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ARGUMENT - CONTINUITATE, DAR ŞI SCHIMBARE 
  

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2022 - 2026 s-a realizat plecând de 

la o radiografie complexă și realistă asupra mediului extern în care activează unitatea de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern şi prin consultarea părților interesate, 

ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale. 

Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, deoarece concentrează 

atenția asupra finalităților educaționale, și asigură coerența strategiei pe termen lung a unității.  

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare și a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" și a "oportunităţilor" 

oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice asumate izvorăsc din 

realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi 

calificare reclamate de societate. 

În contextul ofertei educaţionale, Liceul cu Program Sportiv este o unitate liceală 

reprezentativă, din filiera vocațională, cu profil sportiv, conform rezultatelor obţinute de-a 

lungul anilorși a clasamentelor realizate la nivel național. 

            Profilul unității noastre conduce spre achiziţionarea de informaţii din domeniile 

fundamentale ale cunoaşterii cu scopul de a forma la elevi un orizont cultural valoros și divers, 

care să le faciliteze adaptarea și integrarea în societatea contemporană marcată de competiţie, de 

continuă prefacere şi aliniere la cerinţele UE. Oferta noastră educațională asigură dobândirea 

competenţelor necesare pentru susţinerea examenului de bacalaureat şi continuarea studiilor în 

învăţământul superior, cu deschidere spre domenii socio-economice de viitor, dar și dezvoltarea 

capacităţii de adaptare și orientare în societate, precum şi dezvoltarea abilităţilor de 

interrelaţionare cu alte culturi și civilizaţii. 

Unitatea noastră urmăreşte şi obiectivul de a crea un cadru deschis spre calitate și competiţie, 

spre valorile democraţiei și ale civilizaţiei umane. Unitatea funcţionează ca un centru 

coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări 

educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a unității, al 

personalului, al elevilor, aceștia alcătuind comunitatea educațională. De aici permanenţa actului 

educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată 

schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea şi capacitatea de adaptare a tinerilor la 

cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. 

 S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Proiectul de 

Dezvoltare Instituţională 2022-2026 să răspundă nevoilor liceului şi să reflecte modificările 

legislative, cerințele societății actuale și valorile europene.  

 

Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţilor PDI: 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al unității reprezintă expresia concretă a echilibrului 

dintre reglementări şi iniţiative. 
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Acesta: 

 Asigură o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale 

managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii 

comunitare). 

 Oferă colectivului unității posibilitatea participării la schimbare. 

 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a activităţii liceului. 

 Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii. 

 Asigură dezvoltarea personală şi profesională. 

 Întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unității, implicând în educaţie mai 

mulţi factori (familie, comunitate, instituţii educaţionale etc.) şi stimulează 

dezvoltarea imaginii unității în întregul ei. 

 Între aspectele pe care ne propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai 

importante: obiective și strategii clare, mediul de învatare, dezvoltarea resursei umane, procesele 

de bază. 

 Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin 

disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al unității, un demers ordonat al 

activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate 

corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor la 

învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria aspectelor 

pe care ne propunem să le dezvoltăm. 

Dezvoltarea reursei umane semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive 

personalului unității și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. 

Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare al liceului reprezintă 

crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor apărute și a 

unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care învață 

continuu. Prin învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent abilitățile pentru 

atingerea scopurilor organizației noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, in acelasi timp, să 

ne dezvoltam, într-un mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și adesea imprevizibil. 

 Prin Proiectul de dezvoltare al unității ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm 

procesele de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de 

învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, 

asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea 

financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc. 

 În acest sens, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de 

adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune unitatea în 

prezent și, pe care estimează ca le poate procura în viitor. În același timp, apreciem că proiectul 

este și oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat situației. La momentul potrivit, 

în sensul că urmează vechiului proiect de dezvoltare și se bazează pe realizările acestuia. 
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FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE PROIECTULUI 

ANTERIOR 
 

 Raportându-ne la contextul managerial actual al unității, este dificil să realizăm o 

radiografie completă și complexă referitor la realizarea țintelor startegice propuse în precedentul 

proiect de dezvoltare instituțională, dar sperăm să reușim să stabilim liniile directoare al noului 

proiect, în mod corect.  

  

Ținte strategice din vechiul PDI sunt: 

 

1.  ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 

2.  CREŞTEREA EFICIENȚEI  EXERCITĂRII FUNCȚIILOR MANAGERIALE 

ȘI ORIENTAREA ACESTORA SPRE OBȚINEREA DE  REZULTATE 

 

3.  DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ PRIN PROMOVAREA 

PARTENERIATULUI EXTERN ȘI INTERN  

 

4. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE PENTRU SUSȚINEREA UNUI 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE  
 

Ca urmare a analizei realizate la nivelul Liceului cu Program Sportiv Banatul s-au 

formulat următoarele recomandări cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea activității unității: 

 Crearea și menținerea unui ethos școlar optim pentru asigurarea unui învățământ de 

calitate; 

 Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale 

sistematice; 

 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv – 

educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe; 

 Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării 

competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor 

educaţionale; 

 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare și sportive ale elevilor prin aplicarea sistemului de 

evaluare periodică; 

 Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi participarea la 

olimpiade, concursuri, competiţii sportive; 

 Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la elevii cu cerinţe educaţionale speciale; 

 Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale; 

 Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor 

direcţi şi de optimizare a procesului instructiv – educativ; 

 Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar 

şi nedidactic, utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii unității; 

http://www.lpsbanatul.ro/
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 Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar 

şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă; 

 Optimizarea bazei materiale adecvate cerinţelor de implementare a unui învăţământ 

modern şi cerinţelor de îmbunătăţire a calităţii; 

 Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor; 

 Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional; 

 Promovarea imaginii unității în comunitatea locală şi județeană; 

 Încurajarea şi susţinerea performanței în sport prin organizarea de turnee și valorizarea 

rezultatelor deosebite obținute; 

 Asigurarea consultanței și sprijinirea conducerii unității de învățământ în vederea 

dezvoltării de parteneriate active cu autoritățile și comunitatea locală; 

 Asigurarea la nivelul unității de învățământ a infrastructurii sportive și a echipamentelor 

necesare; 

 Evaluarea instituţională internă anuală cu scopul identificării gradului de conformitate cu 

standardele de acreditare reglementate: 

 Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli în corelaţie cu obiectivele strategice ale 

unității. 

 

CONTEXT LEGISLATIV 

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I. 

 

 

 Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu completarile și modificarile ulterioare; 

 Ordinul nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar, cu completarile și modificarile ulterioare; 

 Ordinul nr. 4224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii 

programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile; 

 Ordinul nr.  4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului; 

 Ordinului nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodolgiei de organizare a programului Școala 

dupa școlă; 

 Ordinul nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologia de evaluare anuala a 

personalului didactic și didactic auxiliar; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

http://www.lpsbanatul.ro/
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 Ordinul nr. 4050/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și 

control și al personalului de cercetare din învățământul de stat; 

 Ordinul nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 OUG 75/2005 privind asigurarea calitatii în educație, aprobată prin Legea 87/2006, cu 

modificarile și completările ulterioare ulterioare; 

 Hotărârea nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare 

provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în 

vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de 

educație, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniversitar; 

 Hotărârea nr.1251/13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 

de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor / elevilor / 

tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ integrat; 

 Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în Romania, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 Ordinul nr.  nr. 5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de 

studiu din învățământul preuniversitar. 
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CAPITOLUL I: DATE GENERALE DE PREZENTARE A LICEULUI 

I.1 Prezentare generală 

 

Titulatura oficială a unității: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 

Adresa: Strada F.C. RIPENSIA, NR. 29, jud. TIMIȘ 

Tipul unității: VOCAȚIONAL SPORTIV 

Telefon/fax: 0256/489153 

E-mail: licsportbanatul@yahoo.com 

Web site: lpsbanatul.ro 

Limba de predare: română 

 

I.2. Scurt istoric  

 

Liceul cu Program Sportiv „Banatul” are o vechime de aproape 75 de ani (a fost inființat 

în 1948), timp în care aici s-au format numeroase generaţii , din care s-au remarcat personalităţi 

sportive bine cunoscute pe plan naţional şi internaţional, campioni olimpici şi mondiali, precum 

şi tehnicieni de marcă în domeniul sportiv. 

Majoritatea absolvenţilor au urmat instituţii de învăţământ superior cu profil sportiv, 

integrându-se foarte bine în activităţile specifice de mare performanţă. 

 În 1948 a fost înfiinţată Şcoala Medie Tehnică de cultură Fizică, care stă la originea 

liceului nostru. Pe măsura trecerii timpului, odată cu îmbogăţirea şi diversificarea activităţii, 

titulatura instituţiei a reflectat aceste schimbări calitative. Între anii 1948 – 1957, şcoala a avut 

numai clase de liceu, apoi din 1958 a funcţionat cu clasele V-XII, având secţiile de handbal, 

atletism şi gimnastică. Din anul 1973 au fost introduse clasele primare, precum şi o nouă secţie – 

fotbal. Numele actual al şcolii, Liceul cu Program Sportiv ,,Banatul”, datează din 1990. 

 Cei 48 400 mp – suprafaţa din patrimoniul propriu pe care sunt amplasate cele patru 

clădiri şi terenurile de sport, au o aşezare în cadrul oraşului, deosebit de favorabilă desfăşurării 

activităţilor sportive, fiind în vecinătatea Stadionului Municipal ,,Dan Păltinişan”, a complexului 

sportiv ,,Olimpia” , a complexului sportiv Politehnica 2 şi a altor numeroase baze sportive şi de 

agrement; accesul spre liceu este asigurat de un număr mare de mijloace de transport în comun. 
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I.3. Oferta educațională  

 

Liceul cu Program Sportiv Banatul vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și de 

calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-

un climat de siguranță fizică și psihică. 

Liceul cu Program Sportiv Banatul își propune pentru anul școlar 2022-2023: 

- să imprime viziunea şi misiunea unității tuturor factorilor interesaţi; 

- să stabilească împreună cu personalul unității obiective şi să articuleze aceste obiective 

cu claritate, responsabilitate, convingere; 

- să facă cunoscute în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi 

extracurriculare de la nivelul fiecărei clase; 

- să încurajeze munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare; 

- să stimuleze practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă; 

- să promoveze profesionalizarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

- să promoveze un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere; 

- să cultive participarea părinţilor şi comunităţii la viaţa liceului, dar şi deschiderea 

serviciilor unității către comunitate; 

- să promoveze utilizarea eficientă a resurselor unității. 

Liceul cu Program Sportiv Banatul oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa 

fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. Trăind într-o comunitate 

multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să preţuiască valorile unanim 

acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi educă astfel încăt să 

poată lua decizii în privinţa propriului destin. 

Oferta educațională a Liceul cu Program Sportiv Banatul este definită în funcție de: 

- opțiunile elevilor și ale părinților; 

- resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare; 

- interesele comunității locale. 
 

