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ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGBY, SAH, TENIS DE MASA 

PLAN OPERATIONAL I I ) 

' 

AN ŞCOLAR 2022-2023 

Prezentul Plan Operaţional a fost întocmit pe baza Regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar, din 04.07.2022 (text publicat in Monitorul Oficial, nr. 675 din 06 JULIE 2022 - in vigoare de la Ol.septembrie 2022), 
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar nr.5570/2011, Anexa la ordinul 
ministrului educatie nationale nr.5079/ 31.08.2016, Legea nr.I a Educatiei Nationale publicata in Monitorul Oficial al României partea I 
nr.18 din 10 ianuarie 2011, Art.242 din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, Ordin comun MTS + MS 1219/22.09.2020 si 1634/23.09.2020, 
OMEC 5487/1494/2020- 31.09.2020. Prezentul plan a fost dezbatul si avizat in Consiliul Profesoral din 04.10.2022, P. V nr. 170. Planul 
Operaţional afost aprobat in Consiliul de Administratie din data de 12.10.2022, P. V nr. 21 

ŢINTE STRATEGICE: 
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2. Perfecţionarea continuă a personalului unitătii în vederea modernizării procesului instructiv-educativ; 
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3. Îmbunătăţirea managementului unităţii în scopul folosirii eficiente a resurselor existente; 

4. Prmovarea si dezvoltarea imaginii clubului în cadrul comunităţii; 

OPTIUNI STRATEGICE: 

1. Atingerea unor performante înalte prin îmbunătătirea procesului de instruire 

a) Curriculum 

Creşterea nivelului de pregatire fizica si tehnico-tactica a sportivilor prin organizarea de cantonamente de pregătire fizică si specifică; 

Participarea la competitii si cupe locale, nationale, intemationale cât si amicale; 

b) Resurse umane 

implicarea activă a cadrelor didactice şi sportivilor ; 

implicarea a cât mai mulţi părinţi în susţinerea copiilor în practicarea sportului de perfonnanţă; 

c) Resurse financiar- materiale 

atragerea de fonduri din proiecte, sponsori, colaborarea cu Consiliul Local si Primaria Orasului -BUFET A, precum şi implicarea comitetului 
de părinţi; 

utilizarea eficientă a bazei sportive, materialului didactic precu...~ şi a rr...icrobuzului unităţii; 

d) Relaţiile cu comunitatea 
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consolidarea relaţiilor cu federaţiile de specialitate, Comitetul Olimpic Sportiv Român, Primaria Orasului - BUFTEA, Consiliu Judetean Ilfov 

încheierea de parteneriate cu celelalte C.S.S-uri şi cu toate unitatile de invatamant din Orasul- Buftea si din cat mai multe din Judetul ILFOV; 

2. Perfectionarea continuă a personalului unitătii în vederea modernizării procesului instructiv-educativ 

a) Curriculum 

valorificarea oportunitaţilor oferite de paleta largă a cursurilor de formare; 

eficientizarea procesului de instruire prin utilizarea metodelor activ-participative; 

b) Resurse umane 

participarea la programe de formare continuă în specialitate a cadrelor didactice din cadrul unităţii; 

perfecţionarea cadrelor didactice în managementul catedrei şi a grupei; 

c) Resurse financiar-materiale 

consultarea cadrelor didactice în vederea asigurarii şi completarii materialului didactic necesar; 

identificarea nevoilor cadrelor didactice si asigurarea bugetului pentru perfectionarea acestora; 

d)Relaţiile cu comunitatea 

eficientizarea colaborării cu federaţiile de specialitate, partenerii din străinatate şi alti parteneri pentru dobândirea şi aplicarea corecta a 
noutaţilor în domeniu; 
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încheierea de parteneriate cu cluburi similare din ţară sau străinatate în vederea realizării schimburilor de experienţă ; Îmbunătătirea 
managementului unitătii în scopul folosirii eficiente a resurselor existente; 

3. Îmbunătătirea managementului unitătii în scopul folosirii eficiente a resurselor existente. 

