
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Clubul Sportiv Şcolar Ilfov 
ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGBY, SAH, TENIS DE MASA 

Nr.1208/ 30.09.2022 
, 

RROIECT E•E DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 
/ tJ:.. 

~ 2022-2026 

Prezentul proiect de dezvoltare institutionala 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. 67 · din 06 IULIE 2022-in vigoare de la Ol.septembrie 2022), Regulamentului 
de organizare sifunctionare 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 1 O 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 proiect a fost dezbatut si avizat in Consiliul 
Profesoral din 04.10.2022, P. V nr. 170. Proiectul de dezvoltare institutionala a fost aprobat in 
Consiliul de Administratie din data de 12.10.2022, P. V nr. 21 

Clubul Sportiv Scolar ILFOV a luat fiinta in anul 2000 si se ocupa de educatia si instruirea 

elevilor cu varste intre 5 si 20 ani. 

Clubul are 6 sectii , iar fiecare sectie cuprinde : grupe de incepatori, grupe de avansati si grupe 

de performanta. 

Numarul de sportivii in grupe difera in functie de grupa si disciplina sportiva. 

Conform Planului de scolarizare aprobat, functionam cu 20 de grupe si 332 elevi dupa cum 

urmeaza: 

• 14 grupe incepatori cu 246 elevi sportivi; 

• 6 grupa avansati cu 86 elevi sportivi; 

Echipa de proiect : 

• Director : Matei Costel 

• Membru C.A. - Prof. Manea Georgiana 

• Membru C.A. - Prof. dr. Ion Gheorghe 

• Administrator financiar: Fota Simona 0,5norma 

• Administrator patrimoniu: Fota Simona 0,5norma 

• Secretar: Dogaru Alexandra 0,5norma 

Motivarea alegerii perioadei : 

• Alegerea perioadei de patru ani corespunde ciclului olimpic. 

• Un alt motiv ar fi numeroasele schimbari legislative. 
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I. ANALIZA DE NEVOI 

1. INFORMATU DE TIP CANTITATIV 

Unitatea functioneaza cu un personal format din : 

• 1 director 

• 10 norme cadre didactice; 

• 1,5 noma personal didactic auxiliar din care: 

0,5 Administrator Financiar 

0,5 Administrator Patrimoniu 

0,5 Secretar 

• 1 norma post nedidac ; 

0,5 Sofer 

0,5 Personal curatenie 

Cele 1 O norme didactice sunt acoperite astfel : 

• 2 posturi acoperite cu cadre didactice titulare; 

• 3,5 posturi acoperite cu cadre didactice asociate; 

• 1 post acoperit cu personal didactic detasat in interesul invatamantului 

• 3,5 post acope1it cu functia de baza in unitate, suplinitori 

Personalul didactic este structurat astfel : 

• Profesori gradul didactic doctorat : 1 

• Profesori gradul didactic I : 4 

• Profesori gradul didactic II : 1 

• Profesori definitivat : O 

• Profesori debutanti :2 

• Profesor fara studii corespunzatoare postului : 4 

Resurse materiale: 

• Sali de antrenament care sunt puse la dispozitia noastra gratuit in baza a mai multe protocoale 

încheiate intre unitatea noastra si scolile din reteaua Inspectoratului Sccolar Judetean Ilfov 

• Clubul poate dispune de fonduri banesti extrabugetare, 

• 2) INFORMA TII DE TIP CAUT A TIV 

• Mediul de provenienta al eleviilor : familii cu nivel de scolarizare mediu. 
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• Calitatea personalului didactic: 60% calificat 

• Relatii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere , comunicare. 

• Calitatea managementului scolar - directorul unitatii impreuna cu o echipa de cadre didactice 

abilitate prin cursuri de perfectionare in domeniul managementului educational, au initiat si 

dezvoltat activitati ( relatii) de parteneriat cu alte cluburi din tara si strainatate, cu comunitatea 

locala. 

