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      Apreciere generala 
 
                        PU�CTE TARI                         PU�CTE SLABE 
- Încadrarea  cu  personal  didactic  calificat; 
- Integrarea în colectivul didactic şi sprijinirea 
cadrelor didactice aflate în primul an de 
activitate; 
- Schemele orare au fost întocmite în 
conformitate cu prevederile planurilor - cadru; 
- Aplicarea procedurilor legale şi a 
prevederilor din Regulamentul de funcţionare 
a învăţământului preuniversitar, cat şi a 
prevederilor din Regulamentul de Ordine 
Interioară s-a făcut cu rigurozitate; 
- Documentele manageriale au fost 
întocmite conform prevederilor; 
- A fost monitorizată activitatea de planificare 
a activităţii didactice;  
- Direcţiunea a efectuat un număr mare de 
asistenţe la ore, mai ales acolo unde a fost 
absolut necesar; 
- Există o bază de date privind monitorizarea 
absolvenţilor;  
- Regulamentul de Ordine Interioară a fost 
popularizat  şi  prezentat  la  toate  clasele  pe 
bază de proces verbal; 
- Documentele manageriale au fost întocmite 
conform prevederilor; 
-  S-a  vizat  transparenţa  actului  managerial, 
care se bazează pe decizii colective; 
- Au fost derulate activităţile conform 
protocoalelor de colaborare cu Poliţia Sectia 
nr.1 si Sectia nr.4 şi cu alte organizaţii   
nonguvernamentale; 
-   S-a   lucrat   în   Comisia   de   Prevenire   a 
Violenței în scoală care monitorizează elevii 
cu situații problemă (comportament, 
absenteism, violență); 
- Membrii comisiei CEAC, au monitorizat 
activitatea cadrelor didactice prin asistenţe la 
ore, observaţiile fiind înregistrate în procesele 
verbale  de  asistenţă;  fiecare  activitate 
didactică  asistată a fost discutată cu cadrele 
didactice respective, urmărindu-se optimizarea 
procesului educativ; 

- L a nivel managerial nu au existat 
suficiente preocupări pentru atragerea unor 
resurse extrabugetare; 
- Nu s-au realizat toate activitățile specifice la 
nivelul Comisiei diriginților conform 
graficului aprobat; 
- Organizarea serviciului pe şcoală, prin care 
s-a urmărit monitorizarea permanentă a 
disciplinei elevilor, supravegherea acestora în 
timpul pauzelor, interzicerea accesului în liceu 
a persoanelor străine, a lăsat de dorit deoarece 
nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit 
sarcinile şi atribuţiile în calitate de profesori 
de serviciu pe şcoală;din cauza bugetului 
insuficient nu s-a putut asigura paza umana 
absolut necesara la ambele corpuri de cladire; 
-  S-au constatat deficienţe în notarea ritmică 
a elevilor; 
-   Măsurile legate de absenteismul şi 
abandonul elevilor, nu au fost suficiente; 
-  Unii parteneri sociali şi agenţii economici nu 
sunt foarte implicaţi;  
- Programe şcolare proiectate la nivel naţional  
sunt mult prea stufoase;  
-  Subiectele pentru examenele naţionale nu 
respectă întotdeauna programele şcolare şi nu sunt 
alcătuite în concordanţă cu profilele pe care- l 
urmează elevii;  
 -  Baza materială necorespunzătoare standardelor 
de pregătire profesională;termenul de dare in 
folosinta a campusului sportiv proiectat de 
Primaria si Consiliul Local Brasov pentru 
inceputul anului scolar viitor nerealist si 
nerespectat. Memoriul intocmit de Asociatia 
pentru Educatie si Sport din Liceul cu Program 
Sportiv a parintilor,elevilor si profesorilor, pe care 
l-am sustinut cu totii ,inclusiv membrii Consiliului 
de Administratie si al Consiliului Profesoral, a 
ramas fara raspuns, ramanand aceeasi locatie de la 
Uzina 2, la fostul Liceu de Alimentatie Publica. 
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- Au fost monitorizate absenţele elevilor, 
expediindu-se prin poştă scrisori părinţilor; 
-  Se dezvoltă şi se menţin parteneriate şi 
colaborări  (parteneri sociali şi agenţi 
economici); 
-  Personalul didactic este deschis pentru 
formarea continuă; 
- Utilizarea unei game variate de strategii 
didactice şi mijloace de învăţare; 
 - Activitatea este evaluată şi monitorizată în 
permanenţă;  
 - Procesul de evaluare are ca rezultat stabilirea 
unor proceduri şi planuri de acţiune;   
- Planurile de activitate ale catedrelor cuprind 
activităţi privind calitatea, învăţarea centrată pe 
elev, folosirea stilurilor de învăţare, planuri de 
lecţie etc.  
- Școala este implicată în programe ale MEC, 
ISJ etc.  
- Activităţi extraşcolare,extracurriculare şi de 
binefacere;  
- Colaborare cu Primaria Brasov si Consiliul 
Local ptr construirea unui campus sportiv 
absolu necesar; 
- Demararea lucrarilor, ramane de vazut 
finalizarea lor ca termen si dotare. 
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               1.1.1.1.MANAGEMENTMANAGEMENTMANAGEMENTMANAGEMENT    