Clasa a IX-a 2022 - 2023 

Ramuri sportive Nr. locuri Media ultimului 

admis 

Observații 

Atletism   6 9,02  

Handbal masculin 12 7,26  

Handbal feminin 12 6,81  

Fotbal  32 6,71  

Alte ramuri 24 8,69 Clasa mozaic 

 

Pentru anul şcolar 2022 – 2023, conform  planului de şcolarizare aprobat, oferta de 

şcolarizare este: 

 clasa pregătitoare: 22 de elevi 

 clasa I: 22 de elevi 

http://www.lpsbanatul.ro/
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 clasa a II-a: 32 de elevi 

 clasa a III-a: 24 de elevi 

 clasa a IV-a: 24 de elevi 

 clasa a V-a:46 de elevi 

 clasa a VI-a: 50 de elevi 

 clasa a VII-a: 56 de elevi 

 clasa a VIII-a: 56 de elevi 

 clasa a IX-a: 96 de elevi 

 clasa a X-a: 96 de elevi  

 clasa a XI-a: 122 de elevi 

 clasa a XII-a 123 de elevi 

Oferta curriculară a Liceului cu Program Sportiv Banatul urmărește ca și în anul școlar 

2022 – 2023 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a 

răspunde nevoilor și intereselor elevilor și părinților prin: 

- Accesarea  unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate; 

- Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ-formativ; 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene și competiții sportive; 

- Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

Relații de colaborare 

      Parteneriatele sunt active. Liceul cu Program Sportiv Banatul a dezvoltat și continuă să 

dezvolte relaţii reale și autentice de parteneriat cu toate instituţiile și unităţile administraţiei 

locale şi centrale:   

1. Prefectura Județului Timiș 

2. Consiliul Județean Timiș 

3. Inspectoratul Şcolar Județean Timiș 

4. Primăria Municipiului Timișoara 

5. Secția de Poliție nr. 2 Timișoara 

6. Parohia Spitalul Județean 

7. Facultatea de Educație Fizică și Sport 

8. Clubul Sportiv Universitatea de Vest Timișoara 

9. Clubul Sportiv Universitatea Politehnica Timișoara 

10. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara 

11. Club Sportiv Școlar nr. 1 

12. Club Sportiv Școlar Bega 

13. Direcția Județeană de Sport Timiș 

http://www.lpsbanatul.ro/
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14. Clubul Sportiv Municipal 

15. Asociația Județeană de Atletism 

16. Asociația Județeană de Handbal 

17. Asociația Județeană de Fotbal 

18. Asociația Județeană de Box 

19. Penitenciarul Timișoara 

20. Federația Română de Atletism 

21. Federația Română de Fotbal 

22. Federația Română de Handbal 

23. Federația Română de Box 

24. Academia Olimpică, filiala Timiș 

Liceul cu program Sportiv Banatul cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat prin: 

 organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor unității pentru a promova apartenenţa, 

incluziunea şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă; 

 respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii 

din unitate: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor); 

 spaţii şcolare și baze sportive corespunzătoare, dotate cu echipamente şi materiale care 

sprijină învăţarea; 

 accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor unității pentru toţi elevii şi 

profesorii; 

 asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, 

înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori; 

 percepţia pozitivă a profesorilor şi a elevilor asupra mediului şcolar. 

 

RESURSE UMANE 

Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care: 

- dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară; 

- manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele unității; 

- cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul unității şi comunităţii; 

 

Personal didactic de predare:  
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RESURSE MATERIALE 

Şcoala este construită din 4 corpuri de cladire și cuprinde:  

- 20 de săli de clasă dotate cu mobilier modern, nou sau recondiționat, 10 săli cu laptop, cameră 

web și videoproiector, 19 săli cu table magnetice, 5 săli cu tablesmart  

- 1 laborator de fizică-chimie cu laptop și videoproiector 

- 3 laboratoare informatică cu 75 unități de calculator și server, dintre care 50 sunt recent 

achiziționate  

- 1 laborator de biologie cu laptop și videoproiector 

- bibliotecă școlară  

- 3 săli de sport + vestiare (box/forță, baschet, handbal)  

- cabinet medical  

- cabinet de consiliere psihopedagogică  

- cancelarie  

- clădire internat – parter plus 2 nivele, cu 10 camere/nivel și 2 săli de meditații; 

- cantină, cu 150 de locuri și bucătărie dotată 

- teren sintetic fotbal 

- teren iarbă fotbal (omologat) 

- teren tartan, acoperit cu balon + vestiare 

- pistă atletism 

 

 

I.4. Cultura organizațională 

Ideea de bază în optica unității noastre este convingerea că fiecare elev poate învăţa. 

 Este responsabilitatea noastră, ca dascăli, să asigurăm condiţiile în care fiecare elev să 

dea măsura potenţialului său maxim. Noi considerăm că toţi elevii sunt unici şi au nevoi şi stiluri 

de învăţare proprii, au dreptul la un mediu de învăţare sigur şi adecvat normelor europene, 

trebuie să aibă propria responsabilitate în procesul de învăţare.  

Prin programul managerial ne-am propus:  

- dezvoltarea accesului la programe internaţionale; 

http://www.lpsbanatul.ro/
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- consolidarea vizibilității semnelor distinctive și a valorilor asumate;  

- promovarea imaginii liceului.  

Cultura organizaţională a unităţii influenţează comportamentul indivizilor şi grupurilor 

din cadrul organizaţiei şi are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieţii organizaţionale.  

Liceul cu Program Sportiv   promovează fair-playul ca mod de viaţă şi se adaptează la 

nivelul de dezvoltare al societăţii actuale. Unitatea s-a remarcat prin calitatea actului educativ, 

reprezentată prin rezultatele obţinute la evaluarea naţională, olimpiadele şi concursurile şcolare. 

 Regulamentul intern a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin 

respectarea normelor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind activitatea 

elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. În ceea ce 

priveşte climatul organizaţional, putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism şi receptivitate la schimbări, relaţiile dintre cadrele didactice fiind cordiale. Directorul 

liceului colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii 

cu privire la reducerea disfuncţionalităţilor semnalate în activitatea liceului, încercând să creeze 

un climat afectiv, bazat pe armonie, echilibru, transparenţă, responsabilitate şi corectitudine. 

Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice. Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, 

proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managerul poate să-şi 

propună, să menţină sau să schimbe cultura organizaţională.  

Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul „educaţia pentru fiecare” cu 

componentele: învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de învăţare, integrare, abordare 

transdisciplinară, relativ dificil de acceptat de profesionişti cantonaţi în predarea unei singure 

discipline.  

Reconstrucţia culturii organizaţionale actuale se poate face doar prin antrenarea masivă a 

cadrelor didactice în activităţi comune de proiect. Sub raport managerial am aplicat în practică o 

conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori, cum ar fi: încrederea în om, în capacităţile 

sale creative şi de autocontrol.  

Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educaţional şi totodată au 

încredere în organizaţie. Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori 

dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de elevi, ataşament 

faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare. Printr-un management participativ s-a reuşit 

stimularea comunicării între cadrele didactice, între cadrele didactice şi elevi ca şi între 

personalul didactic şi nedidactic şi conducere, încât fiecare membru al colectivităţii să fie un 

participant activ şi responsabil la viaţa unității de învățământ. Există spirit de cooperare, de 

emulaţie; climatul din unitate îţi dă un sentiment de siguranţă, de echilibru. Sunt însă şi cazuri de 

elitism profesional, individualism, rutină, conservatorism şi automulțumire. Relaţia de colaborare 

cu sindicatul: foarte bună. 
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Elemente de cultură organizaţională  

PARTEA VIZIBILĂ  

a)   Simboluri: sigla liceului și culorile aalb și albastru 

b) Ritualurile şi ceremoniile: Săptămâna Mobilității, Săptămâna Europeană a Sportului, 

Săptămâna Olimpică, Simpozionul Fair-play în sport și în viață, proiectul educațional „Diferiți, 

egali și împreună”, Târgul de Crăciun, Târgul de Paști,  1 Decembrie, Ziua Limbii Române, Ziua 

Internațională a Poeziei 

 c) Personalități: prof. Constantin Tică, director al cărui nume îl poartă sala de sport 

    

d) Motto: „Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătățire a felului său de a fi”,       

Pierre de Coubertin 

PARTEA INVIZIBILĂ  

a) Cunoașterea, respectarea și aplicarea consecventă și unitară a tuturor regulamentelor; 

b) Credința în valorile olimpismului; 

 

OBIECTIVELE ȘI PRIORITĂŢILE REGIONALE ŞI LOCALE   

 

Strategia Ministerului Educației are ca priorități ale politicii educaționale: 

descentralizarea, calitatea, atingerea standardelor europene, accesibilitatea la educație, învățarea 

permanentă, diversitatea culturală și dezvoltarea resurselor umane.   

Pornind de la acestea, Liceul cu program Sportiv își propune să contribuie la realizarea 

obiectivelor regionale și locale, care vizeză, în principal, formarea unor sportivi de excepție, 

care să promoveze în eșaloanele superioare și să contribuie la creșterea performanței sportive la 

nivel local și regional și liceului nostru pe primele locuri în ierarhia liceelor sportive din țară și a 

cluburilor sportive de copii și juniori.

http://www.lpsbanatul.ro/
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CAPITOLUL II: DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
Planul de Dezvoltare Instituțională al Liceului cu program Sportiv Banatul este un 

document care valorifică analiza contextului socio-economic și analiza nevoilor reale de 

formare profesională, precum și prioritățile educaționale și profesionale la nivel național, 

regional și local.  

ANALIZA DIAGNOSTICĂ  

Punctul de pornire a proiectului de dezvoltare instituţională al liceului îl reprezintă 

analiza mediului: intern (cultura organizaţională, resursele curriculare, materiale, financiare şi 

umane, oferta educaţională actuală) și extern (identificarea şi descrierea comunităţii și a 

grupurilor de interes, analiza nevoii și a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri, comunitate). 

Analiza presupune trei faze:  

 Diagnoza (cunoaşterea)  

 Cognoza (recunoaşterea)  

 Prognoza (oferta)  

 

 

II.1 Informații de tip cantitativ 

 

Analiza informaţiilor de tip cantitativ se referă atât la unitatea şcolară, cât și la comunitate:  

 Numarul elevilor din liceu; 

 Dacă acest număr este în creştere sau în descreştere;  

 Vârsta elevilor; 

 Rata abandonului şcolar; 

 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de învăţământ;  

 Spaţiul şcolar şi starea clădirii; 

 Niveluri de dotare cu resurse educaţionale –manuale, material didactic, echipamente;  

 Numarul angajaţilor din unitate; 

 Dacă posturile sunt sau nu ocupate;  

 Rata mişcarii personalului (câţi dintre profesorii din anul curent vor pleca anul următor la 

o altă unitate şcolară); 

 Facilitarea accesului elevilor la baza materiala a liceului, daca baza materială de care 

dispune liceul este suficientă și corespunde nevoilor actuale ale elevilor; 

 Dacă ocupanţii posturilor au nivelul de calificare cerut; 

Analiza datelor cantitative orientează elaborarea strategiei, proiectelor şi a planurilor de 

dezvoltare pe baza diferitelor probleme identificate (de exemplu: numărul mic de elevi sau 

excesul de elevi, rata mare a abandonului şcolar, procentul mic de reuşită la examene, dotarea 

materială precară, încadrarea deficitară cu personal didactic, etc.)  
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2018-2019 

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL TOTAL 

132 179 427 738 

 

 
 

2019-2020 

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL TOTAL 

132 179 452 763 
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2020=2021 

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL TOTAL 

108 201 426 735 

2021-2022 

PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL TOTAL 

128 198 448 774 
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POPULAŢIA ŞCOLARĂ 2022- 2023 

  

Nr. 

crt.  

