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ARGUMENT 

  Pornind de la premisa că educația trebuie să joace un rol fundamental într-o 
societate a cunoașterii și a învăţării pe tot parcursul vieţii, activitățile de învăţare trebuie 

abordate ca o necesitate obiectivă, impusă de tranziţia către o societate bazată pe 
cunoaştere, pe formarea continuă a capitalului uman, factor hotărâtor în progresul 

durabil. 

 Astfel, învăţământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în 

contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se produc la nivel european şi 
mondial. O zonă europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine o mulţime de 
avantaje, în condiţiile respectării diversităţii, dar presupune eforturi continue în vederea 

dezvoltării unei politici educaționale comune, care să stimuleze interculturalitatea, 

mobilitatea trans-europeană şi cooperarea.  

Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie îşi propune să asigure calitatea procesului instructiv-
educativ si sportiv, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului 

preuniversitar românesc în spaţiul european, unde esenţiale sunt fixarea strategiilor de 
îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ, stabilirea priorităţilor, 

analiza critică a rezultatelor obţinute de elevii sportivi, cadre didactice și managerii 
instituţiilor de învăţământ, în perspectiva schimbărilor intervenite în societate în 

contextul pandemic.  

Planul managerial al Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie pentru anul școlar 2021-2022 

este elaborat în baza priorităților prevăzute în politicile educaționale la nivel 
guvernamental, a cadrului strategic national pentru educație și formare profesională și a 
gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul școlar trecut, așa cum 

reiese din Raportul privind starea învățământului în anul școlar 2020-2021. 

CONTEXT LEGISLATIV  
Prezentul Plan managerial a fost conceput având la bază: 
- PDI al CSS Baia  Sprie 2017-2021 – valabil pana in dec.2021 

- Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  Legea nr. 185 din 20 august 2020pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 
- Ordinul M.E.C.T.S. nr.5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar 
- Hotărârea de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(OMEdC 
- 5115/2014); 
- O.U.G 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatiei aprobata prin Legea 87/2006 

cu modificările şi completările ulterioare 
- OM 5487/1949/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul 

unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru 
prevenirea imbolnavirilor 
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- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 În vigoare de la 18 mai 2020 Publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 396 din 15 mai 2020. Formă aplicabilă la 18 mai 2020. 
- ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying 

- Ordinul 5196/1756/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

VIZIUNEA. 

Ridicarea prestigiului unitatii prin realizarea unui act sportiv de inalta 
calitate, obtinerea performantei sportive, în strânsă corelaţie cu strategia 

naţională de dezvoltare a învăţământului sportiv din România. 

MISIUNEA. 

Misiunea clubului este de a oferi locuitorilor din Baia Sprie şi din zonele limitrofe, 
tinerilor şi adulţilor, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de 

instruire sportiva la standardele UE, rapidă şi eficientă, pentru dezvoltarea 
carierei sportive, contribuind la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală si 

sansa de-a practica  sportul de performanta la cele 4 sectii: schi alpin, schi fond, 

biatlon, orientare. 

VALORI 
Valorile noastre. Experienta noastra in probleme de educatie sportiva este chiar etalonul 

la care ne raportam. De aceea, ne-am stabilit standarde inalte: nu putem livra sportivilor 
nostri decat pregatirea de cea mai buna calitate. 
 Profesionalism inseamna sa fii atent la detalii, neuitand care este imaginea de ansamblu 

pe care ti-ai propus sa o realizezi; inseamna creativitate si energie puse in slujba 
sportivului, pentru a obtine cu fiecare o performanta pe masura potentialului si valorii sale. 

Integritate. Ne respectam sportivii si intreg mediul in care lucram. Respectam individul si 
suntem permanent constienti de faptul ca munca noastra influenteaza destine. Actionam in 
permanenta ca o adevarata familie. 

Onestitate si loialitate. Onestitatea ne caracterizeaza toate actiunile. Suntem loiali 
partenerilor nostri, respectand principiile si valorile lor. 

Deschidere si flexibilitate. Credem ca strategiile sportive cele mai bune se dezvolta intr-
un climat de colaborare, comunicand liber ideile si dovedind flexibilitate in fata realitatilor 
complexe si variate pe care le genereaza munca alaturi de oameni. 