a) Curriculum 

- analiza corecta de evaluare interna a activitatii 

realizarea unei planificări în vederea folosirii eficiente a resurselor existente 

b) Resurse umane 

implicarea conducerii clubului şi a membrilor C.A.; 

implicarea membrilor C.E.A.C.; 

c) Resurse financiar-materiale 

accesarea de fonduri in vederea procurării de echipament logistic necesar; 

mai buna gestionare a fondurilor bugetare şi extrabugetare in vederea achiziţionarii de noi materiale; 

d) Relaţiile cu comunitatea 

îmbunătăţirea colaborării între unitatea Ue învălăm-ânt şi beîîeficiârii diiccţi şi indirecţi ai procesului de instrt1ire; 

atragerea de noi parteneriate din cadrul comunitaţii locale; 
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4. Promovarea si dezvoltarea imaginii clubului in cadrul comunitătii 

a) Curriculum 

-Actualizarea perrnnenta a site-ului clubului care sa reflecteze activitatea la zi a clubului 

- Imbunatatirea metodelor de selectie 

b) Rescurse umane 

- Atragerea fostilor sportivi de mare performanta in realizarea selectiei 

- Adaptarea planului de scolarizare la corespondenta la nivel de seniori 

c) Resurse financiar-materiale 

- Stimularea financiara si materiala a elevilor sportivi 

- Negocierea de contracte de sponsorizare si conditii pentru obtinerea fondurilor extrabugetare 

d) Relaţiile cu comunitatea 

- Participarea la competitiile organizate de comunitate 

- Alocarea de indemnizatii pentru sportivii fruntasi 
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Tinta 1: Atingerea unor performante înalte prin îmbunătătirea procesului de instruire 

domeniu Obiective acţiuni termene responsabili resurse 

O 1. Creşterea - orgamzarea - iulie- august - cadrele - fonduri 

nivelului de a două didactice bugetare şi 

pregatire fizica si cantonamente - decembrie - extrabugetare 

tehnico-tactica a de pregătire ianuarie - contabil 

sportivilor prin pentru fiecare - partenerii 
organizarea de secţie în parte sociali 
cantonamente de 
pregătire fizică şi 

specifică; 

02. Participarea -înscrierea şi - anual - director - fonduri 

la competiţii şi participarea bugetare şi 
cupe locale, la toate - cadrele extrabugetare s didactice 

~ naţionale, competiţiile 
"5 
() internaţionale cât din l: - resposabil 
~ si amicale; calendarul CA u 

competiţional 
,.-._ 
~ al asociaţiilor 

indicatori de monitorizare evaluare 
performanţă 

- Raportarea Stabilirea 
imbunătăţirea rezultatelor progresului 

parametrilor obţinute la realizat între 

morfo- probe pentru evaluarea 

funcţionali şi 
fiecare initial şi cea 
disciplină finală 

a rezultatelor, sportive 
sportivilor, în 
competiţii 

- angrenarea Participarea Obţinerea de 
unui număr tuturor performanţe 

cât mai mare sportivilor conform 
înscrişi nivelului de de sportivi în 

pregătire 
competiţii 

_ n--:lrt;,...;n!)T"P!l 
}-'t.4.1. "'""""" .... l"lli,,I...I. ........... 

la turneele 
finale cât şi 
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municipale de 
profil, 
federaţiilor 

naţionale şi 

intemational; 

-realizarea -luna 
. . 

octombrie unm orar ş1 
O I .Implicarea plan de 
activă a cadrelor pregătire în 
didactice şi concordanţă 
sportivilor ; cu programul 

şcolar şi 

calendarul 
competiţional 

pentru fiecare 
secţie în 
parte; 

02.Implicarea a -realizarea - de minim 2 
cât mai mulţi unor şedinţe ori în 

li) 

~ părinţi în cu părinţii decursul unui Cil s sustinerea pentru an sau ori de ;:I , 
li) copiilor în 

informarea cate ori este "' !:::; practicarea u, 
corectă li) sportului de necesar; 

i:i::: 
,--... performanţă; asupra 
.n 

- programele 
şcolare 

- membrii 
catedrei - bazele 

sportive 

- calendarele 
competiţionale 

- director - resurse 

- membrii 
informaţionale 

catedrei - caledarul 
competiţional 

clasarea în 
primele locuri 
la toate nivele 
de vârstă. 

