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ARGUMENT 

Misiunea noastră a tuturor a fost:  

1. Să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit încadrarea 

absolvenţilor în învățământuluniversitar, la echipele de seniori și  pe piaţa  muncii;  

2. Să creăm un cadru în care elevi ți profesori să se simtă în siguranță și să ăși poată valorifica 

potențialul 

3. Să transmită elevilor un set de valori morale și civice specifice educației sportive 

Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au beneficiat prin 

implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi administrativ de 

certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou. Oferta educaţională a fost atractivă, 

proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ, activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul 

motivaţional, sistemul de recompense şi încurajarea respectului de sine au asigurat rezultate bune,, 

atît la nivelul pregătirii sportive, cât și la nivelul disciplinelor de studiu.  

ANALIZA INSTITUȚIONALĂ 

1. Organigrama 

2. Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 cadre didactice calificate; 

 participarea cadrelor didactice la seminarii, 

cursuri şi programe de formare continuă; 

 organizarea şi desfăşurarea programului de 

„Școală după școală” (masa de prânz, efectuarea 

lecţiilor şi activităţi recreative cu copii din 

clasele primare) 

 funcționarea Centrului de Excelență – Fotbal, 

finanțat de FRF, în cadrul liceului 

 atragerea reprezentanţilor comunităţii locale şi a 

reprezentanţilor administraţiei locale în 

asigurarea managementului şcolii; 

 promovabilitate la examenul național de 

bacalaureat egală cu media pe județ. 

 lipsa unui personal de sprijin necesar (medic 

permanent); 

 dezinteresul pentru învăţătură manifestat de o 

parte din elevi; 

 insuficienta participare a elevilor de gimnaziu și 

liceu la olimpiade și concursuri școlare; 

 feedback-ul din partea elevilor, a părinților și 

comunității locale nu este realizat permanent și 

nu este suficient utilizat pentru îmbunătățirea 

activității; 

 insuficienta implicare a elevilor în asumarea 

propriului proces de învățare, în evaluarea 

progresului pe care îl realizează; 
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 finanțarea de la bugetul local și republican în 

vederea asigurării echipamentelor sportive și a 

participării la competițiile oficiale; 

 promovarea sportivilor în eșantioanele 

superioare 

 2 laboratoare : biologie, fizică-chimie; 

 1 cabinet de limba română; 

 1 laborator psiholog şcolar; 

 1 centru de informare şi documentare educaţie 

fizică şi sport; 

 1 sală de calculatoare în reţea; 

 1 sală de forţă; 

 1 saună cu bazin de recuperare; 

 5 vestiare cu duşuri şi grupuri sanitare; 

 2 terenuri cu suprafaţă sintetică (handbal, 

fotbal); 

 1 teren gazonat şi omologat de fotbal; 

 1 pistă de coritan pentru atletism cu 3 culoare; 

 o bibliotecă cu 16580 volume; 

 1 cabinet medical; 

 1 internat cu 150 de locuri; 

 spălătorie şi croitorie; 

 2 ateliere de întreţinere; 

 mobilier modern achiziţionat pentru cancelaria 

profesorilor de cultură generală, cancelaria 

profesorilor de educaţie fizică şi pentru birouri 

administrative; 

 dotarea birourilor şi cancelariilor cu aparatură 

tehnico-computerizată şi acces nelimitat la 

internet prin cablu și wireless; 

 microbuz pentru transportul sportivilor 

 

 monitorizarea și evaluarea continuă a 

performanței școlare și sportive este realizată 

parțial și lipsa implementării imediate de 

îmbunătățire a rezultatelor; 

 monitorizarea, controlul și evaluarea scăzută a 

activității unor compartimente și comisii, în 

vederea respectării standardelor de calitate; 

 insuficienta monitorizare a utilizării strategiilor 

didactice centrate pe elevi și pe rezultate de 

către cadrele didactice; 

 lipsa unei strategii pe termen lung și mediu 

privind îmbunătățirea selecției sportive; 

 personal nedidactic de întreținere insuficient; 

 bază sportivă proprie și dotări insuficiente 

desfășurării lecțiilor de pregătire practică de 

specialitate, la toate nivelurile; 

 numărul insuficient de terenuri şi săli de 

antrenament; 

 număr insufficient de săli de clasă, program 

scolar în două schimburi; 

 mijloace de învăţământ moderne în număr 

insuficient; 

 resurse financiare insuficiente pentru 

recompensarea performanțelor sportive și 

școlare ale elevilor și ale cadrelor didactice; 

 lipsa unui spaţiu amenajat cu echipament 

informatic, multimedia şi audiovizual şi 

iniţierea în tehnologia de cercetare 

documentaristică, destinat elevilor şi cadrelor 

didactice în disciplinele de specialitate; 

 lipsa unei baze de cantonament; 

 lipsa CF-ului 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 unitatea școlară este singura din regiune cu 

profil sportiv integrat; 

 afilierea la federațiile sportive de specialitate 

(fotbal, handbal, atletism, box); 

 încheierea de parteneriate externe cu instituții 

de specialitate, ONG-uri și asociații sportive; 

 posibilitatea accesării fondurilor financiare, la 

nivel european, național și local, pe bază de 

proiecte; 

 fragmentarea catedrelor și a posturilor didactice 

vacante; 

 lipsa continuității cadrelor didactice la clasă; 

 salarizarea neatractivă pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

 scăderea interesului pentru practicarea sportului 

și scăderea populației școlare; 

 înființarea cluburilor sportive particulare în 

fiecare cartier; 
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 încheierea de contracte cu finanțatori, persoane 

fizice sau juridice, în sensul susținerii financiare 

sau materiale a secțiilor sportive proprii și a 

elevilor sportivi; 

 existența echipelor de seniori la nivel local, pe 

fiecare disciplină sportivă; 

 amplasarea liceului în zona bazelor sportive ale 

localității; 

 interesul manifestat de tot mai multe cadre 

didactice pentru perfecţionarea şi formarea 

continuă; 

 obținerea de venituri proprii prin închirierea 

spațiilor în afara programului școlar și de 

antrenamente și prin alocarea grilei de formare 

în cazul transferurilor de jucători; 

 

 destrămarea familiilor prin plecarea unuia sa a 

ambilor părinți la muncă în străinătate: 

 demotivarea copiilor și a tinerilor pentru 

practicarea sportului de performanță. 

