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CAPITOLUL I: INTRODUCERE 
VIZIUNEA LICEULUI: „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  

 

VALORI:  
 Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative și 

instructive, prin perfecționarea continuă a personalului  angajat; 

 Crearea climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, 

dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în 

echipă; 

 Garantarea pregătirii prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, 

cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în 

domeniul educaţiei.  

 

ISTORIC : 

 

Liceul cu Program Sportiv „Banatul” are o vechime de 70 de ani, 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 
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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 

 

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 

BANATUL în anul şcolar 2021 - 2022 scoate în evidenţă următoarele: 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat în proporţie de 

98,70%; 

✔ Personal didactic titular în proporţie de 87% 

și cu norma de bază în unitate 85,13%; 

✔ Folosirea eficientă a platformei Classroom 

pentru predarea online;  

✔ Asigurarea echipamentelor necesare pentru 

74% dintre cadrele didactice; 

✔ Promovabilitate elevilor (pe cicluri în ultimii 

4 ani) de 97,69%; 

✔ Procentul de promovare a examenului de 

bacalaureat în media pe județ, 72,38%% 

✔ Convocări la loturile naționale, promovări 

sportive la nivel superior; 

✔ Rezultate sportive foarte bune la box și 

atletism; 

✔ 63% din absolvenţii şcolii continuă studiile în 

forme de învăţământ superior 

✔ Experiență în accesarea și implementarea 

proiectelor Erasmus+; 

✔ Asigurarea de fonduri prin proiecte derulate 

cu finanţare de la Consiliul Județean, 

Consiliul Local, Direcția județeană de Sport; 

✔ Parteneriate cu cluburi sportive în vederea 

asigurării pregătirii de performanță; 

✔ Situarea pe locul 24 în clasificarea 

academiilor de copii și junior realizată de 

Federația Română de Fotbal 

 Desfăşurarea activităţii didactice în două 

schimburi; 

✔ Lipsa cadrelor didactice specializate la 

disciplinele sportive (handbal), limba 

germană și fizică; 

✔ Procent scăzut de medii peste 5,00 la 

Evaluarea Națională, 65,90%; 

✔ Nerealizarea planului de școlarizare la ciclul 

primar; 

✔ Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru 

perfecționare; 

✔ Scăderea performanțelor sportive la handbal 

și fotbal; 

✔ Delimitarea parțială a responsabilităților în 

cadrul compartimentelor funcționale; 

✔ Bază sportivă insuficientă, dotare precară cu 

mobilier școlar și tehnologie la nivelul 

fiecărei săli de clasă; 

✔ Nesupravegherea accesului în școală;  

✔ Implementarea deficitară a unor strategii de 

incluziune și combatere a violenței; 

✔ Lipsa unor activități extrașcolare și de 

educație nonformală; 

✔ Evaluarea neunitară a elevilor atât la 

disciplinele sportive, cât și la cele de cultură 

generală 
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✔ Comunicare intrainstituțională bună; 

✔ Promovare în social-media și pe site; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

✔ Declararea sportului drept activitate de 

interes national; 

✔ Finanțare pe două direcții: sport și educație; 

✔ Existeență unor programe de formare 

continuă la nivel local, naţional şi european 

pentru cadrele didactice; 

✔ Existența unui cadru legislativ privind 

obţinerea de venituri extrabugetare prin 

donaţii, sponsorizări, închirieri, vânzări de 

jucători; 

✔ Selecția continuă care permite transferul 

școlar în orice perioadă a anului; 

✔ Existența unor echipe de seniori la nivel local 

care pot asigura continuitatea pregătirii 

sportive; 

✔ Posibilitatea comitetului de părinți de a se 

constitui în Asociație a Părinților și de a 

adera la federația națională.. 

✔ Fragmentarea catedrelor și a posturilor 

didactice vacante; 

✔ Lipsa continuității cadrelor didactice la clasă; 

✔ Salarizarea neatractivă pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

✔ Scăderea interesului pentru practicarea 

sportului și scăderea populației școlare; 

✔ Înființarea cluburilor sportive particulare în 

fiecare cartier; 

✔ Destrămarea familiilor prin plecarea unuia sa 

a ambilor părinți la muncă în străinătate: 

✔ Demotivarea copiilor și a tinerilor pentru 

practicarea sportului de performanță. 

✔ Scăderea interesului pentru practicarea unui 

sport de performanță la vârstele mici; 

✔ Existența unor cluburi sportive private 

aproape în toate cartierele; 

✔ Admiterea pe bază de dosare în ultimii doi 

ani; 

✔ Concurența cu Școala Gimnazială 30 și 

Liceul Teoretic Vlad Țepeș la nivel primar și 

gimnazial; 

✔ Planurile-cadru în vigoare care nu permit 

alocarea unor discipline opționale decât la 

clasele a XI-a și a XII-a; 

✔ Angajarea profesorilor și în alte joburi; 

✔ Birocratizarea sistemului. 

 

Principalele priorități: în anul școlar 2021 - 2022, întreaga activitate a LICEULUI CU 

PROGRAM SPORTIV BANATUL s-a desfășurat în concordanță cu următoarele direcții de 

acțiune: 

 Asigurarea egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, 

a părăsirii timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii rezultatelor la evaluările/examenele 

naţionale; 
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 Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, județean, național și internațional; 

 Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare 

în didactica specialității, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic; 

 Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-familie, administraţie publică locală, 

comunitate, agenţi economici, cluburi sportive, federații sportive, O.N.G.-uri, în vederea 

corelării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii; 

 Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiar-materiale. 

 

ȚINTE STRATEGICE 

 

1. Atragerea și integrarea în comunitatea școlară a unui număr de cel puțin 10 elevi pe ciclu 

de învățământ și an școlar aparținând categoriilor//grupurilor vulnerabile. 

2. Creșterea procentului de promovabilitate la bacalaureat cu 3% pe an și a mediilor peste 

5,00 la evaluarea națională cu 5% pe an. 

3. Îmbunătățirea performanțelor sportive la handbal și fotbal. 

4. Dotarea, sălilor de clasă cu mobilier școlar și tehnologie modernă. 
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CAPITOLUL II: RESURSE UMANE ȘI MATERIALE 
1. Informații privind efectivele de elevi la începutul anului școlar 2021-2022 

 
PRIMAR GIMNAZIU LICEU TOTAL 

P I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 30 

 
1.1.Nr. grupe sportive în anul școlar 2021 – 2022 

 

 

 PRIMAR GIMNAZIU LICEU CSS 
Fotbal 8 6 8 2 
Handbal 
M 

3 4 7 4 

Handbal 
F 

3 4 8 5 

Atletism  4 3 3 

Box   1 3 

Pentatlon    1 

 

 

1.2.Mișcarea elevilor în anul școlar 2021 - 2022 

 

NR. 

CRT. 

CLASA NR 

CLASE/NIVEL 

NR. 

ELEVI 

ÎNSCRIȘI 

NR. 

ELEVI 

RĂMAȘI 

1 PREGĂTITOARE 1 23 23 

2 I A 2 18 17 

PRIMAR GIMNAZIU LICEU
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3 I B 14 14 

4 II 1 24 25 

5 III 1 25 25 

6 IV 1 24 24 

7 V A 2 22 

 

21 

8 V B 23 21 

 

9 VI A 2 25 26 

10 VI B 25 26 

11 VII A 2 28 28 

12 VII B 25 25 

13 VIII A 2 26 24 

14 VIII B  25 25 

15 IX A 4 23 23 

16 IX B 24 23 

17 IX C 19 19 

18 IX D 24 24 

19 X A 4 29 28 

20 X B 29 28 

21 X C 29 28 

22 X D 30 30 

23 XI A 4 30 30 

24 XI B 28 29 

25 XI C 29 31 

26 XI D 30 33 

27 XII A 4 31 31 

28 XII B 31 31 

29 XII C 31 30 

30 XII D 31 31 

 TOTAL  774 745 

 

 

 



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 

 

 

 

2.Situația cadrelor didactice 
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3. Situația statistică a încadrării: 

Nivel 

învăţământ 

Titulari Suplinitori Detașați  

Total din care 

în mai 

multe 

unităţi 

Total din care în mai 

multe unităţi 

 

 60 2 8 5 4 
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4. Personal didactic auxiliar și nedidactic 

4.1 Personal nedidactic 

 

Nr. 

Crt.  Nume   Prenume   Funcţia  norma 

1 BOBITA VALENTINA - ADINA Muncitor II 1 

2 CHELARIU ILEANA Muncitor II 1 

3 CITU CIPRIAN ADRIAN Şofer 0,5 

4 DANILESCU ALEXANDRU Muncitor III 1 

5 DANILESCU SORINA Îngrijitor I 1 

6 DAVID BOGDAN - SILVIU Muncitor II 1 

7 FLOREA  CRISTINA Îngrijitor I 1 

8 FLOREA  PAVEL  Muncitor II 1 

9 HARASIM CONSTANTIN - WILIAM Expert sportiv I A 1 

10 HUMITA OVIDIU - IANAS Paznic I 1 

11 IANC  ROZALIA Îngrijitor I 1 

12 KISS MONDEK REGHINA Magaziner I 1 

13 LALA MIHAI - BELA Paznic I 1 

14 MAN AURELIAN Muncitor II 1 

15 OPREA MIRCEA-HOREA Muncitor II 1 

16 PETREA RODICA Muncitor II 1 

17 PRISECAREANU VIORICA Îngrijitor I 1 

18 RADU AUREL Muncitor III 1 

19 ROSENBLUM CARMEN Referent I A 1 

20 SARCA FLOARE Îngrijitor 1 

21 SOLLOSI IOSIF Paznic I 1 

22 STEF LAURA Îngrijitor I 1 

23 SZALO DANIELA Îngrijitor I 1 

24 VIDULOV MARIOARA Îngrijitor 1 

25 VACANT   Muncitor II 1,5 

 TOTAL :   25 
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4.2. Personal didactic auxiliar 

Nr. 

Crt.  Nume   Prenume   Funcţia  norma 

1 ACHIM CRISTINA-CARINA 

Secretar instituţie unitate de 

învăţământ IA 1 

2 BORCHESCU MERIMA Administrator financiar grad II 1 

3 CUCIULA SORIN Administrator financiar grad I 1 

4 DINCA LIVIU Pedagog şcolar IA 1 

5 GIRBACI MIOARA Bibliotecar gradul  I 1 

6 HOSU IULIANA-GABRIELA Pedagog şcolar II 1 

7 IANASI ADRIAN-RAUL Administrator patrimoniu grad I 1 

8 IVANESCU EUGEN Supraveghetor noapte I 1 

9 MALAIMARE MONICA  ADRIANA 

Secretar instituţie unitate de 

învăţământ I 1 

10 PETRUTIU CRISTINA-DANIELA 

Secretar instituţie unitate de 

învăţământ I 1 

11 SERBAN 

CALIN -

CONSTANTIN Informatician gradul I  0,5 

12 STOICOVICI GABI Supraveghetor noapte I 1 

  T OTAL :    11,5 

 

5. Analiza incidentelor de violență din cadrul unității 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă 

pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, dar și 

satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.  