 Nivel  Număr clase  Total elevi  

1. Primar  pregătitoare 1 19 

2. Clasa I 1 21 

3. Clasa a II-a 2 30 

4. Clasa a III-a 1 23 

5. Clasa a IV-a 1 22 

6. Gimnazial  Clasele a V-a  2 35 

7. Clasa a VI-a  2 45 

8. Clasele a VII-a  2 56 

9. Clasele a VIII-a  2 56 

10. Liceal  Clasele a IX-a  4 95 

11. Clasele a X-a  4 90 

12. Clasele a XI-a  4 121 

13. Clasele a XII-a  4 119 

  

POPULAŢIA ŞCOLARĂ 2023- 2024 

 

Nr. 

crt.  

 Nivel  Număr clase  Total elevi  

1. Primar  Pregătitoare 2 44 

2. Clasa I 1 22 

3. Clasa a II-a 1 22 

4. Clasa a III-a 2 44 

5. Clasa a IV-a 1 25 

6. Gimnazial  Clasele a V-a  2 52 

7. Clasa a VI-a  2 52 

8. Clasele a VII-a  2 52 

9. Clasele a VIII-a  2 56 

10. Liceal  Clasele a IX-a  4 96 

11. Clasele a X-a  4 96 

12. Clasele a XI-a  4 96 

13. Clasele a XII-a  4 122 
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Liceul cu Program Sportiv Banatul are în anul şcolar 2022-2023 următoarea echipă 

managerială:    

 3 posturi de conducere – director,  2 directori adjuncți 

 

An şcolar 2022-2023  

NORME DIDACTICE    

Posturi Didactice Auxiliare    

Administrator financiar – șef contabil 1 

Contabil 1 

Secretar şef    1 

Secretar   2 

Bibliotecar   1 

Administrator patrimoniu    1 

Informatician  0,5 

Pedagog școlar 2 

Nedidactic    

Îngrijitor   

Șofer   0,5 

Refernt sportiv  1 

Paznici    4 

  

În anul școlar 2022-2023 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică 

calificată, formată din 74 de cadre didactice. 
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Distribuţia după statut a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic angajat Total 

Titulari ai unității 66 

Detaşaţi din alte unităţi 0 

Suplinitori calificaţi 8 

Suplinitori necalificaţi - 

Personal didactic asociat/pensionari  

TOTAL 74 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

 

 

 

2018 - 2019 

dr. I II def. deb. necal.

2019 - 2020 

dr. I II def. deb. necal.
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Rezultate evaluare naţională  
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An 

școlar 

Nr. 

absolvenți 

Nr. 

înscriși 

la EN 

Nr. elevi 

cu medii 

sub 5.00 

Nr. elevi 

cu medii 

între 5 si 

6.99 

Nr. elevi 

cu medii 

peste 

7.00 

% 

promovaț

i 

2021-

2022 
44 44 15 26 3 65,90% 

 
 

Rezultate finale Bacalaureat  
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 Elevi promovați Procent 

Iulie 2022 74 61,6% 

August-sept. 2022 13 10,88% 

Total 87 72,5% 
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FRECVENŢA 

Frecvenţa în cadrul unității noastre este bună, majoritatea elevilor frecventând cu regularitate cursurile. Este limpede că și în 

unitatea noastră şcolară sunt elevi care au absenţe de la cursuri, existând preocupări constante pentru diminuarea acestui fenomen. 

Situaţia privind numărul absenţelor în ultimii 4 ani şcolari este următoarea: 

 

 

 Se constată o scădere constantă a numărului de absenţe realizate de elevi. 

Câţiva elevi cu serioase probleme de sănătate au totalizat un număr important de absenţe. Numărul absenţelor nu ne onorează 

însă datorită faptului că în liceul nostru învaţă și se formează o parte din elita viitoare a judeţului și a ţării.  
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Preocuparea noastră, în ceea ce priveşte frecvenţa elevilor din liceu este reală pentru că, în concepţia noastră, în absenteismul 

nejustificat îşi au originea cele mai nefaste consecinţe pentru tineretul şcolar: manifestări de violenţă verbală și fizică, anturaje 

nepotrivite, consumul de alcool, tutun şi substanţe interzise, rezultate negative la învăţătură și disciplină etc. 

 

 

NOTE LA PURTARE 2021 - 2022  

Nivel  
  

Note între 10-7 Note sub 7 

PRIMAR - - 

GIMNAZIAL 194 7 

LICEAL 448 4 

http://www.lpsbanatul.ro/


  

 

 

 

32 

Ministerul Educației  

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMIȘOARA 
Str. F.C. Ripensia nr 29, cod poștal:300584; cod fiscal: 4605528 

Tel./fax +40-(0)0256-489153 

Website: www.lpsbanatul.ro: e-mail:licsportbanatul@yahoo.com 

 

RESURSELE MATERIALE ȘI CONDIȚIILE DE ÎNVĂȚARE   

 

Dotările de care dispune unitatea noastră: 

Şcoala este construită din 4 corpuri de cladire și cuprinde:  

- 20 de săli de clasă dotate cu mobilier modern, nou sau recondiționat, 10 săli cu laptop, cameră 

web și videoproiector, 19 săli cu table magnetice, 5 săli cu tablesmart  

- 1 laborator de fizică-chimie cu laptop și videoproiector 

- 3 laboratoare informatică cu 75 unități de calculator și server, dintre care 50 sunt recent 

achiziționate  

- 1 laborator de biologie cu laptop și videoproiector 

- bibliotecă școlară  

- 3 săli de sport + vestiare (box/forță, baschet, handbal)  

- cabinet medical  

- cabinet de consiliere psihopedagogică  

- cancelarie  

- clădire internat – parter plus 2 nivele, cu 10 camere/nivel și 2 săli de meditații; 

- cantină, cu 150 de locuri și bucătărie dotată 

- teren sintetic fotbal 

- teren iarbă fotbal (omologat) 

- teren tartan, acoperit cu balon + vestiare 

- pistă atletism 

 

  Resurse informaţionale  

 Fond carte 9207 volume în 2021, 9209 volume în 2022 

 Colecţia de periodice  

 Tribuna învăţământului 

 Monitorul Oficial 

 Internet  

   Resurse financiare  

Surse de finanţare: 

 bugetul local  

 bugetul de stat 

 venituri proprii 

 mici sponsorizări- donaţii 
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II.2 Informații de tip calitativ 

 

Analiza informaţiilor de tip calitativ este o metodă care o completează pe cea menţionată mai 

sus și serveşte aceloraşi scopuri.  

Analiza datelor calitative orientează elaborarea strategiei, proiectelor şi planurilor de 

dezvoltare, pe baza diferitelor probleme identificate (de exemplu: atmosferă inadecvată, conflictele 

existente, implicarea redusă a părinţilor, veniturile reduse ale familiilor elevilor, circulaţia 

deficitară a informaţiei, lipsa de experienţă sau de pregătire a cadrelor didactice și a directorilor 

etc.). 

Ambianţa în unitatea şcolară: cultura predominantă este de tip colaborativ, atmosfera este 

deschisă, nu există conflicte majore, dacă apar anumite conflicte ele sunt rezolvate în mod obiectiv. 

 Relaţiile dintre director – personal/elevi - părinţi, profesori – profesori/elevi-părinţi se 

bazează pe comunicare, colaborare, respect reciproc. 

 Mediul social de provenienţă al elevilor: în urma efectuarii analizei mediului social de 

provenienţă a elevilor, s-au constatat urmatoarele: 

 - majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social normal, cu posibilități financiare medii 

spre mici; nivelul de instruire a părinților este preponderent mediu; peste 50% din elevi provin din 

medii defavorizate (mediul rural, familii monoparentale, unul/ambii părinți plecați în străinătate) 

 Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere 

profesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate, a rezultatelor obţinute. 

Managementul unităţii şcolare: se desfăşoară pe baza planului managerial, în colaborare cu 

membrii Consiliului de Administraţie şi a Consiliului profesoral, comisii cu caracter permanent sau 

temporar. 

 Relaţii cu comunitatea: 

 Implicarea părinţilor în activităţile manageriale este bună, având o bună relaţionare cu 

Comitetul Reprezentativ al părinţilor.   

 Există şi părinţi care manifestă nemulțumuri sau dezinteres faţă de şcoală şi educaţia 

elevilor, ceea ce se reflectă în comportamentul elevilor, în atitudinea lor faţă de şcoală.  

8400

8600

8800

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

10600

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Buget 

http://www.lpsbanatul.ro/


  

 

 

 

34 

Ministerul Educației  

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMIȘOARA 
Str. F.C. Ripensia nr 29, cod poștal:300584; cod fiscal: 4605528 

Tel./fax +40-(0)0256-489153 

Website: www.lpsbanatul.ro: e-mail:licsportbanatul@yahoo.com 

 

Colaborarea cu autorităţile locale este bună, apreciem programele acestora şi participăm la 

realizarea acestora.  

Analiza complexă a comunităţii, vizează:  

 Identificarea componentelor comunitare și evoluţia lor în timp:  

- dimensiuni fizice – școala nu are circumscripție, iar zona în care este situată favorizează 

activitățile sportive. Există parteneriate cu bazele sportive din vecinătate. 

- probleme sociale – rata de șomaj din comunitate nu este semnificativă; nu există probleme 

specifice de sănătate.  

- situaţia economică locală –viaţa economică a comunității este în plină dezvoltare etc.  

 Explorarea nevoilor şi a problemelor comunităţii – comunitatea are nevoie de o ofertă 

diversificată în ceea ce privește activitatea sportivă. Există multe companii multinaționale 

care sprijină financiar angajații pentru a-și înscrie copiii la activități extrașcolare sau 

extracurriculare, precum programul „Școală după școală”  

 Relaţia dintre instituţiile educaţionale şi comunitate:  

- şcoala satisface nevoile comunitare, în măsura în care poate oferi un program și o ofertă 

educațională atractive;  

- resurse educaţionale ce pot fi identificate în comunitate: vecinătatea cu cele mai importante 

baze sportive din oraș, părinți ce pot deveni resurse educaționale prin profesiile lor sau prin 

exemplele de bună practică din alte domenii etc.  

 

Cunoaşterea grupurilor de interes 

Cele mai importante grupuri de intere sunt: părinţii elevilor, corpul profesoral, administraţia 

învăţământului, administraţia locală, agenţii economici, biserica, alte organizaţii și instituţii de 

interes local și naţional.  

Ca urmare, cunoaşterea celor mai importante grupruri de interes, a cerinţelor lor concrete 

privind educaţia şi formarea, precum şi a relaţiilor lor cu unitatea şcolară este un instrument foarte 

util în mâinile directorului în procesul de dezvoltare instituţională.  

 

CAPITOLUL III: DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 

ANALIZA P.E.S.T.E. 