 

 

3. Propuneri de ameliorare: 

 Întocmirea unei baze de date cuprinzând elevii cu rezultate slabe la învățătură și 

monitorizarea permanentă acestora de către diriginte, profesor antrenor și 

consilierea psihopedagogică în vederea identificării unor dificultăți de învățare 

(termen: 15 octombrie 2017); 

 Înștiințarea părinților asupra situației școlare a elevilor o dată la 2 săptămâni de 

către diriginte (termen: data de 15 și data de 30 a fiecărei luni); 

 Organizarea fazei pe școală a olimpiadei la toate disciplinele în vederea identificării 

elevilor capabili de performanță (termen: 01 decembrie, 2017, răspund șefii de 

catedră); 

 Participarea la un concurs/disciplină/semestru (termen: conform calendarului de 

desfășurare a concursurilor școlare publicat de MEN, răspund șefii de catedră); 

 Promovarea pe pagina de facebook și pe site-ul școlii a elevilor participanți la 

concursurile și olimpiadele școlare (termen: sfârșitul fiecărei săptămâni, răspund 

șefii de catedră și prof. Simina Popăț și prof. Călin Șerban); 

 Întocmirea unui grafic de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanță 

la nivelul fiecărei comisii metodice (termen: 15 octombrie 2017, răspund șefii de 

catedră); 

 Diversificarea metodelor de evaluare și discutarea acestora la nivelul fiecărei 

comisii metodice (termen: 15 noiembrie, răspund șefii de catedră); 

 Dotarea cu materiale didactice și tehnologie necesare aplicării unor metode 

moderne de predare (termen: permanent, răspund diriginții, șefii de catedră, 

administratorul de patrimoniu, reprezentanții părinților); 

 Numirea unui responsabil cu completarea registrului performanțelor sportive 

(termen 01 octombrie 2017, răspunde directorul); 
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 Organizarea perioadică a unor activități de selecție (termen: permanent, răspunde 

directorul adjunct Mihai Ion); 

 Monitorizarea activității didactice prin asistențe la ore (termen: permanent, 

răspunde director-adjunct Ramona Roman) 

 Cuprinderea în proiectul de buget pe anul viitor a unor lucrări de amenajare și 

renovare a spațiilor destinate pregătirii sportive (termen: 15 noiembrie, 2017, 

răspunde CA și responsabilul financiar); 

 Atragerea de finanțări extrabugetare pentru recompensarea elevilor și a cadrelor 

didactice ( termen: permenent, răspunde responsabilul comisiei de imagine și 

marketing, reprezentanții comitetului de părinți). 

 

4. Inspecția școlară: 

Inspecții tematice: 

Nr. 

crt. 

Data Tematica Constatări Recomandări 

1. 16.11.2016 Transferurile școlare Se respectă 

legislația 

 

2. 30.05.2017 Organizarea și desfășurarea 

EN pentru absolvenții cl. a 

VIII-a 

Se respectă 

metodologia 

 

 

 

Inspecții de specialitate: 

Nr. 

crt. 

Cadru didactic Disciplina Inspecția  Gradul 

didactic 

Nota/ 

Calificativul 

obținut 

1. Chiș Claudia Psihopedagogie  curentă I FB 

2. Chiș Claudia Psihopedagogie  specială I 10 

3. Diaconu Alexandra Limba engleză curentă I FB 

4. Anghelescu Laura Biologie  curentă I FB 

5. Stana Elena  Istorie curentă I FB 

6. Bota Adriana Pregătire sportivă de 

specialitate - handbal 

specială I 10 

7. Bocșa Cristina Pregătire sportivă de 

specialitate - atletism 

curentă II FB 

8. Răsădean Mihaela Pregătire sportivă de 

specialitate - atletism 

specială II 10 
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I. POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 

1. Efectivele școlare 

 
 

NUMĂR DE CLASE ȊN ANUL ŞCOLAR 2017-2018: 

 

PRIMAR GIMNAZIU LICEU 

P I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 1 2 2 1 2 2 3 3 4 5 5 4 
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Ciclul primar - 165 Ciclul gimnazial -
202

Ciclul liceal - 419 CSS - 374

Număr elevi

2016 - 2017

număr elevi
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2. Situația cabinetelor școlare: 

Există un cabinet școlar cu asistent medical zilnic în intervalul orar 08:00 – 16:00 și 

medic în zilele de luni – joi, în intervalul orar 08:00 – 15:00. 

În anul școlar 2016 -2017 au fost consultați 3283 elevi. 

S-au efectuat măsurători pentru 811 elevi 

Programe educative derulate în parteneriat cu cabinetul medical_____________ 

În anul școlar 2016 – 2017 a fost alocată suma de 1900 leidin bugetul școlii pentru 

cabinetul medical. 

 

 

 

3. Clase cu efective reduse: 

Nr. 

crt. 