• Clubul functioneaza dupa un plan managerial propriu. 
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• Este caracterizata printr-un ethos profesional inalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, 

cooperare, munca in echipa, respect reciproc, atasamentul fata de copii, respectul pentru 

profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinta de 

afirmare. Se intalnesc si cazuri de individualism, competitive, intellectualism, rutina, 

conservatorism, automultumire, care insa nu afecteaza in mod determinant activitatea. 

• Conducerea clubului a elaborat Regulamentul de Ordine Interioara care cuprinde norme privind 

atat activitatea elevilor cat si a cadrelor didactice. 

• In ceea ce priveste climatul organizatiei clubului, am putea spune ca este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism si grad inalt de angajare a membrilor institutiei scolare; este un 

climat stimulativ, care ofera satisfactii, realtiile dintre cadrele didactice sunt deschise , 

colegiale, de respect si de sprijin reciproc. 

• Directorul este dispus deschiderii si asculta sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente si 

sincere la adresa acestora, le respecta competent, le ofera o larga autonomie, in limitele impuse 

de lege. Toate acestea se reflecta pozitiv in activitatea instructiv-educativa si in conduita 

cadrelor didactice. In ultumul timp, datorita multiplelor modificari legislative, s-a constatat un 

regres al activitatii sportive scolare de performanta, cauzat de subfinantare. 

II. VIZIUNEA SCOLII 

"Viitorul sportului romanesc este în scoala!" 

Ne dorim ca, Clubul Sportiv Scalar Ilfov sa se dezvolte ca un club modem, de formare a unor 

tineri sanatosi din punct de vedere fizic si mental, cu un inalt randament pe plan cognitiv si 

psihomotric. 

III. MISIUNEA SCOLII 
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Clubul Sportiv Scolar Ilfov, institutie cu rezultate deosebite in domeniul sportului scolar, prin 

folosirea metodelor modeme de instruire si educare, ofera posibilitatea intaririi sanatatii fizice 

si psihice a tinerilor, cu scopul de a transforma clubul sportiv scolar intr-un centru de resurse 

educationale si de baza primara de selectie pentru esaloanele superioare ale sportului de 

performanta. 

Prin mijloace financiare proprii, cu ajutorul si sustinerea comitetelor de parinti, a unor sponsori, 

a comunitatii locale, dorim sa înscriem rezultatele clubului nostru printre cele mai bune 

performante ale sportului romanesc. 

IV. ANALIZA SWOT 

Puncte tari : 

• Pregatirea profesionala a cadrelor didactice; 

• Baze sportive, corespunzatoare desfasurarii activitatilor de performanta; 

• Colaborarea eficienta si prompta cu I.S.J. Ilfov si institutiile administratiei publice 

locale; 

• Legaturi de colaborare foarte bune cu Cluburi Sportive din tara 

• Posibilitatea de acces la informatiile electronice fumizate prin internet; 

• Clubul este înregistrat in baza informatica nationala a Comitetului Olimpic si Sportiv 

Roman; 

• Dezvolta si intretine realtii de parteneriat cu unitatile similare din Europa; 

Puncte slabe : 

• Imposibilitatea de a acoperi prin baze sportive proprii toate disciplinele sportive; 

• Imposibilitatea motivarii prin surse proprii, independent de politica nationala m 

domeniul dezvoltarii miscarii sportive, a potentialilor practicanti ai sportului de performanta la 

nivelul varstei scolare; 

• Legislatie salariala nemotivata, pentru atragerea personalului didactic; 

• Lipsa unor reglementari clare privind încadrarea antrenorilor; 

• Rezultate nesatisfacatoare la unele discipline sportive,datorate sistemului extern de 

repartitie pe post a profesorilor si antrenorilor, independent de politica proprie de management 

a resurselor umane; 

• Lipsa unor programe de pregatire continua a personalului didactic si didactic auxiliar. 