Orientarea catre sportivii nostri. Inseamna ca stim sa ascultam, sa observam 
problemele si apoi sa cream solutia tehnica potrivita. Chiar daca viata unei organizatii 

sportive pare complicata, tenacitatea noastra genereaza solutii simple, pe care sportivii si 
partenerii nostri sa le poata pune in practica cu eleganta normalitatii. Este ceea ce ne 
diferentiaza de competitie: serviciu excelent, care inseamna ca ne face placere sa oferim 

 ceva mai mult decat se asteapta cineva sa primeasca. 
Responsabilitatea fata de mediu. Suntem preocupati permanent ca toate activitatile 

noastre sa respecte principiul dezvoltarii durabile, acordand importanta consumului de 
resurse. 
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Ţelul nostru este să devenim o unitate şcolară de referinţă, recâştigând aprecierea 
comunităţii, satisfăcând nevoile de mişcare ale elevilor care vor obţine cunoştinţe despre: 

- voinţa de a obţine rezultate cât mai bune, dorinţa de autodepăsire; 

- capacitatea de a se stăpâni, atât la victorie, cât şi la înfrângere; 

- modestie şi demnitate; 

- spiritul de echipă, relaţiile cu coechipierii; 

- respectarea regulilor (regulamentelor) şi a deciziei arbitrului; 

Asa cum a fost conceput, prezentul PLAN MANAGERIAL are drept prioritate 
atragerea elevilor spre sport, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea 
calităţii procesului instructiv – educativ- sportiv, în concordanţă cu noile cerinţe ale 

integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este 

capacitatea de a inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a 
coopera, deoarece într-o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Clubul 
poate îndeplini această misiune dacă elevul sportiv care parcurge învăţământul obligatoriu 

învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă 
pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi în orice 

tip de comunitate, avand la baza pregatirea sportiva care ajuta mult ptr.a le indeplini. 

Politica educațională a clubului respectă principiile care guvernează învăţământul 

preuniversitar expuse în Legea Educației Naționale.  

Pandemia instalata in luna martie a influentat activitatea sportiva, sistandu-se 

competitiile planificate, ceea ce a influentat rezultatele sportivilor. 

ANUL SCOLAR 2019-2020 REZULTATE SPORTIVE IN SITUATIE DE PANDEMIE 
COMPETITII ANULATE 

CAMPIONATE NATIONALE si CUPE 2020-2021 

SECTIA LOCURI 

I 

LOCURI 

I I 

LOCURI 

III 

LOCURI 

IV 

LOCURI 

V 

LOCURI 

VI 

TOTAL 

BIATLON 0 2 0 6 5 3 16 

SCHI FOND 5 10 10 14 11 7 57 

SCHI ALPIN 9 12 9 11 8 10 59 

ORIENTARE 0 0 5 5 3 6 19 

TOTAL 14 24 24 36 27 26 151 
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Campionate Nationale an scolar 2020-2021  -  FIS competitie internationala un 

loc 3, un loc 6, un loc 7 - schi alpin 

SECTIA LOCURI I LOCURI I I LOCURI III LOCURI IV LOCURI V LOCURI VI TOTAL 

BIATLON 0 2 0 6 5 3 16 

SCHI FOND 5 9 1 12 10 6 43 

SCHI ALPIN 9 10 8 11 8 10 56 

ORIENTARE 0 0 5 5 3 6 19 

Total  14 21 14 34 26 25 134 

FIS   3     

TOTAL 14 21 17 34 26 25 137 

Prezentul plan managerial este in concordanta cu Proiectul de Dezvoltarea Instituţională 

(PDI) elaborat în concordanţă cu politica educaţională pe termen lung a CSS Baia Sprie, în 

baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale, puse în evidență de analiza 

PEST şi a rezultatelor analizei SWOT.  

MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-posibilitatea dezvoltării competenţelor manageriale prin 

parcugerea: cursurilor de formare destinate managerilor, 

derulate prin CCD sau alţi furnizori de formare; 

 

-descentralizarea în învăţământ  

-posibilitatea de a nu realiza rezultatele scontate 
prin PDI, dacă bugetul alocat este 
necorespunzător; 

posibilitatea schimbării managerilor în funcţie de 
contextul politic; 

-posibilitatea de a nu avea susţinerea consiliului de 
administraţie, pentru implementarea cu succes a 
PDI, dacă membrii externi organizaţiei nu vor fi 
suficient instruiţi şi responsabilizaţi 
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OFERTĂ CURRICULARĂ; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Existenţa planului managerial la nivelul unităţii şi la nivelul 

fiecărei secţii. 

Existenţa planificărilor anuale, semestriale şi a unităţilor de 

învăţare conform metodologiilor; 

Stabilirea graficului de inspecţii la grupa şi a obiectivelor 

urmărite; 

Realizarea inspecţiilor la ora de către director şi şefii de catedra şi 

propunerea unor măsuri pentru remedierea neajunsurilor 

întâlnite; 

Stabilirea unor acţiuni pentru analiza periodică a rezultatelor 

obţinute pe parcursul anului şcolar în cadrul procesului de 

pregătire sportiva şi în reducerea absenteismului în condiţiile 

susţinerii reformei educaţionale; 

Acţiuni de prezentare şi dezbatere a noutăţilor în domeniul 

legislaţiei privitoare la învăţământ; 

Existenţa planului de pregătire sportiv şi realizarea acestuia; 

Pregătire suplimentară cu sportivii capabili de performanţă, în 

vederea participării lor la concursuri naţionale si internaţionale; 