- o frecvenţa Directorul Raportarea la 
cât mai bună urmăreste modelul 

la permanent pentru fiecare 

antrenamente realizarea ramură 

şi atingerea 
orarului de sportivă 

vârfului de 
pregătire 

conform 
formă calendarului 
conform competiţional 

planificării al fiecărei 
secţii în parte 

- participarea Realizarea Îndeplinirea 
a unui număr procesului obiectivelor 

cât mai mare verbal pentru propuse 

de paărinţi la fiecare şedinţă 

şedinţe; 

- trecerea 
unui număr 
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avantajelor şi 
beneficiilor 
practicării 

sportului de 
performaţă; 

O 1. Atragerea de -elaborarea 

fonduri din unor proiecte 
proiecte, de finanţare 
sponsori, în colaborare 

(I) colaborarea cu cu I.S.J. 
I-, 
~ Primariile din ILFOV, ·u 
~ 

judet, precum si Primariile din ~ 
~ 

t.;::: implicarea JUDET; ..... 
(/}o, 

] comitetului de 
I-, 

părinţi; 
-atragerea 

(I) - unui număr ~ s 
(I) cât mai mare u, s de părinţi u, 
(I) 

~ care să ,.-._ 
C) 

doneze cei 
2%din 
impozitul pe 
profit. 

- planul de 
pregătire 

anual 

-anual - director -resurse 

- membrii 
informaţionale 

catedrei 

cât mai mare 
de sportive de 
la grupele de 
avansaţi la 
cele de 
performanţă 

-creşterea Controlul Procentul de 
fondurilor respectării părinţi care 

extrabugetare parteneriatelor au direcţionat 
cei 2% din 
impozitul pe 
profit 
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02. Utilizarea -realizarea -sepembrie şi 
eficientă a bazei unui orar ori de cate ori 

sportive, optim astfel este necesar 
materialului încât să 
didactic precum permita 
şi a microbuzului accesul 
unitaţii; tuturor 

grupelor de 
sportivi; 

-utilizarea 
microbuzului 
din dotarea 
clubului 
sportiv de 
către toate 
secţiile în 
vederea 
realizării 

deplasărilor 

necesare 

(1) O I .Îmbunătăţirea -crearea unui -octombrie 

1 ..... 
~ relatiilor cu proiect de ..... ...... ·2 ro 

- ;:::l federaţiile de parteneriat cu 
(1) 8 
~ ;:::l o specialitate, Consiliul --ouucc 

- director -fonduri 

- membrii 
catedrei 

bugetare şi 
extrabugetare 

- contabil şef 

- responsabil 

C.A. 

- director - resurse 
informa ti onal e 

mea..,.,.,h......;; 
- J...ll'-'..llJ.I.J..l J.J. 

catedrei 

-în cadrul Controlul Eficientizarea 
orarului să procesului de transportului 

existe un inventariere elevilor la 

număr minim competiţiile 

de 3 
prin folosirea 
microbuzului 

antrenamente 
pentru grupa 
de începători, 

4-5 avansaţii, 
6 performanţa 

-utilizarea 
microbuzului 
de cel puţin o 

data de 
fiecare secţie 
în vederea. 

-concretizarea Comunicarea Rezultatele 
proiectului de permanentă obţinute în 

C.11 fpf'1pr~!111P u...rma paneneriat 
de colaborărilor; 

specialitate, 
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Comitetul Local al - contabil şef 

Olimpic Sportiv Judetean 

Român,Consiliul Ilfov în - responsabil 

Judetean Ilfov; vederea C.A. 

