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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției sau după caz,
a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale
Elemente
privind
responsabilii/
operațiunea
1

Numele și
prenumele

Funcția

Data

Semnătura

2

3

4

5

Inspector fizică
Inspector resurse
umane
Inspector școlar
general

1.1

ELABORAT

Maria Corcoveanu

1.2

VERIFICAT

Cristian Miu

1.3

APROBAT

Felicia Man

26.04.2016
26.04.2016
26.04.2016

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:
Ediţia sau după caz,
Data de la care se aplică
Componenta Modalitatea
revizia în cadrul
prevederile ediţiei sau
revizuită
reviziei
ediţiei
reviziei ediţiei
1
2
3
4
x
X
26.04.2016
2.1
Ediţia I
2.2
Revizia 1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul Exemplar
Compartiment
Funcţia
Numele şi
Data
Semnătura
difuzării
nr.
prenumele primirii
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1. Aplicare
Compartiment
Inspector
Corcoveanu 26.04.2016
curriculum și
şcolar
Maria
1
inspecție școlară ISJ Olt
3.2. informare
2
Compartiment
Inspector
Corcoveanu 26.04.2016
curriculum și
şcolar
Maria
inspecție școlară ISJ Olt
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3.3.

evidenţă

3

3.4.

arhivare

4

3.5.

aplicare

5

Compartiment
curriculum și
inspecție școlară ISJ Olt
Compartiment
management
Inspectorate școlare
Județene

Inspector
şcolar

Inspector
resurse
umane
Prof
însoțitori

Corcoveanu 26.04.2016
Maria

Miu
Cristian

26.04.2016

4. Scopul procedurii operaționale
4.1.Prezenta procedura stabilește:
 modul in care se asigura respectarea cadrului legal al deplasărilor şi normelor de
conduita ale elevilor şi profesorilor însoțitori participanți Concursul interjudețean de
fizică ”LIVIU TĂTAR”
 modul de desfășurare a activității profesorilor responsabili desemnați de către
Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru fiecare județ/delegație;

