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L Contextul legislativ, politic-institutional, social- economic, cultural si ecologic cu conexiuni in domeniul 
educatiei 

La baza intregii activitati desfasurate in Clubul Sportiv Scalar ILFOV in anul scolar 2020-2021 
s-au aflat urmatoarele documente: 

• Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. 
• Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive scolare Ordinul nr. 

5570/2011 
• Hotararile Guvernului Romaniei, Ordonante ale Guvernului Romaniei referitoare la 

organizarea si functionarea sistemului de invatamant preuniversitar 
• Ordinele, notele, modificarile, adresele emise de MEN, ISJI: 
• Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli; 
• Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale; 

Intregul raport are la baza indeplinirea obiectivelor din Planul Managerial pe anul scolar 2021-2022 si 
programele de activitati . 

IL Analiza institutionala a Clubului Sportivi Scolar ILFOV 

Pornind de la prioritatile politicii educationale ale M.E.N. si ISJI: 

• Calitate 
• Performanta 
• Eficienta 
• Standarde europene 
• Accesibilitatea la educatie 
• învatare continua 
• Oferte educationale 
• Resurse mnane 
• Responsabilitate 

Unitatea noastra scolara, in contactul direct cu beneficiarii sistemului de invatamant, proiecteaza, 
fundamen:teaza si aplica politica educationala a MEN si respectiv ISJI privind invatamantul preuniversitar. 
Pentrn aceasta, Clubul Sportiv Scolar ILFOV si-a stabilit obiectivele in concordanta cu ptioritatile si strategia 
MEN, privind asigurarea calitatii si a accesului la educatie, al compatibilizarii cu cerintele de educatie si 
formare profesionala existente in Uniunea Europeana. 



IL 1. AnalizaSWOTla sfarsitul semestrului I-an şcolar 2021-2022 

Puncte tari : 

• Pregatirea profesionala a cadrelor didactice; 
• Colaborarea eficienta si prompta cu I.S.J.I. si institutiile administratiei publice locale; 
• Singurul club sportiv scolar dinjudetul Ilfov care acopera sporturi olimpice; 
• Posibilitatea ele acces la informatiile electronice furnizate prin internet; 
• Clubul este înregistrat in baza info1matica nationala a Comitetului Olimpic si Sportiv 

Roman; 

Puncte slabe : 

• Imposibilitatea ele a acoperi prin baze sportive proprii disciplinele sportive; 
• Imposibilitatea rnotivarii prin surse proprii, independent de politica nationala in domeniul 

dezvoltarii miscarii sportive, a potentialilor practicant! ai sportului de performanta la nivelul 
varstei scolare; 

• Legislatie salariala nemotivata, pentru atragerea personalului didactic; 

Oportunitati 

• Disponibilitatea si responsabilitatea unor institutii de a veni in sprijinul clubului ( I.S.J.I.. , 
Prirnarie, O.N.G.) 

• Interesul echipelor ele seniori ele a-si recruta sportivi valorosi clin cadrul clubului nostru; 
• Dorinta manifestata de noi si ele catre alte cluburi sportive din tara si strainatate ele a 

permanentiza schimburi ele experienta; 
• Dezvoltarea relatiilor cu comitetul de parinti; 
• Preocuparea ele atragere de noi sponsori; 
• Unicul club sportiv scolar clinjucletul Ilfov, cu activitati ele performanta sportiva. 

Amenintari 

• Imposîbjlitatea aclaptarii la progresul tehnicii informationale; 
• Migrarea personalului didactic si nedidactic spre alte domenii de activitate; 
• Dezinteresul parintilor pentru sustinerea sportului ele performanta; 
• Resurse financiare reduse , pentru îndeplinirea calendarului competitional si a asigurarii 

mijloacelor material necesare clesfasurarii activitatii; 
• Management deficitar, la nivel national, in politica activitatilor cluburilor sportive scolare; 



ANALIZA P.E.S.T.E. 

CONTEXTUL POLITIC 

Din punct de vedere legislative si organizatoric, invatarnantul 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 sportive suplimentar ; 
• R.O.F.U.I.P. 
• Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar; 
• Aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale; 
• Metodologia cadru privind mobilitatea personahilui didactic in anul scalar 2019-2020; 
• Ordinul nr. 5572/2011 - Regulamentul privind constituirea Registrului national al 

perfonnantelor sportive; 
• Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar; 
• Structura anului scalar 2021/2022; 
• Alte documente si conventii specific. 

Modificarile legislative introduse pe parcursul anilor in invatamantul preuniversitar, precum si proiectele aflate 
in prezent in dezbatere, contureaza tendinte noi in dezvoltarea politicii educationale pe te1men lung, cu efecte 
importante asupra intregiilui sistem, Din acest motiv, este necesar ca toate unitatile scolare din judet, alaturi de 
Inspectoratul Scolar, sa efectueze o analiza detaliata a contextului in care au functionat pana in present, 
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.fu acelasi timp, interesul agentilor economici in acordarea de sponsorizari sau donatii pentrn institutiile 

de invatmnant este de multe ori scazut, ilnplicand 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 scalare si agentii economici din anumite domenii de 
activitate trebuie sa reprezinte o prioritate pentru conducerea unitatilor. 

4. Realizarea de proiecte de finantare si paiteneriate cu administratîa locala si unîtati economice, 

CONTEXTUL SOCIAL 

1. Din pm1ct 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 pentrn popularizarea rezultatelor deosebite ale clubului nostru. 



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

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

5. Fiind situat intr-un zona unde ponderea de rromi este mare ne propunem integrarea lor in colectivele noastre 
de sportivi. 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

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 inalt nivel. 

CONTEXTUL ECOLOGIC 

Pentru o buna desfasurare a procesului de instruire si educare a elevilor sportivi din clubul nostru, trebuie sa 
existe o buna colaborare intre clubul nostru si autoritatile locale in vederea unei bune i.gienizari a spatiilor unde 
ne desfasuram activitatile. 

Activitatile sportive s-au desfasiu:at in aer liber si în sali de sport ale altor unitati , de aceea elevii sportivi au 
fost educati in spiritul participarii la ingrijirea spatiilor unde isi desfasoara activitatea, 

De asemenea in deplasarile efetuate cu grupul de sportivi, im rol important in educarea spiritului ecologic ii 
au cadrele didactice. 

ASPECTE PRIVIND FUNCTIONARE A UNITATI 

In clubul nostru s-au respectat tennenele pentru predarea situatiilor statistice si s-a raspuns cu promtitudine si 
profesionalism la solicitarile Inspectoratului Scolar in raport cu problemele aparule pe parcursul anului scalar. 
Conducerea clubului a demonstrat competente in : curriculum, resurse uniane, financiare si in ceea ce priveste 
colaborarea cu comunitatea, 

S"a acordat o atentie deosebita aplicarii si evaluarii modului de indeplinire a obiectivelor incluse in cadrul 
Planului operational privind reducerea fenomenului violentei in unitatea de invatamant. 

Efectivele scolare 

În semestrul I-anul scalar 2021/2022 au fost cuprinsi 414 sportivi, dupa cum urmeaza: 
Incepatori 15 grupe cu un efectiv de 358 sportivi 
Avansati 3 grupe cu un efectiv de 56 sportivi 



Disciplina sportiva Nr, norme 2021" Nr, elevi Nr. grupe 
2022 

ATLETISM TOTAL 1 37 3 

Atletism incepatori 1 37 3 

FOTBAL TOTAL 2 76 4 

Fotbal incepatori 1 60 3 

Fotbal avansati 1 16 1 

HANDBAL TOTAL 2 109 4 

Handbal incepatori 1,5 86 3 

Handbal avansati 0,5 23 1 

RUGBYTOTAL 2 86 3 

Rugby incepatori 3 86 3 

SAHTOTAL 1 60 2 

Sah incepatori 0,5 43 1 

Sah avansati 0,5 17 1 

TENIS DE MASA 1 46 3 
TOTAL 

Tenis de masa 1 46 2 
incepatori 

RESURSE UMANE - CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL 
NEDIDACTIC 

Obiective principale: 

• asigurarea resurselor umane necesare desfasurarii activitatii clubului 
• cresterea calitatii resurselor umane 



In unitatea 11oastra de invatamant in primul semestru al anului scolar 2020-2021, resursa umana a fost fonnata 
din: 

• Cadre didactice -11 
• Personal didactic auxiliar - 2 Administrator financiar / Administrator patrimoniu,Secretar 
• Personal nedidactic- 2-Sofer ; Ingrijitor 
• Personal conducere-I 

Studii: 

• califlcati - 5 
• necalificati -6 

Structura pe grade : 

Profesori: 

• doctorat - 1 
• gr.l-4 
• gr. II- 1 
• definitivat -
• debutant- 1 
• fara studii de specialitate• 4 

Management si relatii de colaborare, imagine, comunicare 

Echipa manageriala 

• Director - prof. MATEI COSTEL 

Membrii Consiliului de Administratie 

• Matei Costel - director - preşedinte 
• Ion Gheorghe- profesor - membru 
• Manea Georgiana - profesor - membru 
• Gresoiu Nicusor- reprezentant al Consilinlui Local 
• N astase Alexandru- reprezentant al Primarului 
• Vasile Paul-- reprezentant al elevilor 
• Stanica Eugen.- reprezentant al parintilor 



Stil de conducere 

La nivelul Clubului Sportiv Scolar ILFOV activitatea manageriala a fost exercitata legal, utilizându-se stilul de 
conducere democratic, bazat pe normativele M.E.N. si centrat pe relatii umane si pe motivarea angajatilor. 