 

Contextul politic:  

În rândul factorilor politici se încadrează extinderea formelor de cooperare internaţională şi 

posibilitatea accesării fondurilor europene. Un alt aspect este faptul că la nivel local, județean şi 

național elevii au oportunitatea e a aparticipa la competiții sportive și concursuri școlare, iar în ceea 

ce priveşte profesorii din cadrul Liceului cu Program Sportiv Banatul aceştia participă la cursuri 

organizate de CCD sau Ministerul Educației acest lucru fiind în legătură directă cu deciziile din 

mediul extern politic. 

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei în învăţământul preuniversitar, este construită în 

jurul următoarelor obiective majore: 

 acces egal şi sporit la educaţie; 

 calitate ridicată a educaţiei și pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României; 

 considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung; 

http://www.lpsbanatul.ro/


  

 

 

 

35 

Ministerul Educației  

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMIȘOARA 
Str. F.C. Ripensia nr 29, cod poștal:300584; cod fiscal: 4605528 

Tel./fax +40-(0)0256-489153 

Website: www.lpsbanatul.ro: e-mail:licsportbanatul@yahoo.com 

 

 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 

 compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani; 

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente. 

În acest context se impun cu precădere următoarele direcţii de acţiune: 

 Generalizarea învăţării cu ajutorul tehnologiilor digitalizate; 

 Susţinerea tinerilor capabili de performanţă și celor aparținând grupurilor/categoriilor 

vulnerabile; 

 Generalizarea programului "Școală după şcoală"; 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică; 

 Eliminarea violenţelor din unitate și din jurul ei; 

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, 

cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.); 

 Creşterea performanţeișcolare și sportive în cadrul Liceului cu program Sportiv Banatul; 

 Constituirea unei echipe de evaluare internă privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Transparența deciziilor Consiliului de Administraţie; 

 Asigurarea politicilor de echitate socială; 

 Asigurarea  deprinderilor  și  competenţelor  care  să  permită  dezvoltarea  personală,  

intelectuală  și profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Asigurarea competitivităţii la nivel european și internaţional; 

 Stimularea creativităţii și inovării prin educaţie; 

 Creşterea vizibilităţii naţionale a liceului prin rezultatele obţinute în educaţie. 

Contextul politic intern şi internaţional din domeniul educaţiei sunt favorabile dezvoltării 

unității, pe liniile ei deja tradiţionale (tehnologii informaţionale şi comunicaţie, limbi moderne, 

parteneriate interne și externe).   

Contextul economic:  

• Liceul cu Program Sportiv Banatul înregistrează venituri extrabugetare din proiecte 

extraşcolare, sponsorizări;  

• Resursele extrabugetare nu acoperă nevoile financiare ale unităţii şcolare, asigurând 

deocamdată doar minimul necesar pentru funcţionarea unităţii de învăţământ. 

• Finanţarea nu ţine cont de performanţele și specificul unităţii de învaţământ;  

• Absolvenții Liceului cu Program Sportiv „Banatul” întâmpină dificultăți în integrarea pe 

piața muncii din cauza lipsei dobândirii unei specializări. 

• Accesul spre învățământul universitar este, de asemena, limitat, majoritatea optând pentru 

continuarea studiilor la Facultatea de Educație Fizică și Sport.  

• Zona în care este situată școala are un potențial economic crescut, cu preponderență în 

domeniul comercial. Cu toate acestea, agenții economici nu sunt suficient de sensibili la 

nevoile financiare ale şcolii și din cauza lipsei unei legislaţii motivaţionale pentru agentul 

economic astfel încât sponsorizările pentru şcoală să fie mai facile. . 

• Migrația părinților spre locuri de muncă în străinătate reprezintă o ameninţare atât la nivel 

local cât şi naţional a creşterii actelor de delincvenţă şi părăsirea timpurie a sistemului de 

învăţământ. 

• Situația economică a familiilor:  

http://www.lpsbanatul.ro/
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2018-2019 

nivel 

scăzut 

plasament monoparental ambii părinți 

plecați 

27 3 118 15 

 

   

2019-2020 

nivel 

scăzut 

plasament monoparental ambii părinți 

plecați 

20 2 125 15 

 

 

2020-2021 

nivel 

scăzut 

plasament monoparental ambii părinți 

plecați 

18 2 147 113 

 

 

2021-2022 

nivel 

scăzut 

plasament monoparental ambii părinți 

plecați 

12 1 117 102 

 

Contextul social:  

Din punct de vedere social trebuie analizaţi atât factori demografici, cât și psihologici și se 

impune corelarea scăderii demografice cu oferta educațională, dar și cu necesarul de resurse umane. 

Astfel scăderea numărului de elevi implică raţionalizarea reţelei şcolare și o politică de resurse 

umane de natură restrictivă. Un aspect negativ din punct de vedere social este implicarea scăzută a 

părinţilor în mediul educaţional. 
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Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de 

problematica educaţiei. Există astfel, elevi proveniţi din medii sociale instabile, sărace sau 

dezorganizate, ce îşi pot pierde în timp motivaţia pentru învăţătură. O problemă la fel de gravă este 

generată de statutul social al cadrelor didactice coroborat cu atitudiniile condescendente ale unor 

părinţi ce consideră că profesorii pot fi traşi la răspundere oricând și pentru orice, critica acestora 

făcându-se chiar în faţa elevilor. Un asemenea comportament atrage neîncrederea elevului în 

profesor, preocuparea de a rezolva eventualele probleme la învăţătură traducându-se în contestarea 

şi chiar dorinţa înlocuirii profesorului de la catedră, în loc să-şi îndrepte atenţia asupra eforturilor pe 

care le poate depune în vederea ameliorarii performanţelor scolare.  

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii populaţiei din 

comunitate care acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină 

ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la finalizarea învăţământului gimnazial să fie pentru 

continuarea studiilor la specializările profilurilor teoretice. Pe de altă parte, din chestionarele 

aplicate de diverse instituţii de profil, se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel 

foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România, lipsa de 

cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind educaţia, cum 

ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc.  

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen  

lung asupra întregului sistem de învăţământ. Zona în care este situată unitatea şcolară este 

favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală, în general, putând sprijini eforturile liceului 

pentru educarea copiilor. Pe de altă parte, la ciclul primar, există riscul nerealizării planului de 

școlarizare din cauza lipsei circumscripției și a reticienței părinților de a-și înscrie copiii la o unitate 

de învățământ cu profil sportiv. Cererea are o formă ascendentă începând cu clasa a VII-a. 

Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel naţional și local, 

existând programe speciale pentru combaterea delicvenţei, etnobotanicelor, drogurilor, 

alcoolismului, sărăciei, şomajului, iar evoluţia ascendentă a economiei este un mijloc eficient de 

combatere și ameliorare a problemelor sociale. Poziţia diferitelor instituţii faţă de liceu se află pe o 

pantă ascendentă manifestată printr-un sprijin tot mai important pe care Poliţia, Jandarmeria şi 

Primăria îl acordă unității.  
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Comunitatea, în ansamblul ei, recunoaşte importanţa sportului și a şcolii în creşterea calităţii 

vieţii, atât la nivel individual, cât şi la nivel de societate în ansamblul ei.  

Contextul tehnologic:   

• Globalizarea;  

• Pătrunderea tehnologiei de ultima generatiei întâmpină dificultăți financiare;  

• Majoritatea familiilor din care provin elevii au un standard material ridicat, beneficiază de 

calculatoare personale conectate la internet sau alte dispozitive electronice, care pot fi 

”prietene” sau nu.  

Liceul este dotat cu 3 laboratoare de informatică, fiecare având 25 de calculatoare conectate 

în reţea și la Internet. 

Contextul ecologic:  

Şi în judeţul Timiş şi, în special, în Timişoara, există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea 

aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, 

dar mai ales a copiilor. În acest context, existența unui liceu cu program sportiv reprezintă o 

oportunitate și vine în sprijinul educației pentru un stil de viață sănătos.  Există un parteneriat, la 

nivelul liceului, cu Agenția Națională de Mediu în vederea derulării unor activități de protecție a 

mediului. Unitatea noastra participă anual la activități legate de reciclarea unor materiale, de 

economisirea unor resurse (energie electrica).  

http://www.lpsbanatul.ro/
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CAPITOLUL IV: ANALIZA SWOT 
 

CURRICULUM  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existenţa consilierului şcolar ca factor 

integrator al elevilor în societate; 

• Accesul la educaţie pentru toate 

categoriile sociale; 

• Generalizarea în unitatea scolara a 

instrumentelor  de asigurare a calităţii; 

• Încercarea de a trece la metode moderne 

de predare și de a realiza 

interdisciplinaritatea în procesul de 

invatare-predare-evaluare și reusita 

acestor metode pe masura trecerii anilor 

și a colaborarii dintre cadrele didactice 

• Integrarea resurselor TIC în desfăşurarea 

lecţiilor; 

• Ofertă educaţională atractivă prin 

activitățile extrașcolare și 

extracurriculare propuse; 

• Transfer de bune practici educaţionale 

în urma derulării de schimburi de 

experienţă prin proiecte, programe, 

parteneriate educationale cu participarea 

cadrelor didactice și elevilor. 

 

 Utilizarea preponderent a metodelor 

tradiţionale de instruire, educare şi 

evaluare; 

 Reticenţa unor cadre didactice faţă de 

utilizarea/aplicarea în demersul didactic 

a metodelor activ-participative de 

predare-învăţare, adecvarea formelor 

alternative de evaluare la nevoile 

elevului;  

 Neglijarea aspectului  formării de 

valori și  atitudini prin intermediul 

fiecărei ore de curs; 

 Inadecvarea stilului didactic la 

particularităţile clasei sau elevilor; 

 Dificultăți în selectarea unor resurse 

digitale de calitate; 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Descentralizare și autonomie 

instituţională;  

 Utilizarea TIC în procesul de instruire și 

educare, în vederea realizării unor lecţii 

centrate pe elev; 

 Diversificarea modalităţilor de lucru la 

clasa și utilizarea unor strategii de tipul: 

lucrul pe grupe, pe perechi, activităţi de 

proiect. Schimbul de experienţă, 

creşterea comunicării și colaborării între 

cadrele didactice, prin realizarea de 

întâlniri și activităţi didactice comune; 

  Posibilitatea utilizării în mod gratuit a 

 Insuficienta diversificare și adecvare a 

curricumului la cerinţele şi solicitările 

părinţilor şi elevilor poate scădea 

motivaţia acestora pentru învăţare, 

precum și interesul pentru şcoală; 

 Corelarea inadecvată a programelor 

şcolare în plan interdisciplinar; 

 Frecventele modificări în legislaţia 

şcolară.  