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale
Prezenta procedură se aplica tuturor participanților la concursul interjudețean de fizică
”Liviu Tătar” și va fi adusă la îndeplinire de către profesorii însoțitori ai delegațiilor și de către
profesorii din județul Olt responsabili de loturi.
6. Documente de referință aplicabile activității procedurale
6.1.Legislație specifica educației
- Legea Educației Naționale - Legea nr. 1/2011;
- O.M.E.N.C.Ș. Nr. 3637 din 12.04.2016 privind aprobarea Condițiilor de organizare a
taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ
preuniversitar;
- M.E.N. - Regulamente specifice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor $i
concursurilor naționale;
- Metodologia - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și Regulamentul
de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și
extrașcolare, aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012;
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolara,
aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011;
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din
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Romania, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/2014;
- Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile
de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței
medicale gratuite .și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordin comun
M.E.C.T.S. nr. 5298/07.09.2011 și M.S nr. 1668/09.12.2011, modificat și completat de O.M.S.
761/2012, O.M.S. 5675/2012, OMS 6555/2012 și O.M.S. 1294/2012;
6.2.Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
național de învățământ
6.3.Legislație specifică medicinii școlare
- O.M.S. nr. 772/2004 pentru completarea O.M.S.F. nr. 653/2001 privind asistența medicală
a preșcolarilor, elevilor și studenților;
- O.M.S.P. nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru
ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, modificat și completat de O.M.S.
1033/2004;
- O.G. nr. 53/30.01.2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor
și Legea nr.649/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 53/30.01.2000;
- Ordinul M.S.F nr. 141/2002 privind reorganizarea rețelei naționale de supraveghere și
control a bolilor transmisibile, modificat de OMS 860/2004;
- Ordinul M.S.F. nr. 197/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor medicale de
orientare școlară și profesională.
- Legea nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
6.4.Alte documente legislative
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- Legislația în vigoare privind asigurarea calității în educație;
- Codul Civil al României (Legea 287/2009, art. 1349, alin. l, alin. 2) privind răspunderea
civilă;
- Ordinele, instrucțiunile, normele, metodologiile și alte documente emise de M.E.N.C.Ș. și
alte ministere, cu referire la problema.
7. Definiții și prescurtări
7.1.Definiții
Profesori însoțitori - profesori care însoțesc participanții la Concursul interjudețean de fizica
”Liviu Tătar”, desemnați de către fiecare Inspectorat Școlar Județean
Profesori responsabili - profesori desemnați de către Inspectoratul Școlar Județean Olt care
răspund de delegațiile din fiecare județ/ Republica Moldova.
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7.2.Prescurtări
7.2.1. I.S.J. - Inspectoratul Școlar Județean
7.2.2. M.E.N.C.Ș - Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Științifice
7.2.3. M.E.N. - Ministerul Educației Naționale
7.2.4. M.E.C.T.S. - Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
7.2.5. M.Ed.C. - Ministerul Educației şi Cercetării Educației şi Cercetării
7.2.6. M.S. - Ministerul Sănătății
7.2.7. M.S.P. - Ministerul Sănătății Publice
7.2.8. M.S.F. - Ministerul Sănătății şi Familiei
7.2.9. O.M.E.N. - Ordinul Ministrului Educației Naționale
7.2.10. O.M.E.C.T.S - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării Tineretului şi Sportului
7.2.11. O.M.Ed.C. - Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării
7.2.12. M.S. - Ministerul Sănătății
7.2.13. O.M.S. - Ordinul Ministrului Sănătății
7.2.14. O.M.S.P. - Ordinul Ministrului Sănătății Publice
7.2.15. O.M.S.F. - Ordinul Ministrului Sănătății şi Familiei
8. Descrierea procedurii
Concursul interjudețean de fizica ”Liviu Tătar”, este o competiție şcolară de excelență,
adresându-se elevilor cu aptitudini şi performanțe înalte.
Deplasarea echipei județului se va face cu un profesor însoțitor și inspectorul de fizică sau
un reprezentant, conform normativelor in vigoare.
Participarea la Concursul interjudețean de fizica ”Liviu Tătar”a delegațiilor fiecărui județ
este organizată cu aprobarea I.Ș.J. în perioada stabilită în calendarul concursurilor școlare, fără
finanțare, recunoscute de MENCS numai în condiții de legalitate şi siguranță, profesorii
însoțitori desemnați purtând întreaga răspundere.
Pentru deplasarea elevilor participanți la Concursul interjudețean de fizica ”Liviu Tătar”,
inspectorul de specialitate din fiecare județ, nominalizează un profesor însoțitor (1 profesor la
10 elevi), întocmeşte şi prezintă documentația specifică.
Inspectorul şcolar de fizică din fiecare județ va organiza, înaintea plecării la concurs, o
instruire a elevilor participanți, la care vor fi prezenți profesorii însoțitori şi părinții/tutorii legali
instituiți ai elevilor minori.
Părinții elevilor care nu se deplasează împreună cu profesorul însoțitor trebuie să dea o
declarație, prin care se obligă să își aducă propriii copii la spațiile de cazare şi să îi lase în grija