Rezultate deosebite obţinute în fiecare an şcolar la concursuri 

naţionale si internaţionale; 

Se actualizează site-ul si facebook-ul unităţii; 

 

 

Lipsa terenului de pregatire sportiva, poligon de 

tragere, trasee pentru pregatire cu role; 

Puţine cadre didactice participă la sesiuni de 

comunicări; 

Lipsa unor materilale informatice de specialitate; 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Cursuri de formare continuă a cadrelor didactice pentru 

stimularea creativităţii profesionale şi pregatire pe specialitati: 

schi alpin, fond, biatlon, orientare; 

Atragerea de fonduri noi şi redistribuirea celor existente; 

Amenajare “Cabanei schiorilor” – teren primit de la Primaria 

orasului Baia Sprie pentru a atrage finantari privind construirea 

Lipsa bazelor sportive pentru biatlon, traseu de 

alergare pe role, poligon tragere pentru biatlon; 

Orarul foarte încărcat al elevilor la scloli, care 

infuenteaza pregatirea sportiva care se face dupa 

orele de curs, si invers 
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unei cabane pentru sportivi; 

Amenajare terenului de la fostul Strand al orasului – teren primit 

de la Primaria orasului Baia Sprie pentru a atrage finantari 

privind construirea unei baze sportive; 

Cursuri de pregatire, perfectionare pentru cadrele didactice, 

didactic-auxiliar; 

 

 

 RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadre didactice calificate; 

Recrutarea şi încadrarea cu personal nedidactic, prin concursuri 

organizate în unitate; 

Un număr mare de cadre didactice titulare; 

Un număr mare de cadre didactice cu gradaţia de merit;  

Un numar de 4 cadre didactice din 10 cadre didactice titulare care 

sunt membrii in Corpul expertilor; 

Participarea unui număr mare de cadre didactice la examenele 

pentru obţinerea gradelor didactice şi la cursurile de 

perfecţionare; 

Participarea directorului şi a cadrelor didactice la cursuri de 

management educaţional; 

Până în prezent am realizat performantele propuse in procent de 

100%; 

Peste 85% dintre absolvenţii sportivi au reuşit pe locuri fruntaşe 

la liceele din judeţ; 

Toţi absolvenţii sportivii sunt înscrişi la licee şi facultati cu 

preponderenta cu specific sportivi; 

 

Foarte putine posture didactice fata de necesarul 

de elevi dornici sa practice sportul de performanta; 

Cadrele didactice tinere nu sunt interesate să 

rămână în învăţământ datorită salariilor foarte 

mici; 

Reduceri de personal aplicate la posturile didactice 

pe care nu erau titulari, reduceri de personal 

nedidactic; 
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RESURSE MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

Clubul își desfășoară activitatea în două corpuri de clădire, una 

pentru birouri şi una pentru antrenamente şi camere cazare cu o 

capacitate de 20 locuri; 

au crescut veniturile extrabugetare, prin oferirea spaţiilor de 

cazare grupurilor de copii şi nu numai; 

În fiecare an găzduim tabere de sculptori si pictori, beneficiile 

obţinute au fost nu numai de ordin material, reuşind prin 

expoziţia de picturi să ne facem cunoscuţi prin mass-media 

locala, totodata intarind relatiile de colaborare cu Primaria 

orasului Baia Sprie. 

Sala de sport are dotările necesare pentru desfășurarea în bune 

condiții a procesului de pregătire sportivă 

înscrierea în CF terenul obţinut de la Primăria Baia Sprie pentru 

construirea unei Cabane a schiorilor, facandu-se demersuri 

pentru obţinerea de finanţări în acest sens; 

achiziţionarea de echipament sportiv prin finanţări bugetare dar 

Bază materială insuficientă; 

Lipsă material didactic modern; 

Neglijenţa elevilor în privinţa curăţeniei şi a grijii 

faţă de bunurile unitatii; 

Lipsă fonduri pentru acordarea unor burse de 

merit elevilor sportivi; 

Dotarea cu videoproiector, masina de curatat 

zapada; etc. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare 

continuǎ şi aplicarea la grupa a tehnicilor învăţate; 

  Participarea personalului auxiliar la cursuri de formare continuǎ; 

  Atragerea elevilor prin măsuri de popularizare a rezultatelor 

sportive ale unitatii; 

  Atragerea de fonduri pentru premierea elevilor sportivi şi a 

cadrelor didactice; 

  Sprijin acordat elevilor sportivi care provin din familii 

defavorizate (rromi, cu un părinte sau cu ambii părinţi plecaţi în 

străinătate, cu venituri mici, sau cu familii monoparentale); 

 

Plecarea în străinătate a unor elevi; 

Scăderea populaţiei şcolare; 

Existenţa familiilor dezorganizate şi cu copii 

nesupravegheaţi; 

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice, care sunt atrase 

de alte posturi, mai bine plătite; 