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru 

prevenirea violenţei în mediul şcolar la LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL, având 

ca  responsabil pe d-na prof. CHIȘ CLAUDIA, psiholog școlar.     

La nivelul unității a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din timp a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative și nu 

numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).   

OBIECTIVE:  

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în 

cadrul unității;  

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice și crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la 



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 

 

 

nivelul unității;  

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare;  

 Consilierea psihopedagogică a elevilor;  

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;  

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului și a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă 

în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.   

ASPECTE VIZATE:  

 Implementarea unor activităţi de monitorizare și conştientizare a problematicii violenţei 

şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari și la nivelul opiniei publice, în 

scopul sensibilizări acestora;  

 Realizarea comunicării interinstituţionale;  

 Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii și înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.  

MĂSURI ȘI ACŢIUNI:  

 Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în unitate, la necesitatea purtării 

de către elevi și profesori a unor semen distincte;  

 Prelucrarea cu elevii și părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune;  

 Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;  

 Întroducerea unor teme privind violenţa în unitate și măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie;  

 Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai 

Comisiei de prevenire și combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;  

 Cooperarea interinstituţională (unitate- Poliția de Proximitate, Poliția Locală, 

Jandarmerie);  

 Consilierea individual și de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive;  

 Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă;  

 Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent;  

 Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului;  

La sfârșitul anului nu s-a raportat niciun caz de violență în rândul elevilor.  

 

6. Rezultate la competițiile sportive, olimpiade și concursuri 

La inceputul anului scolar in cadrul sedintelor de catedra s-au propus și aprobat probele 

si normele de control la toate nivelele de vârstă. In urma evaluarilor initiale continue, 

summative, s-au prelucrat informatiile dobandite cu referire la nivelul priceperilor si 
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deprinderilor insusite respectiv formate in urma procesului instructiv- educativ. Profesorii au 

specificat elevilor modul in care vor realiza sarcinile de antrenament precizate in evaluarile date 

– initială, continuă, sumativă cu o atentie deosebita la nivelul asimilarii de catre elevi a celor 

predate si, ca urmare a feed-back-ului,ajustarea procesului didactic in perioadele urmatoare 

avand in vedere si rezultatele din competitii. Profesorii au asigurat transparenta criteriilor a 

procedurilor de evaluare si a rezultatelor prezentand criteriile de notare discutand cu parintii si 

cu elevii criteriile generale de realizare a evaluarii. Notarea a fost ritmică, iar notele au fost 

consemnate in cataloage. Elevii sportivi au participat in competitii oficiale conform 

calendarului competitional al federatiilor de specialitate, în calendarul competitional ONSS, 

precum  și în alte turnee si jocuri amicale.  

6.1. REZULTATE SPORTIVE: 

6.1.1. Rezultate atletism: 

IOVANOVICI IOANA  

 CUPA RMA 22-23.01.2022 BUCUREȘTI  60mg – Loc 3 

 CN U20 – SALĂ 19-20.03.2022 BUCUREȘTI 400m – Loc 3, 60mg – Loc 4, 200m – 

loc 9 

 CN SENIORI ȘI U23 – AER LIBER – 24-26.06.2022. CRAIOVA 400mg – Loc 3, 

400m – Loc 9, 200m – Loc 10 

 CN U20 AER LIBER 02-03.07.2022 CLUJ NAPOCA, 400mg – Loc 1, 400m – Loc 7 

 ONSS – PENTATHLON – ETAPA JUDEȚEANĂ 01.04.2022 TIMIȘOARA Pentathon 

– Loc 1 

 ONSS ȘCOLAR – CROS – ETAPA JUDEȚEANĂ 09.04.2022 TIMIȘOARA, Cross – 

Loc 1 

 ONSS ȘCOLAR – PENTATHLON – FINALĂ 22.05.2022 ARAD, 800m – Loc 1 

 CN ȘCOLAR 23-24.07.2022 BUCUREȘTI, 400m – Loc 1, 400mg – Loc 2, 200m – Loc 

2 

ȘECMAN PIETRU 

 CN U16 – SALĂ 05-06.03.2022 BACĂU, Ștafeta 4x400m – Loc 2, 200m – Loc 3, 

400m – Loc 2 

 CN U18 – AER LIBER 28-29.05.2022 PITEȘTI, Ștafeta 100m,200m,300m,400m – Loc 

5, 200m – Loc 14, 400m – Loc 5 

 CN U16 – AER LIBER 09-10.07.2022 BUCUREȘTI, Ștafetă 100m, 200m, 300m, 

400m – Loc 1, 200m – Loc 4, 400m – Loc 2 

 ȘECMAN GABRIELLE 

 CN U16 – SALĂ 05-06.03.2022 BACĂU, Ștafeta 4x400m – Loc 2, 200m – Loc 1, 

400m – Loc 4 

 CN U18 – AER LIBER 28-29.05.2022 PITEȘTI, Ștafeta 100m,200m,300m,400m – Loc 

5, 200m – Loc 12, 400m – Loc 11 

 CN U16 – AER LIBER 09-10.07.2022 BUCUREȘTI, Ștafetă 100m, 200m, 300m, 
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400m – Loc 1, 200m – Loc 2, 400m – Loc 4 

 

GHEORGHIU SARA 

 CUPA RMA 22-23.01.2022 BUCUREȘTI, 60m – Loc 6, 200m – Loc 5 

 CN U20 – SALĂ 19-20.03.2022 BUCUREȘTI, 60m – Loc 8, 200m – Loc 13 

 CN SENIORI ȘI U23 – AER LIBER – 24-26.06.2022. CRAIOVA,100m – Loc 11, 

200m – Loc 12 

 CN U20 AER LIBER 02-03.07.2022 CLUJ NAPOCA, 100m – Loc 7, 200m – Loc 11 

DAFINOIU SEBASTIAN 

 CUPA RMA 22-23.01.2022 BUCUREȘTI, 60m – Loc 11 

STANCIU RADU 

 CN U16 – SALĂ 05-06.03.2022 BACĂU, Ștafeta 4x400m – Loc 2 

 CN U18 – AER LIBER 28-29.05.2022 PITEȘTI, Ștafeta 100m,200m,300m,400m – Loc 

5 

 CN U16 – AER LIBER 09-10.07.2022 BUCUREȘTI, Ștafetă 100m, 200m, 300m, 

400m – Loc 1 

 

ZANFIR LUCA 

 CN U16 – SALĂ 05-06.03.2022 BACĂU, Ștafeta 4x400m – Loc 2, 60m – Loc 9, 200m 

– Loc 12 

 CN U16 – AER LIBER 09-10.07.2022 BUCUREȘTI, Ștafetă 100m, 200m, 300m, 

400m – Loc 1,100m – Loc 7, 200m – Loc 7 

RUSU RAREȘ 

 CN COPII 1 – SALĂ 26-27.03.2022 BUCUREȘTI, 60M – Loc 1, 200m – Loc 2 

POPESCU ALEXANDRU 

 CN COPII 1 – SALĂ 26-27.03.2022 BUCUREȘTI, 60m – Loc 9, 200m – Loc 7 

 CN COPII 1 - AER LIBER 11-12.06.2022 BUCUREȘTI, 200m – Loc 4, 300m – Loc 4 

NICORICI DEIAN 

 C MUNICIPAL C3, C4, SPIRIDUȘI – SALĂ 26-27.03 2022 BUCUREȘTI, 50m – Loc 

1, 300m – Loc 2 

 C MUNICIPAL C3, C4, SPIRIDUȘI – AER LIBER 11-12.06.2022 BUCUREȘTI, 50m 

– Loc 2, 300m – Loc 2 

BĂDESCU ANA 

 C MUNICIPAL C3, C4, SPIRIDUȘI – SALĂ 26-27.03 2022 BUCUREȘTI, 200m – 

Loc 4, Lungime – Loc 9 

 C MUNICIPAL C3, C4, SPIRIDUȘI – AER LIBER 11-12.06.2022 BUCUREȘTI, 50m 

– Loc 3, 150m – Loc 2 

FODOR ANA 

 C MUNICIPAL C3, C4, SPIRIDUȘI – AER LIBER 11-12.06.2022 BUCUREȘTI, 50m – 

Loc 4, 300m – Loc 5 

MUNTEANU RAISA  
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 CN COPII 1 – AER LIBER 11-12.06.2022 CRAIOVA, 300m – Loc 9 

 

CHEȚE FABIAN 

 CN COPII 1 – AER LIBER 11-12.06.2022 CRAIOVA, 300m – Loc 9, 200m – Loc 12 

6.1.2. Rezultate pentatlon modern 

 Cupa Romaniei –Timisoara 

   Szeidert Renate loc I 

   Szeidert Helen loc I 

   Milovanovici Sarah loc I 

   Rotaru Kara Loc III 

   Scobercea Ana Loc II 

   Krausz Erik loc I 

   Toader Bogdan loc II 

 CampionatulNational Laser Run Bucuresti 

   Rotaru Rona loc I 

   Milovanovici Sarah loc I 

   Szeidert Renate loc II 

   Szeidert Helen loc I 

   Selegean Ilinca loc III 

   Toader Bogdan loc II 

   Krausz Erik loc I 

6.1.3. Rezultate box 

COMPETITII OFICIALE CONFORM CALENDARULUI FEDERATIEI ROMANE DE BOX 

 MULLER REBECA – categoria 50 Kg - locul 2 la Campionatul National de cadeti , 

Navodari.                                                                                                                                                                                  

 OSTAN ELISABETA  -  Categoria 48 Kg   -  locul 3  la Cupa Romaniei de 

senioareBucuresti. 

 GOARNA SARAH  -  Categoria 60 kg      -  locul 1  la Cupa   Romaniei de 

cadeteBucuresti. 

 DOBREN DANIEL DARIAN – Categoria +90 kg - locul 2  la Campionatul  National de 

U22 Brasov, locul 2 la Turneul International ,,Manusa de Aur Voevodina,,Subotica 

Serbia. 

 STRUGARIU RAUL  -  categoria  +80 kg -  locul  2 la Campionatul  National de juniori 

de la Braila, Categoria 86 kg.,locul 3 la Cupa Romaniei de la Tg. Jiu. locul 2 la Turneul 

International ,,Open Brasov,,  

 VRABIE IOAN PAUL  - categoria  66 kg  - locul 3 la Cupa  Romaniei de junioari de la 

Braila, Locul 3 la Turneul  International ,,Open Brasov,,. 

 RADU DENIS – categoria 75 kg. locul 5 la Cupa Romaniei de juniorio de la 

Braila,categoria 75 kg. locul 5 la Turneul International  ,,Open Brasov,,. 