profesorilor însoțitori pe toată durata competiției şi/sau ca îi vor prelua sau nu la sfârşitul
competiției. In cazul în care părinții nu doresc să își lase copilul in spațiile de cazare împreună
cu ceilalți elevi din județ şi cu profesorii însoțitori, vor specifica acest lucru în declarație și vor
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purta ei înşişi întreaga răspundere legată de participarea propriilor copii la competiție- Anexa 5.
Dacă părinții unui elev doresc să preia propriul copil din spațiile de cazare, înainte de sfârșitul
concursului, aceștia trebuie să facă o solicitare scrisă la ISJ-ul aparținător și să aducă la
cunoștință organizatorilor, prin intermediul profesorului responsabil, desemnat de ISJ Olt
pentru coordonarea activității lotului județului din care face parte elevul.
Elevii pot pleca de la concurs, în următoarele condiții, împreună cu:
a) profesorul însoțitor
b) unul dintre părinți, dacă a făcut solicitare scrisa la ISJ.
c) o altă persoană desemnată de părinți prin procura notarială.
8.1.Atribuții ale I.Ș.J.
I.S.J. prin inspectorul școlar de specialitate, are următoarele atiibuții:
A. Convoacă lotul de elevi ai județului, împreună cu părinții, dacă elevii sunt minori și îi
instruiește, prelucrând procedura de participare la concurs. In urma întâlnirii, elevii și părinții
semnează un proces verbal, din care reiese că li s-au adus la cunoștință procedura și toate
detaliile deplasării.
B. Verifică corectitudinea întocmirii dosarului cu documentația necesară deplasării şi
participării la concurs
Dosarul competiției va cuprinde următoarele documente originale:
(1) Referat din partea profesorului însoțitor, prin care solicită aprobarea deplasării, cu
specificarea intervalului de deplasare şi a mijloacelor de transport -Anexa 1;
(2) Tabel nominal, semnat de conducerea I.Ș.J. cuprinzând elevii și cadrele didactice cu care sa realizat instruirea în care au semnat atât elevii cât și părinții/tutorii/reprezentanții legali ai
acestora - Anexa 2.
(3) Procesul-verbal de instruire a elevilor cu privire la respectarea normelor de circulație rutieră
sau feroviară, protecția muncii, PSI, comportament civilizat. Procesul-verbal va fi întocmit de
profesorii însoțitori.
(4) Declarația pe proprie răspundere a cadrelor didactice însoțitoare privind asigurarea
securității elevilor pe toată perioada deplasării - Anexa 3.
(5) Avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție,
pentru fiecare elev participant.
(6) Documentele referitoare la deplasare: programul competiției, regulamentul competiției,
acordul scris al părinților/tutorilor legali ai elevilor participanți la competiție - Anexa 6,
destinația călătoriei, durata și datele de sosire și de plecare, mijlocul/mijloacele de transport și
categoria acestuia/acestora, copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii
transportați, în caz de accidente, în cazul în care deplasarea se realizează cu autovehicule, copie
(certificata) după licența de transport a transportatorului/ după certificatul de înmatriculare cu
viza ITP valabilă (pentru transport auto) - dacă este cazul.
Dosarul va fi aprobat de Inspectoratul Școlar Județean anterior datei de plecare.
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Aprobarea sub semnătură și ștampilă a documentației privind deplasarea elevilor se face
de către inspectorul școlar general.
C. Monitorizează modalitatea de realizare a legăturii între profesorii însoțitori ai delegațiilor
și profesorii responsabili desemnați de către Inspectoratul școlar Județean Olt (sarcina de a
contacta telefonic/prin e-mail organizatorii revine profesorilor însoțitori ai delegațiilor din
fiecare județ).
Atribuții ale profesorului însoțitor
Profesorul însoțitor al lotului județean are următoarele atribuții:
(1) Informează elevii și părinții acestora despre: programul activitații; localitatea de destinație;
durata activității; ziua, ora și locul plecării, precum și ziua, ora și locul sosirii; operatorul
economic/furnizorul serviciilor de transport; mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate,
caracteristicile şi categoria acestuia/acestora; distanta și durata de mers de la punctul de plecare
până la locul în care se află situată unitatea de cazare (în cazul în care transportul se face cu
autocarul); adresa unității de primire (amplasarea unității de cazare, modalitățile de ajungere la
aceasta); dotările suplimentare din incinta unității de cazare (de exemplu: terenuri de fotbal sau
de tenis, mese de ping-pong etc.); condițiile de cazare; activități care presupun un anume grad
de dificultate/risc; regulamentul competiției.
(2) Întocmește dosarul cu toate documentele necesare participării la competiție.
(3) Obține aprobarea inspectoratului școlar pentru deplasare.
(2) Înregistrează dosarul competiției la serviciul de registratură al inspectoratului și predă o
copie pentru arhivare la Inspectoratul Școlar Județean.
(3) Predă dosarul reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Olt în momentul sosirii la
locația de cazare.
(4) Are obligația de a asigura participarea în condiții de siguranță și securitate a elevilor la
competiție, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Urmărește respectarea, în mod obligatoriu, a programului competiției, a regulamentului de
ordine interioară stabilit de organizatori la locațiile de cazare și respectiv de concurs, precum și
a regulilor de comportament civilizat.
(6) Monitorizează permanent elevii și îi însoțește în activitățile și vizitele prevăzute în
programul competiției și în programul liber, deplasările realizându-se în sistem organizat.
8.2.