Criza de timp a părinţilor reduce implicarea familie în 

activitatea şcolară, fapt reflectat atât prin relaţia 

profesor-elev, cât şi prin performanţa şcolară; 

Migraţia  părinţilor  spre  străinătate  şi plasarea 

copiilor în grija persoanelor fară autoritate. 
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şi prin proiecte de la Consiliul Judeţean, obtinand in fiecare an 

venituri pentru achizitionarea de echipament sportiv;  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

demersuri la Primăria Baia Sprie să obţinem un teren pentru 

amenajarea unei baze sportive de pregătire de specialitate, 

ţinând cont ca antrenamentele pentru trageri se fac în ţară, de 

obicei Miercurea Ciuc, Cheile Grădiştei, etc. Cluburi care deţin 

teren special pentru trageri; 

demersuri pentru obţinerea de finanţări privind o cabana a 

schiorilor; 

Pregătirea unui număr mai mare de cadre didactice în domeniul 

elaborării de proiecte; 

Proiecte înaintate MENCS pentru a construi o cabana a sportivilor 

si baza sportiva pe terenurile obtinute de la Primaria orasului; 

Cuprinderea necesităţilor de investiţii în proiectul de buget al 

ISJMM, Consiliului Judeţean; MENCS-ului; 

Colaborarea cu unele organizaţii umanitare internaţionale; 

Atragerea unui număr mai mare de sponsori; 

 

Legislaţia, care nu încurajează destul pe agenţii 

economici pentru sponsorizari; 

Numărul mic al agenţilor economici prosperi care 

să fie interesaţi pentru sprijinirea sportului; 

Imposibilitatea anticipării creşterii ratei inflaţiei; 

Pauperizarea unor familii din arealul unitatii 

datorită pierderii locurilor de muncă. 

 

 

 

DEZVOLTARE DE RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Colaborare cu autorităţile locale, părinţii, pompierii, 

Casa de Culturǎ, agenţi economici, cu mass-media 

locală, Jandarmeria, Salvamontul, unitatile scolare din 

judet; 

Parteneriate cu poliţia de proximitate, poliţia    rutieră, 

grădiniţe, Şcoli din localitate si imprejurimi; cluburi din 

tara si strainatate 

Slaba participare a părinţilor la activităţile unitatii 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Parteneriate cu autorităţile locale; 

Prezentarea unitatii si sportivilor în mass-media locală 

şi la întâlnirile cu reprezentanţii comunităţii şi ai 

autorităţilor locale; 

Întâlniri cu părinţii pentru prezentarea rezultatelor 

elevilor sportivi şi ale cadrelor didactice; 

 Implicarea părinţilor într-un număr mai mare în 

rezolvarea problemelor cu care se confruntă unitatea; 

Diseminarea experienţelor pozitive şi a bunelor practici; 

Prezentarea la şedinţele cu părinţii a Regulamentului 

şcolar şi a Regulamentului de ordine interioară; 

 

Număr mic de agenţi economici dispuşi să se implice în 

sprijinirea dezvoltarii sportului de performanta 

 

În anul şcolar 2021-2022 ne propunem să continuăm structurarea activităţii 

manageriale cu implicarea cadrelor didactice în planificare, în speranţa construirii unui 

plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. 

Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă generală.  

Planul managerial va reflecta obiective și priorități strategice adaptate contextului 

actual de pandemie în care se desfășoară activitățile didactice în anul școlar 2021-2022.  

“Scenariile privind începerea școlii, aprobate prin hotărârea CNSU 

Toate regulile după care începe noul an școlar: Masca, obligatorie în 

școală, nu și în curte. Masca nu e obligatorie la orele de sport, cf. 

Contextul legislativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul 

școlar 2021-2022, ca urmare a evoluției pandemiei de Covid-19.“ 

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze activitatea  în 

aşa fel  încât să permită: 

1. Cultivarea unui mediu adecvat,centrat pe valori si relatii democratice, responsabilitate 

şi profesionalism ; 

2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant in spaţiul desfășurării procesului instructiv-

educativ 
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3.   Realizarea cooperarii reale in cadrul unitatii intre profesor-profesor, profesor-elev 
sportiv,  etc.  si intre club si comunitate (club - familie, club - instituţiile cu responsabilităţi 

educaţionale), vizând calitatea actului educativ si sportiv în beneficiul elevului; 

4. Promovarea “imaginii şcolii” în comunitatea locală 

Ţintele strategice propuse in PDI pentru dezvoltarea instituţională a clubului în 

perioada următorilor 4 ani, 2021-2025 vizează rezolvarea optimă a problemelor 

prioritare identificate pe baza diagnozei mediului intern şi extern. 