 Nesincronizarea legislației din educație 

cu regulamentele și normele din 

domeniul sportiv. 
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unor platforme educaționale online; 

  Existența politicilor educaționale care 

vizează prevenirea violenței în unitățile 

de învățământ preuniversitar și a 

abandonului școlar; 

 

 
RESURSE UMANE  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Buna colaborare în cadrul echipei 

manageriale cât şi cu colectivul de 

cadre didactice; 

• O bună tradiţie în cadrul  

învăţământului  sportiv;   

• Profesori metodişti și inspectori scolari 

(educație fizică și sport, biologie); 

• Rezultate remercabile în plan sportiv; 

• Stabilitatea personalului didactic (peste 

80% din profesori sunt titulari) 

 Rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice în ceea ce privește 

digitalizarea; 

 Volum imens de muncă: situaţii, 

raportări, analize etc.;  

 Existenţa unui număr mare de 

absenţe înregistrate la elevi; 

 Lipsa competențelor digitale a 

cadrelor didactice; 

 Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în participarea la programe 

educaţionale; 

 Insuficienta pregătire a cadrelor 

didactice pentru activitate cu elevii cu 

CES integrați în învățământul de masă 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Preocuparea personalului din 

învăţământ pentru diseminarea de bune 

practici specifice unității pentru 

publicarea de articole, participarea la 

simpozioane, sesiuni de comunicări și 

schimburi de experienţă; 

 Varietatea cursurilor de formare și 

perfecţionare;  

 Valorificarea resursei umane (elevii) în 

obţinerea performanţelor şcolare prin 

participarea la concursuri naţionale; 

 

 Scăderea populaţiei şcolare;  

 Lipsa mijloacelor relevante de 

motivare a cadrelor didactice;  

 Reducerea entuziasmului și scăderea 

interesului pentru profesia didactică, 

urmare a subfinanţării cronice;  

 Corelarea inadecvată a programelor 

şcolare în plan interdisciplinar. 
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Resursele financiare sunt folosite 

corespunzător, în acord cu politicile și 

obiectivele unității, cu interesele 

elevilor, respectându-se prevederile 

legale; 

• Utilizarea curentă în procesul de 

învăţământ a echipamentului sportiv, a  

aparaturii și materialelor pentru 

laboratoare, sala de sport;  

• Rețele cu computere, acces la internet 

prin cablu, televizoare, video, 

retroproiectoare, videoproiectare, sistem 

de supraveghere video a unității pentru 

asigurarea protecţiei elevilor; 

• Cabinete de Informatică, Limba și 

Comunicare, Biologie, Fizica, Chimie; 

• Utilizarea corespunzătoare și eficientă a 

resurselor financiare, în acord cu 

politicile şi obiectivele liceului, cu 

interesele elevilor, cu respectarea 

prevederilor legale. 

 

• Deprecierea  morală a manualelor 

şcolare, situaţie care conduce la costuri 

suplimentare privind utilizarea de 

auxiliare didactice; 

• Lipsa resurselor financiare; 

• Lipsa dotărilor moderne în ceea ce 

privește mobilierul din sălile de clasă și 

aparatura sportivă. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Oportunități de finanțare extrabugetară 

identificate de unitate prin contracte de 

sponsorizări, dotări și parteneriate; 

 Existența unor ONG-uri, firme private 

care finanțează proiecte educaționale; 

 Sprijinirea școlarizării elevilor și 

performanței în educație, prin acordarea 

de burse și alte facilități. 

 Nerealizarea îmbunătătirii bazei materiale 

care să permită realizarea tuturor opţiunilor 

elevilor; 

 Deteriorarea mobilierului în unele spaţii 

de învăţământ; 

RELAȚII COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

http://www.lpsbanatul.ro/
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 Transfer de bune practici educaţionale în 

urma derulării de schimburi de 

experienţă prin proiecte, programe, 

parteneriate educationale cu participarea 

cadrelor didactice și elevilor; 

 Creşterea numărului  de parteneriate  

educaţionale, de programe specifice și 

proiecte încheiate în unitatea scolara; 

 Colaborarea  eficientă cu partenerii 

sociali - sindicatele din învăţământul 

preuniversitar; 

 Colaborarea  cu instituţiile administraţiei 

publice locale şi teritoriale; 

 Existenţa paginii web a liceului; 

 Socializarea între profesori; personal 

didactic auxiliar, personal nedidactic; intra 

și interdepartamentală (prin realizarea 

unor proiecte educationale); 

 Percepţia comunităţii faţă de liceu. 

• Reticenţa unor părinţi faţă de consilierea 

psihopedagogică;  

• Slaba implicare a unor părinţi în 

activităţile unității, dezinteresul multora 

dintre ei faţă de anturajul și preocupările 

copiilor lor.  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Acordul de parteneriat pentru educaţie; 

 Implicarea părţilor în mod instituţionalizat 

prin Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, 

mediatorul şcolar; 

 1/3 din Consiliul de Administraţie format 

din reprezentanţi ai Consiliului Local; 

 Colaborarea cu ONG-uri pentru elaborarea 

de proiecte de mediu; 

 Oportunități de finanțare extrabugetară 

identificate de unitate prin contracte de 

sponsorizări, dotări și parteneriate. 

 Slabe iniţiative private sau de sprijin 

comunitar pentru dezvoltarea și 

susţinerea actului educaţional; 

 Influenta societatii asupra mediului din 

liceu; 

 Precaritatea mediului familial sub aspect 

socio-economic și cultural;  

 Interesul scăzut al părinților în cunoașterea 

și rezolvarea problemelor școlii; 

 Situaţia socio-economică precară a 

familiilor din care provin unii elevi, care 

conduce la întreruperea școlarizării. 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

 

• Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor;  

• Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul 

unităţii de învăţământ;  

• Organizarea activitatii în unitatea şcolară pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea 

anului şcolar 2022 - 2023  în cele mai bune conditii;  

http://www.lpsbanatul.ro/
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• Monitorizarea activităţii și intervenţia, pe baza diagnozei și a evaluării, pentru 

eficientizarea procesului educational; 

• Asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului national;  

• Încurajarea şi sprijinirea participarii la programele de (auto)formare continuă;  

• Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea;  

• Eficientizarea comunicării cu mass–media;  

• Crearea unui climat favorabil initiativei personale, care să stimuleze competitia, în sens 

pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune;  

• Implementarea sistemului de asigurare și îmbunăţătire a calităţii învăţământului, 

recomandat de ARACIP; 

• Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, 

gândire critică);  
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CAPITOLUL V: STRATEGIA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV 

BANATUL 
  

 

MOTTO: 

„Pentru fiecare persoană, sportul este un prilej de îmbunătățire a felului său de a fi” 

Pierre de Coubertin   

 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA UNITĂȚII 

 

VIZIUNEA „Viitorul se construiește cu oameni sănătoși, competitivi și performanți.” 

 

MISIUNEA LICEULUI:  

Liceul cu Program Sportiv Banatul promovează fair-playul și pregătește elevii pentru a 

deveni sportivi de performanță, buni cetățeni și buni profesioniști, oferind un mediu educational 

sigur, în care fiecare elev este sprijinit să își dezvolte aptitudinile sportive și competențele cheie, 

în funcție de motivație și de potențialul personal. Școala garantează accesul continuu și egal la 

educație, este deschisă dialogului cu comunitatea, și asigură tranziția spre mediul academic din 

România și din întreaga lume  

Liceul cu Program Sportiv Banatul își desfăşoară activitatea prin componentele 

organigramei, respectiv Consiliul de Administraţie, Consiliul profesoral, comisii, 

compartimentele și departamentele, în directă relaţie cu consiliul elevilor şi fiecare clasă de 

elevi, cu sprijinul metodologic şi de specialitate a Inspectoratului Scolar, C.C.D. în colaborare 

cu federațiile sportive de specialitate, Academia Olimpică, Direcția Județeană pentru tTneret și 

Sport, Comitetul de părinți pe liceu, diverse cluburi și asociații sportive, ONG-uri.  

Întreaga activitate din liceu urmărește aplicarea coerentă a strategiei naţionale în procesul 

educaţional, a programelor de dezvoltare elaborate. 

 

EVENIMENTE REPREZENTATIVE  

 Săptămâna Mobilității, 

 Săptămâna Europeană a Sportului,  

 Săptămâna Olimpică,  

 Simpozionul Fair-play în sport și în viață,  

 Proiectul educațional „Diferiți, egali și împreună”,  

 Târgul de Crăciun, Târgul de Paști,   

http://www.lpsbanatul.ro/
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 1 Decembrie,  

 Ziua Limbii Române,  

 Ziua Internațională a Poeziei 

 Activitati de voluntariat 

 

STRATEGIA LICEULUI  

 

Liceul cu Program Sportiv Banatul îşi propune un învățământ pentru viaţă în vederea 

măririi competitivității sistemului educaţional românesc.   

Obiectivul general al proiectului este, în primul rând, de a asigura elevilor o pregătire 

teoretică și practică de calitate, la un nivel cât mai apropiat de cel existent pe plan european, dar 

și de a răspunde unor cerinţe imediate.  

În acest sens, ne-am propus să folosim la maximum baza materială şi corpul profesoral 

pe care îl avem. Cultivarea unei gândiri logice și creative, dezvoltarea capacității de transfer de 

cunoștinţe şi abilităţi între discipline, stimularea interesului și dorinței de cunoaştere, 

dezvoltarea deprinderilor necesare muncii în echipă, dezvoltarea simţului practic, economic, etic 

şi estetic, identificarea propriului sistem de valori în vederea autoevaluării și autodescoperirii 

proprii sunt obiective urmărite pe întreaga durată a instruirii.   

Motivarea necesității și oportunității noului proiect are la bază studiul de fezabilitate 

rezultat din analiza politicilor locale, regionale şi naționale de dezvoltare, pe de o parte, iar pe de 

altă parte, rezultă din misiunea asumată.    

Pentru cunoașterea misiunii, se preconizează realizarea unor panouri cu vizualizarea 

acestora, organizarea întâlnirilor cu părinții, agenții economici, reprezentanții administrației 

locale sub îndrumarea profesorilor şi a diriginților, conform planurilor de acțiune.  Elaborarea 

viziunii, misiunii și a țintelor strategice corespunde nivelului liceal și gimnazial de formare 

profesională continuă, bazate pe cerințele din curriculum național, a ordinelor Ministerului 

Educației şi a legislației în vigoare.   

  

 MODUL DE COMUNICARE  

În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent – descendent) cât și 

pe orizontală. 

Se realizează între: 

 Directori – personal didactic şi nedidactic; 

 Directori – elevi (prin profesori și diriginţi sau direct); 

 Directori – părinţi (prin profesori și diriginţi sau direct). 

Directorul comunică mesajul oral sau scris. Uneori nu se întoarce decât parţial informaţia 

dinspre profesori, elevi și părinţi spre director, pentru confirmarea receptării mesajului. 

Receptorul nu oferă, deci, întodeauna,  managerului (emiţător) feed-back-ul necesar. 

Toate formele comunicării se derulează în mod formal, dar și informal. 

Comunicarea decurge în limitele normalului și al decenţei. 

http://www.lpsbanatul.ro/
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Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor 

claselor și ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (o dată pe an are loc întâlnirea părinţilor cu 

directorul, directorul adjunct; de mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor claselor). 

Comunicarea directorului Liceului cu Program Sportiv Banatul cu reprezentanţii 

comunităţii locale este optimă și se realizează în ambele sensuri. 

 

CALITATEA MANAGEMENTULUI ȘI STILUL DE CONDUCERE 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, echipa managerială a 

Liceului cu Program Sportiv Banatul,  se defineşte prin calităţi și abilităţi precum: gândire 

logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate 

în perceperea și judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit 

colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare și alte păreri decât cele proprii, 

comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o pondere 

considerabilă.  

Echipa managerială de la Liceul cu program Sportiv Banatul promovează un  stil de 

conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile: 

cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde 

de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai 

corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea 

acestora. 