Activitatea de solutionare a petitiilor si problemelor aparule este asigurata la nivelul Clubului Sportiv Scolar 
ILFOV prin programul de permanenta al directorului, sprijinit in acest sens de comisiilor metodice, existand in 
acest sens o stransa colaborare. 

Principii de actiune 

• Motivarea 
• Oferta educationala 
• Autonomie in limitele legislatiei acti1ale 
• Responsabilitate 
• Calitate 

Relatii de colaborare 

A. Relatii de colaborare intrainstitutionala 
• Comisia de evaluare si asigurarea calitatii 
• Comisia PSI si Protectia Muncii 
• Comisia pentru inventarierea patrimoniului 
• Comisia de pel'fectionare 
• Comisia pentru recepţtie 
• Comisia pentru registrul performantelor sportive 
• Comisia de etica 
• Comisia de casare 
• Comisia SIIIR 
• Comisia pentru imagine si comunicare 
• Comisia pentru intocmirea pontajului si a salarizarii 
• Comisia de disciplina 
• Comisia de arhivare 
• Comisia de realizare a orarului si condicii de prezenta 
• Comisia de programe si proiecte educative 
• Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei 
• Comisa SCMI 
• Comisia pentru curriculum 



Relatii de colaborare interinstitutionale 

• Inspectoratul Scolar Jucletean Ilfov 
• Casa Corpului Didactic Ilfov 
• Primaria O!'asului Buftea 
• Consiliul Local al Orasului Buftea 
• Politia Oras Buftea 

Parteneriate cu comunitatea locala 

• Liceul" Dumitru Dumitrescu" Buftea 
• Scoala Gimnaziala "Ioan Visoiou"Chitila 
• Scoala Gimnaziala nr.2 Dragomiresti Deal 
• Liceul "V.Bratianu"Dragomiresti Vale 
• Scoala Gimnaziala nr.1 Ciorogarla 
• Scoala Gimnaziala nr,2 Buftea 
• Scoala Gimnaziala nr.1 Moara Vlasiei 
• Scoala nr.2 Balotesti 
• Staclionul "Constantin Balalau"Buftea 
• Fecleratiile ele specialitate 

Evaluarea Clubului Sportiv Scolar ILFOV prin inspectiile scolare semestrul I - anul scolar 
2021/2022 

Eficienta inspectiei scolare are un rol deosebit in ceea ce pri veste evaluarea calitaţii actului didactic la 
activităţi si a managementului unitatii de invatamant. 

• S-au derulat sedintele Consiliului de Administratie - lunar conform planificarii si ori de cate 
ori a fost cazul, iar cele ale Consiliului Profesoral, conform planificarilor sau ori de cate ori 
a fost cazul 

• S•a pus accent pe imbunatatirea comunicarii intre I.S.J.I, CCD si unitatile scolare, 
directorul participand la toate intalnirile şi sedintele organizate pe parcursul anului scolar 

• S-a urrnarit promovarea imaginii clubului prin incheierea de parteneriate si protocoale de 
colaborare cu diversi parteneri: unitati scolare din jucletul Ilfov ,federatii sportive, asociatii. 

• S-a monitorizat progresul scolar pe nivele de perfonnanţă si compararea acestora în vederea 
realizarii unei aprecieri reale; centrarea activitatii didactice pe elev, insistarea pe activitati 
independente sau în echipe cu atributii precise pentru fiecare membru al acestora 

• S-a verificat parcurgerea programei scolare confonn planificarilor calendaristice 



CONCLUZII: 

Managementul Clubului Sportiv Scalar ILFOV cunoaste si respecta legislatia din domeniu. Deciziile sunt luate 
în plenul consiliului de administratie sau al consiliului profesoral, conform procedurilor prevazute în fiecare caz 
în parte. Atât elevii, cât si parintii, precum si comimitatea locala participa la procesele de luare a deciziilor la 
nivelul clubului. Se respecta si se aplica curriculum-ul national si planurile de învatamânt. 

Majoritatea parintilor cred ca acest club detine (sau ar trebui sa detina) un rol important în dezvoltarea 
aptitudinilor si potentialului creativ al copiilor. 

Oferta educativă corespunde nevoilor si dorintelor sportivilor, parintilor si comunitatii locale. 

Pregatirea deschiderii anului scalar : 

• Constituirea grupelor si încadrarea 
• Normarea posturilor cu respectarea planului-cadn.1. 
• Emiterea deciziilor privind numirea comisiilor tehnice. 
• Constituirea comisiilor metodice . 
• Emiterea deciziilor de încadrare în plata cu ora. 
• Realizarea orarului. 
• Semnarea contractelor individuale de munca si actualizarea fiselor de post. 
• Întocmirea documentelor de analiza si proiectare (la nivelul fiecarui cadru didactic, 

catedrei, unitatii scolare). 
• Organizarea unitatii scalare 

Activitatea de perfectionare si formai·e continua a personalului didactic 

Obiectivele referitoare la f01marea si dezvoltarea resurselor umane stabilite prin planul managerial s-au 
concretizat prin: 

• Asigurarea cunoasterii legilor, ordinelor, metodologiei si a celorlalte acte nomiative privind 
perfectionarea / formarea cadrelor didactice. 

• Cresterea calitatii resursei umane angajate în vederea îndeplinirii scopurilor educative 
propuse 

• Asigurarea unui sistem modem de fonnare a cadrelor didactice din perspectiva 
managementului educativ 

• Mediatizarea ofe1iei CCD , 
• Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea graficului de 

înscriere pentru acestea 
• Evidenţa gradelor didactice 
• Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi fonnare continuă 
• Evidenţa activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică, consilii 

profesorale şi de aclministraţie 



Functionctrea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in Clubul Sportiv Scolar ILFOV 

Comisia de Evaluare si Asigurarea Calitatii ( CEAC) isi desfasoara activitatea in cadrul Clubului Sportiv 
Scolar ILFOV si a aviit urmatoarea componenta: 

• Prof. Ion Mihai- coordonator 
• Prof.Bundea Adrian- membru 
• Prof.Mares Mirela-membrn 
• Reprezentant Consiliul Local-Macelarn Andreea 
• Reprezentant parinti:Stanica Eugen 

Clubul Sportiv Scolar ILFOV îsi desfasoara activitatea sportiva in salile de sport ale altor unitati scolare ,motiv 
pentru care aducem la cunostinta, din nou necesitatea bazelor sportive proprii 

• Liceul" Dumitru Dumitrescu"Buftea 
• Scoala Gimnaziala "Ioan Visoiou"Chitila 
• Scoala Gimnaziala nr.2 Dragomiresti Deal 
• • Liceul "V .Bratianu"Dragomiresti V ale 
• Scoala Gimnaziala nr.1 Ciorogarla 
• Scoala Gimnaziala nr.I Moara Vlasiei 
• Scoala nr.2 Balotesti 
• Stadionul "Constantin Balalau"Buftea 

, birourie administrative isi desfasoara activitatea in sediul Palatului Copiilor si Elevilor Ilfov din strada 
Stirbey-Voda, nr.18, oras Buftea 

Fin an tare 

Finantarea se realizeaza de la bugetul MEN prin I.S.J.Ilfov ,clupa cum urmeaza: 
• SALARII: 220.212 lei 
• BUNURI SI SERVICII: 31.931 lei 
• ASISTENTA SOCIALA:39.005 lei 
• INVESTITII: 19.703 lei 

Relatii publice. Imagine. Presa 

In relatiile cu mass-media s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: 

• Transmiterea de informatii în vederea participarii mass-media la evenimentele de larg 
interes 

• Raspunsul la solicitarile individuale de informatii venite din paitea reprezentantilor 



massmedia 

Rezultate Sportive: 

In acest an scolar Clubul Sportiv Scolar Ilfov si-a desfasurat activitatea in 8 localitatl din totalul 
de 40 (Buftea, Balotesti, Dragomiresti Deal, Dragomiresti Vale , Darvari, Ciorogarla, Moara 
Vlasiei, Chitila) 

Atletism 

-3 grupe incepatori 

Sectia de atletism a CSS ILFOV este formata din 2 profesori . 