T1. Creşterea performanțelor sportive prin asigurarea unui management eficient 

și perfecționarea pregătirii metodico-ştiințifice a cadrelor didactice 

T2. Asigurarea condiţiilor optime de pregătire sportivă şi a stării de bine 

necesare obținerii unor performanțe ridicate 

T3. Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor 

tehnologii 

T4. Desfășurarea în condiții optime de siguranță a procesului instructiv - 

educativ în contextual provocărilor generate de pandemia SARS-CoV 

Pornind de la diagnoza mediului intern şi extern, precum şi de la ţintele strategice 

stabilite, opţiunile strategice ale Proiectului de dezvoltare instituţională pentru perioada 

2021-2025, sunt fixate în funcţie de cele 4 domenii funcţionale:  

• dezvoltarea curriculară;  

• dezvoltarea resurselor umane;  

• dezvoltarea resurselor materiale şi financiare;  

• dezvoltarea relaţiilor sistemice şi comunitare.  

Opţiunile strategice derivă din misiunea asumată clubului şi vizează atingerea ţintelor 

strategice propuse. 

 PRIORITATI STRATEGICE 

Toate obiectivele propuse in program vor fi prezentate in cadrul Consiliului Profesoral.  

Evaluarea va urmarii stabilirea raportului dintre performantele obtinute si cele intentionate 

prin: autoevaluare, declaratii de intentie, interviuri, observatie, proiecte si experimente, 

rapoarte scrise, fise de apreciere, inregistrari. 

Pentru anul şcolar 2021-2022 vom orienta demersul didactic şi educaţional - 

sportive, pe următoarele priorităţi strategice: 
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OBIECTIVE PROPUSE:  

Nr. 

crt. 

 

Domeniul 

functional 

 

Obiective propuse 

 

  Înscrierea clubului în rândul unităţilor de învăţământ care promovează sportul de performanta 

menit, sa imbunatateasca rezultatele la concursurile interne si internationale 

Creşterea gradului de consultare a părinţilor în alegerea sectiei sportive potrivite 

 Cuantificarea nivelului de pregatire sportiva al elevilor sportivi 

 Diminuarea esecului sportiv scolar 

 Reducerea absenteismului,păstrarea succesului sportiv 

 Monitorizarea progresului realizat de elevii sportivi. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse 

materiale si 

financiare 

 

 

 

 

 

 

Identificarea nevoii de formare continua a cadrelor didactice, prin participarea la programele 

oferite de institutiile abilitate 

 Monitorizarea si evaluarea interna a calitatii activitatii cadrelor didactice 

 Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru 

promovarea didacticii moderne 

 Perfecţionarea, formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice 

 Sporirea profesionalismului concretizat în îmbunătăţirea prestaţiei didactice 

 Monitorizarea si evaluarea interna a calitatii activitatii cadrelor didactice 

   Asigurarea conditiilor materiale pentru desfasurarea actului educational- sportiv 
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Asigurarea finantarii pentru activitătile secțiilor sportive din cadrul clubului 

 Procurarea de fonduri extrabugetare 

 Identificarea de programe de finantare externa 

  

 

 

3. 

 

 

 

 

Relatii 

comunitare 

 

Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu partenerii educaţionali. 

 Fructificarea oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locală, regională şi nu numai / 

dezvoltarea parteneriatelor 

 Implicarea elevilor sportivi, cadrelor didactice si parintilor in actiuni de voluntariat / caritabile 

 

Colaborarea în condiţii de parteneriat cu I.S.J PH., Jandarmeria, Poliţia de proximitate, Poliţia 

comunitară, C.J PH., Pompierii, I.S.U, ONG-uri etc 

Creşterea gradului de consultare a părinţilor în alegerea sectiilor sportive: 

ATLETISM,BASCHET,HANDBAL,ÎNOT,JUDO,SCRIMĂ,TENIS de CÂMP 
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 Domenii Activitati  Responsabil /termene 
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 Resurse umane 

  

  

 

Realizarea activităţilor propuse în prezentul plan managerial se va face 

de către echipe de lucru coordonate de persoanele menţionate ca 

responsabili de activitate 

 

  

Asistențe semestrială la fiecare catedră 

 

                                                                                                  

Ședințe de catedră permanente 

 

  

Menținerea şefilor de catedră şi ai celorlalte comisii 

Alegerea membrilor consiliului de administraţie 

 Avizarea planurilor de lucru ale acestor comisii  

Elaborarea planului de Școlarizare şi Încadrare  

Identificarea şi participarea la concursurile naţionale şi internaţionale  

 Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi 

 dezvoltarea personală 

  Intâlniri periodice în cadrul catedrelor  cât şi întâlniri ale membrilor 

unei catedre cu conducerea unitatii 

Implicare în viaţa socială a clubului– Premierea sportivilor - Sarbatori 

specifice  

 Consiliul de administratie 

 Director - ore asistenţă 

semestrială, şefii de 

catedră/grafic la fiecare 

catedră  

 

 Director/C.A 

 

 Director /                                                               

Șefii de catedră 

 

 

 Director 

 Director 

 Director 

Director/Comp.secretariat 

Director/Șefii de catedră 

Director/Lider sindical 

                                                      