Sunt folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul intern, Fişa postului, 

Organigrama, Fişa de asistenţă, Fişa de evaluare, Scala de evaluare, Planul managerial. 

 

  

  

http://www.lpsbanatul.ro/
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CAPITOLUL VI: ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE 
 

 

Pornind de la misiunea și viziunea unității, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte strategice, în 

vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Liceului cu Program Sportiv Banatul în perioada 2022-2026: 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1: ASIGURAREA CREȘTERII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU TOATE DOMENIILE ȘI TOȚI 

INDICATORII DIN STANDARDELE DE EVALUARE PERIODICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR. 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 2: PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR ŞI CREŞTEREA PERFORMANŢEI ELEVILOR PRIN REFORMA 

ŞI PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV. 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 3: DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA UNEI EDUCAȚII INCLUZIVE, PENTRU ATRAGEREA ȘI 

INTEGRAREA ÎN COMUNITATEA ȘCOLARĂ A TUTUROR CATEGORIILOR/GRUPURILOR VULNERABILE DE ELEVI. 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE ŞI A RESURSELOR FINANCIAR-MATERIALE NECESARE 

UNEI FUNCȚIONĂRI LA STANDARDE DE CALITATE A UNITĂȚII. 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 5: INTENSIFICAREA COLABORĂRII CU COMUNITATEA LOCALĂ, CU ORGANIZAŢIILE 

NONGUVERNAMENTALE, CU ASOCIAŢIILE CULTURALE ŞI SPORTIVE ŞI AGENŢII ECONOMICI, PRIN DESFĂȘURAREA 

DE ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE ÎN PARTENERIAT. 

 

 

Ținta 1: Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a 

unităților de învățământ preuniversitar 

Această țintă își propune ca acțiuni majore: 

http://www.lpsbanatul.ro/
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a. 

Reconsiderarea strategiei de dezvoltare instituțională, care trebuie să pornească de la nivelul managementului. Cele 5 funcţii ale 

managementului (Fayol) au nevoie de îmbunătăţire. 

 

PREVEDEREA, ca funcţie care estimează, intuieşte, descoperă tendinţele de evoluţie a variabilelor sistemului şi dirijează sistemul în sensul 

obţinerii de rezultate optime în contextul evoluţiei anticipate, trebuie îmbunătăţită prin: 

 stabilirea clară a priorităţilor pe termen scurt, mediu şi lung; 

 definirea clară a etapelor de dezvoltare; 

 elaborarea planurilor corespunzătoare dezvoltării; 

 alocarea adecvată a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale. 

PLANIFICAREA  
 trebuie organizată, clar definită şi riguros respectată; 

 obiectivele, strategia şi politicile trebuie comunicate fără ambiguităţi; 

 trebuie să presupună conştientizarea şi acceptarea schimbărilor. 

ORGANIZAREA 

Funcţia de organizare reprezintă componenta cea mai complexă a managementului. Aportul său se manifestă în ceea ce priveşte realizarea 

obiectivelor rezultate ca urmare a manifestării funcţiei de previziune. Mai mult, are menirea să indice “cum să facă” unitatea pentru a atinge 

obiectivele prestabilite. Această funcţie trebuie să: 

 delimiteze clar compartimetele şi relaţiile dintre acestea prin organigramă; 

 stabilească relaţiile dintre compartimente pentru a asigura unitatea de conducere şi cooperarea adecvată; 

 definească sistemul informaţional. 

COORDONAREA presupune mamagementul resursei umane, care trebuie îmbunătăţită în domeniile: 

 managementul carierei; 

 evaluare. 

CONTROLUL 

Funcţia de control-evaluare presupune un ansamblu de acţiuni prin care se urmăreşte în ce măsură rezultatele (performanţele) obţinute sunt 

identice cu nivelul lor prestabilit prin standarde. Mai mult, urmărirea sistematică a concordanţei dintre rezultate şi programări, din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ, anticiparea consecinţelor, care pot decurge în cazul nerealizării ei, permite să se ia măsurile cele mai potrivite, care 

să asigure funcţionalitatea, indiferent de natura influenţelor şi de locul unde se desfăşoară. 

Pe această componentă trebuie: 
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 să se 

implementeze Sistemul de Control Intern Managerial (OSGG 600 / 2018); 

 să se nominalizeze, pe compartimente, prin decizie, persoanele care să monitorizeze activităţile specifice; 

 să se elaboreze proceduri specifice de control; 

 să se asigure feedback-ul corespunzător constatărilor controlului; 

 să se creeze un climat care să încurajeze performanța şi calitatea; 

 să se promoveze și împărtășească bunele practici; 

 să se asigure creșterea calității actului educațional prin fundamentarea procesului decizional pe evidențe și pe valoare adaugată. 

 

b. Cresterea calității educației oferită de unitatea noastră prin: 

 elaborarea strategiei Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în concordanță cu PDI-ul; 

 elaborarea procedurilor de monitorizare și îmbunătățire continuă în spirala calității; 

 colaborare eficientă a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității cu conducerea liceului; 

 colaborare eficientă a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității cu comisia pentru curriculum; 

 identificarea punctelor slabe și a amenințărilor și transformarea lor în ținte strategice prin care să se îmbunătățească mereu planurile 

operaționale; 

 cresterea procentului de promovabilitate la Evaluare Națională și la Bacalaureat cu 50%; 

 implicarea efectivă a unui număr căt mai mare de cadre didactice în procesul de autoevaluare instituţională în vederea conștientizării 

rolului fiecărui individ în cadrul organizației și responsabilizării lor în implicarea decizională. 

 

Ținta 2: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ 

  

Reforma şi personalizarea curriculum-ului impune ca prioritate în perioada 2022-2026 armonizarea componentelor acestuia în vederea recuplării 

învăţământului la nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţă socială şi cultură. În contextul actual socio-economic şi politic 

misiunea liceului se identifică cu opţiunea pentru modernitate şi performanţă.  

 

Deschiderea continuă a societăţii româneşti spre valorile democratice internaţionale coroborate cu provocările globalizării economiei mondiale 

şi de integrarea în Uniunea Europeană creează numeroase oportunităţi in ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă şi abordarea (prin planul 

de şcolarizare) unor specializări profesionale specifice societăţii tehnologice şi informaţionale moderne. Componentele curriculum-ului trebuie 

să asigure practicarea unui învăţământ care să profileze caractere şi să asigure formarea tânărului apt să facă faţă schimbărilor rapide. 

http://www.lpsbanatul.ro/
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Proiectarea curriculară, pentru 

perioada 2022-2026 are în vedere 

următoarele obiective 

strategice: 

 asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi absolvenţii (promovarea examenelor naționale); 

 asigurarea tehnicilor de învăţare individuală necesare pe parcursul întregii vieţi; 

 realizarea de programe de studiu personalizate şi atractive pentru disciplinele opţionale oferite; 

 proiectarea disciplinelor opţionale pe parcursul unui an şcolar sau pe întreg ciclu de învăţământ după următoarea schemă principală de 

elaborare: 

o argument; 

o obiective de referinţă şi activităţi de învăţare; 

o listă de conţinuturi; 

o modalităţi de evaluare; 

 desfăşurarea procesului educativ în mod diferenţiat şi într-un mod atractiv; 

 asigurarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor; 

 corelaţia funcţională între discipline şi arii curriculare; 

 flexibilitatea evaluărilor (inițiale, pe parcurs şi sumative); 

 implicarea tuturor elevilor în activităţi extraşcolare, pentru dobândirea încrederii în sine şi în reuşita personală şi transpunerea acestora în 

procesul de învăţare;  

 predare şi asistenţă la ore cu echipe formate din profesori de specializări apropiate pentru dinamizarea activităţii şi asigurarea 

interdisciplinaritaţii; 

 educaţia în spiritul comunicării interculturale, educaţia informaţională, educaţia economică, educaţia antreprenorială, educaţia juridică, 

educaţia moral-civică, estetică şi cultivarea sensibilităţii. 

 

Ținta 3: Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor 

categoriilor/grupurilor vulnerabile de elevi 

Principiul egalității de șanse reprezintă conceptul de bază al școlii incluzive, prin aplicarea căruia, aceasta contribuie la anularea diferențelor de 

valorizare bazate pe criterii subiective, de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel școlar se realizează prin respectarea și valorizarea 

diferențelor socio-culturale existente în rândul elevilor și prin promovarea bogăției și a diversității experienței educative care rezultă din aceste 

diferențe. 

Școala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educație de calitate prin: 

• ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului; 

http://www.lpsbanatul.ro/
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• utilizarea unor metodologii de predare - învatare - evaluare centrate pe elev; 

• implicarea comunității în viața școlară; 

• formarea cadrelor didactice din perspectiva valorilor educației incluzive; 

• oferirea de servicii educaționale conform principiului ,,resursa urmează copilul"; 

• îmbunatățirea atitudinilor adulților și elevilor față de diversitatea culturală, umană și etnică dintr-o comunitate. 

În Liceul cu Program Sportiv Banatul din punctul de vedere al unei educații incluzive putem sintetiza: unitatea de învățământ are porțile 

deschise pentru toți cei interesați şi dezvoltă relaţiile cu comunitatea; în liceu şi în sălile de clasă sunt promovate, prin practici cotidiene, valori 

precum respectul, toleranţa, grija, atenţia faţă de celălalt, cooperarea, implicarea comună, co-responsabilitatea; se ține seama de nevoile şi 

interesele elevilor şi ale familiilor acestora. 

 

 

 

Ținta 4: Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiar-materiale necesare unei funcționări la standarde de calitate a unității 

 

Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiar-materiale este unul din scopurile strategice prioritare pentru perioada 2022-2026. Aceasta 

presupune utilizarea cu maxim de eficienţă a cadrului normativ şi legislativ în ce priveşte descentralizarea şi autonomia instituţională. 

Modernizarea infrastructurii existente se structurează pe trei direcţii principale şi are următoarele obiective strategice: 

a) Investiţii de capital 

Fondurile destinate cheltuielilor de capital în măsura în care acestea vor fi alocate vor fi dirijate către următoarele obiective de investiţii: 

 Modernizarea curţii şcolare şi a spaţiilor verzi (coşuri de curte, brazi, flori); 

 Repararea trotuarelor şi construirea unuia nou; 

 Reabilitarea termică a clădirii școlii și a sălii de sport 

 Reamenajerea pistei de atletism 

 Renovarea și dotarea cu mobilier a internatului 

 Construirea unui balon peste terenul de tartan 

 Asigurarea dotărilor necesare spaţiilor destinate activităţilor didactice, sportive şi în spaţiile administrative are următoarele priorităţi: 

 Creșterea fondului de carte al bibliotecii 

 Dotări cu mijloace de învăţământ, echipament şi aparatură sportivă; 

 Dotarea cu obiecte de inventar (table interactive, videoproiectoare). 

http://www.lpsbanatul.ro/
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b) Sporirea resurselor financiare 

Având în vedere situaţia economico-financiară la nivel macroeconomic este necesară dimensionarea finanţării asigurate de la bugetul de stat, de 

la bugetul local precum şi a veniturilor extrabugetare în raport cu cheltuielile reclamate de funcţionarea instituţiei pertru: 

 eliminarea gradului de incertitudine a obţinerii veniturilor şi a riscurilor asociate; 

 dimensionarea şi fundamentarea economicoasă, eficientă şi eficace a cheltuielilor; 

 fundamentarea necesarului pentru investiţii şi realizarea achiziţiilor publice la nivelul celei mai avantajoase oferte sub raportul 

calitate/preţ; 

 atragerea de finanţări externe (în principal de la Comunitatea Europeană) pe baza concursului de proiecte; 

 finanţări din partea agenţilor economici şi a comitetelor de părinţi/asociaţia de părinţi. 