    

1.11.11.11.1....MANAGEMENTUL MANAGEMENTUL MANAGEMENTUL MANAGEMENTUL 

INSTITUINSTITUINSTITUINSTITUTTTTIONALIONALIONALIONAL    

    
       Personalul de conducere din liceul nostru elaborează misiunea, viziunea şi valorile unitatii de de 
invatamant în urma unor procese consultative; personalul de conducere elaborează planurile 
strategice şi operaţionale şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi;  personalul de 
conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică, şi 
este model al unei culturi a excelenţei. 
Conducătorul unitatii de invatamant,directorul liceului este direct responsabil de calitatea 

organizaţiei şi a ofertei educaţionale iar managementul operaţional al calităţii este asigurat de 
conducătorul instituţiei. 

Personalul de conducere se asigură că tot personalul didactic, auxiliar şi nedidactic şi  factorii 
interesaţi se implică în implementarea asigurării calităţii 

Impărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii este clară şi eficientă; recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu 
CEAC şi puse în aplicare, acolo unde acest lucru este posibil. 

Liceul cu Program Sportiv Brasov funcționează pe patru nivele de pregătire: 
 
    - învățământ primar 
    - învățământ gimnazial 
   - învățământ liceal 

                                   -club sportiv școlar 
 
      1.Documentele de proiectare manageriala anuala si semestriala au fost elaborate conform cu 

strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Braşov şi au fost întocmite pe baza următoarelor; 

 
           A.Documente de evaluare şi diagnoză: 

a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de 
lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2012/2013; 

b. Raportul de activitate pe anul şcolar 2012/2013; 
c. Documente de raportare financiar-contabilă; 
d. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. -   
e. Deciziilor Inspectoratului Școlar al Județului Brașov. 
f.  Regulamentul de ordine interioară a unității. 
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                B.Documente de proiectare: 

g. Planul de dezvoltare institutionala a şcolii pentru perioada 2013-2017; 
h. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2013, respectiv 2014; 

       2. Pentru indeplinirea obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2013/2014 
au fost emise decizii interne pentru numirea: 

                          1). Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, şefii 
de catedre şi responsabilii de discipline 

             2).  Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: 

a. Comisia pentru curriculum; 
b. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 
c. Comisia pentru elaborarea orarului 
d. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 
e. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; 
f. Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională; 
g. Comisii pentru activităţi de recepţie, inventariere şi respectiv casare; 
h. Alte comisii cu funcţionare pe durată limitată sau anuală prevăzute de acte normative 

în vigoare – burse, mobilitati, admitere, corigenţe,diferente la transferul elevilor etc.  