GIRLEANU TIBERIU 

In semestrul I -an scolar 2021-2022 domnul profesor a efectuat antrenamemntele in confonnitate cu planul 

annual de pregatire . 

A participat cu sportivii la un eros organizat in localitatea Chitila. 

A efectuat instruirea elevilor referitor la normele de protectia muncii 

GIRLEANU MARIAN 

In semestrul I -an scolar 2021-2022 domnul profesor a efectuat antrenamemntele in conformitate cu planul 

amrnal de pregatire . 

A participat cu sportivii la un eros organizat in localitatea Chitila. 

A efectuat instruirea elevilor referitor la normele de protectia muncii 

Fotbal 

-3 grupe de incepatori 

-1 ,grupa de avansati 

Sectia de fotbal a CSS ILFOV este formata din 2 profesori(2 titulari) 



Sportivii sectiei au participat la toate activitatile sportive organizate de forumurile de specialitate, unde au fost 
solicitati,obtinand urmatoarele rezultate: 

Profesor - ION MIHAI 
- profesor titular la Clubul Sportiv Scalar Ilfov, catedra fotbal, anului scalar 2021-2022, mi-am proiectat 

activitatea respectand programele scalare in vigoare si normele de elaborare a documentelor de proiectare, 

elaborand documentele proiective informat electronic. 

Pe parcursul realizarii activitatilor didactice am tinut cont de particularitatile grupelor de sportivi utilizand 

strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea deprinderilor specifice, utilizand 

manualele/auxiliarele curriculare in vigoare si aplicand o evaluare obiectiva in conformitate cu cerintele 

standardelor de performanta. 

Am monitorizat pregatirea sportivilor pentru campionat, am informat parintii despre rezultatele sportivilor 

prin sedinte, am întocmit Planuri remediale in vederea imbunatatirii rezultatelor. 

În toată cariera mea didactică am urmărit atât propria perfecţionare, cât şi ridicarea permanentă a calităţii 

procesului didactic pe care îl desfăşor, astfel încât rezultatele elevilor sa fie în continuă optimizare. De foarte 

multă vreme îmi coordonez activitatea la grnpa pe baza procesului complex de evaluare, care constă în 

elaborarea unor proiecte noi. 

Am fost tot timpul preocupat de pregătirea şi participarea elevilor la toate competiţiile spmiive, urmărind ca cei 

cu probleme familiale şi care provin din categorii dezavantajate să se integreze. 

Am reuşit să îi determin să participe activ şi cu plăcere la ore, abordând procedee de predare-învăţare- evaluare 

inovative. 

Am fost implicat în organizarea şi desfăşurarea competitiilor de specialitate la nivel judetean. 

Am colaborat cu conducerea Clubului, incerca:nd motivarea sportivilor. 

In prima parte a anului scalar am organizat selectii pentru formarea grupelor de fotbal, <lupa care am 

participat la diferite competitii amicale. 

Am patiicipat cu doua echipe la campionatul organizat de AJF Ilfov. 

U9 Gheorghe Ola (2013-2014) Seria-2, sezon 2021/2022, tur de 

campionat 



JUNIORI Ul 1 (E) EDITIA 2021-2022, Seria 1, 
sezon 2021/2022, tur de campionat 

Echipa M V I: 

CS STEJARUL GRUIU IO IO o o 

2 FC VOLUNTARI SA 10 8 

3 AS SCOALA DE FOTBAL ARD SNAGOV 10 s 

CSTUNARI 9 5 O 4 

:i AS VIITORUL PETRACHIOAIA I() 4 5 

6 CS OLIMPIC SNAGOV -I 5 

7 C.S.S.I LFOY 3 6 

8 CS BALOTESTI 9 2 3 4 

9 C.S.CERNICA IO 3 O 7 

IO AS CODRII VLASIE MOARA VLASIEI 10 3 O 7 

li CLUBUL SPORTfV LOCAL STEFANESTII DE JOS IO o O IO 

GM 

52 

41 

.?. 6 

39 

36 

26 

16 

26 

32 

8 



Profesor -ION GHEORGHE 

Domnul Ion Gheorghe, profesor titular la Clubul Sportiv Şcolar Ilfov, cu o vechime în cadrul institt1~ei de 20 
ani, mi-am desfăşurat activitatea fu semestrul I, anul şcolar 2021-2022, în conformitate cu orarul stabilit, cu gmpe de 
sportivi (1 grupă avansali + lgrupă începători) stabilite prin „Planul de Şcolarizare" aprobat pentru acest an şcolar. 

Instruirea a fost asigurată şi desfăşurată în conformitate cu nmmele metodico-didactice ii Jtiin~fice specifice 
disciplinei pe care o predau în cadrul instituţiei, folosind mijloace şi metode modeme de pregătire şi a fost reliefată 11 
planurile anuale de pregătire întocmite în raport cu nivelul de pregătire al grupelor, v&rstă, sex, etc. De asemenea, 
proiectarea activităţii a fost întocmită pe baza prevederilor curriculare ale domeniului şi specificul disciplinei ,;Fotbal", iar 
structura planurilor de pregătire a fost bazată pe cerinţele actuale ale domeniului, cuprinzând în detaliu evoluţia fiecărei 
componente aantrenamentului, dar şi modalitatea de remediere a componentelor cu o evoluţie inadecvată. 

Partea competilională a fost asigurată prin participarea gmpei de 

„Avansaţi" la Campionatul Judeţean Ilfov de Copii şi Juniori- ,,U 19", ccupând locul 10 după finalizarea „1\1rului de 
Campionat". 

Am colaborat cu colegii în identificarea de noi mijloace sau combinarea celor deja existente, la care, prin 
atribuirea mecanismului de bază al diferitelor metode de instruire, să creăm noi modalită~ de abordare în instruire a 
diferitelor componente specifice disciplinelor sportive, ca un sprijin adus domeniului în care activăm. 

Sunt pennanent interesat de noi inovări şi descoperiri în domeniul sportului şi caut permanent să fiu la curent cu ce 
se întâmplă de ultim moment în acest domeniu şi încerc ca prin studierea literaturii şi contribulia personală Îl 

domeniul de specialitate, să răspund nevoilor sportivilor în diversele paliere ale dezvoltării şi perfecţionării sportive. 

Încadrulinstitt1ţieisuntmembruîncadrnlConsiliuluideAdministraţiefac parte din comisiile pe probleme, având o 
activitate ritmică cu scop de dezvoltare pennanentă a instituţiei şi încadrarea acesteia pe paliere dJ competenjă, 
profesionalism, integritate, implicare, fair-play, onestitate, respect, transparenţă, etc. 

Prin toate cele prezentate, a comportamentului în cadrul, cât şi în afara instituţiei, a profesionalismului manifestat, 
a cadrului competent, disciplinar, etic, moral, onest, etc., asigurat în cadrul procesului instructiv-sportiv, prin combaterea 
violen!ei de orice fel, a relaµonării inter• şi intrainstituţionale /abordării obiective şi rară discriminare a diferitelor 
componente ale funcţionării unităţii, prin atitudine corectă, onestă şi fermă în diferite contexte ale activităţii curente, consider 
că alll făcut o bună reclamă instituţiei, al cărui angajat stmt, ca factor principal al dezvoltării activităţii pe care o 
desfăşurăm. 

Am întocmit prezentul raport pe baza datelor concrete desprinse din activitatea depusă în unitate, în primul 
semestru al anului şcolar 2021-2022, raport pe care îl înaintez către conducerea unităjii. 



Handbal 

-4 grupe de incepatori 

-1 grupa de avansati 

Sectia de handbal a CSS ILFOV este fonnata din 2 profesori(! tit1.1lar si 1 plata cu ora) . 