Clasa Înscriși la începutul anului 

școlar 

Rămași la sfârsitul anului școlar 

 VII A 20 20 

 VII B 20 19 

 VII C 23 23 

 VIII B 22 20 

 VIII C 21 23 

 XI A 19 19 
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II. RESURSE UMANE 

1. Cadre didactice: 86 

2. Situația statistică pe grade didactice și nivel de formare: 

ELEVI PLECAŢI DIN UNITATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 

Clasa Plecati la 
alte 
unităţi 

Motive plecare alte şcoli Plecaţi 
din ţara 

Retraşi 
motive 
personale 

Exmatri 
culaţi 

Pregătitoare 
1 

Programul de după-amiază 
oferit de şcoala la care pleacă 

- 
- - 

I 2 Schimbare domiciliu 1 - - 

II 1 Apropiere de domiciliu 1 - - 

III - - - - - 

IV 1 Schimbare domiciliu - - - 

T.primar 5  2 - - 
V 

5 

2 – Probleme familial şi 
personale, 

1 – Neadaptare la internat, 
2 – Din cauza programului de 

antrenament 

1 

- - 

VI 
1 

Nu mai doreşte să practice 
sportul de performanţă 

- 
- - 

VII 

2 

1 -  Nu mai doreşte să 
practice sportul de 

performanţă, 
1 – Apropiere de domiciliu 

1 

- - 

VIII - - 5 - - 

T.gimnaz. 8  7 - - 
IX 1 Schimbare domiciliu 3 - - 

X 
4 

1 – Schimbare domiciliu, 
3 – Selectati la echipe de 
fotbal din alte localităţi 

3 
- - 

XI 
2 

1 – Transfer pe invăţământ 
particular, 

 
- 

- 2 

XII 

2 

Transfer pe invăţământ 
particular, 

1 – Selectat la echipă de 
fotbal din altă localitate 

- 

1 - 

T.liceal 9  6 1 2 
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 Deb. Def. 
Gradul 

did.II 

Gradul 

did. I 

Dr. 

 
Metodiști Formatori 

Examinatori 

ECDL 

P
ri

m
ar

 

0 0 0 7  

 

1 
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az
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10 

 

55 

 

4 4 8 

 

2 

C
S

S
 

0 3 1 4  1 1  

T
o
ta

l 

7 9 11 66 4 

 

6 

 

19 

 

2 

 

 

3. Situația statistică a încadrării: 

Nivel 

învăţământ 

Titulari Suplinitori 

Total din care în mai 

multe unităţi 

Total din care în mai multe 

unităţi 

Primar 7 - - - 

Gimnazial 8 - 1 1 

Liceal 53 7 18 12 

 

 

4. Cadre didactice și didactice auxiliare care au participat la cursuri de formare în anul 

școlar 2016 – 2017 

Nr. 

crt. 

Cadru didactic/didacti auxiliar Programul de formare Număr 

credite 

 Petruțiu Cristina – secretar șef Curs de formator  

 Cuciula Sorin – contabil șef Curs de formator  

 Cuciula Sorin – contabil șef Curs de achiziții publice  

 Cuciula Sorin – contabil șef Curs se controlor financiar  

 Zgîrdea Cosmin – profesor Curs de prelungire a licențelor 

de antrenor 

 

 Bota Adriana – profesor Curs de prelungire a licențelor 

de antrenor 

 

 Tomaniycska Daniela - profesor Curs de prelungire a licențelor 

de antrenor 
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 Disici Cornelia - profesor Curs de prelungire a licențelor 

de antrenor 

 

 

 

5. Personal didactic auxiliar - 10,50 posturi: 

 3 posturi – secretar 

 1,5 posturi – contabil 

 1 post – administrator 

 1 post – bibliotecar 

            2 posturi – pedagog 

            2 post – supraveghetor de noapte 

6. Personal nedidactic – 25 de posturi: 

1 post - casier 

1 post– magaziner 

             1 post - organizator competiţii 

7 posturi – îngrijitori 

  4 posturi – paznic 

  1 post -  spălătoreasă 

  4 posturi – bucătari 

  1 post - amenajator teren 

  4 posturi – muncitori 

  1 post – şofer microbus 

1 post - medic 

1 post - asistent medical 

7. Concursuri de ocupare a posturilor organizate în școală: 

 Concurs de ocupare a catedrei vacante de pregătire sportive prectică – fotbal 

 Concurs de ocupare a postului de șofer 

 Concurs de ocupare a postului de administrator patrimoniu 

 Concurs de ocupare a postului de bibliotecar 

 Concurs de ocupare a postului de contabil și contabil-șef 

 Concurs de ocupare a postului de bucătar 

 Concurs de ocupare a postului de paznic 

 

 

III. MANAGEMENT, RELAȚII DE COLABORARE, RELAȚII CU PUBLICUL, 

IMAGINE COMUNICARE 

 

1. Situația încadrării unității cu directori: 

ROSENBLUM CĂLIN, director, deciziza nr.608/20 din 21.12.2016 

ROMAN RAMONA, director-adjunct, decizia nr. 609/14 din 21.12.2016 

MIHAI ION, director-adjunct, decizia nr. 609/15 din 21.12.2016 

 

2. Comisii metodice: 

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la inceputul anului scolar s-a desfasurat in 

conformitate cu planurile manageriale proprii, astfel, s-au aplicat teste predictive la toate 



11 
 

disciplinele. Proiectarea unităților de învățare s-a făcut în general în concordanță cu 

programele școlare în vigoare. 