 ESCARIU MARIO – categoria 75 kg. locul 3 la Campionatul National de Tineret de la 
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Tg. Jiu , categoria 75 kg locul 5 la Turneul International ,,Open Brasov,,. 

 VARGA ANTONIO – categoria 75 kg. locul 5 la Cupa Romaniei de Tineret de la Tg. 

Jiu. 

 DUMITRU MARIUS – categoria 60 kg. locul 5 la Cupa Romaniei de Juniori de la 

Braila. 

 MADARAS DENIS – categoria 57 kg. locul 5 la Cupa Romaniei de juniori de la Braila. 

 MANOLE SEBASTIAN – categoria 52 kg. locul 5 la Cupa Romaniei de Juniori de la 

Braila. 

 LUCA SARBU – categoria 48 kg. locul 5 la Cupa Romaniei de Juniori de la Braila. 

 FOGORASI MARCUS – categoria 44 kg. locul 5 la Cupa Romaniei De juniori de la Tg. 

Jiu. 

COMPETITII   CONFORM CALENDARULUI ASOCIATIEI JUDETENE DE BOX   

 CUPA MADARAS BIHOR – 03.04.2022 

FOGORASI DAVID – categ. 65 kg copii locul 1. 

VIRAG ANDREAS – categ. 38 kg. copii locul 1. 

ALBU LUCA – categ. 36 kg. locul 1. 

FOGORASI MARCUS – categ. 44 kg. cadeti locul 1. 

RADU CRISTIAN – categ. 40 kg. copii locul 1. 

RADU DENIS – categ. 75 kg. juniori locul 1. 

ESCARIU MARIO – categ. 75 KG. tineret locul 1. 

GOARNA SARA – categ. 60 kg. cadete locul 1. 

DINCA NICOLETA – categ. 62 kg. junioare 

 CUPA ,,AVRAM IANCU ,, BIHOR  14.05.2022 

ALBU LUCA – categ. 37 kg. copii locul 1. 

SEITAN FABIAN – categ.39 kg. copii locul 1. 

ADAM SEBASTIAN – categ. 49 kg. copii locul 1. 

VIRAG ANDREAS - categ.30 kg. copii locul 1. 

FOGORASI MARCUS categ. 48 kg. cadeti locul 1. 

RADU CRISTIAN categ. 37 kg. copii locul 1 

VRABIE PAUL – categ. 66 kg. juniori locul 1 

RADU DENIS – categ. 75 kg. juniori locul 1 

 CUPA ,,SÎNTANA,, ARAD 02.07.2022 

ALBU LUCA - categ. 38 kg. copii locul 1 

VIRAG ANDREAS – categ. 36 kg. copii locul 1 

FOGORASI DAVID categ. 65 kg. locul 1. 

RADU CRISTIAN categ. 40 kg. copii locul 1. 

FOGORASI MARCUS- categ. 46 kg. locul 1. 

SARBU LUCA -categ. 48 kg. cadeti locul 1. 

MADARAS DENIS – categ. 57 kg. juniori locul 2 
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DUMITRU MARIUS – categ. 60 kg. juniori locul 2. 

RADU DENIS – categ. 75 kg. juniori locul 1. 

TUTA RAUL – categ. 75 kg. juniori locul 2. 

CIOZA DENISA- categ. 48 kg. juniori locul 2 

GOARNA SARA-categ. 60 kg. cadeti locul 1. 

DIINCA NICOLETA – categ. 60 kg. junioare locul 2. 

 MEMORIAL ,,TEODOR SILAGHI,, SALONTA 04.12.2021 

ALBU LUCA – categ. 37 kg. copii locul 1. 

FOGORASI MARCUS –categ. 48 kg. cadeti locu l1. 

VRABIE PAUL – categ. 66 kg. juniori locul 1. 

RADU DENIS – categ. 75 kg. juniori locul 1. 

DUMITRU MARIUS categ. 60 kg. juniori locul 1. 

6.1.4. Rezultate handbal 

Competitiile organizate de catre FRH : 

 Juniori 1 masculin - grupe semifinala valoare - loc 5 

 Juniori 2 masculin - grupa semifinala speranta - loc 4 

 Juniori 3 masculin - grupa semifinala valoare - loc 5 

 Juniori 4 masculin - Turneu Final - loc 12 

 Junioare 1 feminin - grupa semifinala valoare - loc 5 

 Junioare 2 feminin - grupa semifinala valoare - loc 5 

 Junioare 3 feminin - grupa semifinala speranta - loc 3 

 Junioare 4 feminin - Turneu semifinal - loc 5 

 Echipele de minihandbal si babyhandbal - au participat la Festivalurile Nationale 

organizate de Federatia Romana de Handbal  

 ONSS Liceu Masculin - Turneu Final - loc 3 

 ONSS Gimnaziu feminin - Turneu Final - loc 3 

6.1.5. Rezultate fotbal:  

 Participare cu grupa 2004 in campionatul national de jun. U 19 elita – locul VI in play – 

out 

 Participare cu grupa 2012 la Interliga nationala  

 Participare la ONSS baieti liceu, faza finala – locul II national 

 Participare la ONSS fete liceu, faza finala – locul III national 

 Participare cu grupa 2008 în campionatul judeteanjunior C – locul I 

 Participare cu grupa 2006 în campionatul national de jun. U 16 elita– locul XI 

 Participare cu grupa 2014 la Interliga nationala    

 Participare cu grupa 2007 în campionatul national de jun. U 15 elita – locul I judetean, 

locul V faza pe zona 

 Participare cu grupa 2009 în campionatul judetean, fara clasament 
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 Participare cu grupa 2010 în campionatul judetean, fara clasament. 

 Participare cu grupa 2005 în campionatul national de jun. U 17 elite – locul Vin play – 

off         

 Participare cu grupa 2013 la Interliga nationala 

 Participare cu grupa 2011-2012 în campionatul județean, fără clasament 

 Participare cu grupa 2013 la Interliga nationala 

 Participare cu grupa 2015 la Interliga nationala 

 Participare cu grupa 2006 în campionatul national de jun. U 16 elita – locul XII 

 

6.1.6 Rezultate olimpiada națională de Pregătire Sportivă Teoretică 

 Ghiorghe Alexandra locul II cl a 12, prof. Antonievici Alina 

 Mihăilă Roxana Maria mențiune cl a 9 a, prof. Antonievici Alina 

 Stefan Emanuel mențiune cl a 10, prof. Rașca Romulus 

  

 6.2. Componenti C.N.E handbal (lot national juniori) : 

 Mezei Noemi - prof. Zgîrdea Cosmin  

 Cotuna Adrian - prof. Disici Cornelia 

 Kilian Sebastian - prof. Disici Cornelia 

 Muset Razvan - prof. Disici Cornelia 

 Petrescu Darius - prof. Disici Cornelia 

 Nicoara Catalin - prof. Disici Cornelia 

 Chiscar Daian - prof. Disici Cornelia 

 Prodaniuc Cristian - prof. Disici Cornelia 

6.3. Jucatori la loturi fotbal: 

Lotul national 

Cibi Fabiano –  U 17 

Ticus Sebastian – U 17 

Jurca Alex – U 17 

Lotul judetean: Podaru, Budescu, Gladun, Horvath, Petcu, Rusulescu, Goia, Leoveanu, 

Asurdoaei, Macovei. 

Faza zonala:  Podaru, Budescu, Gladun, Horvath, Petcu, Leoveanu, Asurdoaei, Macovei 

Faza regional: Podaru, Budescu, Gladun, Horvath, Petcu, Leoveanu, Asurdoaei, Macovei. 

Faza finala – Budescu, Petcu, Macovei. 

 

6.4. Promovari la echipele de seniori şi senioare de la Divizia A, handbal: 

o Gheorghe Roberta - dubla legitimare la UVT Timisoara 
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o Dragan Alina - dubla legitimare la UVT Timisoara 

o Preda Amalia - transfer la UVT Timisoara 

o Mezei Noemi - transfer la AS Gloria Bistrita 

o Vieriu Ana Maria - transfer la SCM Roman 

o Muset Razvan - dubla legitimare la SCM Politehnica Timisoara 

6.5. Promovari la echipele de seniori fotbal 

o Sava Razvan – CFR Cluj – liga I 

o Olaru Andrei, Tismonar Alexandru, Amariei Eduard – Dumbravita – liga II 

o Petrus Mario – FC Ripensia – liga II 

o Usurelu Iasmin – Vointa Biled – liga V 

o Bulza Ovidiu – Soimii Lipova – liga III 

o Angheli Denis – Pobeda Star Bisnov – liga III 

o Neagoe Mihai Alexandru – CSM Deva – liga III 

o Cibi Fabiano, Andreas Patrick – UTA Arad – liga I 

o Ticus Sebastian – FCSB Bucuresti – liga I 

o Grigoriu Daniel – Dumbravita – liga II 

 

7. Baza tehnico-materială 

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 
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8. Resurse financiare  

  Perioada supusă prezentului raport cuprinde sfârşitul anului bugetar/financiar 2022.  

 

1 SUME INVESTITII 
BEGET DE 
STAT 0   

    BUGET LOCAL 61992 61992 

2 SUME REPARATII CURENTE BUGET LOCAL 0   

    VENITURI 0 0 

3 SUME ACHIZITII OB. INV. BUGET LOCAL 21000   

    VENITURI 13672 34672 

4 ALTE BUNURI BUGET LOCAL 243318 244996 

5 BURSE 
BUGET DE 
STAT 1067   

    BUGET LOCAL 324099 325166 

  VENITURI EXTRABUGETARE       

6 TAXE VENITURI 178045 16162 

7 
CONTRIBUTIE INTERNAT 
CANTINA VENITURI 243566 159515 

8 DONATII VENITURI 20693 61500 

9 TRANSFER JUCATORI VENITURI 45880 45712 

          

  SUME SPORT        

    
BUGET DE 
STAT 94682   

    BUGET LOCAL 792635   

    VENITURI 49915 937232 
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TABEL CU OBIECTELE DE INVENTAR ACHIZITIONATE IN perioada 

septembrie 2021- septembrie 2022 

Nr. 

crt 

Denumire obiect inventar U.

M. 

Ca

nt 

Nr. 