Sportivii sectiei a1.1 participat la toate activitatile sportive organizate de forumurile de specialitate, unde au fost 
so!icitati,obtinand unnatoarele rez1.1ltate: 

Profesor MANEA GEORGIANA 

Sectia de handbal a functionat cu 3 grupe de sportivi : doua de incepatoare si una avansata: 

1 Grupa Avansata: Fete -16 sportive ( Junioare III: 2007 - 2008) 

1 Grupa Incepatoare: Baieti - 18 sportivi ( Juniori III: 2007 - 2008) 

Plata cu ora : 9 ore/saptamana 

1 Grupa Incepatoare :Fete- 18 sportive ( Junioare IV: 2009-2010) 

In acest an scolar, am fost încadrata si cu 0.5 norma didactica ( 9 ore /saptamana) la 
plata cu ora. 

Anul acesta scalar mi-am început activitatea incercand sa refac echipele . Sportivele de la 
junioare 3 , care acum conform varstei au trecut la categoria de junioare 2 ( 2005 - 2006 :liceu) 
din 13 jucatoare componente ale echipei, 9 au plecat la diferite licee din Bucuresti, unele 
avand program de dimineata , altele <lupa amiaza , plus cu naveta aferenta deplasarii, a fost 
imposibil de adunat si continuat. Mentionez ca nicio jucatoare nu s-a dus la alta echipa din 
Bucuresti. Legitimatiile acestor jucatoare sunt depuse la secretariatul unitatii cu procesul verbal 
nr.1070/07.09.2021. 

Pentru completarea numarului de sportive/sportivi la grupa am efectuat o selectie pentru 
copii nascuti in 2008 - (junioare /i 3) si 2009- 2010 (junioare/i 4) ,si pentru formarea unei noi 
grupe de sportive/i, inregistrand fisele acestora in unitate. 

Legitimarea de noi sportive/i : 24 buc. 

Situatia sportivelor/sportivilor legitimati : 

- 40 sportive legitimate, legitimatii FRH 
- 14 sportivi legitimati, legitimatii FRH. 



Efectuarea vizei medicale in data de : 03.12.2021. 
Mentionez ca in toti anii precedenti am participat cu echipele in AMH Bucuresti , unde 

am jucat numai in deplasare pentru ca nu am pus sala la dispozitie , au fost permanente 
probleme cu arbitrajul, adica lipsa acestuia la terenul de joc, si programarile la meciuri au 
fost facute fara a urma o planificare concreta a acestora in urma unui calendar AMH 
Bucuresti, niciodata nereusind sa joc toate meciurile si sa existe un clasament corect. 

Din cauza neseriozitatii si nerespectarii regulamentelor in vigoare a celor de la AMH 
Bucuresti , a lipsei pregatirii sportivilor din cauza pandemiei si a refacerii echipelor de 
sportive/sportivi am hotarat sa nu înscriu echipele in acest an scalar la Amh Bucuresti. Aceste 
lucruri au fost mentionate de mine in toate rapoartele mele de activitate din anii precedenti. 

In calendarul meu competitional am mentionat faptul ca voi participa la toate 
competitiile organizate de Asociatia Judeteana de Handbal Ilfov, la nivelul grupelor de varsta 
pe care le antrenez. 

Mentionez ca fac parte din Consiliul Director al AJHI. 

Participare in cadrul Asociatiei Judetene de Handbal Ilfov cu echipa de Junioare III - cu 
echipa de fete ( 2007 -2008), la Turneu Festival AHJI desfasurat în 18-19 decembrie 2021 in 
salile din Dobroiesti si Pantelimon ;locul 8, si am depus documentele justificative în portofoliu. 

In ceea ce pri veste perfectionarea mea ca si cadru didactic: m-am înscris la gradul didactic 
I . 

Am finalizat Raportul CEAC pentru anul scolar 2020-2021 cu depunere RAEI in unitate 
cu nr.l 163/13.10.2021 si încheierea mandatului de 4 ani ca si coordonator. 

In ceea ce priveste activitatea mea in unitate , pe comisii, fiind membru CA, membru în 
comisia de curriculum ,membru in comisia de revizuire ROI, ROFUIP, responsabil comisie 
pentru casare, membru in comisia de evaluare a unitatii, am avut permanent propuneri, 
interventii , efectuare de analize si rapoarte in cadrul consiliilor profesorale, cat si in cele de 
administratie: propunere plan de scolarizare, propuneri tematica CP si CA, propunere revizuire 
ROI, am acordat calificativele cadrelor didactice, am coordonat actiunea de casare a 
materialelor uzate, propunere parinte in CA, propunere oferta pentru medic sportiv etc. 

Am initiat efectuarea unei anexe la„ Regist1ul de legitimatii sportive" ocupandu-ma de 
întocmirea acesteia pentru a avea o mai buna imagine a activitatii competitionale din unitate, pe 
sectii , implicit a sportivilor transferati, cu dubla legitimare . 

Ca si coordonator al comisiei de imagine si comunicare, am identificat in unitate 
procedurile operationale cu privire la aceasta comisie si este in lucru o procedura operationala 
privind promovarea imaginii clubului si a ofertei clubului si implicit al consimtamantului de 
colectare si procesare a datelor personale in temeiul Regulamentului General privind Protectia 
Datelor personale(GDPR)-(UE)- 2016/679. 

Ca si promovare a activitatii mele didactice am facut o pagina de facebook a sectiei de 
handbal, inca din anul 2014 ( Club Sportiv Scolar Ilfov - Handball ) unde postez frecvent poze, 



filmulete etc . 

Profesor - MARES MIRELA 

A realizat planificarile in functie de conditiile existente, in contextul pandemic. 

Continutul planificarilor au fost parcurse pe parcursul semestrnlui . 

S-a urmarit dezvoltarea creativitatii folosind foarte multe jocuri de miscare, imnarind atragerea unui 
numar mare de participanti la antrenamentele de handbal. 

Invatarea a fost centrata pe sp01tive , urmarind dezvoltarea capacitatilor mortice precum si mentinerea 
imei stari optime de sanitate . 

Pe parcursul antrenamentelor la scoala s-au folosit mai putine materiale sportive, datorita contextului 
pandemic iar in cadrul antrenamentelor online ,am improvizat materiale pe care sportivii le-au avut la 
indemana ( ex: mingea a fost inlocuita cu o jucarie de plus), 

Pe tot parcursul anului scolar ,la antrenamentele de handbal am urmarit dezvoltarea fizica armonioasa, 
mentinerea starii optime ele sanitate ,dezvoltarea calitatilor mortice de baza, dezvoltarea unor procedee tehnico
tactice dinjocitl de handbal precum si notiuni ele regulament. 

Pentrn antrenamentele desfasurate online am folosit materiale video cu exercitii, imagini precum si 
fondal musical pentru a facilita intelegerea exercitiilor precum si a atrage un numar cat mai mare de 
particip anti. 

Probele de control au fost adaptate conditiilor existente . 

Am incurajat sportivii sa foca sport suplimentar cu exercitii pentru remedierea problemelor aparule la 
nivelul coloanei ve1tebrale din cauza timpului petrecut in fata calculatornlui. 

Am pastrat o relatie foarte buna cu parintii sportivilor , mai ales la sportivele mici. 

Am participat la Consfatuirile organizate la niveluljudetului Ilfov. Am participat la trn curs organizat de 
Facultatea de Ecl, Fizica si Sport : '' Integrare sustenabila, sociala si educationala prin activitati sportive". 

In acest an scalar au fost anulate toate competitiile sportive, clar cu toate aceste impedimente atn 
continuat pregatirea sportivelor pentru competitiile viitoare. 

Rugby 

"3 grupe ele incepatori 

Sectia ele rugby a CSS ILFOV este formata clin 3 profesori la plata cu ora . 

Sportivii sectiei au participat la toate activitatile sportive organizate de forumurile de specialitate, unele an fost 
solicitati,obtinand urmatoarele rezultate: 



Profesor MANOLACHE RARES 

Pentru sectia de rugby activitatea a :inceput in hma septembrie 2021, odata Cll relnarea antrenamentelor cu 
sportivii deja legitimate si inceperea discutilor cu directorul Scolilor din Ciorogarla, pentru începerea selectiei in scolile 
din localitate. Tînaod cont de numarul de sportivi deja legithnati in cadrul clubului dar si a politicii sectie, pe termen 
mediu si lung, impreuna cu directorul clubului si a colegilor de sectie s-a luat hotararea înscrierii urmatoarelor echipe: 
UlO, Ul2 in campionatul AMRB si U14pentru turneele de tip ''Open", 

La începutul activitatii!or au avut loc sedinte cu sportivii si pa:rintii pentru a ii informa de activitatea ecl1ipelor, 
competitile la care unnam sa participam, modul de pregatire in functie de evolutia paodemica, programul cat si masurile 
de PM. Aceste discutii au avut loc de fiecare data caod au fost legitimati noi sportive sau in functie de modificarile 
restrictilor paodemice sau de regulament. 