 

 

Limba și literatura română 

Conțiu Elena – responsabil comisie metodică 

Popa Corina 

Bota Simona 

Roman Ramona 

Istin Lia 

Țundrea Roxana 

Gaiță Haritina 

Peia  Cosmina 

Ghera Monica 

 

Limbi moderne 

Popăț Simina – responsabil comisie metodică 

Toma Alina 

Diaconu Alexandra 

Biro Renatte 

Erimescu Oana 

Muszilek Regina 

Iliescu Florin 

 

Matematică și TIC 

Șerban Călin – responsabil comisie metodică 

Truți Diana 

Murar Aurelia 

Dogaru Nevena 

Szabo Monica 

Paul Rodica 
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Științe 

Cristescu Ioan – responsabil comisie metodică 

Ciugudean Daniela 

Țepeluș Adina 

Băruță Mircea 

Posea Brebu Codruța 

Anghelescu Laura 

 

Om și societate 

Velcotă Viorica – responsabil comisie metodică 

Tudor Carmen 

Stana Elena  

Codat Sorin 

Dop Veronica 

Godean Xenia 

Ciugudean Daniela 

 

 

 

 

Arte și religie 

Peia Cosmina– responsabil comisie metodică 

Popovics Lucica 

Ilieș Lucica 

Chereji Ancuța 

Szekely Cristina 
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Învățători 

Simianțu Doina – responsabil comisie metodică 

Boitor Dorina 

Brancu Liliana 

Puicar Mariana 

Zaha Mădălina 

Humița Maria 

Ciotea Georgeta 

 

Fotbal 

Arba Claudiu – responsabil comisie metodică 

Cociu Marius 

Rosenblum Călin 

Șeitan Alexandru 

Filip Florin 

Vâlceanu Ovidiu 

Nastor Flavius 

Pop Raul 

Velcotă Pavel 

Badea Sorin 

Petcu Cristian 

 

 

Atletism 

Răsădean Mihaela – responsabil comisie metodică 

Șerban Simona 

Bocșa Cristina 

Niculiță Ion 

Gyulas Raimond 

 

Handbal  



14 
 

Zgîrdea Cosmin – responsabil comisie metodică 

Ionescu Oana 

Tomanyicska Daniela 

Disici Cornelia 

Bota Adriana 

Basaraba Ioan 

Gallovits Florica 

Horvath Atilla 

Jude Cornel 

 

Educație fizică, PST, box, pentatlon 

Antonievici Alina  – responsabil comisie 

Dumitru Monica 

Mihai Ion 

Arnăutu Gabriel 

Gallovits Gyula 

 

3. Documentele manageriale ale directorilor și ale responsabililor de comisii/compartimente 

Au fost întocmite următoarele documente de diagnoză și prognoză: 

 Raportul anual privind starea învățământului 

 Rapoartele anuale de activitate ale comisiilor 

 Organigrama 

 Revizuirea PDI 

 Planul managerial și planul operational (la nivelul directiunii, al comisiilor, nu și la 

nivelul compartimentelor) 

 Revizuirea ROI 

4. Comunicarea externă 

Reclamații:  

În anul scolar 2016 – 2017 au existat următoarele reclamații: 

  

Nr,crt. Reclamant Persoana 

reclamată 

Motivul Rezolvarea 

1. Toma  Ion - părinte Consiliul 

profesoral 

Nota la purtare Rezolvată pec ale 

amiabilă 

2. Stan Marius - elev Roman 

Ramona 

Erimescu 

Oana 

Evaluarea la 

limba franceză 

reevaluare 
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3. Belciu Mircea Petruțiu 

Cristina 

Drepturi salarii rezolvată 

 

Parteneriate: 

Tipul de 

instituţie 

Denumirea 

instituţiei 

Domeniul de 

colaborare 

Instituţii de învatamant 

universitar şi 

preuniversitar 

 Universitatea de 

Vest 

 Facultatea de 

Educație Fizică şi 

Sport 

 Facultatea de Fizică 

 Facultatea de științe 

Politice și 

Comunicare 

 Departamentul 

pentru Pregătirea 

Personalului 

Didactic 

 formarea  şi  perfectionare cadre didactice 

 promovare absolvenţilor de liceu 

 practica pedagogică a studenţilor 

 practică de antrenor 

 organizare și implementare de proiecte 

educaționale 

 Școlile cu clase 

primare şi 

gimnaziale din 

Timișoara (gen. 30, 

gen. 7, Vlad Țepeș, 

Ion Vidu) și judeţul 

Timiș (Ghiroda, 

Ciacova) 

 Liceul cu Program 

Sportiv „Szasz 

Adalbert” Târgu-

Mureș 

 Schimburi de experiență 

 Sctivități metodice 

 acţiuni de selecţie 

 organizarea unor competiţii 

 arbitraje 

 CSS nr. 1 

 CSS Bega 

 

 organizarea de acţiuni comune de 

anvergură zonală sau naţională 

 şcolarizarea unor elevi sportivi 

 