Primariile Ilfov spnJ mm1 

sportivilor 
clubului 

O2.Încheierea de -încheierea -decembrie - director 

parteneriate cu unor 

celelalte C.S.S- contracte de - membrii 

uri şi cu cât mai parteneriat catedrei 

multe şcoli din educational 

Judetul Ilfov; cu şcolile din 

Judetul Ilfov 

-resurse 

informaţionale 

Consiliul 
Judetean 
Ilfov, 
Comitetul 
Olimpic 
Sportiv 
Român; 

-mărirea Controlul Număr de 

bazei de respectării parteneriate 

selecţie; parteneriatelor 
încheiate cu 

- celelalte 

îmbunătăţirea entităţi 

relaţiilor de 

colaborare cu 

unităţile 

şcolare din 

care fac parte 

sportivii 

clubului 

Str. Agricultori, nr. I 08, Buftea, Judeţul Ilfov 
Tel. / fax 021.350.6498 

Clubul_sportiv_scolar_ilfov@yahoo.com 



Tinta 2. Perfectionarea continuă a personalului unitătii în vederea modernizării procesului instructiv-educativ 

Domeni Obiective Acţiuni Termene Responsabili 
u 

01. -înscrierea la permanent - director 
Valorificarea cursuri de 
oportunitaţilor formare continuă - membrii 

oferite de paleta a unui număr cât catedrei 

largă a mai mare de 
cursurilor de cadre didactice 
formare din unitate 
continuă; 

s 
;::l 

'3 
(.) 

·5 
02.Eficientizare -aplicarea în -permanent - director ;::l 

u 
a procesului de timpul 

,-._ - membrii c:'3 instruire prin antrenamentelor 

utilizarea a metodelor catedrei 

metodelor activ- activ-
participative; participative 

care accentuează 
gândirea, 
încurajează 

par1icipan:a, 
iniţiativa şi 

Resurse 

-resurse 

informaţional 

e 

-avizier CCD 

-avizier ISil 

-baza 
materială 

-bagajul de 
cunoştinţe al 
fiecărui cadru 
didactic şi al 
sportivilor 

Indicatori de Monitorizare Evaluare 
performantă 

-absolvirea Urmărirea Realizarea 
unui număr desfăşurării documentelor 

cât mai mare graficului de manageriale la 

de cadre activităţi nivel de 

didactice a 
metodice comisii şi arii 

curricular 
cursurilor de 
formare 

continuă în 
cursul unui 
an. 

- Urmărirea Eficientizarea 
îmbunătăţirea desfăşurării instruirii 

graficului de procesului de 
comunicare activităti 

profesor-
metodice 

sportiv; 

-prezenţa unui 
număr cât mai 
mare de 
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creativitatea 
sportivilor; 

O 1. Participarea -parcurgerea a -permanent - director 

la programe de cât mai multor responsabilii 

formare cursuri de de catedre 

continuă în 
perfecţionare în -secretariat 

specialitate a 
specialitate 

Q.) 

I:: cadrelor 
C<::I 

§ didactice din 
Q.) cadrul unităţii; V, 

3 
V, 
Q.) 

02.Perfecţionare Desfăşurarea În cadrul C.P. Director, ~ 
,.-_ a cadrelor activităţii în responsabili 
.D cadrul comisiilor didactice în conusu 

managementul metodice şi metodice şi 
prezentarea ane1 

catedrei şi a planului curricuiare 
grupei; managerial de 

către şeful 

-logistică 

internă, 

norme de 
perfecţionare 

ale 
personalului 
didactic, 
mediu 
informaţional 

Sala de 
şedinţe, 

regulamente 
specifice 
C.S.S.- uri 

sportivi la 
antrenament ; 

-rezultatele 
obţinute în 
urma 
implimentării 

metodelor 
activ-
participative 

-realizarea a Urmărirea Creşterea 

cel puţin două prezenţei performaţelor 

cursuri de participării educaţionale 

formare celor înscrişi 
profesională 

de către 
cadrele 
didactice 

Existenţa şi Urmărirea Realizarea 
utilizarea desfăşurării asistenţei la 
documentelor graficului de grupe Şl 
şcolare activităţi desfăşurarea 

metodice unor lecţii 
deschise 
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Q) 

3 .... 
Q) -ro s 
~ ·u 
i::: 

~ 
t.:=: 

Q) 
[/) 

~ 
Q) 

~ -(.) 