Se vor identifica şi alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe bază de proiecte (studii de fezabilitate, analize economico-financiare 

pertinente) programe europene în funcţie de oportunităţile oferite de evoluţia mediului economic şi de facilităţile legislative. 

 

 

Ținta 5: Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, cu asociaţiile culturale şi sportive şi 

agenţii economici, prin desfășurarea de activități și proiecte în parteneriat 

 

Liceul cu Program Sportiv Banatul este o unitate care și-a creat în timp, prin întreg demersul managerial și educațional, o imagine 

pozitivă în comunitate prin elaborarea și derularea unor proiecte care implică o colaborare strânsă cu reprezentanți ai acesteia, crescând 

experiențele pozitive și exemplele de bună practică în materie de management educațional. Pe fondul unei riguroase și atente analize a nevoilor, 

unitatea noastră vizează personalizarea continuă a ofertei educaționale prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de interesele reale 

ale beneficiarilor educației. 

Obiectivul avut în vedere pentru atingerea acestei ținte - eficiență prin comunicare și informare, mediatizarea activităților derulate la 

nivelul liceului și dezvoltarea parteneriatelor. 

Parteneriatul dintre liceu și comunitate înseamnă recunoașterea importanței implicării, asociativității, partcipării active și responsabile a elevilor 

în mediul unității și al comunității. Parteneriatul facilitează crearea unui mediu stimulator, prin care procesul educațional se extinde și asupra 

comunității. 

Având posibilitatea de a identifica problemele comunitare, elevii devin mult mai atenți la ceea ce se petrece în jurul lor, mult mai 

responsabili în demersurile pe care le întreprind. În cadrul parterenariatelor, profesorii îș extind activitatea de la cea propriu-zis didactică, la cea 

de moderare și de facilitare a relației cu comunitatea. 

http://www.lpsbanatul.ro/


 

 

 

53 

 

Ministerul Educației  

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMIȘOARA 
Str. F.C. Ripensia nr 29, cod poștal:300584; cod fiscal: 4605528 

Tel./fax +40-(0)0256-489153 

Website: www.lpsbanatul.ro: e-mail:licsportbanatul@yahoo.com 

 

OPȚIUNI STRATEGICE 

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 

1. ASIGURAREA CREȘTERII 

CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU 

TOATE DOMENIILE ȘI TOȚI 

INDICATORII DIN STANDARDELE 

DE EVALUARE PERIODICĂ A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 

  1. Opţiunea curriculară: 

a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 

b. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate și a descriptorilor 

de performanţă 

c. Stimularea şi democratizarea vieţii şcolare, prin programe extracurriculare; 

d.Cresterea procentului de promovabilitate la Evaluare Națională și la Bacalaureat cu 50%. 

   2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:  

Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe nivele de 

şcolarizare, în vederea aplicării eficiente a acestora. 

   3. Opţiunea – resurse umane: 

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice  din unitate  în 

vederea  implementării  SCIM  și a tuturor procedurilor operaționale. 

    4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

 Colaborarea dintre Inspectoratul Scolar, Consiliul Naţional pentru Curriculum,       

A.R.A.C.I.P., Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. 

2. PREVENIREA EŞECULUI 

ŞCOLAR ŞI CREŞTEREA 

PERFORMANŢEI ELEVILOR PRIN 

REFORMA ŞI PERSONALIZAREA 

PROCESULUI INSTRUCTIV – 

EDUCATIV 

  1. Opţiunea curriculară: 

a. Derularea unor activităţi didactice de calitate, în perspectiva egalizării şanselor, a 

realizării educaţiei de bază pentru toţi și pentru fiecare a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

b. Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile individuale ale 

elevilor, cu cerințele pieții forței de muncă şi dezideratele comunităţii. 

c. Realizarea ofertei educaţionale a liceului; stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

Întocmirea programelor pentru disciplinele CDS. 

d. Eficientizarea activităţilor ce încurajează spiritul de echipă, cooperarea, înţelegerea, 

susţinerea reciprocă, exprimarea opiniilor, negocierea; 
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 e. Stimularea activităţilor ce încurajează apartenenţa la grupuri multiple. 

   2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

a. Continuarea atragerii unor importante resurse financiare, materiale pentru reabilitare, 

modernizare, dotare 

b. Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi materiale didactice şi 

mijloacele de învăţământ. 

   3. Opţiunea – resurse umane: 

a. Dezvoltarea competenţelor manageriale 

b. Formare în managementul calităţii; 

c. Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea 

lucrului diferenţiat 

    4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

Promovarea în comunitate a preocupărilor unității pentru personalizarea actului instructiv-

educativ în vederea prevenirii eşeului şcolar. 

3. DEZVOLTAREA ȘI 

PROMOVAREA UNEI EDUCAȚII 

INCLUZIVE, PENTRU 

ATRAGEREA ȘI INTEGRAREA ÎN 

COMUNITATEA ȘCOLARĂ A 

TUTUROR 

CATEGORIILOR/GRUPURILOR 

VULNERABILE DE ELEVI. 

 

1.   Opţiunea curriculară: 

a. Ameliorarea și flexibilizarea curriculum-ului; 

b. Utilizarea unor metodologii de predare - învățare - evaluare centrate pe elev; 

c. Creșterea gradului de corelare a tehnologiilor educaţionale, curriculumului, materialelor 

didactice etc. cu nivelul de dezvoltare a copilului şi nevoile de învăţare diferite; 

d. Programe de tip "A doua șansă” dedicate persoanelor care au abandonat școala sau nu au 

frecventat niciodată învățământul obligatoriu; 

e. Adaptarea mediului şcolar la necesităţile specifice ale elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale; 

f. Creșterea ratei de cuprindere în învăţământ a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale 

Asigurarea condiţiilor materiale necesare și reorganizarea modalităților suport pentru 

asistența psihopedagogică adecvată și accesibilă tuturor elevilor cu cerințe educaționale 

speciale. 
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3. Opţiunea – resurse umane: 

a. Analiza resurselor umane existente în unitate în vederea acordării suportului educațional 

elevilor cu CES; 

b. Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive; 

c. Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică, prin colaborarea cu CJRAE; 

d. Cadrele didactice cunosc şi aplică prevederile actelor normative şi metodologice privind 

incluziunea şcolară a elevilor cu CES. 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

a. Activități de promovare a educației incluzive în comunitate - creșterea gradului de 

sensibilizare a opiniei publice în problema educaţiei incluzive; 

b. Implicarea comunității în viața școlară; 

c. Stabilirea de parteneriate naţionale şi internaţionale în dezvoltarea şi promovarea 

educaţiei incluzive. 

4.DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE ŞI A RESURSELOR 

FINANCIAR-MATERIALE 

NECESARE UNEI FUNCȚIONĂRI 

LA STANDARDE DE CALITATE A 

UNITĂȚII. 

 

 

 

 

1.   Opţiunea curriculară: 

Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea bazei materiale a liceului. 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

a. Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii; 

b. Procurarea de fonduri extrabugetare; 

c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară pentru recuperarea pagubelor 

produse de elevi; 

d. Dotarea cu echipamente adecvate, inclusiv cele necesare operării PC și echipamentele 

necesare pentru elevii care provin din grupuri sociale defavorizate, respectiv pentru 

elevii cu CES; 

e. Asigurarea tuturor condițiilor pentru punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor pe 

care le are unitatea în dotare. 

   3. Opţiunea – resurse umane: 

a. Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului unității; 

b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi recuperarea pagubelor. 
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4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

a. Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor; 

b. Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de noi surse de 

finanţare. 

c. Dezvoltarea relaţiilor cu partenerii și agenţi economici pentru realizarea de sponsorizări 

 

5.INTENSIFICAREA 

COLABORĂRII CU 

COMUNITATEA LOCALĂ, CU 

ORGANIZAŢIILE 

NONGUVERNAMENTALE, CU 

ASOCIAŢIILE CULTURALE ŞI 

SPORTIVE ŞI AGENŢII 

ECONOMICI, PRIN 

DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI 

ȘI PROIECTE ÎN PARTENERIAT 

   1.   Opţiunea curriculară: 

a. Promovarea unui parteneriat managerial care să direcţioneze eforturile partenerilor spre 

realizarea unui demers modern, activ şi reformator în educaţie; 

b. Încheierea de parteneriate cu operatorii economici interesați în a susține educația elevilor, 

modernizarea infrastructurii și a dotării cu echipamente didactice a liceului. 

   2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

a. Încheierea de parteneriate cu toți factorii care pot contribui la calitatea    serviciilor 

educaționale oferite de liceu. 

b.   Realizarea a cel puțin unei acțiuni cu impact comunitar, în fiecare lună. 

   3. Opţiunea – resurse umane: 

a.  Întâlniri periodice cu Consiliul Elevilor și CRP. 

b. Actualizarea permanentă a informațiilor la avizierele elevilor și cadrelor didactice. 

c.  Comunicarea permanentă pe mail cu profesorii, părinții, Consiliul Elevilor. 

   4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

a. Cooptarea reprezentanţilor Consiliului Local și a unor părinți în Consiliul de 

Administraţie pentru o mai bună susţinere a acestor proiecte. 
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CAPITOLUL VII: CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI 

REVIZUIREA PROIECTULUI 
 

 

În elaborarea planului am consultat: 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru 

realizarea misiunii pe care liceul și-a asumat-o; 

 reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au 

fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le 

dezvoltăm în etapele următoare; 

Consultările au fost realizate în perioada iunie – septembrie 2022, în perioada de elaborare a 

proiectului.  

 

Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte: 

 întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă 

(datele și informațiile sunt colectate în “baza de date a liceului”); 

 analiza informațiilor privind atingerea țintelor; 

 evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și 

termenele propuse; 

 costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut; 

 calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate. 

 

  Monitorizarea se va realiza prin: 

 deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine 

structurate”; 

 rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate 

impropriu”; 

 stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale iîn functie de situațiile concrete etc. 

 Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom 

folosi va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

• eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

• economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

• eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

• efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să 

facem. 

 În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al 

beneficiarilor serviciilor educațioanle oferite de unitatea noastră. 
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Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în 

vedere ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației: 

• măsura în care personalul liceuluui (cadre didactice, personal auxiliar, personal 

nedidactic), părinți, elevi, actori educaționali din comunitate s.a. 

adoptă/participă/inițiază procese de schimbare; 

• măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită 

schimbare, în concordanță cu cerințele din standardele de calitate. 

 

Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea 

propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a 

actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor, 

oportunitatea continuării/ dezvoltării/ diversificarii acțiunilor. 