- Echipa U10, a participat la aotrenamente atat fizic cat si online in functie de restrictile pandemice. Din pacate din 
cauza situatie pandemice, desi s-a încercat orginizru:ea unei prime etape de campionat, competitia a fost suspendata pentru 
moment. S-au continuat antrenamentele in bazele spo1tive mentionate in orar, sportivii fiind aogrenati si in cateva meciuri 
test cu echipe din Bucuresti pe Stadionnl Metrorex. 

- Echipa U14, a participat la aotrenamente atat fizic cat si online in functie de restrictile pandemice. Din pacate din 
cauza situatie pandemice, desi s-a incercat orginizarea unei prime etape de campionat, competitia a fost suspendata pentru 
moment. S•au continuat aotrenamentele in bazele sportive mentionate in orar, sportivii fiind angrenati si in catevameciuri 
test cu echipe din Bucuresti pe Stadionul Metrorex. 

- In data de 6 noiembrie echipa U14 a participat la mal multe meciuri test organizate de AMRB pe Stadionul Arcul de 
Triumf. Meciurile fiind test nu au fost stabiliti castigatori, dorindu-se o reactivare a sportivilor. 

- In data ele 05 decembrie 2021 echipele U12 si U14 au participat la Cupa Mos Nicolae organizata de CSA CSS Steaua 
(primul turneu organizat <lupa turneul Oval Beach). La acest turneu echipa U14 a castigat 2 meciuri din 2. 

Profesor Circei Vlad 

Pentru sectia de rugby activitatea a inceput in luna septembrie 2021, odata cu reluarea antrenamentelor cu 
sportivii deja legitimate si inceperea discutilor cu directorul Scolilor din Ciorogarla, pentru inceperea selectiei in scolile 
din localitate. Tinand cont de numarnl de sportivi deja legitimati in cadrul clubului dar si a politicii sectie, pe tennen 
mediu si lung, impreuna cu directorul clubului si a colegilor de sectie s-a luat hotararea înscrierii urmatoarelor echipe: 
UlO, U12 in campionatul AMRB si U14 pentru turneele de tip "Open", 

La inceputul activitatiilor au avut loc sedinte cu sportivii si parintii pentru a ii infmma de activitatea echipelor , 
competitile la care urmam sa participam, modul de pregatire in functie de evolutia pandemica, programul cal si masurile 
de PM. Aceste discutii au avut loc de fiecare data cand au fost legitimati noi sportive sau in functie de modificarile 
restrictilor pandemice sau de regulament. 

- Echipa U8, a participat la antrenamente alat fizic cat si online in functie de restrictile pandemice. S-au continuat 
antrenamentele in bazele sportive mentionate in orar, sportivii fiind angrenati si in cateva meciuri scoala si antrenamente 
comune cu echipe din Bucuresti pe Stadionul Metrorex. La aceasta grupa selectia este continua, din cauza varstei existant 
un flux continu de prezenta sau lipsa a sportivilor, acestea cauzandu-se mai ales din cauza vremii neprielnice. 



Profesor BUND EA ADRIAN 

-Pentru sectia de rugby activitatea a inceput in luna septembrie 2021, odata cu inceperea selectiei in cadrul 
scolilor din judetul Ilfov si reluarea antrenamentelor cu sportivii deja legitimati.Tinand cont de munarul de 
sportivi deja legitimati in cadrul clubului dar si a politicii sectie, pe termen mediu si lung, impreuna cu 
directorul clubului si a colegilor de sectie s-a luat hotararea inscrierii urmatoarelor echipe: Ul0, U12 in 
campionatul AMRB si Ul2 pentru turneele de tip "Open", 

SAH 

La inceputul activitatiilor au avut loc sedinte cu sportivii si parintii pentru a ii informa de activitatea 
echipelor , competitile la care urmam sa participam, modul de pregatire in functie de evolutia 
pandemica, programul cat si masurile de PM. Aceste discutii au avut loc de fiecare data canci au fost 
legitimati noi sportive sau in functie de modificarile restrictilor pandemice. 

Echipa Ul2, formata in anul scolar 2019-2020, grupa înscrisa in Campionatul AMRB editia 2021-2022 
Din pacate , din cauza situatiei epidemiologice, competitia s-a supsendat pentru momemt. 

-1 grupa de incepatori 
-1 grupa avansati 

Sectia de sah a CSS ILFOV este formata din 1 profesor la plata cu ora . 

Sportivii sectiei au participat la toate activitatile sportive organizate de forumurile de specialitate, unde au fost 
solicitati,obtinand urmatoarele rezultate: 

PROFESOR FILIP MATEI 

Din cauza pandemiei COVID-19 atât activitatea de pregătire cât ;i cea compet~ională s-a desfăşurat în format 
fizic dar şi online. 

Pe parcursul semestmlui 1 al anului şcolar 2021-2022, sportivii C.S.S. Ilfov au participat la concursuri zonale, iar în 
privinţa rezultatelor obţinute de sportivii noştri în anul 2021, se remarcă 

• Concursuri zonale: 
° Circuitul Grand Prix ChessCraft, 19.12.2021, online: Ganea Yanis, locul I; 
° Circuitul Grand Prix ChessCraft, 19.12.2021, online: Rusu Ioana, locul3, la categoria fete 1 O ani; 
° Circuitul Grand Prix ChessCraft, 19.12.2021, online: Rusu Anastasia, locul !,general; 
0 Week-end şahist bucureştean, 03.12.2021-05.12.2021, Bucureşti: Stănică Andrei, locul !,la categoria 

ELO sub 1400; 
0 Week-end şahist bucureştean, 17.12.2021-!9.12.2021, Bucureşti: Stănică Andrei, locul !,la categmia 

ELO sub 1400; 
0 Iarna şahistă.ploieşteană, 18.12.2021-19.12.2021, Ploieşti: Ciocârlan Bianca, locul 2; 



, CupaCSUBucureşti, 30.10.2021-31. 10.2021, Bucureşti: BurtumacMaia, locul3; 
' CupaCSUBucureşti, 27.1 l.2021-28.11.2021, Bucureşti: Sabău Matei, locul 2; 
, Cupa Satori Art Slobozia, 12. l l.2021-14.11.2021, Amara: Stănică Maria, locul 1, la categoria fete 

8 ani; 
, Cupa Satori Art Slobozia, 12.l l.2021-14.11.2021, Amara: Ciocârlan Bianca, locul 2, la categoria 

fete 10 ani; 
' Cupa CS Gambitul Damei Ploieşti, 18.09 .2021-19 .09 .2021, Ploieşti: Ciocll.rlan Bianca, locul 3; 
, Cupa CS Gambitul Damei Ploieşti, 18.09 .2021-19.09.202 l, Ploieşti: Ganea Y anis, locul 3, la 

categoria băieli 8 ani; 
° Festivalul Şahului Bucureştean, 22.0l .2022-23.01.2022, Bucureşti: Burturnac Maia, locul 2, la categoria 

fete sub 7 ani; 
' Festivalul Şahului Bucureştean, 22.01.2022-23 .Ol .2022, Bucmeşti: Stănică Maria, locul 1; 
, Festivalul Şahului Bucureştean, 22.0l.2022-23.01.2022, Bucureşti: Ganea Yanis, locul 1; 
° Festivalul Şahului Bucureştean, 22.0l.2022-23.01.2022, Bucureşti: Ciocârlan Bianca,locul 1; 
, Cupa Rozmarin, 04.01.2022-06.01.2022, Bucureşti: Stănică Maria, locul 1. 

TENIS DE MASA 

-2 grnpe de incepatori 

Sectia de tenis de masa a CSS ILFOV este formata din 1 profesori ( 1 profesor incadrat la plata cu ora). 