       3. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

a). Pentru activitatea didactică: 

a. Asistenţe permanente la ore efectuate de director pe tot parcursul anului , director 
adjunct impreuna cu şefii de catedre;inspectii speciale ptr. examenele de grad. 

b. Controlul documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 
respectare a acestora pana la nivelul notării elevilor; 

c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor 
necesare în activitatea acestora; 

d. Analiza periodică a portofoliilor personale si a rezultatelor obţinute de elevi la clasă; 
e. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la examene naţionale şi concursuri şcolare; 
f. Aplicărea consecventa a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor; 

b). Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

g. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 
financiar contabil; 

h. Verificarea şi semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil; 
i. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 
j. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 
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        O deficienta  in activitatea de monitorizare şi control a fost implicarea relativ redusă a şefilor de 
catedre şi responsabililor de discipline în asistenţa la ore şi evaluarea documentelor de proiectare 
curriculară, respectiv monitorizarea respectării acestora,precum si notarea elevilor in ceea ce priveste 
ritmicitatea.Posibile cauze ar putea fi volumul mare de lucru ptr sefii de catedre nemotivati material 
ptr munca depusa,timpul relativ imposibil de realizare efectiva a asistentelor datorate orarului strans 
si dependent de orele de pregatire fizica si de asemeni faptului ca procesul de invatamant se 
desfasoara in cele 2 corpuri de cladire situate la distanta f mare unul fata de cealalalt, lipsa de 
experienţă managerială, în special în condiţiile schimbării anuale la unele discipline a şefilor de 
catedră. 

       4. A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor 
didactice, reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile 
aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

a). Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului Profesoral 
şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 

b). Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de 
Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului Municipiului 
Braşov, părinţilor şi Consiliului Consultativ al Elevilor. Participarea la şedinţele Consiliului 
de Administraţie a fost statutara pentru toţi cei desemnaţi,sedintele tinandu-se intr-un climat 
constructiv,eficient; 

c). Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Consultativ al Elevilor şi a Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor;de asemeni o contributie importanta la viata scolii a avut-o si o are 
Asociatia pentru Educatie si Sport din Liceul cu Program Sportiv Brasov,asociatie cu 
personalitate juridica, ce a participat activ la rezolvarea problemelor din scoala. 

      5. Directorul Liceului cu Program Sportiv Braşov  a fost admis la finele  anului şcolar 2011/2012,  
în corpul naţional de experţi în management educaţional şi a obţinut, în urma evaluării, funcţia de 
director al liceului,fiind numita prin detasare in interesul invatamantului in functia de director si in 
anul scolar urmator. 

 Directorul a fost implicat la nivel judeţean/naţional în următoarele activităţi: 

                 1) Participarea la  cursul : Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ID 62882 
Oportunitati pentru o cariera didactica de calitate printr-un program national de formare continua a 
profesorilor de matematica din invatamantul preuniversitar. 
 
 
                2) Concursuri şi olimpiade şcolare de nivel local (comisii de organizare),comisii de  
organizare simulari si examene nationale precum şi examene specifice, conform legislaţiei în 
vigoare. 
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 I.2.Desfasasasasurarea_procesului 

instructiv-educativ 

1. Functia de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor de 
catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 
precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate 
de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus si programul activităţilor de 
evaluare. Au fost initiate programe remediale pentru recuperarea elevilor pe parcursul anului scolar 
si pentru pregatirea examenelor nationale intarind pregatirea elevilor dupa rezultatele simularilor.Au 
fost elaborate planificări distincte pentru recapitulări şi pentru activităţile extracurriculare. Din 
rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele obţinute 
de elevi la clasă şi la evaluările naţionale rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a 
situat la un nivel bun, fără dificultati. Nu s-a constatat  formalism în elaborarea documentelor de 
proiectare, s-a tinut o evidenta stricta a prezentei la orele de pregatire suplimentara a examenelor. Se 
consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a 
corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă, controlul ritmicitatii notarii 
elevilor si pentru remedierea eventualelor goluri in pregatirea elevilor la clasa. 

2.  Organizarea procesului instructiv-educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel 
corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. 
Se constată uneori lipsa metodelor interactive in procesul de predare-invatare, de impulsionare a 
desfasurarii orelor la anumite discipline si perpetuarea unor lectii neatractive, cu posibile efecte 
asupra nivelului de pregatire si participare a elevilor. Din aceasta cauza este necesara o mai bună 
monitorizare şi control, sprijin din partea cadrelor didactice resursă din unitate . În organizarea şi 
desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Liceul cu 
Program Sportiv dispune în prezent de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică: 

1)   Laboratoare de informatica-2 pentru activitatea pe grupe a claselor, care dispun de 
tehnica de calcul, calculatoare conectate la internet şi de echipamente şi materiale didactice la 
un nivel foarte bun. În ambele laboratoare se poate accesa platforma de învăţare AEL,de 
asemeni si pentru activitate cu întreaga clasă. Laboratoarele sunt utilizate pentru disciplinele 
informatică şi tehnologia informaţiei cat si pentru alte discipline: limba 
romana,matematica,religie,limba engleza, dirigentie, etc. pe bază de planificare şi prin 
înţelegere între profesori fiind organizate şi lecţii AEL –într-un număr considerabil. Unul 
dintre laboratoarele de informatică dispune  de o tablă interactivă şi 2 videoproiectoare. 