Factura  

Data 

achizitiei 

Valoare  

1.  Aspirator/suflanta cu 

tocator 

buc 1 0117999 03.09.202

1 

1449.00 

2.  Videoproiector  ACER  buc 1 8980 07.09.202

1 

2084.18 

3.  Multifunctional Brother  

A4 color  

buc 1 8991 09.09.202

1 

2495 

4.  Masina de spalat pardoseli buc 1 533138 30.09.202

1 

19992.00 

5.  Scaun ergonomic alb buc 2 0087 14.10.202

1 

597.38 

6.  Scaun directorial  buc 1 0006 08.02.202

2 

2118.20 

7.  Imprimanta brother laser  buc 1 9380 04.03.202

2 

1531.15 

8.  Multifunctionala  A3 color 

Konica Minolta  

buc 2 9696 26.07.202

2 

30000 

9.  Poarta handbal fixa + plase  buc 2 FM 

21/32 

23.08.202

2 

12000 

10.  Furculite si  

Cutite cantina  

buc 50 

50 

4011 29.08.202

2 

714 

  TOTAL LEI INCLUSIV T.V.A. 72980.91 
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CAPITOLUL III: REZULTATELE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ 

1. Rezultatele elvilor din învățământul gimnazial 

1.1. Rata de absolvire a învățământului gimnazial 

 

1. 2. Rezultatele elevilor la Evaluarea națională 

An școlar 

Nr. 

absolvenț

i 

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 

% 

promovați 

2021-2022 44 44 15 26 3 65,90% 

 

2. Rezultatele elevilor la examenul național de bacalaureat 

2.1 Rata de absolvire a liceului: 91,04% (2 elevi exmatriculați din cauza absențelor) 

2.2. Rezultatele elevilor la examenul național de bacalaureat 

 

 Elevi promovați Procent 

Iulie 2022 74 61,6% 

August-sept. 2022 13 10,88% 

Total 87 72,5% 

 

 

An 
școlar 

Nr. 
absolvenți 

Nr. înscriși 
la 

Bacalaureat 

Nr. 
elevi 

cu 
medii 

sub 
5.00 

Nr. 
elevi 

cu 
medii 
între 6 
si 6.99 

Nr. 
elevi 

cu 
medii 
peste 
7.00 

% 
promovați 

2021 -
2022 

123 120 - 60 27 72,5% 
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3. Rezultatele elevilor la a examenul de admitere în clasa a IX-a 

 

Ramura sportivă Ultima media de admitere 

Fotbal  6,71 

Handbal masculin 7,26 

Handbal feminin 6,81 

Box 7,09 

Atletism  9,02 

Clasa mozaic 8,69 
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CAPITOLUL IV: ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 

1. Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic și didactic auxiliar 

În anul şcolar 2021-2022, formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice a 

constituit o prioritate, mai ales în contextul învățării online, având ca obiective principale:  

 Perfecţionarea personalului didactic pentru aplicarea noului curriculum şi abordarea 

unor strategii didactice eficiente prin cuprinderea unui număr cât mai mare de cadre 

didactice la cursurile de formare;    

 Asigurarea calităţii procesului de predare–învăţare–evaluare şi a serviciilor 

educaţionale;  

 Pregătirea cadrelor didactice prin proiecte de genul „formarea continuă a cadrelor 

didactice pentru un învăţământ de calitate”, realizate prin CCD sau alți formatori; 

 Monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin 

asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii constituită la nivelul unității;  

 Susţinerea lecţiilor cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul derulării unor 

activitati la nivelul comisiilor metodice; Susținerea lecțiilor online.  

 Dezvoltarea profesională  

Profesorii catedrei de handbal Disici Cornelia, Bota Adriana, Zgârdea Cosmin, Horvath 

Atilla, Tomanyicska Daniela, Milovanov Gina, Calu Calina au participat la cursuri de 

perfectionare antrenori junior cu obtinerea licentei B, organizate de catre Federatia 

Romana de Handbal și Asociația Judeteana de Handbal. 

La simpozionul, Educatie prin sport și pentru sport următorii profesori: Bota Adriana, 

Disici Cornelia, Tomanyiscka Daniela si Zgârdea Cosmin. 

Profesorii catedrei de fotbal au participat la cursuri on- line de perfectionare si lectii 

demonstrative,organizate de Federatia Romana de Fotbal. 

Doamna profesor Bocsa Cristina și-a susținut inspecția finală pentru obținerea gradului 

didactic  

 

Participarea la cursuri de formare  

Cadru didactic Denumire curs Furnizor Nr.ore/credite 

Biro Renatte Curriculum 

relevant, educație 

deschisă pentru toți 

CCD Timiș 30 de credite 
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CRED 

Toma Alina Curriculum 

relevant, educație 

deschisă pentru toți 

CRED 

CCD Timiș 30 de credite 

Roman 

Ramona 

Profesorul XXI-curs 

postuniversitar 

Universitatea de Vest 

DPPD 

45 de credite 

Antonievici 

Alina 

Prof. II CCD Hunedoara 25 de credite 

Velcotă 

Viorica 

CRED - 

management 

CCD Timiș 15 credite 

Velcotă 

Viorica 

Managementul 

sistemic al clasei de 

elevi 

CCD Timiș 15 credite 

Velcotă 

Viorica 

Programul de 

formare pentru 

constituirea 

Corpului de 

profesori evaluatori 

pentru examenele  

și concursurile 

naționale 

(CPEECN) 

ME Centrul Național de 

Politici și Evaluare în 

Educație 

15 credite 

 

Velcotă 

Viorica 

Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

Velcotă Pavel Managementul 

sistemic al clasei de 

elevi 

CCD Timiș 15 credite 
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Velcotă Pavel Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

Anghelescu 

Laura 

Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

Ciotea 

Georgeta 

Curs intensiv de 

educație digitală 

Asociația Tehsoup 52 de ore 

Ciotea 

Georgeta 

Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

Mihoc Carmen Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

Mihoc Carmen „Curriculum 

relevant, educație 

deschisă pentru 

toți” - CRED 

CCD Timiș 30 de credite 

Posea Brebu 

Codruța 

Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

Șerban Călin 

Constantin 

Programul de 

formare pentru 

constituirea 

Corpului de 

profesori evaluatori 

pentru examenele și 

Ministerul Educației & 

Centrul Național de 

Politici și Evaluare în 

Educație 

15 credie 
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concursurile 

naționale 

(CPEECN) 

Șerban Călin 

Constantin 

Profesor real într-o 

școală virtuală 

Organizația Salvați 

Copiii 

40 de ore 

Iancu Cristina 

Roxana 

Utilizarea tablelor 

interactive în 

procesul instructiv - 

educativ 

CCD Timiș 25 de ore 

  

2. Activitatea instructiv-educativă 

Proiectarea activităţilor didactice, a unităţilor de învăţare s-a realizat conform 

programelor şcolare în vigoare şi recomandărilor inspectorilor de specialitate. Toţi profesorii au 

întocmit planificările calendaristice conform programelor în vigoare şi în conformitate cu 

recomandările primite la consfătuirile la care au participat în luna septembrie la începutul anului 

şcolar. Activitatea didactică și parcursul educaţional al elevilor se regăsesc ilustrate în 

portofoliile personale și portofoliile diriginţilor.  

Asistenţele la ore reprezintă o componentă a managementului şcolar. Rolul acestora este 

de a sprijini activitatea de predare-evaluare a cadrelor didactice. Pe baza asistenţelor efectuate la 

ore, pe baza rapoartelor prezentate de şefii de catedră, se pot sublinia următoarele aspecte:  

 planificările calendaristice au fost întocmite conform programei şcolare aferente fiecărei 

discipline de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare și precizărilor 

Inspectoratului Școlar; 

 resursele materiale şi de timp au fost gestionate în mod eficient, fiind adecvate fiecărei 

teme şi unităţi de învăţare. Metodele tradiţionale sunt îmbinate cu metode moderne de 

predare învatare. Profesorii recurg la metode activ-participative: conversaţia, dialogul, 

învăţarea prin descoperire, problematizarea. Aceste metode şi strategii didactice au rol 

de stimulare a creativităţii, inventivităţii, contribuind la conturarea unei atitudini 

pozitive a elevilor faţă de educaţie;  

 necesitatea formării continue a cadrelor didactice pentru conceperea unor strategii 

specifice de stimulare a motivaţiei și de management al stresului profesional. 

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne 

elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea 

directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că 

CDŞ răspunde în bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Orele 

din cadrul CDŞ sunt alocate în principal astfel:  

1) Activităţi didactice destinate aprofundării și extinderii prevederilor programelor 
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şcolare la disciplinele sportive de specialitate 

2) Activităţi didactice destinate aprofundării și extinderii prevederilor programelor 

şcolare pentru a susţine pregătirea elevilor pentru bacalaureat.  

           În luna decembrie a fost prezentată oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi elevilor, 

aceştia alegând ceea ce corespunde nevoilor, întocmindu-se de către profesori în luna ianuarie 

programa fiecărui opțional ales. Astfel, CDȘ de la nivelul unității pentru anul școlar 2022-2023 

este următorul:  

•  Pregătire sportivă de specialitate – aprofundare, 1oră/săptămână la ciclul gimnazial 

•  Pregătire sportivă de specialitate – aprofundare, 1oră/săptămână la clasele IX-X 

•  Pregătire sportivă de specialitate – aprofundare, 2 ore/săptămână la clasele XI-XII 

•  Istoria comunismului în România, clasele XII a și XII D 

•  UE – State membre, clasele XII B, XII C.   

 

3. Situatia echipamentelor 

In urma sedintelor de catedra de la inceputul anului scolar profesorii au solicitat materiale 

didactice necesare desfasurarii in conditii optime a procesului instructiv – educativ. 

Catedra de handbal a beneficiat de mingi corespunzatoare nivelului de vârstă ,maieuri 

de departajare ,echipament de competitie si garduri ,materiale ajutatoare in procesul de 

antrenament – conform referatelor de necesitate iar echipele aflate in competitii oficiale  au 

beneficiat de pozitii de antrenament suplimentare la sala Banu Sport unde s-au desfasurat si 

competitiile oficiale. 

Catedra de fotbal-La inceputul anului scolar profesorii au optat pentru echipament 

spotiv si materiale ajutatoare specifice fotbalului, iar pe parcurs au primit in functie de 

posibilitatile financiare. 

 Catedra de atletism, box si pentathlon -  In urma solicitarii de catre profesori a unor 

materiale sportive necesare desfasurarii activitatii sportive, acestia au beneficiat de echipament 

de competitie. Pentru sala de box a fost achizitionate manusi si casti pentru antrenament si 

competitii. 

4. Selectia sportivilor 

La toate catedrele selectia elevilor s-a efectuat atat la inceputul anului scolar precum si 

pe parcursul anului urmarindu-se completarea grupelor deficitare ca efectiv si coptarea elevilor 

cu calitati sportive deosebite din grupele de CSS ale liceului. Selectia elevilor s-a urmarit prin 

activiățti  la școlile din Timișoara precum și în localitățile din zonă.  

5. Rezultatele/progresul obtinute de elevi                                                                                                                                                       

Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor și 

tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul anului. În privinţa 

metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent 

evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În 

ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode și tehnici de 
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evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea 

pregătirii elevilor. Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul 

comisiilor privind evaluarea și progresul elevilor.  