Structuri sportive de 

drept public şi 

 privat 

  

 federaţiile române 

de atletism, 

handbal, fotbal,  

 asociaţiile judeţene 

pe ramuri de sport 

 

 activităţi de formare, consfătuiri metodice 

 afilieri  

 participări la calendarul internaţional şi 

naţional oficial 

 promovare la loturile naţionale 

 organizare de competiţii locale, zonale, 

naţionale 
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 Clubul Sportiv 

Municipal 

Timișoara 

 ACS Poli Timișoara 

 ACS-ASU 

Politehnica 

Timișoara 

 F.C. Ripensia 

 F.C. Ghiroda 

 SCM Timișoara 

 CSM Timișoara 

 CS Universitatea 

Timișoara 

 promovarea sportivilor valoroşi la secţiile 

de seniori 

 protocoale de colaborare 

 duble legitimări 

Instituţii şi organisme 

locale 

 Consiliul Judeţean 

 Prefectura  

 Consiliul Local 

 Primăria 

 Direcţia Judeţeană 

de Tineret și Sport 

 ISJ Timiș 

 CCD Timiș 

 CJRAE 

 

 realizarea unor proiecte de promovare a 

sportului de performanţă (finantare) 

 organizarea unor competiţii de masă  

 dezvoltarea bazei materiale, întreţinere, 

reparaţii 

 perfecționarea cadrelor didactice 

Asociații și ONG-uri 

 Asociația pPrietenii 

Liceului Sportiv 

 Academia Olimpică 

 Penitenciarul 

Timișoara 

 Asociația Femeilor 

Creștin – Ortodoxe 

din Timișoara 

 organizarea de activităţi educative (anti-

drog, ecologizare, pentru sănătate etc.) 

 arganizare activități aniversare și acordare 

burse elevi 

 sprijin pentru elevii defavorizați 

 

Evenimente de promovare: 

Târgul liceelor 

Târgul ofertelor educaționale 

Săptămâna europeană a sportului 

Move week 

Simpozionul national „Educație prin și pentru sport” 

Apariții în presă și vizibilitatea pe internet 

 

5. Comunicarea internă: s-a realizat prin ședințe întâlniri periodice, evenimente de 

teambuilding (1 Decembrie la Valea Drăganulu, petrecere de Crăciun, petrecere de  

Martie). Informașiile au fost transmise prin email și afișate ăn cancelarie. Există o 

procedură de transmitere a informațiilor. Nu au existat reclamații din partea angajaților. 
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IV. ASPECTE CALITATIVE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

1. Curriculum, continuitate și calitate în programele de reformă:  

Pentru o bună implementare a curriculumului sșcolar am adus la cunoștința cadrelor didactice, 

elevilor, părintilor, legislația specifică educației (Metodologia de Bacalaureat, Metodologia de 

Evaluare Națională, Metodologia de mișcare a personalului didactic, de atestare profesionala, 

Metodologia de continuare a studiilor după finalizarea învățământului obligatoriu, Legea educație, 

ROFUIP, ROI, etc). Acest demers s-a desfășurat astfel: pentru cadrele didactice, în fiecare Consiliu 

Profesoral s-au prelucrat noutățile legislative, iar pentru elevi și părinți, în sedințele cu părinții sau 

la orele de dirigenție pe bază de tabel cu semnatură.  

În baza graficelor de monitorizare și control, s-au desfaşurat asistenţele la orele de curs și 

la activităţile comisiilor metodice si, în urma analizelor, s-au desprins urmatoarele concluzii în 

ceea ce privește procesul instructiv-educativ: 

PROIECTAREA – în general se respectă ritmul planificărilor, iar planificările anuale și 

semestriale sunt elaborate în conformitate cu cerintele actuale. Toate cadrele didactice evaluate au 

prezentat portofoliile personale. 

TEHNOLODIILE DIDACTICE - sunt adecvate și eficiente, utilizandu-se cu preponderență 

metodele interactive. Există încă un număr insufficient de cadre didactice care utilizează 

tehnologia modern sau desfășoară orele în laboratorul TIC. 

MODALITATILE DE EVALUARE sunt diverse: teste, fise de lucru, muncă individuală, referate, 

portofolii etc. 

OPŢIONALELE stabilite la nivelul unității, în urma consultării elevilor și părinților, reprezintă un 

punct de atractie pentru elevi, le satisfac acestora curiozitățile în domeniul respectiv, le deschid 

perspectiva unei abordări transdisciplinare. 

PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR s-a desfășurat la nivelul claselor a II-a, a IV-a, 

a VI-a, a VIII-a și a XII-a, în vederea susținerii evaluărilor și examenelor  naționale. Pregatirea 

suplimentară a  elevilor cu probleme de învățare este deficitară. 

 

2. Curriculum la decizia școlii:  

în vederea asigurării diversității curriculare și pentru a permite elevilor să aibă experiențe de 

invatare care să- i facă ușor adptabili unei societăți aflate mereu în schimbare, pentru anul școlar 

2016-2017 au fost propuse și avizate/aprobate următoarele opționale: 

 Limba modernă și sportul – clasele V – VIII 

 Lectura ca abilitate de viață – cl. XI C 

 Istoria religiilor – cl. XI D 

 Istoria artelor plastic – cl. XI A, XI B 

 Istoria comunismului în România – cl XII A, XII B 

 Uniunea europeană – state member – cl. XII C, XII D 

 

3. Activități metodice la nivelul unității de învățământ: 

 Activitatea metodică a catedrei de științe cu tema evaluarea, sem.I 

 Activitarea metodică /oraș a catedrei învățătorilor cu tema transdisciplinaritatea 

 Simpozionul national „Educație prin sport și pentru sport” 
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4. Situația statistică a promovabilității la sfârșitul semestrului și la sfârșitul anului 

școlar 

 Note sub 7,00 

la purtare 

Corigenți Neîncheiați Repetenți 

Semestrul I 16 99 7  

Semestrul II 10 34 8  

Anual  12 3 5 

 

 

 

 

 

 

5. Situația absențelor: total absențe 63136, din care 20144 nemotivate 

6. Elevi aflați în risc de abandon: 

Învăţământul secundar inferior sau gimnazial (clasele V-VIII) 

 