MACARENCO ION 

Cupa Ping Pong Shop&Academy Bucuresti -Locul I-Cranta Andrei 

ACTIVITATE COMISII 
Raport - Comisia pentru imagine si comunicare 

Semestrul I 

An şcolar 2021-2022 

Comisia pentru imagine si comunicare, în anul şcolar 2021-2022, a fost constituită 
prin decizia nr. 20/28.09.2021, cu urmatoarea componenta: 

Responsabil : prof. Manea Georgiana 



Membru: prof.Ion Mihai 

Membru: prof.dr.Ion Gheorghe 

Membru: prof.Girleanu Tiberiu 

In urma adresei nr.1284 /26. l 0.2021 inregistrata la secretariatul CSS Ilfov,am 
solicitat datele de contact al persoanei care se ocupa de site-ul unitatii ( prin contractul 
de mentenanta site) pentru activitate in aceasta comisie si parola contului de facebook al 
unitatii. 

1n urma verificarii site-ului , am solicitat prin adresa nr.110/03.02.2022 
urmatoarele documente, pentru a putea fi incarcate pe site-ul unitatii: 

- ORAR: discipline sportive 2021-2022; 

- Oferta educationala an scalar 2021-2022; 

- Organigrama ; 

- ROF 

- ROI 

- Tematica CA ; 

- Hotarari CA; 

- Tematica CP; 

- Buget 2021; 

- Executie bugetara 2021; 

- Plan Managerial 2021-2022; 

- Plan de achizitii 2021 

- Plan de imbunatatire a calitatii pentru 2021-2022; 

- Stat de functii 2021; 

- Calificative an scalar 2020- 2021. 

Aceste documente au fost incarcate pe site•ul clubului. 

Am elaborat o procedura operationala privind promovarea imaginii si a ofertei 
CSS Ilfov , aceasta urmand a fi discutata in Consiliul Profesoral si aprobata in Consiliul 
de Administratie . 



Prin aceasta Procedura Operationala dorim sa stabilim im calendar al activitatilor 
de promovare a imaginii CSS ILFOV si a ofertei scolare ; semnarea acordului de 
colectare si procesare a datelor personale privind Protectia Datelor Personale (DGPR) si 
pentru a putea folosi imaginea sportivilor in diferite filmulete, poze etc. 

Deasemenea prin aceasta procedura dorim sa cream, sa publicam, si sa diseminam 
materiale de promovare a Css Ilfov - pentru a putea fi postate pe site-ul clubului, 
facebook-ul clubului,acestea putand sa fie distribuite atât de către cadrele didactice, de 
către sportivi şi părinţii acestora. 

Raport semestrul I - Comisia de Curriculum 

Componenţa „Comisiei de curriculum" în anul şcolar 2021-2022 este următoarea, 
conform deciziei nr.39/08.11.2021: 

- Responsabil: prof. dr. Ion Gheorghe 

- Membru: prof. Manea Georgiana 

- Membru: prof. Mareş Mirela 

- Secretar: Cârcei Vlad 

„Comisia de curriculum" într-o instituţie cu specific este esenţială deoarece 
activitatea presupune în primul rând o evaluare exactă a resurselor şi găsirea metodelor şi 
mijloacelor de acţionare optime pentru îndeplinirea obiectivelor de instruire şi de 
pregătire a sportivilor pentru participarea în competiţie. De asemenea, se are în vedere 
corelarea permanentă a metodelor şi mijloacelor de acţionare, în cadrul pregătirii 
sportive, cu vârsta, sexul, stadiul pregătirii sportivilor şi perioada de instruire din cadrul 
periodizării anuale. 

În cadrul proiectării şi periodizării antrenamentului se va ţine seama de: calendarul 
competiţional al grupei, specificul perioadei, tipul de efort dominat în disciplina sportivă 
pe care o predă, nivelul intensităţii şi al volumului de lucru şi de nivelul de dezvoltare a 
deprinderilor şi calităţilor motrice. 

Ordinul 5570/2011, care reglementează activitatea unităţilor cu profil sportiv, 
specifică, la art.27, că: 

- ( 1) Profesorul sau antrenorul îşi desfăşoară activitatea pe baza documentelor de 
proiectare şi a documentelor de evidenţă. 



- (2) Documentele de proiectare didactică sunt: 

- a) planul de pregătire pe ciclu de 4 ani/planul anual de pregătire 
sportivă/planificările calendaristice; 

- b) planul de pregătire pe etapă/pe mezocicluri; 

- c) proiectarea unităţilor de învăţare; 

- d) proiectele didactice/schiţele de lecţii; 

- e) calendanil competiţional. 

De menţionat că acest ordin nu specifică forma şi conţinutul planificărilor, sau a 
altor documente pe care profesorul/antrenorul le întocmeşte şi în baza cărora îşi 

desfăşoară activitatea. 

În unitatea noastră există un format al planificărilor care a fost impus de conducerea 
unităţii cu mulţi ani în urmă (aproximativ 11 ani). Este un tipizat al planificărilor 
voluminos şi care nu satisface pe deplin cerinţele în ceea ce priveşte reliefarea 
componentelor planului anual, şi acţiunea acestora pe parcursul perioadelor de pregătire, 
nu se evidenţiază nivelul formei sportive şi alte asemenea aspecte de ordin didactic şi 

metodic. 

Opinia noastră, expusă de nenumărate ori, este aceea că planificările trebuie să 
conţină toate cerinţele prevăzute în actele normative, dar forma de prezentare şi 
conţinutul documentelor nu trebuie să fie identice pentru toate cadrele didactice, acestea 
trebuie să înglobeze şi o parte de creaţie personală, o notă de percepţie a fenomenului 
sportiv, iar acolo unde este posibil să integreze informaţii suplimentare despre activitatea 

de instn1ire sportivă, noutăţi din domeniu, etc. 

În cadrul Clubului Sportiv Şcolar Ilfov funcţionează 1 O norme didactice (9 norme 

de predare şi 1 nonnă director), dintre care: 

- 1 normă director 

- 3 norme ocupate cu profesori titulari; 

- 6 norme ocupate cu un număr de 8 cadre didactice, în regim „Plata cu ora" 
( dintre care 5 simt necalificaţi). 

Deşi nonnativele în vigoare susţin îndeplinirea unor criterii pentru ca o unitate 
şcolară să fie viabilă (şi anume numărul de cadre didactice cu baza în unitate să fie de 
minim 85%, iar profesorii titulari de minim 50%), în Clubul Sportiv Şcolar Ilfov lucrurile 
se petrec total opus acestor cerinţe. Sunt promovaţi persoane fără pregătire de 



specialitate, majoritatea normelor sunt atribuite în regim „plata cu ora", sau sunt realizate 

detaşări şi pretransferuri rară temei, în timp ce profesorii titulari ai unităţii, cu pregătire 
profesională superioară şi experienţă bogată, sunt marginalizaţi, izolaţi şi evitaţi 

permanent în momentele esenţiale ale activităţii. 

De asemenea, scoatem în evidenţă că de la înfiinţare şi până în prezent nu s-au 

primit sume pentru perfecţionarea didactică, perfecţionarea cadrelor didactice a fost 

realizată individual prin resurse proprii. 

A vând în vedere cele prezentate, cadrul didactic, pe lângă o bună pregătire 
profesională, trebuie. să-şi formeze şi o experienţă în activitatea de performanţă, care să-i 
permită depăşirea cu succes a perioadelor şi momentelor dificile cu care se confruntă în 

activitatea curentă. Este recomandat ca la debutul în activitatea de performanţă sportivă 
cadrul didactic să-şi proiecteze anticipat utilizarea mijloacelor şi metodelor în cadrul 

lecţiei de antrenament, să urmărească obiectivele de instruire cuprinse în planul anual, pe 
mezociclu, iar c,1 ocazia finalizării unei perioade de pregătire să planifice o sesiune de 

evaluare prin care să constate nivelul de însuşire a deprinderilor şi calităţilor motrice. În 

urma evaluării şi a constatărilor făcute cu privire la nivelul de pregătire sportivă a 

grupei/lor, va interveni cu planuri remediale direcţionate către deficienţele înregistrate 

ale fiecărui sportiv prin programerea orelor de pregătire sportivă individualizată în ciclul 

săptămânal. 

În anii precedenţi s-au depus docmnente în vederea dezvoltării activităţii didactice 

prin colaborări cu instituţii de învăţământ din judeţul Ilfov, care să creeze cadrul 

instituţional optim pentru elevii care îndrăgesc disciplinele sportive şi doresc o carieră în 

acest domeniu. Deşi demersurile noastre nu s-au finalizat solicităm tuturor factorilor 

decizionali implicaţi (Conducerea Clubului Sportiv Şcolar Ilfov şi Inspectoratul Şcolar 

General al judeţului Ilfov) sprijinul pentru realizarea acestui obiectiv. 