Atribuții ale Inspectoratului Școlar Județean Olt
Inspectoratul Școlar Județean Olt, prin inspectorul școlar pentru fizică, are următoarele
atribuții:
(1) Monitorizează respectarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a
competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul
activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012.
8.3.
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Elaborează procedura privind organizarea şi desfășurarea concursului şi Regulamentul
Intern al acesteia.
(3) Întocmește lista cu profesorii responsabili cu delegațiile din fiecare județ și repartizează
sarcini specifice profesorilor implicați.
(4) Solicită emiterea deciziei de constituire a comisiei județene de organizare și desfășurare a
concursului interjudețean de fizică ”Liviu Tătar”.
(2)

Atribuții ale profesorilor coordonatori ai loturilor din fiecare județ, numiți în
continuare profesori responsabili
Profesorul responsabil are următoarele atribuții:
(1) informează inspectorul școlar pentru fizică din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt
despre orice disfuncționalitate legată de organizarea competiției;
(2) menține permanent legătura telefonic/ prin e-mail cu profesorii însoțitori ai loturilor
județene;
(3) primește delegația județului de care răspunde, la data și ora stabilite de comun acord cu
profesorul însoțitor, la gară/autogară (după caz);
(4) conduce delegația județului de care răspunde la locul de cazare, la festivitatea de deschidere
- închidere a competiției, la centrul de concurs și la activitățile proiectate pentru timpul liber;
(5) înmânează profesorului însoțitor programul competiției;
(6) preia de la profesorul însoțitor dosarul competiției, îl verifică și îl înmânează comisei de
organizare;
(7) îndeplinește orice altă responsabilitate stabilită de către Inspectoratul Școlar Județean Olt.
8.4.

Alte responsabilități
(1) Părinții își pot asuma răspunderea numai pentru însoțirea propriului copil.
(2) Participanții la concurs vor avea asupra lor actul de identitate, carnetul de elev vizat cu
fotografie.
(3) Toți participanții au obligația de a respecta Regulamentul Intern privind participarea la
competiție (Anexa 4).
(4) Elevii care nu vor respecta Regulamentul Intern al competiției vor fi trimiși acasă după ce
este chemat unul dintre părinți, sau vor fi trimiși acasă cu un profesor însoțitor, urmând ca
familia să suporte cheltuielile de deplasare atât pentru elev cât și pentru profesorul însoțitor.
8.5.
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9. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
Denumirea
anexei
Anexei
Elaborat
0
1

2

3

4

Arhivare
Aprobat

1
2
3
Referat prin care Inspector
Inspector
solicită aprobarea școlar pentru școlar general
deplasării,
cu
fizică
Felicia Man
specificarea
Maria
intervalului
de Corcoveanu
deplasare
şi
a
mijloacelor
de
transport
Tabel
nominal
cuprinzând elevii și
cadrele didactice cu
care s-a realizat
instruirea;
vor
semna atât elevii cât
şi parinții/ tutorii/
reprezentanții legali
ai acestora
Declarație
pe
proprie răspundere
a
profesorilor
însoțitori privind
asigurarea
securității elevilor
pe toată perioada
deplasării
Regulamentul
Intern al
Concursului
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Inspector
Inspector
școlar pentru școlar general
fizică
Felicia Man
Maria
Corcoveanu

Inspector
Inspector
școlar pentru școlar general
fizică
Felicia Man
Maria
Corcoveanu

Inspector
Inspector
școlar pentru școlar general
fizică
Felicia Man
Maria
Corcoveanu

Difuzare
5

I.Ș.J.
Profesori
însoțitori
Profesori
responsabili
I.Ș.J.
Profesori
însoțitori
Profesori
responsabili

I.Ș.J.
Profesori
însoțitori
Profesori
responsabili
I.Ș.J.
Profesori
însoțitori
Profesori
responsabili

Loc
6

Perioa Altele
da
7
8

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Ediția: 1
privind organizarea și desfăşurarea Concursului interjudețean de Nr. ex.: 1
fizica ”Liviu Tătar”
Nr. de ex.:12
Compartiment:
Curriculum și
inspecție școlară

Cod: P.O. 13.06.

Pagina 9 of 16
Exemplar nr. 1

5

Inspector
Inspector
Declarații
școlar pentru școlar general
părinți/tutori
privind participarea
fizică
Felicia Man
elevilor la concurs
Maria
Corcoveanu

6

Inspector
Inspector
Acordul scris al
școlar pentru școlar general
părinților/
fizică
Felicia Man
tutorilor
privind participarea
Maria
elevilor la concurs Corcoveanu

I.Ș.J.
Profesori
însoțitori
Profesori
responsabili
I.Ș.J.
Profesori
însoțitori
Profesori
responsabili

10. Cuprins
Numărul
Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale
componentei
în cadrul P.O. Coperta
1.
2.
3.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției
sau, după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale
Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii
operaționale
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după,
caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale
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Aprobat,
Inspector școlar general,