Clasele 

Nr. total elevi cu  

risc de abandon 

şcolar1 în anul 

şcolar 2016-2017 

Nr. elevi 

înscriși, pe 

clase, în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

risc de 

abandon 

şcolar2  
în anul 

şcolar 

2017-

2018 

Nr. total 

elevi cu 

abandon 

şcolar 

declarat 

în anul 

şcolar 

2017 – 

2018 

conform 

art. 25, 

alin. 2 din 

Legea nr 

1 

Educaţiei 

Naţionale3 

CAUZE 

     

Risc de abandon școlar 

(consultaţi Anexa 1) Abandon 

şcolar 

2016-2017 
2017-

2018 
Clasa a V – 

a 
0 28 0 0 - -  

Clasa a VI – 

a 
2 50 2 0 Absente absente  

Clasa a VII 

– a 
8 60 2 0 Absente absente  
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Clasele 

Nr. total elevi cu  

risc de abandon 

şcolar1 în anul 

şcolar 2016-2017 

Nr. elevi 

înscriși, pe 

clase, în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

risc de 

abandon 

şcolar2  

în anul 

şcolar 

2017-

2018 

Nr. total 

elevi cu 

abandon 

şcolar 

declarat 

în anul 

şcolar 

2017 – 

2018 

conform 

art. 25, 

alin. 2 din 

Legea nr 

1 

Educaţiei 

Naţionale3 

CAUZE 

     

Risc de abandon școlar 

(consultaţi Anexa 1) Abandon 

şcolar 

2016-2017 
2017-

2018 
Clasa a VIII 

– a 
10 63 8 0 Absente absente  

TOTAL 20 201 12 0 - -  

 

Învăţământul secundar superior: primii 2 ani de liceu (clasele IX-X) 

Clasele 

Nr. total elevi 

cu  risc de 

abandon 

şcolar4 în anul 

şcolar 2016-

2017 

Nr. elevi 

înscriși, pe 

clase, în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

risc de 

abandon 

şcolar5  în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

abandon 

şcolar 

declarat în 

anul şcolar 

2017 – 

2018 

conform 

art. 25, alin. 

2 din Legea 

nr 1 

Educaţiei 

Naţionale6 

CAUZE 

Risc de abandon școlar 

(consultaţi Anexa 1) 

Abandon 

şcolar 

2016-2017 
2017-

2018 

Clasa a 

IX-a 
23 102 8 0 absente absente  
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Clasele 

Nr. total elevi 

cu  risc de 

abandon 

şcolar4 în anul 

şcolar 2016-

2017 

Nr. elevi 

înscriși, pe 

clase, în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

risc de 

abandon 

şcolar5  în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

abandon 

şcolar 

declarat în 

anul şcolar 

2017 – 

2018 

conform 

art. 25, alin. 

2 din Legea 

nr 1 

Educaţiei 

Naţionale6 

CAUZE 

Risc de abandon școlar 

(consultaţi Anexa 1) 

Abandon 

şcolar 

2016-2017 
2017-

2018 

Clasa a 

X-a 
40 96 16 0 absente absente  

TOTAL 63 198 24 0    

 

Învăţământul secundar superior: ultimii 2 ani de liceu (clasele XI – XII/XIII) 

 

Clasele 

Nr. total elevi 

cu  risc de 

abandon 

şcolar7 în anul 

şcolar 2016-

2017 

Nr. elevi 

înscriși, pe 

clase, în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total 

elevi cu 

risc de 

abandon 

şcolar8  în 

anul şcolar 

2017-2018 

Nr. total elevi 

cu 

abandon 

şcolar 

declarat în 

anul şcolar 

2017 – 2018  

CAUZE 

Risc de abandon școlar 

(consultaţi Anexa 1) 

Abandon 

şcolar 

2016-

2017 
2017-2018  

Clasa a 

XI-a 
15 125 34 0 absente absente  

Clasa a 

XII-a 
11 100 12 0 absente absente  

Clasa a 

XIII-a 
0 0 0 0    

TOTAL 26 225 46 0    

 

 

 

Identificarea factorilor de risc pentru elevii declaraţi cu risc de abandon şcolar 
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NUME ŞI 

PRENUME 

ELEV 

FACTORI DE RISC LEGAŢI 

DE ELEV 

FACTORI 

DE RISC 

LEGAŢI 

DE 

FAMILIE 

FACTORI DE RISC LEGAŢI 

DE COMUNITATE 
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ri
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Brânză  Andreea X          
 

Farcaş Mario       X    
 

Balmoş  Fabian X          
 

Rus Ionuţ X          
 

Stroie Alex X          
 

Chelu  Ciprian X          
 

Baderca Marius X          
 

Brădoiu  Antonio X          
 

Cionca Alex  X         
 

Firu Dalila  X         
 

Nicolic  Giovani       X     

Berariu Darius X           

Radu  

Lăcrămioara 

X           

Rundo  Georgel X           

Tarzan Sergiu X     X      

Banea Alex X           

Sztankovics  

Denis 

X           

Moisescu 

Georgian 

X           

Chereşi Ramona X           

Levai Alina X   X        

Filip Denys X           

Gabor  Andrei X           

Ţărţău Cătălin X           

Popeţ Robert X           

Bălan Nicolai X           

Firidrich  Herbert X   X        

Nicolescu Mihai X           
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Programe de recuperare a celor aflați în risc de abandon: 

 „Departe de casă, aproape de școală” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borka  Ştefan X           