Acest demers iniţiat în cadrul Comisiei metodice, care este adus în atenţie de o 

perioadă însemnată de timp trebuie finalizat, în convingerea că odată asigurate condiţiile 

unei activităţi instrucţionale optime şi dirijare judicioasă a bugetului anual, instituţia va fi 

recompensată cu rezultate marcante la nivelul activităţii de perfonnanţă, superioare celor 

avute până în prezent. 

Pe parcursul semestrului I „Comisia de curriculum" a realizat următoarele activităţi: 

- Verificarea portofoliilor profesorilor în conformitate cu opisul documentelor 



Nr. 
Crt. 

aprobat în Consiliul de administraţie al C.S.S. Ilfov. 

o Inadvertenţele descoperite au fost aduse la cunoştinţa profesorilor şi 
conducerii unităţii prin raportul „Comisiei de curriculum" înregistrat în 
unitate cu nr.: 1587/22.12.2021. 

o De · menţionat că nu toate cadrele didactice au înţeles importanţa 
documentelor şcolare ce trebuie întocmite anual şi de asemenea conţinutul 
acestora, documente obligatorii care stau la baza desfăşurării activităţii 
curente şi care reliefează nivelul competenţelor didactice. 

o De asemenea, am solicitat fiecărui profesor să-şi coreleze conţinutul 
documentelor întocmite cu activitatea curentă, să nu apară informaţii 
contradictorii sau să existe diferente în diferitele documente întocmite de 
către fiecare profesor. În acest sens' am întocmit un format de tabel pe care 
fiecare profesor să-l completeze, după cum urmează ( atasate fisele de 
înscriere, copie CN/CI si copie dupa legitimatie - unde este cazul ): 

Scoala 

Nwnelesi Numele si 
Numarul de 

Numaml 
unde 

prenumele prenumele 
Ziua, luna si inregistrare al cererii 

legitimatiei CNP 
invata 

sportivulc1i parintilor 
anul nasterii de înscriere - i11 

de sportiv 
sportivul 

unitate 

- Verificarea „Registrului de legitimaţii sportive" existent la nivelul unităţii, unde 
am descoperit că datele înregistrate sunt incomplete, iar pentru corelarea 
întocmirii legitimaţiilor sportivilor, prezenţa fizică a acestora în unitate, viză 
anuală a sportivilor, viza medicală, transferului şi dublei legitimări cu cheltuielile 
efectuate din unitate pentru aceste demersuri. În acest sens am întocmit o anexă a 
„Registrului de legitimaţii sportive", care cuprinde copiile xerox ( conform cu 
originalul) a tuturor legitimaţiilor existente în unitate pentru fiecare disciplină 
sportivă, profesor/antrenor cu intenţia de a înfiinţa la nivelul unităţii a unei baze 
de date digitale cu date complete de la fiecare disciplină sportivă. 

- O problemă dezbătută an de an este cea a „Planului de şcolarizare". De fiecare dată 
când se dezbate în cadrul Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, 
înaintăm (prin adrese scrise) propuneri pentru modificarea structurii Planului de 
şcolarizare în vederea ocupării prin concurs a normelor didactice de către 
personal calificat cu baza în unitate. Menţionăm că structura actuală a Planului 
de şcolarizare din unitate nu permite acest demers deoarece disciplinele 
menţinute nu se mai regăsesc în specializările din cadrul universităţilor de profil 
şi cu toate acestea cei cu drept de decizie menţin această situaţie rară nicio 
motivaţie. Mai mult de atât o pondere însemnată din totalul disciplinelor sportive 
existente sunt ocupate an de an de personal necalificat în regim „Plata cu ora". 



De asemenea vizitele organismelor de control extem (ARACIP) au adus în 
atenţie faptul că unitatea nu respectă standardele de funcţionare şi acreditare în 
ceea ce priveşte ponderea personalului cu statut de titular (50% din personalul 
unităţii şi de 85% din personalul unităţii încadrat cu „baza în unitate"). 
Solicitările sunt motivate prin faptul că nu se pot constitui la nivelul unităţii 
Consiliul de administraţie, Comisia CEAC, Comisia SCIM, Comisia de 
mobilitate, Comisia de evaluare şi alte comisii de lucru. 

De asemenea aducem în atenţie următoarele: 

o Disciplina „Rugby'' conform procesului verbal nr. 562/09.06.2021 al 
ARACIP nu are autorizaţie de funcţionare provizorie, aceasta funcţionând 
încă din anul şcolar 2018-2019 rară această autorizaţie şi nu poate fi 
propusă pentru Planul de şcolarizare. De la înfiinţare până în prezent 
normele didactice existente la această disciplină au fost ocupate de 
personal necalificat în regim „Plata cu ora". 

o Pentru anul şcolar 2022-2023 Consiliul de administraţie al C.S.S. Ilfov a 
înaintat, spre aprobare, Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov o structură a 
„Planului de şcolarizare" cu 30 de grupe şi 490 sportivi, iar Consiliul de 
administraţie al I.S..T. Ilfov prin adresa nr. 1219/01.02.2022 a hotărât (fără 
consultarea unităţii) o structură a Planului de şcolarizare (20 grupe cu 332 
sportivi) cu două grupe suplimentare la disciplina „Atletism" faţă de anul 
şcolar precedent, iar pentru fiecare propunere respinsă I.S.J. Ilfov a trimis 
o motivare. Motivările enunţate de către I.S.J. Ilfov prin adresa mai sus 
menţionată sunt nefondate ( ceea ce se justifică pentru o disciplină sportivă 
nu este aplicabilă pentru altă disciplină sportivă): 

• La disciplina „Fotbal" motivaţia este că: "numărul de sportivi la 
grupă, atât la începători cât şi la avansaţi nu a fost depăşit în anul 
şcolar 2021-2022, conform extras Plan şcolarizare SIIIR". La nicio 
disciplină sportivă nu s-a depăşit numărul de sportivi înregistraţi pe 
platforma SIIIR ( conform încadrării), şi cu toate acestea disciplina 
„Atletism" a beneficiat de aprobarea a două grnpe de sportivi pentru 
anul şcolar 2022-2023. 

• La disciplina „Polo" motivaţia este că: ,,nu deţineţi autorizare de 
funcţionare sau acreditare şi trebuie urmaţi paşii procedurali din 
OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie aprobată cu 
modificări prin legea 87/2006 (Acord ARACIP de înfiinţare)". 
Motivaţie nefondată deoarece Procedura de înfiinţare de noi 
discipline sportive (ARACIP) permite ca o disciplină sportivă nouă 
să fie introdusă în Planul de şcolarizare pentn1 anul şcolar următor, 
iar după debutul anului şcolar în termen de 45 de zile se intră în 
procedura de autorizare. Mai mult de atât motivaţia adusă de către 



I.S.J. Ilfov nu se aplică în cazul disciplinei „Rugby'', care 
funcţionează încă din anul şcolar 2018-2019 fără autorizare şi fără 
temei legal. 

• La disciplina „Volei" motivaţia este următoarea: ,, lipsa bazelor 
sportive şi necesarul de echipament minim pentru activitatea 
sportivă propusă şi faptul că nu există în judeţul Ilfov selecţie la 
această disciplină la nivel de grupe şcolare". Motivaţie nefondată. 
Liceul tehnologic „Dumitru Dumitrescu, oraş Buftea, deţine sală de 
sport cu dimensiuni oficiale pentru desfăşurarea atât a 
antrenamentelor, cât şi a competiţiilor. De asemenea, în judeţul 
Ilfov sunt multe asemenea locaţii. Echipamentul necesar pentru 
participarea în competiţii este similar cu necesarul oricărei 
discipline sportive din unitate. Selecţia la disciplinele sportive se 
realizează cu un scop şi după ce există un fundament. 

• La disciplina sportivă „Şah" motivaţia înaintată este următoarea: 
„lipsa specialiştilor în acest domeniu". De asemenea, motivaţie 
nefondată. Lipsa· specialiştilor se regăseşte şi la disciplinele 
sportive: ,,Tenis de masă", ,,Rugby'', iar cu toate acestea disciplinele 
sportive sunt aprobate an de an în Planul de şcolarizare. 

• De asemenea, pentru grupele de sportivi aprobate suplimentar la 
disciplina „Atletism", I.S,J. Ilfov nu a adus nicio motivaţie. 