O 1.consul tarea 
cadrelor 
didactice în 
vederea 
asigurarii ş1 
completării 

materialului 
didactic necesar; 

02.identificarea 
nevoilor 
cadrelor 
didactice si 
asigurarea 
bugetului pentru 
perf ectionarea 
acestora; 

I 

fiecărei comisii 
şi arii curriculare 
Prezentarea 
unor oferte 
privind 
formarea şi 
perfecţionarea 

personalului 
didactic 
precum ş1 a 
completării cu 
materialul 
didactic necesar 
Sprijinirea 

cadrelor 
didactice de 
specialitate 
pentru 
sustinerea 
examenelor de 
perfectionare si 
obtinerea 
gradelor 
didactice 

I 

Conform 
calendarului 
perfecti onaril 
or 
profesionale 
elaborate de 
C.C.D., 
I.S.J.I, M.E., 
U.N.E.F.S., 
2022-2023 

Conform 
calendarului 
1.S.J.I. an 
scalar 2022-
2023 

I 

Director, 

Inspector 
de 
specialitate, 
director, 

I 

Publicatii, 
oferte, buget 
de 
perfectionar 
e, personal 
didactic, 

Fisa de 
inspectie 
pentru grade 
didactice, 
planificari, 
portofoliul 
personal 

Conform 
Regulament 
ul intern al 
C.S.S. Ilfov 

Evaluarea 
calitatii 
corpului 
profesoral, 
conform 
standardelor 
de evaluare 
ale cadrelor 
didactice 
pentru 
obtinerea 
gradelor 
didactice 

Urmarire 
graficului 
de 
perfectionar 
ea 
personalului 
mscns 

Urmarirea 
lectiilor de 
antrenament 
conform 
graficului 
intern 

Promovare 

Obtinerea 
notei 
( calificativul 
ui) si 
promovarea 
gradelor 
didactice 
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O I .eficientizare . Transmiterea Conform 
a colaborării cu în unitate a calendarului 
federaţiile de tuturor actelor elaborat de 
specialitate, normative institutiile 
partenerii din specifice emise partenere 
străinatate şi alti de M.E. sau de parteneri pentru 

alte instituţii dobândirea şi 
aplicarea corecta abilitate şi 

Cs::I 
(1) 

urmărirea ..... a noutaţilor în Cs::I ..... ·a domeniu; respectării 
;:l s prevederilor 
o 
c.) legale în toate 
;:l 
c.) compartimente! 
~ ..... e unitătii ...... 

Cs::I 
02. încheierea Coordonarea şi Conform v 

~ de parteneriate orgamzarea calendarului ,-.., 
"O 

cu cluburi proiectelor de elaborat de 
similare din ţară parteneriat institutiile 
sau străinatate în 

internaţional partenere 
vederea 
realizării 

schimburilor de 
experienţă; 

Director, Cadre 
director didactice, 
adjunct, administrato 
responsabil r financiar, 
proiecte si 
programe parteneri 

educational educationali 

e externi 

Buget 
necesar 

Director, Cadre 
responsabil didactice, 
proiecte si administrato 
programe r financiar, 
educational 

parteneri e 
educationali 

externi 

M.E.-
U.N.E.F.S. 
Cel putin un Urmarirea Raport intre 
proiect de desfasurarii beneficiile 
parteneriat proiectului proiectului si 
educational internationa costuri 
international 1, aprobat de materiale 

CP si avizat financiare 
de CA 

Cel putin un Urmarirea Impactul 
proiect de desfasurarii privind 
parteneriat proiectului interesul 
educational intern pentru 
international activitatile 

desfasurate în 
cadrul 
schimburilor 
de experienţă 
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Tinta 3: Îmbunătătirea managementului unitătii în scopul folosirii eficiente a resurselor existente; 