2) Laborator de fizica functioneaza ca sala de curs lucrarile scrise trimestriale,simulari de 
examene nationale la corpul B. 

3) Laborator de chimie care functioneaza de asemeni ca sala de clasa.. 
4) Biblioteca, amenajata in ambele locatii,una pentru gimnaziu pe str. Cocorului si alta la corpul 

principal din Poarta Schei; biblioteca corespunde standardelor din punct de vedere al 
suprafeţei totale, spaţiilor funcţionale,  mobilierului şi fondului documentar. 
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5) Sali de sport-4 si o sala de sport de jocuri neomologata; toate salile de sport ar trebui 
reconditionate,lucru pe care-l asteptam de la Primaria Municipiului Brasov. Activitatea 
sportiva se desfasoara si in alte sali de sport din municipiu inchiriate si, prin bunavointa 
Primariei Municipiului Brasov la Patinoarul Olimpic din Brasov 

6) O pista de atletism de 300m,reconditionata de Primaria Brasov dupa desfasurarea  FOTE. 
7) 16 vestiare.  

Mentionez ca activitatea liceului se desfasoara in cele 2 locatii,destul de dificil ,ele fiind 
foarte indepartate una de cealalta.La corpul B avem: 

8)   5 sali de clasa transformate in sali de sport ptr a se desfasura activitatea sportiva pe  timp 
anevoios. 

9) 1 laborator de informatica ,care din pacate nu poate fi utilizat neavand dotare cu sistem de 
supraveghere si paza umana permanenta. Sistemul de supraveghere cu cartele instalat anul 
trecut scolar este util in timpul programului scolar, dar insuficient pentru supravegherea 
intregului spatiu interior,iar cel exterior deloc.Anul trecut scolar ni s-a promis ca in acest an 
se vor completa cu alte camere de supraveghere. 

3. Evaluarea elevilor s-a axat pe modernizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare , planificarea 
raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru si pe recuperarea celor in situatie de 
invatatura proasta; probleme au ridicat elevii cuprinsi in competitii sportive la nivel 
local,judetean si national,munca de remediere fiind in acest caz absolut necesara În privinţa 
metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode tradiţionale mai mult evaluări scrise 
,cu metode alternative ,proiecte si portofolii. În general se poate aprecia că există o pondere 
echilibrată a diferitelor metode de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor 
reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează atât pe 
analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor, cât şi pe 
comparaţia rezultatelor curente cu cele obţinute de elevi la evaluările naţionale – diferenţele 
constatate fiind destul de mari spre pozitiv la evaluarea nationala,elevii de clasa a VIII-a fiind 
mai bine pregatiti decat cei de anul trecut ; evaluarea la clasă a dat rezultate acceptabile – 
constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ 
bună a efortului acestora pe parcursul anului şcolar; probleme apar în ritmicitatea notării la 
disciplinele cu 1 oră pe săptămână si cum am mai zis la elevii angrenati in timpul anului scolar 
la competitii sportive.    Manualele achizitionate la clasele V-VIII raspund intr-o mai buna 
masura noilor cerinte ale invatamantului in ceea ce priveste cumulul de competente pe care 
trebuie sa le dobandeasca un elev,iar caietele de vacanta un real folos pentru cei care nu vor sa 
uite si sa aprofundeze ce-au invatat in timpul anului scolar,caci asa cum pregatirea sportiva a 
campionilor nu se opreste in vacanta asa nici pasiunea de a rezolva probleme nu stagneaza. 