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în primul rând pregătirea specifică pentru 

examenul de Bacalaureat și Evaluarea națională. Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

examenul de Bacalaureat s-a derulat în cadrul programului ROSE 

La începutul anului s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative 

școlare și extrașcolare: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:  

 întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi;  

 utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat și îndrumat eficient;  

 implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, 

concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.  

 atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real unitate-familie  

 

5.1.Promovabilitatea pe tranșe de medii 

Nr. crt.   Clasa  Nr. elevi      Nr. elevi   Nr. elevi  5-6.99/ S  7-8,99/ B  9-10/ FB  

    înscrişi  rămași  promovaţi        

1. I A 18 17 17   17 

2. I B 14 14 14   14 

3. II 24 25 25   25 

4. III 25 25 25   25 

5. IV 24 24 24   24 

6. V A 22 21 21 - 12 9 

7. V B 23 21 21  3 18 

8. VI A 25 26 26 1 13 12 

9. VI B 25 26 25 3 11 11 

10. VII A 28 28 24  16 8 

11. VII B 25 25 17  12 5 

12. VIII A 26 24 22  18 4 

14 VIII B 25 25 18  12 6 
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15 IX A 23 23 23 1 18 4 

16 IX B 24 23 22  18 4 

17 IX C 19 19 19 2 14 3 

18 IX D 24 24 24 2 15 7 

19 X A 29 28 27  20 7 

20 X B 29 28 28  14 14 

21 X C 29 28 23  20 3 

22 X D 30 30 30  19 11 

23 XI A 30 30 30  22 8 

24 XI B 28 29 26  19 7 

25 XI C 29 31 27  21 6 

26 XI D 30 33 33  18 15 

27 XII A 31 31 30 1 23 6 

28 XII B 31 31 31  21 10 

29 XII C 31 30 30 2 23 5 

30 XII D 31 31 28  23 5 

 

 

 

 

5.2.Situația corigențelor 

Nivel  
  

    Corigenți la     Situație şc.   

neîncheiată 
Neșcolarizați 

  
1 ob.   2 ob.     3 ob.   4 ob.   >4 ob.  

PRIMAR - - - - - - - 

GIMNAZIAL 9 8 5 - - - - 

LICEAL 10 2 - - - 7 - 

 TOTAL  19 10 5 - - 7 - 
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5.3.Şcolarizarea și frecvenţa elevilor  

 

Nr de absențe la sfârșitul anului 

     TOTAL  Motivate  Nemotivate  

26968 20101 6867 

5.4.Note la purtare 

  

Nivel  
  

Note între 10-7 Note sub 7 

PRIMAR - - 

GIMNAZIAL 194 7 

LICEAL 448 4 

 

6. Activitatea educativă extracurriculară și extrașcolară 

   Activitatea extracurriculară și extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor 

educative, primit de la Inspectoratul Școlar, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea 

desfăşurându-se sub diverse forme.  

    Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate 

de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor și cu elevii în vederea 

prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă a fost centrată pe formarea la elevi a 

unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Activităţile educative și extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub 

îndrumarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative şcolare și extraşcolare. Din 

evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului se consideră că este necesar în continuare un 

nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a activităţilor 

cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în 

unitate şi în afară acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului au fost:  

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie)  

2) Activităţi de orientare profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie)  

3) Activități dedicate sărbătorilor sau zilelor cu însemnătate istorică (1 Decembrie, 24 Ianuarie)  

4) Activitățile derulate în cadrul proiectelor de parteneriat pe plan local (asociații, fundații, 

biserică, familie) și județean.  

5) Activități de ecologizare  
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6.1.Calendarul activităților educative 

 

 
DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 
TERMEN 

LOC  DE 

DESFĂŞU- 

RARE 

RESPONSABILI MENŢIUNI 

1. 

15 FEBRUARIE,  

ZIUA NATIONALA 

A LECTURII 

 

Febr. 2022 

Sala de 

lectura a 

bibliotecii 

scolii 

Dir. Roman R, prof. 

Posea-Brebu C, prof. 

Serban C, prof. Ciotea 

G, prof. Antonievici 

A, prof. Vlaescu S, 

bibliotecar Garbaci 

M. 

Activitate 

anuala 

2. 

PROIECT 

EUROPEAN 

E-TWINNING 

“OUR CITY, OUR 

HISTORY” 

 

Nov. 

2021 – Febr. 

2022 

Platforma E-

Twinning 

Dir. Ramona Roman, 

Dir. Adj. Velcota V,  

cons. ed. Posea-Brebu 

C, prof. Antonievici 

A, prof. Velcota P. 

Grecia, 

Romania, 

Spania, Turcia 

3. 

PROIECT 

EUROPEAN 

E-TWINNING 

Flourish Education 

“MERRY 

CHRISTMAS” 

 

Ian. – Febr. 

2022 

Platforma E-

Twinning 

Dir. Ramona Roman, 

prof. Posea-Brebu C. 

prof. Anghelescu L, 

prof. Stana M, prof, 

Toma A, prof  

Szekely C, prof 

Godean X, 

Grecia, 

Romania si 

Spania 

4. 

SOLUTII 

POSIBILE DE 

PREVENIRE  A 

ABSENTEISMULU

I SI 

ABANDONULUI  

SCOLAR 

Febr. 2022 

Sediul 

CJRAE 

TIMIS 

Prof. Ciugudean 

Daniela 

Activitate ISJ 

TIMIS si 

CJRAE 

TIMIS 

5. 
MARTISORUL 

VESEL 
Martie 2022 Sala de clasa Prof. Ciotea G, 

Elevii clasei 

pregatitoare 

6. ZIUA FEMEII Martie 2022 

 

LPS 

BANATUL 

Prof. Ciotea G, 

 

Spectacol 

dedicat 

https://live.etwinning.net/projects/project/343228
https://live.etwinning.net/projects/project/343228
https://live.etwinning.net/projects/project/343228
https://live.etwinning.net/projects/project/343228
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femeilor 

7. MICII OLIMPICI Martie 2022 Sala de clasa prof. Humita M. 
Elevii clasei a 

II-a 

8. 

Proiectul eTwinning 

– “So great, we are 

the best team!” 

Martie, apr., 

mai - iunie 

2022 

Platforma 

eTwinning 

Dir. Ramona Roman, 

consilier educativ, 

profesori si elevi 

Materiale în 

format 

electronic 

9. 

 

PRIMAVARA IN 

CULORI 

Martie 2022 Sala de clasa Prof. Madalina Zaha 

 

Elevii clasei  

a III-a, 

concurs 

desene si 

colaje 

10

. 

Ziua Academiei 

Olimpice Romane 
Martie 2022 

LPS 

BANATUL 

Prof. Antonievici 

Alina 

Materiale în 

format 

electronic 

11

. 

PROIECT 

EUROPEAN 

E-TWINNING 

“We are the world’s 

guests” 

 

Martie, 

aprilie, mai 

2022 

 

Platforma E-

Twinning 

Dir. Ramona Roman, 

prof. Posea-Brebu C. 

prof. Serban C prof, 

Toma A, prof  

Szekely C, 

Grecia, 

Romania, 

Spania, Turcia 

12

. 

Activitate antidrog 

“Asuma-ti zilnic 

independenta!” 

Martie, 

Aprilie, Mai 

2022 

LPS 

BANATUL, 

sala 20 

Comisar sef Vasile 

Gavrilescu, Prof. 

Anghelescu L. cons. 

educativ Posea-Brebu 

C, profesori diriginti 

Sala 20 

toate clasele 

de liceu 

13

. 

1 Aprilie – ZIUA 

MONDIALA 

A PASARILOR 

Aprilie 2022 
Laborator 

biologie 

Cons. educativ Posea-

Brebu C, Prof. 

Anghelescu L. 

Elevii clasei  

a VII- a A, 

concurs 

14

. 

Ziua Internationala 

a Sportului pentru 

Dezvoltare si Pace 

 

Aprilie 2022 

 

LPS 

BANATUL 

Conducerea scolii 

Promovarea 

valorilor 

pozitive si 

constructive 

ale  sportului 

15

. 

PROIECT 

EUROPEAN 

E-TWINNING 

“Women shaking up 

history” 

Aprilie, mai, 

iunie 2022 

 

Platforma E-

Twinning 

Dir. Ramona Roman, 

prof. Posea-Brebu C. 

prof. Serban C prof, 

Toma A, prof  

Szekely C, 

Grecia, 

Romania, 

Spania, 

Turcia, Italia 

https://live.etwinning.net/projects/project/343228
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16

. 

EXCURSIE  la 

Sarmisegetusa Regia,  

Hateg, Castelul 

Huniazilor 

Aprilie 2022 
Obiective 

turistice 

Prof. Vlaescu S si 

Humita M, inv. 

primar 

excursie 

17

. 

Festivalul Regional 

de baby-handbal 
Aprilie 2022 

 

Sala 

Constantin 

Jude, 

Timisoara 

Prof. antr. Disici 

Cornelia, 

prof. antr.Bota 

Adriana 

2 aprilie 2022 

18

. 

ZIUA PORTILOR 

DESCHISE – “LPS 

BANATUL” 

Aprilie 2022 
LPS 

BANATUL 

Conducerea scolii, 

profesori, antrenori, 

elevi 

9 Aprilie 

2022 

19

. 

Proiectul “CUM SA 

CRESTEM 

SANATOSI” 

Aprilie 2022 
LPS 

BANATUL 

Prof. Ciotea G.  si 

clasa pregatitoare 

In parteneriat 

cu ISJ TIMIS 

si AGENTIA 

NATIONALA 

ANTIDROG 

20

. 

“SARBATORILE  

PASCALE – VINE  

IEPURASUL!” 

Aprilie 2022 Sala de clasa Prof. Brancu L. 

Elevii clasei 

IA, concurs de 

colaje si 

desene 

21

. 

TARGUL  

LICEELOR 

Aprilie si    

mai 2022 

Iulius Mall 

Timisoara, 

USAMVB 

Timisoara 

Consilier educativ 

Posea-Brebu C, Prof. 

Ciugudean D, prof. 

Anghelescu L 

Cu 

participarea 

admin. 

liceului 

22

. 

 

ZIUA  EUROPEI 
Mai 2022 

LPS 

BANATUL, 

laboratorul 

de biologie 

Dir. Ramona Roman, 

Cons. Educativ Posea-

Brebu C. profesori 

diriginti, 

Indrumator prof. 

Alma Pap 

Clasa  

a IX- a C 

23

. 

“Un dar pentru mai 

departe!” 
Mai 2022 

Parter LPS 

Banatul 

Prof. Peia Cosmina, 

secretar sef Petrutiu 

Daniela 

Clasele 

primare 

24

. 

ROMANIA LA 

JOCURILE 

OLIMPICE 

Mai 2022 Sala 20 
Prof. Antonievici 

Alina 

Campanie de 

informare 

25

. 
SCHOOL BAZAR Mai 2022 

Laborator 

Biologie 

Prof. Anghelescu 

Laura 

Elevii clasei a 

VI- a B, 

concurs de 

antreprenori 
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26

. 