Oportunitati 
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• Disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii de a veni in sprijinul clubului ( 

I.S.J.ILFOV, Primarie, O.N.G.) 

• Interesul echipelor de seniori de a-si recruta sportive valorosi din cadrul clubului nostru; 

• Dorinta manifestata de noi si de catre alte cluburi sportive din tara si strainatate de a 

permanentiza schimburi de experienta; 

• Dezvoltarea relatiilor cu comitetul de parinti; 

• Preocuparea de atragere de noi sponsori; 

• Unicul club sportiv scolar cu personalitate jurdica din judetul Ilfov, si activitati de 

performanta sportiva. 

Amenintari 

• Imposibilitatea adaptarii la progresul tehnicii informationale; 

• Migrarea personalului didactic si nedidactic spre alte domenii de activitate; 

• Dezinteresul parintilor pentru sustinerea sportului de performanta; 

• Resurse financiare reduse, pentru îndeplinirea calendarului competitional si a asigurarii 

mijloacelor material necesare desfasurarii activitatii; 

• Management deficitar, la nivel national, in politica activitatilor cluburilor sportive 

scolare; 

• Sporul negativ de natalitate. 

V. ANALIZA P.E.S.T.E. 

CONTEXTUL POLITIC 

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, invatamantul preuniversitar romanesc este reglementat 

prin urmatoarele documente: 

• Legea nr.1/2011 - Legea educatiei nationale; 

• Ordinul nr. 5570/ 2011 - Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor cu program 

sportiv suplimentar; 

• Ordinul nr.5115/2014 - Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant; 

• Ordinul nr.5561/2011 - Metodologia privind formarea continua a personalului din 

invatamantul preuniversitar; 

• Ordinul nr.3860/2011 - Aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor 

profesionale individuale; 

• Ordinul nr. 5572/2011 - Regulamentul privind constituirea Registrului national al 

performantelor sportive; 
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• Ordinul nr. 6143/2011 - Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si 

didactic auxiliar 

• Alte documente si conventii specific. 

Modificarile legislative introduse pe parcursul anilor in invatamantul preuniversitar, precum s1 

proiectele aflate in prezent in dezbatere, contureaza tendinte noi in dezvoltarea politicii educationale 

pe termen lung, cu efecte importante asupra intregului sistem. Din acest motiv, este necesar ca toate 

unitatile scolare din capital, alaturi de Inspectoratul Scolar, sa efectueze o analiza detaliata a 

contextului in care au functionat pana in prezent, prognozand in acelasi timp, in cel mai realist mod cu 

putinta, felul in care modificarile de natura legislative si cele legate de politica educational actual le 

vor influenta activitatea. 

CONTEXTUL ECONOMIC 

1. Legislatia financiara generala si specifica permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul 

unitatilor de invatamant preuniversitar, posibilitatea inspectoratelor scolare de a apela la acelasi tip de 

resurse fiind insa limitata.In acelasi timp, interesul agentilor economici in acordarea de sponsorizari 

sau donatii pentru institutiile de invatamant este de multe ori scazut , implicand o serie de demersuri 

din partea scolilor, concretizate de multe ori in activitati cronofage. 

2. Fondurile extrabugetare sa fie orientate in principal catre sectiile sportive cu rezultate deosebite. 

3. Intensificarea protocoalelor de colaborare intre unitatile scolare si agentii economici din anumite 

domenii de activitate trebuie sa reprezinte o prioritate pentru conducerea unitatilor. 

4. Realizarea de proiecte de finantare si parteneriate cu administratia locala si unitati economice. 

CONTEXTUL SOCIAL 

1. Din punct de vedere social trebuie subliniata influenta majoritatii parintilor, mentalitatii de a acorda 

pondere mai mare pregatirii sportive a copiilor. 

2. O legatura mai stransa cu mass media pentru popularizarea rezultatelor deosebite ale clubului 

nostrum. 