Branga Florin X           

Feti Andrei X           

Gavrilă Sergiu X           

Pop  Andrei X           

Rafan  Răzvan X           

Rus Andrei X           

Stănilă  Andrei X           

Ştefănescu 

Flavius 

X           

Ştirbu  Ştefan X           

Zeicu  Petru X           

Chiba  Anamaria X           

Csizmadia  

Andreea 

X           

Hotca  David X           

Munteanu Andrei X           

Buju  Diego X           

Ciucurescu  Petru X           

Cuturean Antonio X           

Demenescu Alex X           

Doroiman Denis X           

Horvath  Robert X           

Măriuţă  Raul X           

Ureche  Sebastian X           

Vasile  Robert X           

Călin Bogdan X   X        

Ernest  Zolt X           

Floarea Marius X   X        
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7. Rezultatele elevilor la Evaluarea națională și la Bacalaureat:  

Rezultate bacalaureat 
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Rezultate la concursuri și olimpiade școlare: 

Olimpiada de PST – etapa națională – locul II și mențiune (Buda Ionuț și Durac Bogdan) 

Olimpiada de limba engleză – etapa județeană – locul I (Petcu Anamaria) 

Olimpiada de comunicare – etapa județeană – locul I 
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         Concursul Internațional de Informatică și Gândire computațională BEBRAS, calificare la 

etapa națională (Drăgoi  Darius). 

Campionatul national de junior - fotbal, locul II, prof. Petcu Cristian 

Olimpiada națională a sportului scolar, liceu – fotbal, locul I, prof. Filip Florin 

Olimpiada națională a sportului scolar, gimnaziu – fotbal, locul I, prof. Petcu Cristian 

Campionatul Național de triatlon, locu I, STAN  LILLA  ALIZ 

Campionatul Național de biatlon, locu II, STAN  LILLA  ALIZ  

Campionatul național de juniori -box, locul III, NICOLAESCU MIHAI – ANDREI 

Cupa României, juniori – box, locul II, III, IENCI CLAUDIU GHEORGHE 

                                                                     NICOLAESCU MIHAI – ANDREI 

Cupa României, seniori – box, locul V, VOICU ADRIAN 

Cupa României, tineret – box, locul II, SECRIERU ANDREI – MIHAI 

 

 

 

8. Sancțiuni aplicate elevilor: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Sancțiunea Nota la 

purtare 

 

 Berariu Darius VIII  B Mustrare verbală 8,00 

 Grecu Valentin VIII  B Mustrare verbală 8,00 

 Muntoi Rareș VIII  B Mustrare verbală 8,00 

 Prodanciuc Marian VIII  B Mustrare verbală 8,00 

 Firu Dalila VIII C Mutare disciplinară în VIII A 8,00 

 Farcaș Mario VII A Mustrare scrisă 8,00 

 Podină Cristian XII B Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Sîrbu Cosmin XII B Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Chereji Ramona IX B Mustrare scrisă 8,00 

 Chișereu Cosmina XI A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Ipate Florin XI A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Laslo Claudiu XI A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Petre Iustinian XI A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Levai Adrian XI A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Țenche Adelin XI A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Muțiu Daniel XI D exmatriculare  

 Rus Ioan XI D Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Ursu Alin XI D exmatriculare  

 Grigoraș Cosmin XII A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Hotca Darius XII A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Neamțu Darius XII A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Saizu Cosmin XII A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Iacob Bogdan XII A Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Adam George XII D Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Hărșan Raluca XII D Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Rus Lăcrămioara XII D Preaviz de exmatriculare 8,00 
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 Stan Vasile XII D Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Stoica Sebastian XII D Preaviz de exmatriculare 8,00 

 Copoeru Deian VII C Mustrare verbală 9,00 

 

 

V. SITUAȚIA BAZEI MATERIALE 

a. Starea fizică a clădirilor: toate clădirile unității de învățământ sunt în stare bună și au 

avizele necesare funcționării. 

b. Situația juridică a clădirilor: nu sunt înregistrate în CF. 

c. Măsuri de îmbunătățire a infrastructurii: construcții școlare (vestiare balon, punct de 

control poartă, împrejmuire teren fotbal, placare gresie coridoare), investiții (achiziția 

unui autoturism, materiale promoționale, sistem de supraveghere video integrat) și 

reparații (sala de sport, săli de clasă, birou secretariat, mobilier școlar și pentru internat), 

în valoare de 222446 lei. 

d. Situația bazei sportive: spațiu insuficient pentru desfășurarea activității sportive 

 

 1 sală handbal 

 1 sală baschet 

 1 sală forță/box 

 1 terne sintetic 

 1 terne acoperit 

 1 teren fotbal omologat 

 Saună 

 Bazin de recuperare 

 Vestiare 

e. Situația mobilierului școlar: scaune degradate în mai multe săli 

f. Situația dotării cu mijloace de învățământ, auxiliare curriculare 

g. Situația dotării cu calculatoare: 73 de calculatoare și 5 laptopuri 

h. Situația manualelor 

 

VI. RELAȚII INTERNAȚIONALE, PROGRAME DE COOPERARE 

INTERNAȚIONALĂ  

Au fost depuse formularele de aplicație pentru 3 proiecte europene care își încep derularea 

din anul școlar 2017 – 2018: 

 Professionalising Sports Instructor Career Within European Context 

 Words look good on me 

 Tranziție/Carieră Duală în Sport 

și pentru proiectul ROSE. 