REFERAT
pentru aprobarea deplasării in vederea participării la concursurile școlare
Va rugăm sa aprobați deplasarea în vederea participării la ______________
____________ a unui număr de __ elevi din clasele _______și
a
unui
____________ cadre didactice însoțitoare.
2. Perioada __________________
3. Mijloace de transport: ____________ asigurate de: ___________________
4. Profesorii însoțitori ai delegației care răspund de organizarea deplasării.
1.

număr

de

Cadrele didactice însoțitoare care răspund de securitatea elevilor:
Subsemnații, însoțitori ai elevilor la ______________________________ , declaram
pe propria răspundere ca vom asigura securitatea și integritatea elevilor participanți.
Am efectuat instruirea elevilor, prezentându-le normele de comportament civilizat și
cele pentru asigurarea integrității lor fizice.
Instructajul elevilor privind securitatea deplasării s-a făcut la data de _____ și se va
repeta înainte de plecare de către _________________________________
Profesori însoțitori
Numele si prenumele

1.
2.

Semnătura
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Se aprobă,
Inspector Școlar General,

TABEL NOMINAL
cu elevii participanți la Concursul interjudețean de fizică ”LIVIU TĂTAR ”
care va avea loc la SLATINA, în perioada 13-15 mai 2016
Subsemnații, declarăm ca am luat la cunoștință regulile de comportare şi securitate
privind participarea la concursul interjudețean de fizică ”LIVIU TĂTAR ” şi ne
angajam sa le respectam.

Nr
Numele și prenumele
Semnătura
.
Unitatea școlară, localitatea Clasa
elevului
elevului
crt
.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Semnătura
părintelui/
tutorelui

Profesor însoțitor
Numele și prenumele
1.

Semnatura
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DECLARATIE
pe proprie răspundere a cadrelor didactice însoțitoare, privind asigurarea securității elevilor pe
toată perioada deplasării

Subsemnatul/ Subsemnata _____________________________________
CNP________________________ cadru didactic titular/ suplinitor pe postul/ catedra de
__________________ de
la
unitatea
de
învatamant
______________________________________________, județul _________________ , îmi
asum responsabilitatea pentru siguranța şi securitatea elevilor pe toata perioada deplasării şi
desfăşurării ________ ___________________________________________________ la
care participa un numar de ____________elevi.
Ma oblig sa respect Regulamentul Intern al __________________________ -Anexa
4
şi
prevederile legislației în vigoare privind desfășurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare.

Data

Semnătura,
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REGULAMENT INTERN
al CONCURSULUI INTERJUDEȚEAN DE FIZICĂ ”LIVIU TĂTAR”
SCOPUL
Stabilirea regulilor şi normelor ce trebuie respectate de către elevii şi profesorii însoțitori pe
parcursul desfășurării concursului, în vederea desfășurării activităților în condiții optime.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul se aplica tuturor elevilor și cadrelor didactice însoțitoare la Concursul
interjudețean de fizică.
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat
prin O.M.E.N. nr. 5115/2014;
- Metodologia - cadru de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare și Regulamentul de
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare,
aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012;
- O.M.E.N.C.Ș. Nr. 3637 din12.04.2016 privind aprobarea Condițiilor de organizare a
taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ
preuniversitar;
- Regulamentele specifice de organizare şi desfășurare a olimpiadelor/ concursurilor școlare.
4. DESCRIERE
Art.1.Concursul de fizica “Liviu Tătar” se adresează elevilor de liceu si are ca principal
obiectiv stimularea acestora în studiul fizicii, dezvoltarea pasiunii si interesului pentru o
pregătire constantă la aceasta disciplină de învățământ.
1.