3. Zona in care este situat, si renumele de care se bucura clubul nostru este favorabila întrunirii, familia 

si comunitatea locala in general putand sprijini eforturile clubului pentru educarea copiilor. 

4. Clubul nostru isi propune rezolvarea problemelor deosebite de comunicare cu comunitatea locala. 

5. Fiind situate intr-un sector unde ponderea de rromi este mare ne propunem integrarea lor in 

colectivele noastre de sportive. 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 
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Din punct de vedere tehnologic , in domeniul sportului au avut loc mari schimbari. De aceea ne 

propunem cu sprijinul inspectoratului, a comunitatilor locale si a comitetelor de parinti, achizitionarea 

de aparatura si echipament sporitv de înalt nivel. 

De asemenea ne propunem derularea unor programe specific pentru dotarea de echipament s1 

mijloace fixe. 

Desi de multe ori lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente/ mijloace fixe, 

acestea pot fi achizitionate prin derularea unor programe specific sau prin implicarea comitetului de 

parinti. 

CONTEXTUL ECOLOGIC 

Pentru o buna desfasurare a procesului de instruire si educare a elevilor sportive din clubul nostru, 

trebuie sa existe o buna colaborare intre clubul nostru si autoritatile locale in vederea unei bune 

igienizari a spatiilor unde ne desfasuram activitatile. 

Activitatile sportive se desfasoara in aer liber si in Sali de sport. De aceea elevii sportivi trebuie 

educati in spiritual participarii la îngrijirea spatiilor unde isi desfasoara activitatea. 

De asemenea in deplasarile efetuate cu grupul de sportivi, un rol important in educarea spiritului 

ecologic il au cadrele didactice. 

VI. TINTE STRATEGICE 

1. Cresterea nivelului de pregatire fizica si tehnico-tactica a sportivilor; 

2. Dezvoltarea organizational a realatiilor comunitare; 

3. Perfectionarea personalului unitatii; 

4. Modernizarea metodelor pentru determinarea practicarii sportului de performanta de catre copii; 

5. Dezvoltarea managementului scolar in scopul folosirii cu eficienta a resurselor; 

6. Imbunatatirea PDI-ului si a ofertei educationale; 

7. Imbunatatirea rezultatelor la invatatura a sportivilor; 

VII. OPTIUNI STRATEGICE 

1. Cresterea nivelului de pregatire fizica si tehnico-tactica a sportivilor; 

a) Curriculum : - cantonamente de pregatire si refacere a organismului; 

- participarea la competitii oficiale ( nationale si international) 

- participarea la cupe si alte competitii amicale, locale, nationale 

si international; 

- realizarea de proiecte; 

b) Rersurse umane: -toti sportivii conform planului de scolarizare; 

- cadre didactice; 
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- comitetul de parinti; 

c) Resurse financiare - I.S.J. Ilfov 

-Comitetul de parinti 

-Sponsori 

-atragerea de fonduri din proiecte 

d) Resurse materiale - echipament 

- material sportive 

•· 1 microbuz al unitatii 

e) Relatiile cu comunitatea - Federatiile de specialitate 

- Primaria orasului Buftea 

- Scolile din judetul Ilfov 

- si alte Cluburi Sportive Scalare 

2. Dezvoltarea organizational a relatiilor comunitare; 

a) Promovarea parteneriatelor cu cluburile sportive similar si de seniori; 

b) Promovarea parteneriatelor cu unitatile scalare; 

c) Promovarea parteneriatelor cu autoritatile locale (inspectorate,biserica,politie, comitetele de 

parinti din cadrul clubului nostru); 

Curriculum : Rersurse umane - implicarea parintilor 

- atragerea fostilor sportivi in pregatirea 

Rersurse financiare - ME 

- sponsorizari 

Rersurse materiale - internet 

3.Perfectionarea personalului unitatii; 

a) Curriculum : 

-valorificarea oportunitatilor oferite de paleta larga a cursurilor de formare; 

sportivilor; 