Proiectul  

“DIVERSITATEA 

CULTURALA” 

Mai 2022 
LPS 

BANATUL 
Prof. Godean Xenia 

Elevii 

claselor  de 

liceu 

27

. 

Proiectul 

“PLAYMAKERS”, 

TIMISOARA 

Mai – Iunie 

2022 

LPS 

BANATUL 

Prof. Dumitru M, 

Prof. Popat S, Prof. 

Calina Calu 

Program 

UEFA 

28

. 

ZIUA 

INTERNATIONAL

A A COPILULUI 

 

Iunie 2022 

LPS 

BANATUL 

Cons. educativ 

Diriginţi 

Materiale 

informative 

29

. 

ZIUA MEDIULUI 

“CAPACE CU 

SUFLET” 

Iunie 2022 

Agentia 

pentru 

Protectia 

Mediului 

Timis 

Prof. Vlaescu S si 

Humita M, inv. 

primar 

 

Activitate de 

voluntariat 

30

. 

Proiectul 

educational “ 

DIFERITI, DAR 

EGALI SI 

IMPREUNA!” 

Iunie 2022 
Terenul LPS 

BANATUL 

Prof. antrenori si Prof. 

Ciugudean Daniela 

LPS 

BANATUL, 

ISJ TIMIS, 

FACULTATE

A DE 

EDUCATIE 

FIZICA SI 

SPORT, 

SOCIETATE

A 

FEMEILOR 

CRESTIN-

ORTODOXE 

31

. 

EDUCATIA  

JURIDICA 
Iunie 2022 

LPS 

BANATUL 

Prof. Godean X si 

Prof. Chis C. 

In parteneriat 

cu ISJ TIMIS 

32

. 

PROIECT 

EUROPEAN 

E-TWINNING 

“Inspiring Women!” 

 

Aprilie, mai, 

iunie 2022 

 

Platforma E-

Twinning 

Dir. Ramona Roman, 

prof. Posea-Brebu C. 

prof. Serban C prof, 

Toma A, prof  

Szekely C, prof. 

Dumitru M. 

Grecia, 

Romania, 

Spania, 

Turcia, Italia, 

Franta 

33

. 

Proiect de prevenire 

a traficului de 

persoane 

Iunie 2022 
Laboratorul 

de biologie 

Diriginte Posea-Brebu 

Codruta si clasa a XII- 

a B 

Pliante, 

materiale 

informative 

discutii libere 

34

. 

Festivitate de 

incheiere a anului 
Iunie 2022 

LPS 

BANATUL 

Personalul scolii, 

elevi 
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scolar 2021 - 2022 

Profesorii de pregătire sportive de specialitate au participat cu elevii sportivi la turnee 

interne si internationale organizate de Asociatia Judeteană de Fotbal sau de diferite cluburi: 

Prof. Petcu Calin Cristian  

 Participare cu grupa 2010 la Cupa Poli – 03-05.09.2021,  locul I 

 Participare cu grupa 2010 la Cupa de iarnan.2009 – 01-03.10.2021,  locul III 

 Participare cu grupa 2010 la Turneu West Cup  – 29-31.10.2021, locul III 

 Participare cu grupa 2010 la Turneu Covaci n.2009 – 19-21.11.2021, locul III 

 Participare cu grupa 2010 la Turneu Sibiu – 25-27.02.2022, locul I 

 Participare cu grupa 2010 la Turneu West Cup – 01-03.04.2022, locul III 

 Participare cu grupa 2010 la Cupa de vara – 27-29.05.2022, locul III 

 Participare cu grupa 2010 la Cupa Ion Oblemenco – 03-05.06.2022, locul III 

 Participare cu grupa 2010 la Kup Vujadin Boskov – 09-12.06.2022,locul I 

Prof. Vilceanu Ovidiu Marian  

 Organizarea unei pregatiri centralizate in februarie 2022 la Arieseni, cu ambele grupe. 

 Organizarea unei pregatiri centralizate in iulie 2022 la Vrsac Serbia, cu ambele grupe. 

 Participare cu grupa 2013 la Turneu Ceatta Buzias – februarie 2022, locul V 

 Participare cu grupa 2010 la TurneuCeatta Colterm – mai 2022, locul III 

 Participare cu grupa 2010 la TurneuTimstar – 2022, locul IV 

 Participare cu grupa 2010 la Turneu Dragan Mance Cup Beograd Serbia – iunie 2022 

 Prof. Pop Raul Victor  

 Participare cu grupa 2011 la Cupa de iarna Atletico – 04-05.12.2021, locul II 

 Participare cu grupa 2011 la Cupa Martisorul –05-06.03.2022, locul I 

 Participare cu grupa 2011 la Cupa Ghiroda – 01-03.04.2022, locul IV 

 Participare cu grupa 2011 la Cupa Bega – 29.04-01.05.2022, locul III 

 Participare cu grupa 2011 la Cupa Ion Oblemenco Craiova – 03-05.06.2022, locul IV  

 Participare cu grupa 2013 la Cupa Centenar Poli – 03-05.09.2021, locul IV 

 Participare cu grupa 2013 la Turneu Liga Junior – 10-12.12.2021, locul III 

 Participare cu grupa 2015 la Turneu West Cup – 25-27.03.2022, locul V 

 Participare cu grupa 2015 la Turneu Atletico Arad –11.05.2022, locul II 

 Organizarea unei pregatiri centralizate in Statiunea Costinesti, 18-25.07.2022 

Prof. Badea Sorin 

 Organizarea unei pregatiri centralizate cu grupa 2008 la Rusca, 01-10.08.2022. 

  Participare cu grupa 2008 la Turneu Novi Sad – 22-26.07.2022, locul VI 

Prof. Nastor Flavius 

 Organizarea unei pregatiri centralizate cu grupa 2009, 21-27.02.2022 la Isverna 

  Participare cu grupa 2009 la Turneu Craiova – 03-05.06.2022 
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  Organizarea unei pregatiri centralizate cu grupa 2009, 15-21.08.2022 la Isverna 

Prof. Rosenblum Michel 

 Participare cu grupa 2006 la Turneu West Footbal Arena Bulgaria – 01-05.08.2022, 

locul VII 

 Participare cu grupa 2011 la Turneu Craiova – 03-05.05.2022, locul IV 

Prof. Velcota Pavel 

 Organizarea unei pregatiri centralizate la Rusca, 01-11.07.2022 

 Participare la Ziua portilor deschise la LPS Banatul. 

 Comisia Metodica a profesorilor de Atletism Box si Pentatlon au organizat concursuri si turnee 

cum ar fi: 

 Cupa LPS Banatul –atletism;  

 Cupa Banatul la cros; Concurs de selectie Olimpic Star-atletism; la box s-au organizat  

 meciuri  amicale cu diferite cluburi  cum ar fi CSM. Timisoara,CSM Lugoj,CSM Resita 

Box Club Ruben Stoia Arad,Crisul Oradea ,C.S Drobeta Turnu Severin, 

 Cupa Madaras Bihor, 

 Cupa Avram Iancu, 

 Cupa Santana, 

 Memorial Teodor Silaghi. 

 

7. Comunicarea instituțională 

Comunicarea instituțională s-a realizat atât cu celelalte școli din județ, prin proiecte și 

parteneriate, cât și cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș cu care s-au întreținut relații de 

colaborare pe nivel vertical. Am respectat termenele stabilite pentru raportarea diferitelor 

situații solicitate.  

Comisia pentru proiecte și programe educative, constituită la nivelul Liceului cu 

Program Sportiv,,Banatul”, Timișoara  are următoarele obiective ce decurg din țintele strategice 

înscrise în PDI 2018-2022, astfel: dezvoltarea dimensiunii extrașcolare și extracurriculare prin 

deschiderea ofertei școlii către comunitatea din care face parte prin activități extrașcolare 

(educație nonformală) prin care elevii să își exploreze și rafineze talentele, abilitățile și 

interesele, dar și prin modificarea opticii pe care o au părinții asupra întâlnirilor din mediul 

școlar în sensul îmbunătățirii relației dintre părinte, copil și cadrul didactic; promovarea 

echității și a incluziunii; formarea comportamentelor pro-active prin dirijarea ofertei 

educaționale către un set de valori comune, precum: diversitatea, pluralismul, drepturile 

omului, egalitatea de șanse; promovarea ethosului școlar; generarea unui comportament cu 

valențe ecologice în rândul copiilor și tinerilor, prin flexibilizarea ofertei școlare și extrașcolare.  

  În vederea îndeplinirii obiectivelor enunțate mai sus, la nivelul Liceului cu Program 

Sportiv,,Banatul”,Timișoara s-au încheiat parteneriate educaționale cu diverse instituții de 

cultură, cu ONG-uri și agenți economici, astfel:  
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N

r. 

cr

t. 

Denumire protocol/ 

parteneriat 
Instituții partenere 

1 Parteneriat Școală - Poliție  
Școala Gimnazială Comuna Belinț - Postul de 

Poliție Belinț  

2 

Parteneriat Școală - Cabinet 

Medical Individual Dr. Străin 

Adina  

Școala Gimnazială Comuna Belinț - Cabinetul 

Medical Individual Dr. Străin Adina  

3 
Parteneriat Școală - SC OBI 

SCHMIDT M&M SRL  

Școala Gimnazială Comuna Belinț - SC OBI  

SCHMIDT M&M SRL  

4 
Copiii și natura - Prezentul și 

viitorul nostru  

Grădinița P.P. Nr. 4 Lugoj - Școala 

Gimnazială Comuna Belinț  

5 
Paleta de culori și iscusința 

celor mici  

Grădinița P.P. Nr. 4 Lugoj - Școala 

Gimnazială Comuna Belinț  

6 Parteneriat Școală - Farmacie  
Școala Gimnazială Comuna Belinț - Farmacia 

SC ALOEFARM SRL  

 

 

Tipul de 

instituţie 

Denumirea 

instituţiei 

Domeniul de 

colaborare 

Instituţii de 

învatamant 

universitar şi 

preuniversitar 

 Universitatea de Vest 

 Facultatea de Educație 

Fizică şi Sport 

 Facultatea de Fizică 

 Facultatea de științe 

Politice și Comunicare 

 Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului 

Didactic 

 formarea  şi  perfectionare cadre 

didactice 

 promovare absolvenţilor de liceu 

 practica pedagogică a studenţilor 

 practică de antrenor 

 organizare și implementare de proiecte 

educaționale 

 Școlile cu clase primare şi 

gimnaziale din Timișoara (gen. 