Director/Șefii de catedră 

 

Director/Contabil Șef 
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Resurse materiale 

Stabilirea bugetului pe anul 2020-consultarea departamentelor în 

vederea stabilirii nevoilor și prioritatilor-identificarea unor surse 

suplimentare de finanțare a activitatilor-repartizarea echitabilă a 

bunurilor și materialelor achizionate 

Director 

Contabil Șef 

Relații 

Sistemice 

Și Comunitare 

Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale  

Programul de asigurare a confortului și siguranței în unitatea școlară  

 Director 

 

  Comp..secretariat  

  

 

 

 

 

 

 

 Domenii Obiective/ Activităţi Monitorizare/ 
Responsabilitate/ 
termen 



 

17 

Curriculum Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională elaborate 
extern şi intern (M.E.N, I.S.J PH. ) 
 

Construirea Ofertei Educaționale pentru anul școlar 2018-2019,pe baza 
studierii pieței educaționale,a cererii,a planului cadru 

 
Alcatuirea unei strategii de atragere de fonduri pe termen lung 

 
Planul de Dezvoltare al unitătii 

 Director 
                    
                                                   

Director/Șefii de 
catedră 

                                               
Director 

 
Director                                               
permanent 

 
Resurse umane  Cuprinderea cadrelor didactice în cadrul unor programe de formare 

continua și dezvoltare profesională   
  

An școlar 2021-2022 

Responsabil programe 
de formare continua 
permanent 

Resurse materiale Asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării procesului de pregatire 
sportiva în condiţii moderne 

Încheierea de contracte de sponsorizare 

   Director 
Directorul- permanent 

 

Dezvoltare 
instituţională şi 
relaţii comunitare 

Proiectarea demersurilor necesare pentru realizarea dezvoltării 
instituţionale 
 Păstrarea şi îmbogăţirea elementelor valoroase din tradiţia sportiva a 

unitatii şi promovarea în afara clubului prin organizarea de concursuri,  
schimburi de experienţă, publicații,etc. 

  Director, C.A-
permanent 
 Director/Sefii de 

catedra cf.Calendarelor 
competitionale interne  

 

 

 
 

 
 
 

ITEMI DE EVALUARE 

Nr.crt. 

 

Rezultate asteptate (masurabile)  
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1.  Cresterea procentului absolventilor care isi continua studiile cu 10%, in 

domeniul sportiv 

Numar de absolvenți  

2.  Cresterea prestigiului clubului in comunitate, aparitii in ziarele locale de 

la o apariție,la două,trei aparitii pe luna prin mediatizarea rezultatelor 

sportive 

Numarul de publicatii in mass media 

3.  Creșterea nivelului de performanță în cadrul fiecărei sectii Numar de rezultate sportive pe sectii 

4.  Prezenta a cel putin 50% a parintilor la activitatile sportive ale unitatii Număr de  parinti participanti  

5.  Constientizarea rolului pe care il au elevii, profesorii, parintii si agentii 

economici in sistemul sportiv 

 

6.  Cresterea implicarii elevilor sportivi in activitati de voluntariat si 

comunicare  

Numar de elevi care participa la activitatile de 

voluntariat 

7.  Motivarea colectivelor tehnice(didactice și administrative) pentru 

derularea unor programe speciale,pentru elevii sportivi cu calități 

deosebite,în vederea promovării la Loturile Naționale sau cluburi de 

seniori 

Numar de proiecte 

8.  Cresterea motivatiei corpului profesoral din unitate pentru a se implica 

in derularea proiectelor clubului, a parteneriatelor si a altor activitati. 

Numar de profesori implicati in proiecte 

9.  Obtinerea de finanțări pentru activitatile si proiectele unitatii Contracte de sponsorizare, venituri 

extrabugetare 
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Plan managerial an scolar 2021-2022 

  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizare 

  Instrumente  

               resurse  

  Elaborarea rapoartelor justificative individuale   cadrele didactice  1sept 2021  Rapoartele de  Fisa postului, fisa de 

evaluare, 

            evaluare anuale ale  documente didactice 

            cadrelor didactie    

            

  Elaborarea rapoartelor comisiilor   sefii de comisii  1 sept. 

