ASOCIATIA NATIONALA A SCOLILOR DE SCHI DIN ROMANIA

SCOALA ROMANA DE SCHI

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A ȘCOLILOR DE SCHI
ȘI MONITORILOR DE SCHI, SNOWBOARD ȘI
SPORTURI DE ALUNECARE PE ZĂPADĂ, DIN ROMÂNIA

A. ȘCOLI DE SCHI
Definirea conceptului:
Se numește școală de schi instituția legal constituită (persoana juridică) care are în statut codul CAEN 931 –
activități sportive / agrement), formată din cel puțin 5 monitori de schi / snowboard atestați, care activează
într-o stațiune de schi în baza principiilor Școlii Române de Schi.
Pot funcționa ca și școli de schi oficiale (acreditate) persoane juridice ce au în statut codul CAEN 931,
doar cele care corespund următoarelor cerințe:
1. Afilierea la ANSSR ca membru (respectarea statutului și a regulamentelor ANSSR).
2. Responsabilul (directorul) Școlii de Schi va fi un monitor de schi categoria I-a, format și atestat
conform normelor elaborate de FRSB în colaborare cu Asociația Națională a Școlilor de Schi din
România.
3. Școala de schi va deține sediu propriu sau închiriat în zona pârtiilor de schi unde activează.
4. Monitorii angajați sau colaboratorii externi (minim 5) vor deține contracte de munca sau convenții
civile, în condițiile legislației în vigoare.
5. Școala de schi va deține:

- însemne proprii personalizate (Logo / siglă cu numele școlii. Aceasta nu trebuie să creeze confuzii sau
să aibă denumire asemănătoare cu alte școli de schi din zona în care activează)
- însemnul Școala Română de Schi / Stațiunea. Acesta poate fi utilizat doar de către membrii acreditați
si nu poate fi modificat. Utilizarea logo-ului Școala Română de Schi poate fi utilizat de către membrii
doar în concordanță cu scopul și obiectivele școlii de schi, atât pe echipamentul oficial al monitorilor,
cât și pe documente/printuri/materiale publicitare emise de aceștia.
6. Școala de schi va solicita la ANSSR eliberarea “Autorizației de funcționare”. Autorizația de
funcționare va fi afișată la loc vizibil la sediul școlii de schi.
7. La sediul școlii de schi va exista în permanență un casier, casa de marcat fiscală și avizier cu:
- programul zilnic al monitorilor / școlii de schi
- numele monitorilor și nr. legitimației
- tarifele practicate
8. Școala de schi va deține echipament de lucru și prezentare personalizat, având ecusonul acesteia și
cel al “SCOLII ROMÂNE DE SCHI / Stațiunea”
Cerințele 1-8 trebuie respectate în totalitate în vederea obținerii autorizării ca și școală de schi oficială.
Acest lucru se face în baza avizului Consiliului ANSSR, în urma verificării documentelor ce atestă
respectarea condițiilor de mai sus.
9. Directorii școlilor de schi sunt răspunzători pentru prezentarea și calitatea monitorilor și relația
acestora cu turiștii și autoritățile locale și vor face tot posibilul ca prestația lor să fie demnă de ecusonul
ȘCOALA ROMÂNĂ DE SCHI.
10. Formarea, specializarea și perfecționarea monitorilor de schi / snowboard, precum și organizarea și
desfășurarea activităților instructive specifice vor fi conforme cu SISTEMUL METODIC OFICIAL - ȘCOALA
ROMÂNĂ DE SCHI, emis de ANSSR în colaborare cu FRSB și alte instituții în materie.

B. MONITORI DE SCHI / SNOWBOARD.
Definirea conceptului:
Se numește monitor de schi persoana care deține licența de monitor de schi, eliberată de către FRSB
(Federația Română Schi-Biatlon), în urma participării și absolvirii unui curs de formare pentru ocupația
de monitor schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, organizat și derulat de un furnizor de
formare profesională autorizat și care desfășoară cursuri de inițiere, consolidare și perfecționare în
scop comercial, pe pârtiile de schi pentru agrement.
1. Monitorii de schi/snowboard vor putea practica doar angajați sau având contract de colaborare pe o
perioadă determinată cu una din școlile de schi ACREDITATE ANSSR de pe raza domeniului schiabil, și
trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:
- vor deține licența de monitor de schi eliberată de către FRSB cu viza pe sezon.
- vor purta echipamentul oficial de reprezentare și lucru cu ecusonul școlii de schi și cel al Școlii Române
de Schi / Stațiunea.
- monitorii vor apela doar la metodele însușite în cadrul cursurilor de formare și atestare.
- monitorii de schi vor avea un comportament și limbaj decent, profesionist, în relațiile cu turiștii.
- monitorii vor respecta în totalitate Codul Deontologic emis de ANSSR și regulamentele specifice care
vizează profesiunea acestora, precum și normele și regulamentele școlii de schi unde își desfășoară
activitatea.

- pentru reîmprospătarea cunoștințelor monitorii de schi licențiați sunt obligați să participe la un
training anual cu durată de 1 zi, organizat de către o organizație recunoscută / școală de schi / asociație
regională cu avizul ANSSR. Dovada participării la training (certificat) constituie baza avizării ca monitor
activ.
- din momentul preluării turiștilor (clienților), monitorii de schi sunt direct răspunzători de securitatea
acestora. Ei vor putea fi trași la răspundere în situația în care se va dovedi că eventualele accidente s-au
produs din cauza lor. În acest sens se recomandă directorilor de școli de schi / snowboard luarea de
măsuri cu privire la posibilitatea asigurării monitorilor activi, prin asigurări individuale sau grup de
răspundere civilă.
2. Monitorii de schi/snowboard licențiați vor putea practica și individual, în mod independent, fără
jurisdicția unei școli de schi acreditate, doar dacă dețin categoria I de clasificare și conform normelor
legale din domeniul activităților instructive, recreative și de divertisment. În acest sens sunt obligați să
trimită anual biroului ANSSR: locul de desfășurare a activității / datele personale / viza anuală / codul
fiscal și datele PFA.
3. Condiții de acces (cerințe legislative) pentru practicarea ocupației de monitor schi / snowboard
(Conform Standardului Ocupațional):
- studii medii (diploma de bacalaureat)
- curs de formare profesională, derulat de furnizori de formare profesională autorizați potrivit legislației
în vigoare.
- avizul Federației Române de Schi și Biatlon
- cazier judiciar
- adeverință / certificat de sănătate
- portofoliu (la cererea furnizorului de formare profesională)
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