Competiții internaționale 
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VII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

1. Activități extrașcolare 

Concursuri și olimpiade organizate ăn școală: 

 Olimpiada de biologie – etapa pe școală 

 Olimpiada de limba engleză – etapa pe școală 

 Olimpiada de geografie – etapa pe școală 

 Olimpiada de limba și literatura română – etapa județeană 

 Concursul de cultură generală „ 1 Decembrie” 

 Concursul Internațional de Informatică și Gândire computațională BEBRAS 

 

 

Activități extrașcolare: 

Nr.crt. Denumirea activității Clasa Responsabil 

1. Tradiții la români V A Ciugudean Daniela 

Popăț Simina 

2. Be Active V A Antyonievici Alina 

Ciugudean Daniela 

Vîlceanu Ovidiu 

3. Be Active XI D Antonievici Alina 

Mihai Ion 

4. Be Active XI C Niculiță Ion 

5. Who cares about envirovment? VII  B Diaconu Alexandra 

6. World s Largest Lesson VII B Diaconu Alexandra 

7. Expoziție „Colț de Rai” IV Peia Cosmina 

8. Târgul de Crăciun Toți 

elevii 

Peia Cosmina 

Țepeluș Adina 

9. Ziua Sfântului Andrei V A Peia Cosmina 

10. Ziua Limbilor Europene IX C Țepeluș Adina 

11. Balul Bobocilor IX Țepeluș Adina 

Ilieș Lucica 

Murar Aurelia 

Brindescu Tiberiu 

Godean Xenia 

Nastor Flavius 

Tomaniycska Daniela 

12. Excursie Crivaia IX C  

13. Ziua națională IX C  

14. 100 de ani de teorie a relativității IX C  

15. Iarna ți nașterea Domnului VIII B, 

VIII C 

Peia Cosmina 
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16. Hour of code V A, 

 V B 

Șerban Călin 

Ciotea Georgeta 

17. Sunet și mișcare IX B 

X B 

X E 

Ilieș Lucica 

Gaiță haritina 

Truți Diana 

Todea Mara 

18. Educație pentru sănătate – sport, nutriție, prevenire IX C Țepeluș Adina 

19. Adolescent, caut vocație IX C Țepeluș Adina 

20. Vizită la expoziția de carte bisericească veche IX C Țepeluș Adina 

21. Târgul de Paști Toți 

elevii 

Peia Cosmina 

22. Vizită la centrul de copii al Fundației Râul vieții 

din Cornești 

V - 

VIII 

Peia Cosmina 

23. Vizită la Penitenciar IX A Anghelescu Laura 

24. Vizită la Târgul facultăților IX A Anghelescu Laura 

25. Ziua Eroilor Neamului VII C Peia Cosmina 

26. Târgul Liceelor VII C Peia Cosmina 

27. Vizită la stația de salvare I B Ciotea Georgeta 

28. Să cunoaștem meseriile părinților I B Ciotea Georgeta 

29. Ziua mediului I _ IV Învățătoarele 

30. Vizită la fabrica de pâine de la Utvin I B, CP Ciotea Georgeta 

Zaha Mădălina 

31. Vizită la UVT – orientarea carierei XII D Murar Aurelia 

 

 

2. Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun  
 

Domeniul de acrtivitate 
Număr 

activităţi 
Număr 

elevi 

Număr 

cadre 

didactice 

cultural 21   

tehnic  6   

artistic  6   

ştiinţific 6   

sportiv  17   

cetăţenie democratică şi responsabilitate socială 3   

educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos 8   

educaţie ecologică şi protecţie a mediului 2   

domeniul abilităţi de viaţă 4   

consiliere şi orientare  6   

alte domenii nespecificate anterior (specificaţi 

domeniul) 

-   
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Parteneri implicaţi  

 

Nr. 

crt. 
Numele instituţiei Număr activităţi 

1 Universitatea de Vest Timisoara 3 

2. Biblioteca Universităţii de Vest 3 

3 Biblioteca Politehnicii 1 

4. Penitenciarul Timişoara 4 

5. Centrul de copii Corneşti 1 

6. ISU Banat (Pompieri) 2 

7.  Muzeul satului Timişoara 4 

8. Muzeul de artă 3 

9  Grădina Zoologică 1 

10. Memorialul Revoluţiei 1 

11. Facultatea de Chimie 2 

12. Cabinet stomatologic 2 

 

3. Ședințe cu părinții: s-au desfășurat două ședințe cu comitetul reprezentativ al părinților și 

cel puțin câte o ședință/semestru cu comitetele claselor. 

4. Lectorate cu părinții: s-au ținut lectorate cu părnții la clasa V A, diriginte Ciugudean 

Daniela, pe teme de educație, având ca invitați un medic, un preot și un psiholog. 

 

VIII. FINANȚARE  

Investiții și dotări : 

masă ședință – 1 buc. 

scaun directorial – 1 buc 

            catedră școală – 1 buc. 

bancă școlaă – 15 buc. 

scaun școală – 30 buc. 

scaune ședință – 6 buc. 

scaun ergonomic – 2 buc. 

echipament sportiv 

scaun cadru metalic – 15 buc 
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dulap vestiar – 3 buc. 

dulap uși sticlă – 2 buc. 

masă calculator – 1 buc. 

aparat foto – 1 buc. 

microsistem audio – 1 buc 

grătar pe gaz – 1 buc. 

geantă aparat foto – 1 buc. 

motor electric – 1 buc. 

unitate ceptrală PC – 1 buc. 

fotocelule – 1 buc. 

lampă semnalizare – 1 buc. 

cremaliere – 1 buc. 

monitor LCD – 1 buc. 

kit tastatură – 2 buc. 

desktop PC – 2 buc. 

hard discuri – 25 buc. 

procesoare – 25 buc. 

imprimantă – 1 buc. 

Climă – 1 buc 

 

Venituri și închirierei: 10820 

-taxe și alte venituri: 413041 

-contribuția elevilor la internat și cantină: 565242 

-donații și sponsorizări: 27557 

Obiecte de inventar: 46272 lei 

Reparații curente:405144 lei 

Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional: 133119 lei 

Burse: total 74925 lei 

 

 

 

Director, 

Prof. Rosenblum Călin 