2021 

 Rapoartele comisiilor  Dosarul comisiilor 

metodice 

               – comisiile metodice 

  Analiza activitatii Consiliului de administratie   directorul  1 sept 

2021 

 Procesul-verbal al  Lista cu atributiile 

membrilor 

            sedintei CA  CA, dosarul CA, 

registrul de 

               procese-verbale al CA 

            

  Elaborarea raportului privind activitatea 

compartimentului 

  secretarul  1 sept 

2021 

 Raportul secretarului  Fisa postului secretar, 

  secretariat         scolii  programul de activitati 

al 

               compartimentului 

            

  Elaborarea raportului compartimentului financiar-   administrator  1 sept 

2021 

 Rapoartele  Fisa postului 

administrator de 

  administrativ   financiar;     administratoriului  patrimoniu si 

financiar, 

      administrator de     financiar si de  programul de activitati 

      patrimoniu     patrimoniu    

  Elaborarea rapoartelor de monitorizare a calitatii   responsabilul  30 sept 

2021 

 Fise de monitorizare  Procedura specifica 

      CEAC     Rapoarte 

monitorizare 
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  Elaborarea Raportului privind starea si calitatea 

educatiei 

  director  30 sept 

2021 

 Raportul privind  Rapoartele comisiilor si 

           starea invatamantului  compartimentelor 

               Fise de asistenta la 

lectii 

            

  Autoevaluarea institutionala 2020-2021   responsabil  1 oct 2021  RAEI  Platforma ARACIP 

      CEAC        Calendar completare 

RAEI 

               Standarde de evaluare 

 

 
 

  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizare 

  Instrumente 

               resurse 

  Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2021-   director  14 sept 2021  Planul managerial  PDI 

 2022            Plan managerial  

            

  Elaborarea proiectului planului de scolarizare pentru 

anul 

  director  14 sept 2020  Proiectul planului de   

  scolar 2021-2022         scolarizare  Efectivele de elevi 

sportivi 

              2020-2021 

            

  Avizarea planului de scolarizare pentru anul 2022-2023   CP  15 nov 2020  Procesul verbal al  ROF si ROF CP 

            sedintei CP  Sedinta CP 

            

  Elaborarea proiectului de incadrare    Director  Calendar ISJ  Proiectul de incadrare  Planul de 

scolarizare 

      sefi de comisie  1 feb 2022     Planuri-cadru 

      metodica         

  Inscrierea sportivilor pentru anul scolar 2021-   sef comisie  Calendar  Cererile de inscriere  Planul de 

scolarizare 
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 2022    inscriere  MECS     Recensamantul 

copiilor 

               Metodologia de 

inscriere 

  Monitorizarea realizarii planului managerial   director  lunar  Fise de monitorizare  ROF  

            

  Revizuirea Regulamentului de organizare si functionare 

si 

  director  14 sept 2021  ROF,  LEN 

  a celui de ordine interna           OM 

5447/31.08.2020 

            ROI   Statutul elevului 

               Codul Muncii 

  Avizarea ROF si ROI    director  15 sept 2021  Proces-verbal CP  ROF 

              ROI  

            Hotarare CP   
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  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizare 

  Instrumente 

               resurse 

  Aprobarea ROF si ROI revizuit   CA  30 sept. 2021  Proces-verbal CA  ROF CA 

            Hotararea CA   

            
  Prelucrarea ROF si ROI    CP  30 sept. 2021  Proces-verbal sedinta  ROF si ROI 

            CP  sedinta CP 

            Tabel semnaturi   

  Demararea procedurii de constituire a CA pentru   director  15 sep 2021  Proces-verbal CA  ROF CA 

  anul scolar 2021-2022         HCA  . 

            .   

  Alegerea membrilor CP in CA    CP  15 sep 2021  Proces-verbal CP  ROF CP 

            Hotarare CP   

            
  Alegerea reprezentantilor  in CA   CRP  15 sep 2021  Proces-verbal   ROF  

              ROF CA 

            
  Elaborarea graficului si tematicii CP   director  1 sept 2020  Proces-verbal CP  ROF  

            Grafic si tematica CP  ROF CP 

            
  Elaborarea graficului si tematicii CA   director  1 sept 2020  Proces-verbal CA  ROF  

            Grafic si tematica CA  ROF CA 
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  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizare 

  Instrumente 

               resurse 

  Constituirea comisiilor cu caracter permanent   CP, CA,  15 sept 2021  Proces-verbal CP  ROF scola, organigrama 

      director     Hotararea CA   

            Decizie director   

  Stabilirea comisiilor cu caracter temporar si ocazional   CP, CA,  15 sept 2021  Proces-verbal CP  ROF, organigrama 

      director     Hotarare CA   

            decizie director   

  Elaborarea planurilor manageriale ale comisiilor   sefii comisiilor  30 sept 2021  Planurile manageriale  ROF si comisii  

            ale comisiilor   

            

  Aprobarea planurilor managerial ale comisiilor cu 

character permanent si temporar 

  CP, CA, director  30 oct 2021  PV CP si CA  ROF  

              

            

  Elaborarea programelor de activitate ale 

compartimentelor 

  Administrator  15 sept 2021  Programele de  Fisa postului 

      financiar si de     activitate  Legislatia in domeniu 

      patrimoniu         

      Secretar         

  Constituirea CEAC – in cazul in care mandatele 

membrilor au expirat, desemnare responsabil CEAC 

  director  15sept 2021  Documentele  ROF  

           doveditoare pentru  ROF CEAC 

            alegerea membrilor   

            Hotararea CA   

            Decizie director   

  Desemnarea coordonatorului pentru programe si 

proiecte 

  CA,  15 sept. 2021  Hotararea CA  ROF  

  educative   director     decizie director   

            