Domeniu Obiective Activităţi Termene 

Ol . Analiza Aplicarea de Noiembrie 
corecta de chestionare si 

evaluare interviuri 

interna a sportivilor, 

activitatii cadrelor 
didactice, 

~ 
parintilor si 
membrilor 

o comunitatii 
.§ locale 
o 02 .Realizarea Utilizarea Septembrie ~ 

~ 

unei optimă a 
planificări în resurselor 
vederea existente 
folosirii 
eficiente a 
resurselor 
existente 
Ol. lntalnire cu Permanent 

(l) implicarea cadrele 
"' (l) 

~ ~ conducerii didactice cu 
)::._ ;:::l 

şcolii şi a rezultate 
.D membrilor deosebite in 

C.A.; 

Responsabili Resurse 

Director, Secretar 
Comisia Cadre 
pentru didactice 
1magme 

Chestionare 

Director, Cadre 
cadre didactice 
didactice Buget alocat 

Necesar de 
materiale 

Director, Sportivi 
Cadre Cadre 
didactice didactice 

Indicatori de Monitorizare Evaluare 
performantă 

chestionare Aplicarea Interpretarea 
pentru fiecare chestionarelor chestionarelor 
ramura sportiva 

Optimizarea 
utilizarii 
resurselor 
existente 

Realizarea 
graficului de 
intalniri 

Analiza datelor Analiza pe 
comisii 
raportată la 
performaţele 

anterioare 

Realizarea unui Analiza 
raport periodic a activitătilor 

activităţii desfăşurate 
desfăşurate-
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activitatea 
sportiva 

02.implicarea Realizarea Lunar 
membrilor şedinţelor în 
C.E.A.C.; cadrul comisiei 

O 1. accesarea Atragerea de Conform 
de fonduri in resurse necesarului 
vederea financiare de achiziţii 

(1.) 
procurării de proprii pentru 

ro echipament dezvoltare ·c: logistic (1.) 

profesionala ...... ce necesar; s 
I .., 

ro 
02. mai buna Realizarea Conform ·u 

~ gestionare a necesarului de necesarului ce 
~ 

i.;::::: fondurilor materiale pentru de achiziţii (1.) 

"' bugetare şi buna .., 
;:::l extrabugetare desfăşurare a "' (1.) .., 

in vederea activităţilor ,,....._ 
(.) 

achiziţionarii 

de noi 
materiale; 

Sala de 

consiliu 

Director, Cadre 
Membrii didactice 
comisiei Sala de 

consiliu 
Metodologii 

Director, Buget alocat 
administrator şi fonduri 

patrimoniu, extrabugetare 

C.A. 

Director, Buget alocat 
administrator şi fonduri 

patrimoniu, extrabugetare 

C.A . 

Realizarea 
graficului de 
intalniri 

Realizarea 
necesarului 
logistic 

Realizarea 
necesarului 

Realizarea unui Analiza 
raport periodic a activităţilor 

activităţii desfăşurate 

desfăşurate 

Urmărirea Utilitatea 
achiziţionării materialelor 
materialelor achiziţionate 

Urmărirea Utilitatea 
achiziţionării materialelor 
materialelor achiziţionate 
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Ol. Interrelaţionarea Permanent Director, Secretariat Respectarea Comunicarea Realizarea 
îmbunătăţirea dintre cadre Cadre normelor şi permanetă cu obiectivelor 
colaborării comunitate şi didactice, didactice criteriilor impuse beneficiarii stabilite 
între unitatea C.S.S ILFOV secretariat Reţele de de colaborare 
de învăţământ comurucare 

(,:) 
şi beneficiarii <l) ....... 

(,:) 
direcţi şi ....... ·a 

;l indirecţi ai s procesului de o 
(.) 

instruire; ;l 
(.) 