30, gen. 7, Vlad Țepeș, Ion 

Vidu) și judeţul Timiș 

(Ghiroda, Ciacova) 

 Liceul cu Program Sportiv 

„Szasz Adalbert” Târgu-Mureș 

 Schimburi de experiență 

 Sctivități metodice 

 acţiuni de selecţie 

 organizarea unor competiţii 

 arbitraje 
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 CSS nr. 1 

 CSS Bega 

 

 organizarea de acţiuni comune de 

anvergură zonală sau naţională 

 şcolarizarea unor elevi sportivi 

Structuri sportive de 

drept public şi 

 privat 

  

 federaţiile române de 

atletism, handbal, fotbal,  

 asociaţiile judeţene pe 

ramuri de sport 

 

 activităţi de formare, consfătuiri 

metodice 

 afilieri  

 participări la calendarul internaţional 

şi naţional oficial 

 promovare la loturile naţionale 

 organizare de competiţii locale, 

zonale, naţionale 

 Clubul Sportiv Municipal 

Timișoara 

 ACS Poli Timișoara 

 ACS-ASU Politehnica 

Timișoara 

 F.C. Ripensia 

 F.C. Ghiroda 

 SCM Timișoara 

 CSM Timișoara 

 CS Universitatea Timișoara 

 promovarea sportivilor valoroşi la 

secţiile de seniori 

 protocoale de colaborare 

 duble legitimări 

Instituţii şi 

organisme locale 

 Consiliul Judeţean 

 Prefectura  

 Consiliul Local 

 Primăria 

 Direcţia Judeţeană de 

Tineret și Sport 

 ISJ Timiș 

 CCD Timiș 

 CJRAE 

 realizarea unor proiecte de promovare 

a sportului de performanţă (finantare) 

 organizarea unor competiţii de masă  

 dezvoltarea bazei materiale, 

întreţinere, reparaţii 

 perfecționarea cadrelor didactice 

Asociații și ONG-uri 

 Asociația Prietenii Liceului 

Sportiv 

 Academia Olimpică 

 Penitenciarul Timișoara 

 Asociașia Femeilor Creștin 

– Ortodoxe din Timișoara 

 organizarea de activităţi educative 

(anti-drog, ecologizare, pentru sănătate 

etc.) 

 arganizare activități aniversare și 

acordare burse elevi 

 sprijin pentru elevii defavorizați 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

8. Serviciul financiar-contabil, secretariat, administrativ 

8.1.Compartimentul financiar 

Activităţile preponderente executate în cadrul compartimentului financiar contabil, în 

perioada de referinţă au avut în vedere în principal îmbunătăţirea activităţii de gestionare a 

fondurilor publice, fiind vizate următoarele aspecte:  

* Administrarea conturilor de cheltuieli și efectuarea înregistrărilor contabile zilnice aferente 

operaţiunilor de încasări și plăţi aprobate de conducerea instituţiei, precum și efectuarea altor 

operaţiuni dispuse de ordonatorul de credite pe bază de documente justificative și aprobate de 

persoanele împuternicite;  

* Analizarea conţinutului angajamentelor legale și a altor documente primite pentru stabilirea 

plăţilor urgente în scopul evitării întârzierii acelor plăţi care pot constitui potenţiale baze de 

calcul de majorări pentru întârziere şi/sau penalităţi, precum și respectarea termenelor de plată 

contractuale a tuturor plăţilor, în limita prevederilor bugetare aprobate;  

* Întocmirea zilnică a documentelor pentru plăţile dispuse de conducerea instituţiei din bugetul 

local pentru activitatea curentă, verificarea şi avizarea acestora pentru Controlul Financiar 

Preventiv şi efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări și plăţi cu numerar la Trezoreria 

Timișoara;  

* Urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei și verificarea documentelor 

de încasări și plăţi, a documentelor justificative anexate precum şi a registrului de casă, pentru 

operaţiunile cu numerar;  

* Întocmirea, verificarea şi avizarea listelor pentru avansuri concedii odihnă, a documentelor de 

plată a concediilor medicale, ori de câte ori apar astfel de solicitări;  

* Întocmirea statelor de plată a salariilor pentru personalul angajat al unității, virarea salariilor 

în conturile de card deschise la bănci și a reţinerilor din salarii;  

* Întocmirea şi depunerea dărilor de seamă trimestriale şi anuală la Primăria Municipiului 

Timișoara în termenele stabilite prin actele normative în vigoare sau prin adresele primite de 

la această unitate;  

* Întocmirea raportărilor salariale, lunare, trimestriale, anuale şi ocazionale şi remiterea acestora 

instituţiilor sau a altor unităţi care le-au solicitat, situaţia statistică privind numărul de 

personal și fondul de salarii, situaţia lunară centralizată privind încadrarea la numărul de 

personal angajat aprobat, declaratia 112, declaraţia 100 privind obligaţiile de plată către 

bugetul de stat consolidat precum și a altor raportări: transmiterea electronic a situatiilor 

lunare, trimestriale și semestriale in sistemul Forexebug și finantare.org, precum și 

completarea datelor financiare in sistemul SIIIR;  

* Îndosarierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, balanţelor de verificare și a 

altor documente financiar contabile în vederea legării și arhivării acestora;  
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* Acordarea vizei de control financiar preventiv pentru toate operaţiunile de încasări și plăţi 

care produc modificări în cadrul patrimoniului instituţiei, conform dispoziţiei emise de 

ordonatorul de credite;  

* Continuarea procesului de implementare, îmbunătăţire, instruire și aplicare a programelor 

informatice, crearea bazei de date în vederea realizării tuturor lucrărilor financiar – contabile, 

inclusiv a dărilor de seamă contabile proprii și centralizate în sistem computerizat;  

* Organizarea, instruirea membrilor comisiilor şi efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului 

instituţiei, acordarea de consultanţă pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi înregistrarea 

rezultatelor inventarierii în scopul punerii de acord a fapticului de pe teren cu evidenţa 

contabilă, urmărirea respectării Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finanțelor publice, 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;  

* Întocmirea ordonanţărilor pentru toate operaţiunile de plăţi desfăşurate în cadrul serviciului 

pentru care în prealabil au fost întocmite propuneri de angajare și angajamente individuale, 

vizarea acestora pentru CFPP;  

* Evidenţa mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Timișoara 

* Evidenţa obiectelor de inventar şi a materialelor finanţate din bugetul local;  

* Întocmirea la cerere a tuturor situaţiilor cerute de conducerea unităţii, organelor de control etc.  

* La sfârșitul fiecărei luni se verifică plăţile efectuate in cursul lunii și preluarea cheltuielilor 

corespunzătoare fiecărui capitol, subcapitol, articol, alineat conform notelor contabile 

întocmite de serviciul financiar.  

* Întocmirea zilnică a angajamentelor legale și înscrierea acestora în fişe de angajament potrivit 

clasificaţiei bugetare pe capitole, subcapitole, articole și alineate. Astfel, se ţine evidenţa 

creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale.  

* Lunar se analizează diferenţele provenite din angajamentele întocmite și plățile efectuate 

conform clasificației bugetare.  

* Îndosarierea lunară a documentelor justificative, a notelor contabile, a centralizatoarelor în 

vederea arhivării acestora;  

* Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv pentru operaţiuni de plată;  

* Întocmirea contului de execuţie al instituţiilor publice și activitatilor finanţate din bugetul 

local, integral sau parțial din venituri proprii:  

- lunar: la venituri și pe capitole și subcapitole bugetare și la cheltuieli pe capitole, titluri, 

articole și alineate;  

- trimestrial și anual: la venituri pe capitole și subcapitole bugetare și la cheltuieli pe capitole, 

subcapitole, titluri, articole și alineate.  

Pe parcursul anului şcolar 2022-2023 au avut loc:  

-doua închideri și raportări ale execuţiei bugetare:  

- execuţia trimestului III a anului bugetar 2022; 

- execuţia trimestrului IV executia anuala a anului bugetar 2022;  

 

8.2.Compartimentul secretariat 
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 Realizarea activităţilor:  

- tehnoredactare, înregistrare în regim special deciziile emise de directorul unităţii: decizii 

pentru examenele de corigenţă, admitere, comisii rechizite, burse şi alte comisii etc.  

- întocmirea lucrările privind începerea noului an şcolar, sfârşit de an şcolar (SC1,SC2) 

(cantitate, calitate, timp).  

- întocmirea fişelor de încadrare a unităţii, baza de date cu titularii unităţii înscrişi în fişele de 

încadrare anuale ale unităţii şcolare, date privind vechimea, gradul didactic, statutul (titular, 

titular detașat; definitiv, suplinitor).  

- întocmirea la inceputul anului şcolar ori de câte ori solicită Inspectoratul Școlar; normarea, 

S0; Proiectul planului de școlarizare 2022 – 2023;  

- evidenţa strictă a mişcării elevilor făcând înregistrările aferente în documentele de evidenţă 

şcolară precum și operarea în SIIR   

- întocmirea, solicitarea şi transmiterea în timp util a situaţiei şcolare a elevilor transferaţi de 

sau la unităţile şcolare;  

- întocmirea de dosare de echivalare studii către ISJ pentru elevii audienţi veniţi din 

străinătate   

- întocmirea bazei de date cu elevii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din 

unitate;  

- actualizarea bazelor de date în programul REVISAL - lunar;  

- raportarea la Inspectoratul Școlar, Primărie, DGASPC a absențelor nemotivate la sfârșitul 

anului; 

- raportarea la Primărie și DGASPC a copiilor cu părinți plecați în străinătate.  

- primirea dosarelor pentru acordarea de burse, dosare pentru bani de hrană a copiilor cu CES, 

alte ajutoare, rechizite;  

- asigurarea plății burselor școlare;  

- întocmirea diverselor situaţii necesare procesului instructiv- educativ şi activităţi de 

secretariat;  

- respectarea prevederilor RI –cod etică –norme deontologice;  

- respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă din unitate;  

- ţinerea la zi a dosarelor personale ale cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice; 

- ţinerea la zi a evidenţei  zilelor de concediu medical , concediu odihnă etc;  

- elaborarea fişelor operaţionale ale postului, fişe de evaluare a personalului didactic auxiliar și 

nedidactic;  

- gestionarea, completarea şi eliberez actele de studii pentru absolvenţii unității (foi matricole, 

adeverinţe etc.) precum și adeverinţe de studii pentru elevii transferaţi la alte unităţi cât și 

pentru cei plecaţi în străinătate;  

- înmatricularea în registrul matricol a tuturor elevilor;  

- întocmirea registrelor de înscriere ale elevilor pentru unitate şi actualizare permanent;  

- transmiterea tuturor situaţiilor solicitate de forurile superioare;  
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- stabilirea compartimentului căruia i se adresează fiecare corespondenţă prin înscrierea în 

registrul de intrare – ieşire și aducerea la cunoştinţă de îndată directorului unităţii și 

compartimentului destinatar;  

- popularizarea împreună cu profesorul diriginte, directorul unităţii a tuturor normelor 

legislative auxiliar și nedidactic;  

- răspundere de termenele stabilite tuturor solicitărilor venite din partea personalului din 

unitate cât și de la alţi parteneri cu care vine în contact unitatea şcolară;  

- aducere la cunoştinţă conducerii unității a tuturor situaţiilor şi problemelor serviciului 

Secretariat, periodic şi venire cu iniţiativă în rezolvarea acestora;  

- realizare de raport  al activităţii serviciului Secretariat și aducere la cunoştinţă directorului 

unităţii;  

- aducere la cunoştinţă tuturor destinatarilor, deciziile elaborate în compartiment și aprobate de 

director precum şi toate notele de serviciu personalului din unitate;  

- aducere la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi dacă se încadrează 

în acest termene în vederea realizării situaţiilor;  

- asigurarea legăturii unităţii şcolare cu Inspectoratul Școlar , alte unităţi de învăţământ etc. 

prin telefon , fax , e-mail.  