  Desemnarea reponsabilului cu monitorizaea COVID in   director  15 sept. 2021  Proces-verbal CA  Decizia emisa 

  scoala         Decizie director   

            

  Desemnarea responsanilului cu consilierea cadrelor   director  15 sept. 2021  Proces-verbal CA  Decizia emisa 

  didadactice pentru activitatea online         Decizie director   
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  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizare 

  Instrumente 

               resurse 

  Proiectarea si realizarea activitatilor    cadrele didactice  calendarul  Programul 

activitatilor 

 PS activitati  

            Site-ul scolii   

            fotografii activitati   

            

  Monitorizarea activitatii online desfasurata de cadrele 

did. 

  director  permanent  Fisele de monitorizare   

               Organizarea si desfasurarea 

               activitatilor suport pentru 

               invatarea online 

  Elaborarea organigramei scolii, avizarea in CP si   director  1 sept 2021  organigrama scolii  ROF  

  aprobarea in CA         Hotararea CA  ROF CA 

            

            

  Desemnarea sefilor de catedra   director  15 sept 2021  Proces-verbal CP  ROF  

            Hotararea CA  ROF CA si CP 

            Decizie director   

  Elaborarea orarului    Comisia orar   15 sept 2021  Orar   Realizarea schemei 

           Hotarare CA  orare si a orarului 

            .   

  Stabilirea componentei grupelor pe sectii   directorul  15 sept 2021  Listele de inscriere  ROF  

            avizate de director   
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  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizare 

  Instrumente 

               resurse 

  Reactualizarea diagramelor spatiilor pentru anul scolar   directorul  1 sept 2021  Diagrama spatiilor  ROF scoala 

 2021-2022          Semnalizarea 

spatiilor 

  

            scolare   

  Intocmirea fisei de incadrare a unitatii   director,  20 sept 2021  Fisa de incadrare  Decizii I.S.J. 

      secretar     2021-2022   Decizii interne 

            

  Elaborarea si transmiterea la timp a situatiilor catre 

I.S.J. 

  director  permament  registru de intrari-   

  si alte institutii   secretar     iesiri   

            

  Completarea cataloagelor de grupa pentru anul scolar 

2021-2022; avizarea 

  Cadre did.  30 sept 2021  cataloagele de grupa  registrele scolare, baza de 

date 

             a unitatii 

               

  Realizarea graficului pentru antrenamente in unitate -   comisia orar   30 sept 2021  graficul   Orarul  

            ROF comisie orar  

            decizie director   

  Stabillirea programului de audiente pentru director    director  30 sept 2021  Program de audiente   

               

            

  Propuneri burse spotivilor la unitatea de baza      30 sept 2021  PV al sedintei CA  Raport comisie burse 

      director     HCA   

            Lista propuneri elevi 

burse 

 OM 5576/2011 cu OM de 

               modificare 
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  Activitati    Responsabil   Termen   Indicatori de 

realizae 

  Instrumente 

               resurse 

  Aprecierea sintetica pentru personalul didactic ce solicita   CP  martie 2022  PV CP  Cerere cadre didactice, 

  depunerea dosarului pentru gradatie de merit si grade           Fise asistente 

  didactice            Metodoogia in vigoare 

  Actualizarea panourilor de afisaj din unitate   director  30 sept 2021  panourile de afisaj  procedura specifica 

            actualizate   

            

  Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale ale unitatii   secretar  permanet  registrul de evidenta  Nomenclator arhivistic 

            arhivistica   

            

  Realizare procedurilor necesare la nivel de unitate in   CEAC  in functie de  procedurile   

  functie de situatiile ivite      situatie     legislatia in vigoare 

            

  Monitorizarea modului in care cadrele didactice implica   director  10 oct 2021  PC CC  PDI 

  Elevii sp. si parintii in demersul pregatirii sportive             

  conform obiectivelor din PDI             

  
Desfășurarea în condiții optime a  procesului 

educativ- sportiv în situații de pandemie SARS-

CoV 2 

 

  Director- 

responsabil 

covid 

 permanent  - Măsuri de 

siguranță 

 – Elaborarea unui 

plan de intervenție 

în cazul apariției 

cazurilor de Sars-

CoV 2   

 

 Plan de intervenție aprobat 

în C.A și discutat în C.P 

  Incheiere de parteneriate – scoli, primarie, agenti 

ec.etc, 

  director  30 oct. 2021  parteneriate  PDI 

              ROF  

               

    Cursuri on line in caz de restrictii Director 

responsabil covid 

permanent Organizare platform 

on line, watzapp, etc. 

Strategii, Planuri de 

intervenție aprobat în C.A și 

discutat în C.P 

Director: prof. drd.Toma Andreea 

 