• Vă aducem în atenţie că disciplina sportivă „Rugby'' se încadrează, la 
toate motivările I. S .J. Ilfov, de respingere a disciplinelor sportive 
din Planul de şcolarizare înaintat de către C.S.S. Ilfov: - Nu sunt 
înscrişi sportivi în plus pe platforma SIIIR faţă de norma didactică; -
Nu are autorizare sau acreditare de funcţionare; - C.S.S. Ilfov nu 
deţine şi nu a omologat niciun teren de rugby pentru antrenamente 
şi competiţii în judeţul Ilfov; - Lipsa specialiştilor în domeniu şi cu 
toate acestea sunt aprobate două norme pe disciplină. 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL 
COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂTII (CEAC) 

An şcolar 2021- 2022 
semestrul I 

în semestrul I al anului şcolar 2021- 2022, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- În luna octombrie s-a stabilit componenţa CEAC; 

- S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire; 
- S-au stabilit strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

- Actualizarea bazei de date ale Comitetului CEAC; 



- Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, ,Matricea responsabilităţilor, Regulament 

CEAC, organigrame; 
- Transmiterea datelor către comisiile de luciu; 
- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului 
- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

- Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

- Realizarea stn1cturii documentelor; 
- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC; 
- Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii 

alocării de noi resurse umane penttu acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 
- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice; 

- În luna decembrie s-au verificat o parte din portofoliile comisiilor; 

- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor; 

- Selectarea şi elaborarea chestionarelor; 
- În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile profesorilor; 

- Validarea chestionarelor; 

Responsabilul CEAC, a început codificarea şi îmegistrarea documentelor. 
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină 

un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot aduce 
îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice penttu dezvoltarea ulterioară a clubului. 

Pe parcursul semesttului II membrii comisiei se vor preocupa de completarea dosarului comisiei 

urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a 
acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de 

evaluare internă a calităţii. 
Membrii comisiei s-au înttunit pentrn a avea în vedere întocmirea documentelor necesare în 

semestrnl II şi participarea la destăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor 
aspecte legate de contextual şcolar, familial şi social în care îsi desfăşoară activitatea sportivii clubuliii 

noastrn. 
S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

• Analiza SWOT a activităţii comisiei 

► PUNCTE TARI 
- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

elaborarea de chestionare 
- s-a realizat graficul de interasistenţe 
- procedurile elaborate sunt în număr mare 

► PUNCTESLABE 
există deficienţe în monitorizarea activităţilor 

► AMENINTĂRI 
munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp şi datorită supraîncărcării cu 

alte activităţi şcolare şi extraş~olare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 
► OPORTUNITATI 

disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 



❖ Soluţii posibile: 
✓ elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru 

a se putea realiza o evahiare internă cât mai corectă; 
✓ o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul 

părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii; 
✓ elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină şi funcţionale prin aducerea 

la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 
✓ aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor în legătmă cu serviciile oferite de scoală; 
✓ centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi 

popularizarea acestora, 

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE 
CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂTII 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea tmui 
climat propice desfăşlll'ării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de sigurnnţă sub multiple 
aspecte. Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particnlare specifice 
tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenulni de violenţă în general, violenţa în sport 
poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente precum": 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 
băiţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism-
provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului I autorităţii cadrnlni didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrnl 
didactic) ; 

- comportamentul neadecvat: întârzierea la orele de antrenament, părăsirea în timpul antrenamentului, 
fumatul şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentulni în vigoare. 

Pentru a menţine aceste interacţiuni permanente lucreaza membrii Comisiei de prevenire si combatere a 
violentei, legal constituita la nivelul Clubului Sportiv Scolar Ilfov şi creşterea sigL!l·anţei în unităţile de 
învăţământ. 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea tmor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei în rândul diferitelor 
categorii de sportive şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizării acestora; - Realizarea c01mmicării 
interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul proprin şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi 
înţelegerii drept11rilor şi îndatoririlor. Consilierea individuală şi de grup a sportivilor în vederea prevenirii 
comportamentelor agresive; 



• Implicarea juniorilor şi a profesorilor antrenori în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; Monitorizarea 
elevilor cu tendinţe de comportament violent; 

• Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a 
comportarnentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, 
convorbiri cu un psiholog); 

Cu o disciplina adecvată şi coerentă, copilul învaţă despre consecinţe şi îşi va asuma responsabilitatea pentru 
propriile acţiuni. Principalul scop este de a încuraja copilul să înveţe să,şi dozeze atât sentimentele cât şi 
comportamentul. Aceasta tehnică este demunită automonitorizare. 

Disciplina recompensează copilul pentru comportamentul adecvat s,i îl descurajează pe cel neadecvat, 
utilizând mijloace corecte şi pozitive. Unii părinţi cred că disciplina înseamnă pedeapsa fizică, cum ar fi lovirea, 
pălmuirea sau abuzul verbal cum ar fi ţipatul sau ameninţarea copilului. Aceasta nu este disciplină. 

Câteva îndemnuri pentru părinţi: 

• Copilul trebuie să ştie care va fi reactia adtlltilor si daca va fi corectă şi coerentă. 

• Sugerati-i copilului dtunneavoastra comportamentul pe care doriti sa ii aiba decat sa ii pedepsiti pentru 
comportamentul neadecvat. 

• Explicati-i clar comportamentul pe care doriti sa ii aiba si asigurati-va ca, miautul dumneavoastra intelege la ce 
va asteptati clin partea lui. 

• Daca sunteti amuzat de comportamentul neadecvat al copilului, incercati sa nu ii aratati acest lucru, deoarece 
copilul poate crede ca sunteti de acord. 

• Conformati-va sinu va asteptati la prea multe din partea unui copilas. De exemplu, este normal pentru ei sa faca 
dezordine si sa se murdareasca in timp ce mananca, deoarece miscatile motorii si bunele maniere se dezvolta in 
timp. Copiii mai mici sunt de asemenea neastamparati la masa si adesea este nevoie ca masa de seara sa se 
serveasca mult mai devreme decat se obisnuieste in cadrul familiei. 

• In general amenintarile reliefeaza propriile frustrari ca parinti sau ingrijitori si nu sunt deloc o modalitate 
pozitiva de a incuraja comportamentul pe care ii dorim la copii. 

• Cereti copilului sa se implice in realizarea unor reguli pentru întreaga familie. 

La nivelul Clubului Sportiv Scolar Ufov nu sau intamplat evenimente negative privind VIOLENŢA, FAPTELE 
DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL SPORTIV ŞI PROMOVAREA 
INTERCULTURALITĂŢII. 

Prevenirea prin dialog cu copiii si parintii pe care comisia si celelalte cadrele didactice le-au desfasurat au avut 
efectul dorit. 



RAPORT ASUPRA ACTIVITĂTII COMISIEI PENTRU SECURITATEA SI 
SANATATEA IN MUNCA SI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA 
INCENDIILOR 

L Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

În cursul anului scolar 2021-2022 comisia de prevenire si stingerea incendiilor din 
cadrul scolii si-a desfăsurat activitatea conform graficului întocmit si a urmărit atingerea 
obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc incidente in cadrul unităţii. A existat o 
strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unitaţii si responsabilul comisiei 
PSI. Antrenorii au prelucrat sportivii la orele de antrenament, având diverse tematici cu 
privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor. 

IL Lista activităţilor desfăsurate : 

I .Întocmirea planului de mimcă, 

2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei. 

3. Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor 
pentru personalul scolii. 

4. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea terenurilor/ salilor. 

5 .Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior sanitare, iluminat, încălzire. 

6.Pre!ucrarea elevilor cu privirea la normele de siguranta, prevenire si stingere a 
incendiilor. 

?.Verificarea însuşirii normelor PSI de catre cadrele didactice, personal de 
îngrijire,sportivi. 

8. Prezentarea de material informative referitoare la anumite situatii de urgenta. 

9.Organizarea alarmarii -simularea unui incendiu-6exercitii 

1 O.Organizarea alarmarii -simularea unui cutremur.-3 exercitii 



IIL Analiza SWOT a activitătii comisiei 
' 

Puncte tari : 

- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- infonnarea sportivilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI; 

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 

- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI; 

Puncte slabe: 

- finanţarea minimală a activităţii PSI 

Oportunităti : 

- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi 

extraşcolare; 

- stabilirea de relaţii de cooperare între Clubul Sportiv Scolar Ilfov şi autorităţile publice 

Amenintări: 

- intensificarea fumatului în incinta şcolilor; 

- aducerea de către sportivi a unor substanţe cu risc de incendiu. 

- nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea 

de accidente. 
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