- redactarea corespondenţei unității;  

- propunerea programului serviciului Secretariat spre aprobare conducerii unității și 

relaţionarea cu toți partenerii sociali, instituţionali;  

În ceea ce privește asigurarea, ordonarea și arhivarea documentelor unităţii (ordonarea 

documentelor    în  funcţie  de  Nomenclatorul Arhivistic, stabilirea   conform  Nomenclatorului  

unităţii  termenele  de  păstrare  a  documentelor şcolare) s-a contractat o firmă specializată. 

 

8.3.Compartimentul administrativ 
 

Compartimentul administrativ a fost coordonat de către d-nul administrator de 

patrimoniu Ianași Raul și este alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ, după 

cum urmează:  

 

Nr. 

Crt.  Nume   Prenume   Funcţia  norma 

1 BOBITA VALENTINA - ADINA Muncitor II 1 

2 CHELARIU ILEANA Muncitor II 1 

3 CITU CIPRIAN ADRIAN Şofer 0,5 

4 DANILESCU ALEXANDRU Muncitor III 1 

5 DANILESCU SORINA Îngrijitor I 1 

6 DAVID BOGDAN - SILVIU Muncitor II 1 

7 FLOREA  CRISTINA Îngrijitor I 1 
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8 FLOREA  PAVEL  Muncitor II 1 

9 HARASIM CONSTANTIN - WILIAM Expert sportiv I A 1 

10 HUMITA OVIDIU - IANAS Paznic I 1 

11 IANC  ROZALIA Îngrijitor I 1 

12 KISS MONDEK REGHINA Magaziner I 1 

13 LALA MIHAI - BELA Paznic I 1 

14 MAN AURELIAN Muncitor II 1 

15 OPREA MIRCEA-HOREA Muncitor II 1 

16 PETREA RODICA Muncitor II 1 

17 PRISECAREANU VIORICA Îngrijitor I 1 

18 RADU AUREL Muncitor III 1 

19 ROSENBLUM CARMEN Referent I A 1 

20 SARCA FLOARE Îngrijitor 1 

21 SOLLOSI IOSIF Paznic I 1 

22 STEF LAURA Îngrijitor I 1 

23 SZALO DANIELA Îngrijitor I 1 

24 VIDULOV MARIOARA Îngrijitor 1 

25 VACANT   Muncitor II 1,5 

 TOTAL :   25 

 

             În anul şcolar 2021-2022, compartimentul  administrativ  și-a  îndeplinit  obiectivele 

propuse prin Planul Managerial:  

• S-a elaborat planul de muncă pentru compartimentul administrativ, respectiv îngrijitori și 

muncitor; 

• S-a predat la începutul fiecărui an şcolar, pe bază de proces verbal, dirigintelui/părinților sala 

de clasă de care răspunde cu toate dotările și materialele didactice; 

• S-au întocmit graficele și pontajul pentru paznic, muncitor, îngrijitoare; 

• S-a colaborat permanent cu compartimentul Contabilitate; 

• S-au distribuit materialele de curăţenie şi întreţinere, întocmind bonuri de consum, către 

personalul unităţii, pe baza referatelor de necesitate aprobate de director; 

• S-au folosit resursele TIC şi abilităţile de operare PC în activitatea desfăşurată; 

• S-au urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă; 

• S-au luat măsurile necesare pentru a se efectua reparaţii în clădirile unității și la mobilierul 

deteriorat: 

- CLĂDIRE ȘCOALĂ: 

- PARTER: 

- - remediat si lacuit parchet sala 4 

- - inlocuit capace toalete grupuri sanitare  
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- - inlocuit baterii lavoar grupuri sanitare  

- - zugravit sali de clasa (Geta) 

- - inlocuit neoane si corpuri de iluminat arse 

- ETAJ 1: 

- -remediat si lacuit parchet sala 7 

- - amenajat sala 10 si sala 11 pentru laborator IT 

- - reparat scaune  

- - reparat banci scolare 

-  inlocuit capace toalete grupuri sanitare  

- - inlocuit baterii lavoar grupuri sanitare  

- - inlocuit neoane si corpuri de iluminat arse 

- - inlocuit rezervor vas toaleta grup sanitar baieti 

- ETAJ 2: 

- - reparat usa sala 14 (de 3 ori) - este necesar inlocuirea acesteia 

- - reparat scaune ------------------- 16 buc 

- - reparat banci scolare------------ 12 buc 

-  - inlocuit capace toalete grupuri sanitare --------- 16 buc 

- - inlocuit baterii lavoar grupuri sanitare ---------- 4 buc 

- - reparat pereti toalete  grupuri sanitare baieti ( sunt din nou sparti si distrusi) 

- - inlocuit neoane si corpuri de iluminat arse 

- - inlocuit vas toaleta cu rezervor grup sanitar fete 

- INTERNAT: 

- - inlocuit baterii dus ------------ 8 buc 

- - schimbat becuri arse 

- - reparat instalatie apa rece 

- - reparat instalatie apa calda 

- - reparat instalatie incalzire 

- -  inlocuit capace toalete grupuri sanitare --------- 8 buc 

- - inlocuit baterii lavoar grupuri sanitare ---------- 6 buc 

- SALĂ SPORT 

- - inlocuit instalatia electrica (schimbat tablouri, corpuri de iluminat) 

- - montat iluminat de emergenta 

- - hidroizolat acoperis sala de sport 

- - reparat si schimbat baterii dusuri vestiare baieti (sunt din nou rupte) - 4 buc 

- - inlocuit porti handbal ---------------- 2 buc 

- - schimbat cos baschet ---------------- 1 buc 

- CANTINĂ: 

- - reparat scaune ------------------- 4 buc 

- - zugravit bucataria 

- - schimbat corpuri de iluminat 

- - schimbat sifoane  spalator ----- 4 buc 
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- - inlocuit baterii spalator ---------- 1 buc 

- - reparat masina de dezinfectat vesela 

- - inlocuit radiator 

- CURTE INTERIOARĂ: 

- - inlocuit porti fotbal teren de iarba (inclusiv plase) ----- 2 buc, 

- - confectionare si montaj schele metalice teren iarba --- 3 buc , 

- - reparat banci ------------------------------------------------- 4 buc, 

- - zugravit banci ----------------------------------------------- 12 buc, 

- - inlocuit scaune tribuna teren iarba ----------------------- 4 buc, 

- - reparat porti handbal teren tartan ------------------------ 2 buc, 

- - trasat marcaje teren tartan -------------------------------- 2 buc, 

- - vopsit poarta acces elevi 

• S-au monitorizat şi coordonat lucrările de întreţinere, de curăţenie şi de igienizare a localului 

unității, pentru începutul de an şcolar; 

• S-a asigurat efectuarea în termenul legal a controlului de Medicina Muncii, a lucrărilor și 

vizarea Autorizaţiei sanitare; 

• S-au planificat operaţiunile de ridicare a resturilor menajere și hârtie/maculatură de către 

firmele specializate; 

• S-au întocmit referate de necesitate, comenzi către firmele colaboratoare, note de recepţie a 

obiectelor de inventar şi a materialelor auxiliare intrate în unitate, bonuri de consum pentru 

materialele de curăţenie şi întreţinere distribuite, am înregistrat datele în fişele de magazie; 

• S-au întreţinut relaţii de colaborare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

• S-a utilizat un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori, părinţii și 

partenerii economici și sociali ai unității; 

• S-a contribuit la promovarea imaginii unității, împreună cu tot personalul. 

  

 

 

 

CONCLUZII 
Anul şcolar 2021-2022 a fost marcat de schimbări atât pentru cadrele didactice, pentru 

managementul unității de învăţământ, Rezultatele obţinute în acest an reprezintă măsura 

perseverenței și profesionalismului profesorilor unității, a eforturilor deopotrivă ale elevilor şi 

părinţilor, a modului în care aceștia au răspuns la activităţile programului educaţional propus și 

promovat de unitatea de învățământ.  

Liceul cu Program Sportiv îşi propune să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, 

competenţă și responsabilitate, acordând şanse egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, 

interesul și motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi și competenţe care să permită 

absolvenţilor noştri să-şi găsească locul și menirea socială într-o lume în continuă schimbare.  

 

Țintele strategice propuse la înceoutul anului școlar au fost parțial atinse: 
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Ținta strategică Realizare 

Atragerea și integrarea în comunitatea 

școlară a unui număr de cel puțin 10 elevi pe 

ciclu de învățământ și an școlar aparținând 

categoriilor//grupurilor vulnerabile. 

REALIZAT. În comunitatea școlară au fost 

atrași și integrați elevi din grupuri 

vulnerabile. Cifra de școlarizare a crescut, de 

la 735 în anul școlar 2020 – 2021, la 774 de 

elevi în anul școlar 2021 - 2022 

Creșterea procentului de promovabilitate la 

bacalaureat cu 3% pe an și a mediilor peste 

5,00 la evaluarea națională cu 5% pe an 

PARȚIAL REALIZAT.procentul de 

promovabilitate la bacalaureat a scăzut de la 

78,90% în 2020 – 2021. În schimb rata 

absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut 

medii peste 5,00 la EN a crescut, dela 46,60% 

în anul școlar 2020 – 2021, la 65,90% în anul 

școlar 2021 -2022. 

Îmbunătățirea performanțelor sportive la 

handbal și fotbal. 

 

PARȚIAL REALIZAT. S-au obținut rezultate 

foarte bune la ONSS, dar mai puțin bune la 

campionatele organizate de federațiile de 

specialitate. Totuși, grupele LPS Banatul au 

participat la competițiile din Liga elitelor la 

fotbal și Grupele de valoare la handbal. 

Dotarea sălilor de clasă cu mobilier școlar și 

tehnologie modernă. 

 

PARȚIAL REALIZAT.S-au amenajat 2 

laboratoare noi de TIC, au fost achiziționate 4 

table smart prin proiectul ROSE, sălile de 

clasă de la ciclul primar au fost dotate cu 

laptopuri și videoproiectoare. Nu s-a 

achiziționat mobilier școlar. 

    

 

 

Director 

Prof. Ramona Roman 
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