~ ::=: O2.atragerea Colaborarea cu Permanent Director, Buget, adrese Conform Controlul Realizarea ........ 
ro 

de noi instituţii de "ii responsabil standardelor colaborarii cu obiectivelor 
~ 

----- parteneriate guvernamentale pentru comurucare impuse de insti tutiil e stabilite "O 

din cadrul abilitate în proiecte şi de la şi către institutiile guvernamentale 
comuni taţii derularea de programe Consiliul guvernamentale 
locale; proiecte şi 

educative 
Local, 

pentru proiecte 
programe instituţii 

educationale externe s1 programe 

Tinta 4.Promovarea si dezvoltarea imaginii clubului in cadrul comunitătii: 

Domeniu Obiective Acţiuni Termene Responsabili 

Curriculum 01. actualizarea Încheierea unui Permanent Directori 
permanenta a contract cu o firmă C.A. 
site-ului clubului specializată care să 

care sa reflecteze administreze site-ul 

Resurse 

Sef comisie de 
imagine 
Caicuiator 

Indicatori de Monitorizare Evaluare 
performantă 

Creste rea Verificarea Creste rea 
numarului lunară a numarului de 
de accesari a .... O't"'\r\l:lrfet-11"'\r ,4p 

.1.U,t-'VU.J.\..._,.J. ...., ...._ .....,._.._, ..................... ,. ....... , .... 
C\..\..C;:>a1 I a 

site-ului activitate să site-ului 
fie în 
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activitatea la zi a Responsabil 
clubului comisie de 

imgine 
02.imbunatatirea Utillizarea unor Permanent Director, 
metodelor de metode de selecţie responsabili 
selectie adaptate nivelului comisii 

de competenţe 

Resurse Ol. atragerea Utilizarea tuturor Permanent Sefi de 
umane fostilor sportivi canalelor de catedra 

de mare comunicare 
performanta in 
realizarea 
selectiei 
02. adaptarea Colaborarea cu Permanent Director, 
planului de ISil 
scolarizare cu 
corespondenta la 
nivel de seniori 

Resurse O I.stimularea Utilizarea optima a Permanent Director, 
financiar- financiara si tuturor sumelor 
materiale materiala a provenite din 

elevilor sportivi sponsorizari,donatii 
02. negocierea Intalniri cu Permanent Director, 
de contracte de --+-=--t; .... 1;~ C"""AY'IC"/"'\r-1 

}-'Vl.\.lJ..U ,J.Q.l.J..1. .::,pv.1..1.0'-"..1.1. , 

sponsorizare si cadre 

conditii pentru didactice 

Materiale de 
promovare 
cadre 
didactice 
Responsabili 
comisii 
Mareriale si 
mijloace 
informationale 

Programa 
scolara, 
planuri, 
plani fi cari 

Sponsorizari, 
donatii 

Contracte de 
sponsorizare, 
donatii 

concordanţă 

cu activităţile 

Crestere Raportarea Cresterea 
numarului de permanenta a numarului de 
copu numarului de sportivi pe 
selectionati sportivi sectii 

Participarea Monitorizarea Cresterea 
activa reactiei numarului de 
afostilor comunitati sportivi si 
mari sportivi implicarea 
ai clubului comunitatii 

Implicarea Realizarea Cresterea 
cat mai planului de numarului 
multor cadre scolarizare sportivi pe 
didactice sectii si 

promovarea 
acestora 

Implicare Monitorizarea Cresterea 
mai multor utilizarii nivelului de 
agenti sumelor performanta 
econom1c1 alocate 
Cresterea Monitorizarea Cresterea 
sumelor utilizarii nivelului de 
provenite din sumelor performanta 
sponsorizari alocate 
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obtinerea 
fondurilor 
extrabugetare 

Relaţiile cu O 1 . participarea Calendare Permanent Director, 
comunitatea la competitiile competitionale ale cadre 

organizate de federatiilor de didactice 
comunitate specialitate,ONSS 
02. alocarea de Utilizarea corecta a Permanent Director, 
indemnizatii fondurilor alocate contabil 
pentru sportivii 
fruntasi 

Director - MATEI COSTEL 

t,!c,Lt 
,...--.,,., 

Echipament 
sportiv, baza 
materiala 

Suma alocata 
conform 
bugetului de 
venituri si 
cheltuieli 

donatii 

Participarea Verificare Rezultatele 
unui numar prezentei la obtinute in 
cat mai mare competitii urma 
de sportivi participarii 
Cresterea Verificarea Cresterea 
constanta a remunerarii nivelului de 
indemnizatii- sportivilor performanta 
lor 
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