-eficientizarea procesului de predare-invatare, prin utilizarea metodelor active-participative; 

b) Umane: 

- participarea la programe de formare in specialitatea cadrelor didactice din cluburile sportive 

scolare; 

- perfectionarea cadrelor didactice in managementul catedrei si a grupei; 

c) Resurse financiare: 

- asigurarea sumelor necesare pentru perfectionarea cu plata de la bugetul local; 

- consultarea cadrelor didactice in vederea completarii materialului didactic; 

- marirea numarului de calculatoare pentru folosirea sistemului electronic informatizat; 
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4.Modernizarea metodelor pentru determinarea practicarii sportului de performanta de catre copii; 

a) Curriculum : 

- dezvoltarea ariei de selectie; 

- imbunatatirea metodelor de selectie; 

b) Resurse umane : 

- atragerea fostilor sportivi de perfonnanta în realizarea selectiei; 

- implicarea parintilor; 

- perfectionarea cadrelor didactice; 

-implicarea federatiilor pentru selectia copiilor; 

c) Resurse financiare: 

- I.S.I.Ilfov 

- sponsorizari, donatii; 

d) Resurse material: 

-, procurarea de material si echipament logistic; 

- imbunatatirea ofertei educationale; 

e) Relatiile cu comunitatea: 

- parteneriate cu scolile din sector si din celelalte sectoare ale Bucurestiului; 

- participarea la competitiile organizate de comunitate; 

5.Dezvoltarea managementului scalar in scopul folosirii cu eficienta a resurselor; 

a) Curriculum : 

participarea la cursuri de management educational; 

participarea la cursuri ARACIP; 

b) Resurse umane : 

- conducerea scolii; 

- membrii C.E.A.C; 

- membrii C.A. 

c) Resurse financiare : 

- I.S.J.Ilfov 

- sponsonzan 

d) Resurse material: 

-procurarea de echipament logistic necesar; 

e) Relatiile cu comunitatea: 
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-colaborarea intre Clubul Sportiv Scolar Ilfov si Primaria orasului Buftea, CCD, I.S.J.Ilfov in 

vederea gasirii de oprtunitati ca toti membri CEAC si CA sa frecventeze cursuri de 

management educational si ARA CIP. 

6.Imbunatatirea PDI-ului si a ofertei educationale; 

a) Curriculum : 

-analiza de nevoie a comunitatii; 

-planuri de imbunatatire a PDI; 

b) Resurse umane: 

-implicarea cadrelor didactice in cunosterea si imbunatatirea PDI; 

c) Resurse material: 

- procurarea de material si echipament logistic; 

d) Resurse financiare: 

- ISJ Ilfov; 

7.Imbunatatirea rezultatelor la invatatura sportivilor; 

a) Curriculum: 

- elaborarea unui program de pregatire scolara in timpul cantonamentelor; 

- realizarea in colaborare cu scoala a unui program de recuperare a materiei neparcurse din 

cauza competitiilor sau a cantonamentelor; 

- lucru pe grupe; 

- lucru individual; 

b) Resurse umane : 

- atragerea unor cadre didactice pentru a lucra suplimentar cu sportivii; 

- implicarea parintilor; 

- implicarea dirigintilor claselor din care fac parte sportivii; 

c) Resurse financiare: 

- consiliul local; 

- sponsonzan; 

- proiecte; 

d) Resurse material : 

- procurarea de material didactic necesar procesului de invatare; 

- procurarea unui calculator+intemet, pentru fiecare sectie sportiva, care poate fi folosit pentru 

pregatirea sportiva teoretica; 

e) Relatiile cu comunitatea: 

- relatii stranse cu scolile de unde provin sportivii; 
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- gasirea impreuna cu ISJ Ilfov a posibilitatilor ca toti sportivii sa frecventeze o forma de 

invatamant; 

- sportivii cu rezultate foarte bune la invatatura sa participe la olimpiadele scolare; 

DIRECTOR, 

Prof. atei Cost& j „ 
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