr.bareaRegulamentului de punere in aplicare a disfoziti i lor l-egii eclLrcalici l lzir:e sisportului nr.6912000.
(2) ca urmare a inregistrarii ', Sport club Municipal craiova prirncstc Lrr f.r-rrnarsi un Certificat de tdentitate Sportiva.

Art.30
sport club Municipai craiova detine exclusivitate cu privire la:a) dreptul 

.asupra irnaginii de gn-rp sau inclividual, statica sau in ri-risciir.e, asportivilor proprii,in echipamentul de i"pi*rentare sau de concurs;
b) dreptul de forosinta asupra sigrei/emblernei proprii;
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c) dreptul-de reclama, publicitate si cle televiziune la cornpetiti i le pe care leorganizeaza sau la care participa, dupa caz.

Art.3l
Prezentul Regulament de organizare si Functionare al sport clLrb Municipalcraiova se complet?yuae or"pt ,u dispozitii le iegii nr. 69/20d0 u F.dr.atiei Fizicesi Sporlului' cu modificarile si iompletarile ulterioare, are Legii nr. 2 | sr200l privindadministratia publica locala, repubiicata, cu ^ooiti.u.ire si compretarire urter.ioare,precum si ale altor acte normative care regle rnenteazaaceasta activitate.

Sport CIub Municipal CRAIOVA

,, DIRECTOR,
CIUC VICTO

l i
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