Art.2 Concursul este organizat de Facultatea de Fizica a Universității din Craiova în colaborare
cu Inspectoratele Școlare ale județelor participante (din partea de Sud-Sud Vest a țării), în
memoria distinsului profesor universitar Liviu Tătar (1942 – 1998), care a onorat prin
activitatea sa profesională și științifică Universitățile din Craiova și Cluj-Napoca .
Art.3. Participanții la concurs vor avea asupra lor actul de identitate, carnetul de elev vizat pe
anul școIar în curs cu fotografie, avizul epidemiologic (eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de
prezentarea la competiție) și ecusonul de participant la competiție care va fi primit la cazare.
La proba de concurs, elevul este obligat să aibă asupra lui ecusonul și un act de identitate.
Art.4. Pentru desfășurarea programului în condiții optime, se impune respectarea unei
discipline stricte de către toți participanții:
a) profesorii însoțitori vor monitoriza permanent elevii și îi vor însoți în activitățile și vizitele
prevăzute în programul concursului, transportul realizându-se în sistem organizat;
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elevii au obligația de a avea un comportament adecvat, conform statutului lor și de a participa
la toate activitățile din program;
c) elevii vor respecta programul competiției, orele de activitate și de odihnă;
d) elevii au obligația de a nu degrada sau distruge spațiile de cazare și masă, sălile de clasă,
laboratoarele sau obiectivele turistice și culturale care vor fi vizitate. In caz contrar, daunele vor
fi imputate celor vinovați. In cazul elevilor minori, acestea vor fi imputate părinților sau
tutorilor legali. In cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine
colectivă, revenind întregului lot sau, după caz, tuturor participanților care folosesc același
spațiu de cazare.
e) se interzic consumul de băuturi alcoolice, al substanțelor interzise prin lege și fumatul pe
întreaga perioadă de desfășurare a competiției;
f) elevii nu au voie să părăsească incinta locației de cazare sau activitatea la care iau parte
neînsoțiți sau fără acordul cadrului didactic însoțitor. Acesta din urma poartă toată
responsabilitatea asupra securității și integrității elevilor pe care îi însoțește.
g) dacă vor apărea abateri grave de la regulament, organizatorii își rezervă dreptul de a lua
măsuri pentru părăsirea locului de cazare de către elevul în cauză, iar cheltuielile de deplasare
către județul de unde acesta provine vor fi suportate de către părinți/tutori legali. Organizatorii
își rezervă dreptul de a înainta adrese către Inspectoratele Școlare din județele în care își au
domiciliul elevii, prin care să solicite aplicarea de sancțiuni, conform Art. 147 din ROFUIP.
h) în ziua în care se desfășoară proba, elevii vor preda telefoanele mobile profesorilor
însoțitori și se vor prezenta la probă doar cu actul de identitate/carnetul de elev cu poza
(vizat pentru anul școlar în curs), pix sau stilou cu cerneală albastră, creion, riglă și
calculator neprogramabil.
Art.5. Elevii şi profesorii însoțitori, participanți la concurs, vor respecta Metodologia - cadru
de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare aprobata prin O.M.E.N. nr.
3035/10.01.2012.
Art.6. Prezentul regulament este obligatoriu pentru toți participanții la activitățile concursului.
Art.7. Inspectorii școlari de fizică din județele participante vor prelucra cu profesorii şi elevii
participanți prezentul regulament, iar aceștia vor semna un angajament de respectare a
acestuia, în două exemplare. Angajamentul este parte integranta a dosarului olimpiadei. Un
exemplar se va preda la locul de cazare, iar unul va rămâne la I.Ș.J -ul care a avizat
participarea.
b)
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DECLARAȚIE
pe proprie răspundere a părinților, privind asigurarea securității elevilor pe toată perioada
deplasării

Subsemnatul, ________________________________________ , posesor al Cl
seria_____
nr.________________, in calitate de părinte/tutore al
elevului _____________________________________________ ___________din
clasa___________de la _______________________________________________,
județul________________, mă oblig sa aduc copilul și/sau îl voi prelua/nu îl voi
prelua din locația de cazare stabilită și să-l las în grija profesorului însoțitor
___________________________________________________ ________________
_______________al lotului județului _____________________ pe
toata
durata
competiției.

Data

Semnatura,

DECLARAȚIE
pe proprie răspundere a părinților, privind asigurarea securității elevilor pe toată perioada
desfășurării concursului

Subsemnatul, __________________________________ , posesor al Cl seria ____
nr._________________,
în
calitate
de
părinte/tutore
al
elevului
_____________________________________________ _______din clasa ______ de
la __________________________________________ , județul _____________ ,
declar ca nu doresc să las copilul în spațiile de cazare stabilite împreună cu ceilalți
elevi din județ și cu profesorul însoțitor și sunt direct răspunzător de participarea
copilului meu la competiție.
Data

Semnatura,
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ACORDUL SCRIS
al părinților/tutorilor legali privind participarea elevilor la competiție

Subsemnatul, ________________________________________ , posesor al Cl
seria_____,
nr._____________,
în
calitate
de
părinte/tutore
al
elevului _____________________________________________ din clasa______de la
_ ____________________________________, județul_____________, declar că sunt de
acord cu participarea acestuia la Concursul Interjudețean de fizică ”Liviu Tătar”, care se va
desfăşura la_____________________, în perioada_____________________.

Data

Semnătura,