Atingerea anuală a țintelor va fi monitorizată de echipa de cadre didactice care a 

contribuit la realizarea PDI-ului. Membrii comisiei de evaluare și asigurare a calității și memebrii 

comisiei de curriculum vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planul 

managerial. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în 

raportul anual, privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri 

corective și ameliorative. Consiliul profesoral va analiza gradul de atingere a obiectivelor. 

Directorul liceului este răspunzător de realizarea obiectivelor la nivelul unității și are 

datoria de a interveni pentru implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de 

acțiune. 

Revizuirea planului se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie 

– octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în unitate, 

în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai unității 

de învămâmânt. 

REZULTATE AŞTEPTATE  

 
pe termen scurt (1 AN) 

 Promovabilitate crescută cu 5% 

 Creştereacu 10 a numărului de elevi cu medii generale pe tranşa 9-10; 

 Creşterea cu 2% a promovabilității la examenul de bacaulaureat şi evaluare naţională 

 Realizarea planului de şcolarizare; 

 Continuarea studiilor în învăţământul superior pentru 60% dintre absolvenţi cu diplomă 

de bacalaureat 

 Creșterea cu 2% a numărului de convocări la loturile naționale; 

 Creșterea cu 5% a promovărilor sportivilor în eșaloanele superioare; 

 Clasarea pe primele 10 locuri în competițiile sportive de la nivel național; 

 Creșterea gradului de utilizare a mijloacelor moderne de predare – învățare și 

comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării; 

 Creșterea ratei de cuprindere în comunitatea școlară a elevilor aparținând 

categoriilor/grupurilor vulnerabile; 

 Atestarea profesorilor implicaţi în cursuri de formare şi obţinerea de grade didactice; 
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 Aplicarea cu maximă exigenţă regulamentului intern, pentru întărirea disciplinei în 

liceu; 

 Reamenajerea pistei de atletism 

 Renovarea internatului; 

 Accesarea unui proiect ERASMUS + 

 Finalizarea cu succes a tuturor proiectelor educaţionale planificate. 

pe termen mediu (2-3 ANI) 

 Formarea unui colectiv performant de profesori, care să aplice o strategie didactică 

modernă, centrată pe elev, menită să asigure dezvoltarea personală a acestuia; 

 Scăderea absenteismului în rândul elevilor; 

 Reabilitarea termică a clădirii școlii și a sălii de sport 

 Dotarea cu mobilier școlar, aparatură și echipament sportiv, table smart. 

pe termen lung (4 ANI) 

 Consolidarea standardelor educaţionale prin funcţionalizarea Comisiei de asigurare și 

evaluare a calităţii în educaţie; 

 Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie la nivelul unității; 

 Dobândirea de competenţe în elaborarea şi gestionarea proiectelor; 

 Înființarea unui de relaxare pentru elevi 

 Acoperirea terenului de sport cu balon 

Menţionăm că prioritatea atingerii țintelor se va stabili în conformitate cu rezultatele 

analizelor SWOT. 

 Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către liceu cu 

sprijinul comunităţii locale şi prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea 

atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice.
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MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ATINGERII ŢINTELOR STRATEGICE PROPUSE 

 

 

Denumirea acţiunii Documente FRECVENŢA CINE RĂSPUNDE 

Autoevaluarea stării unității școlare Raportul de auoevaluare a 

stării unității școlare 

Annual / septembrie Directorul 

Întocmirea raportului anual de evaluare internă Raportul anual de evaluare 

internă 

Anual Responsabilul CEAC 

Indrumarea activitatii comisiei de curriculum prin monitorizarea 

activitatii 

Raportul comisiilor Anual Responsabili de arii 

curriculare 

Constituirea de comisii de lucru Dosarul comisiilor de lucru Anual Responsabili comisii de 

lucru 

Intocmirea planificarilor anuale Planificari Anual Cadrele didactice 

Repartizarea atributiilor și a sarcinilor cadrelor didactice Fișele de post Anual Directorul 

Realizarea de rapoarte și situatii statistice Rapoarte și situatii Anual Informatician 

Organizarea și coordonarea actiunilor de simulare a examenelor 

de evaluare nationala și bacalaureat și analiza rezultatelor 

 

Rapoarte și situatii 

Dosare cu documente 

caracteristice 

Anual Director și director 

adjunct 

Denumirea acţiunii Documente FRECVENŢA CINE RĂSPUNDE 

Întocmirea Planului cu principalele activităţi   
Proiectul Planului cu 

principalele activităţi   
Anual 

Consilier proiecte și 

programe educative   

Discutarea şi aprobarea „Planului de implementare a proiectului 

de dezvoltare instituţională”   

Planul de implementare a 

proiectului de dezvoltare 

instituţională   

Anual Directorul adjunct   

Discutarea şi aprobarea „Planului de dezvoltare a logisticii 

didactice pentru anul şcolar în curs”   

Planul de dezvoltare a 

logisticii didactice   
Anual Directorul adjunct   

http://www.lpsbanatul.ro/


 

 

 

61 

 

Ministerul Educației  

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMIȘOARA 
Str. F.C. Ripensia nr 29, cod poștal:300584; cod fiscal: 4605528 

Tel./fax +40-(0)0256-489153 

Website: www.lpsbanatul.ro: e-mail:licsportbanatul@yahoo.com 

 

Discutarea şi aprobarea „Planului activităţilor aducative și 

cultural artistice”    

Planul activităţilor aducative 

și cultural artistice   
Anual 

Consilier proiecte și 

programe educative   

Discutarea şi aprobarea „Planului activităţilor de cunoaştere şi 

asistenţă psihologică”   

Planul activităţilor de 

cunoaştere şi asistenţă 

psihologică   

Anual Psihologul şcolar   

Revizirea şi aprobarea Ghidului elevului   Ghidul elevilor   Anual Consilier proiecte și 

programe educative   

Constituirea grupului de lucru pentru gestionarea activităţilor în 

cadrul parteneriatelor   

Proces verbal consiliul de 

administraţie   
Anual 

Directorul adjunct   

Analiza ordinii și disciplinei școlare   Informare în consiliul de 

administraţie   
Anual 

Directorul adjunct   

Discutarea şi aprobarea programului de pregătire a elevilor pentru 

olimpiadele şcolare 

Programul de pregătire 

pentru olimpiadele şcolare   

Anual Directorul adjunct   

Discutarea şi aprobarea calendarului activităţilor sportive   Calendarul activităţilor 

sportive   

Anual Şeful comisiei didactice   

Stabilirea măsurilor şi responsabilităţilor în vederea bunei 

desfăşurări a pregătirii elevilor din clasele a XII-a pentru 

bacalaureat şi admitere   

Programul de pregătire pentru 

bacalaureat şi admitere   

Anual Directorul adjunct   

Discutarea şi aprobarea planului de buget   Proiectul de buget   Anual Administrator financiar 

Discutarea şi aprobarea programului de pregătire a elevilor pentru 

olimpiadele şcolare 

Proces verbal consiliul de 

administraţie   

Anual Directorul adjunct   

Stabilirea responsabilităţilor privind organizarea activităţilor cu 

elevii pe timpul vacanţei 

Proces verbal consiliul de 

administraţie  

Anual Consilier proiecte și 

programe educative   

Denumirea acţiunii Documente FRECVENŢA CINE RĂSPUNDE 

Prezentarea și susţinerea situaţiilor financiare    Situaţii financiare   Anual/trimestrial Administrator financiar 

Analiza activităţii responsabililor de arii curriculare  Rapoarte de activitate în 

consiliul de administraţie   

Pe parcursul anului 

școlar 

Responsabili de arii 

curriculare 

Analiza desfăşurării procesului de învăţământ și a rezultatelor 

şcolare obţinute   

Informare în consiliul de 

administraţie   

Anual Director adjunct   

Analiza activităţii de consiliere şi orientare şcolară și 

profesională.   

Rapoarte de activitate în 

consiliul de administraţie   

Pe parcursul anului 

școlar 

Consilierul pe probleme 

și programe educative   
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Analiza activităţii bibliotecii   Informare în şedinţa de lucru   

Anual 

Bibliotecar   

Pregătirea spaţiilor şi instalaţiilor de încălzire pentru sezonul 

rece   

Informare în şedinţa de lucru   

Anual 

Administrator   

Analiza activităţii de protecţie a muncii și a mediului   Rapoarte de activitate   Anual Responsabil Protecția 

muncii  

Analiza realizării obiectivelor din “Planul de implementare a 

proiectului de dezvoltare instituţională”   

Informare în consiliul de 

administraţie   

Anual Responsabil comisie   

Analiza stării bazei material didactice și asigurarea cu manuale 

şcolare   

Informare în şedinţa de lucru  Anual Administrator  

Analiza starii de sănătate a elevilor şi a personalului liceului   Informare în şedinţa de lucru   

Săptămânal 

Medicul  

Analiza situaţiei la învăţătură, parcurgerea programelor şcolare, 

ritmicitatea notării   

Informări în şedinţa de lucru   Săptămânal Directorul adjunct   

Analiza concluziilor rezultate din desfăşurarea şedinţelor cu  

părinţii elevilor  

Informare în şedinţa de lucru  La o săptămână Director adjunct   

Probleme de personal/Informare privind cereri, rapoarte, 

reclamaţii, solicitări informaţii publice   

Informare în şedinţa de lucru   

Săptămânal 

Secretar șef  

Analiza gradului de utilizare a resurselor financiare   Informare în şedinţa de lucru   

Săptămânal 

Administrator financiar 

Analiza modului  de asigurare a securităţii obiectivului și 

măsurile de apărare împotriva incendiilor   

Informare în şedinţa de lucru   

Săptămânal 

Responsabil Protecția 

muncii  

http://www.lpsbanatul.ro/


 

 

 

63 

 

Ministerul Educației  

Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “BANATUL” TIMIȘOARA 
Str. F.C. Ripensia nr 29, cod poștal:300584; cod fiscal: 4605528 

Tel./fax +40-(0)0256-489153 

Website: www.lpsbanatul.ro: e-mail:licsportbanatul@yahoo.com 

 

 

 

 

 

ANEXĂ – BUGETUL ESTIMAT 

 

Propunerile de buget pentru anii 2022 – 2026 ale Liceului _______________, având învăţământ 

gimnazial și liceal, unitate care funcţionează cu  _____de clase, dintre care ____clase pentru 

învăţământul gimnazial şi _____clase pentru învăţământul liceal, conform planului de şcolarizare 

aprobat de Inspectoratul Şcolar ______________, în următorii 4 ani, sunt următoarele: 

PENTRU ANUL 2022:  

TITLUL I “ CHELTUIELI DE PERSONAL”- .......mii lei  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII – .......  mii lei  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII)- ....... mii lei  

PENTRU ANUL 2023:  

TITLUL I “ CHELTUIELI DE PERSONAL”- .......mii lei  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII – .......mii lei  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII)- .......mii lei  

PENTRU ANUL 2024:  

TITLUL I “ CHELTUIELI DE PERSONAL”- .......mii lei  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII – .......mii lei 

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII) - .......mii lei 

PENTRU ANUL 2025:  

TITLUL I “ CHELTUIELI DE PERSONAL”- .......mii lei  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII – .......mii lei  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII)- .......mii lei  

PENTRU ANUL 2026:  

TITLUL I “ CHELTUIELI DE PERSONAL”- .......mii lei  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII – .......mii lei  

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIŢII) - ....... mii lei 
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