                Relativ la orarul scolii, acesta este in concordanta cu specificul scolii cu desfasurarea 
orelor de educatie fizica si sport specific pe grupe si nu pe clase, salile de sport sunt ocupate tinand 
cont de acest specific;este necesara inchirierea salilor de sport de la alte scoli;programul orar se 
termina in fiecare zi spre orele serii, aceste sali fiind utilizate eficient..Se respecta de asemeni ca cele 
2 zile in care elevii au doua antrenamente pe zi ele sa fie situate , ptr dozarea efortului fizic, la un 
interval de timp de cel putin 4 ore. 
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      4.  Din punct de vedere al curriculumului și a ofertei educaționale, în anul școlar 2013-2014, 
se poate aprecia că s-a urmărit încadrarea în cerințele ISJ Brașov de a nu depăși numărul de ore și 
norme didactice, mergându-se pe ideea unui număr mediu de ore atât la clasele de gimnaziu cât și la 
cele de liceu, având în vedere misiunea asumată şi obiectivele anuale stabilite.  
            Disciplinele opționale au fost stabilite în functie de solicitările comune ale elevilor și 
părinților și de profilul vocațional al liceului nostru după cum urmează: 

� CLS. XI - CDS – uri: 1 Lb. Română + 1 Matematică  

� CLS. XII - CDS – uri:  1 Lb. Română + 1  Istorie 

5.  Liceul cu Program Sportiv Brasov dispune de un personal didactic cu înaltă calificare – 
majoritatea cadrelor didactice având gradul didactic I. Rezultatele cadrelor didactice sunt 
recunoscute prin gradaţii de merit şi distincţii – ponderea celor care beneficiază de astfel de 
recompense fiind foarte ridicată.Rezultatele obţinute de elevi răspund în cea mai mare măsură 
aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate. Mai exista probleme legate de traditionalism  
în metodele şi tehnicile utilizate la clasă . Abordarea formală şi tradiţionalistă se înregistrează de la 
nivelul proiectării curriculare (planificări, documente de catedră etc.) până la nivelul activităţilor 
concrete în clasă. Astfel, accentul în procesul educaţional este pus în relativ multe cazuri (înţelegând 
cadre didactice şi/sau activităţi didactice) pe predare şi nu pe învăţare activă, pe transmitere de 
informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. Abordarea didactică nu se face transdisciplinar 
ci foarte mult teoretizata.Trebuie sa ne canalizam atentia spre a rezolva aceasta problema desi 
jumatate din norma unui elev sportiv la nivelul superior al liceului este ocupata de pregatirea sportiva 
si deci aici nu se pune problema de mai sus,ea fiind valabila la nivelul claselor V-X .Tot datorita 
specificului vocational sportiv al liceului nostru,trebuie sa punem accentul pe invatarea activa ce 
consta din metode didactice moderne centrate pe elev, interactive. Se poate prognoza o marja de timp 
de un an scolar pana in 2015 pentru realizarea acestui deziderat. 

6. Performanta in scoala noastra se refera la toate titlurile,distinctiile,diplomele primite la 
competitiile sportive desfasurate la nivel local, judetean si national enumerate in A�EXA I  a acestui 
raport.Munca suplimentara care trebuie sa completeze pregatirea sportiva efectuata la orele de curs 
sunt un plus de multumire adus colegilor din catedra de educatie fizica si sport;ea reprezinta munca 
specifica pentru activitatea de performanta a scolii noastre.  

Munca specifica de pregatire a examenelor nationale, evaluarea nationala si bacalaureat s-a 
desfasurat respectand un program dens de consultatii si meditatii,ore active pe tot parcursul anului 
scolar urmarindu-se planul remedial ptr obtinerea de rezulatte bune. Din pacate,in unele situatii,elevii 
nu participa la aceste pregatiri,absentand destul de mult. Evaluarea partiala prin simulari, a fost 
benefica,  stabilindu-se nivelul de pregatire, la momentul respective, al elevilor, fiind un semnal ptr 
ei si ptr profesorii lor. Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi de conducerea scolii şi a 
condus in cele din urma la rezultate bune şi foarte bune la toate examenele naţionale.   

     Pentru formarea şi exersarea de competenţe profesionale şi lingvistice la clasa a XII-a, in regim           
extracurricular au fost organizate consultatii ptr pregatirea acestor examene. 
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7. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub 
îndrumarea consilierului educativ  şi a psihologului şcolar. Din evaluarea activităţilor realizate pe 
parcursul anului şcolar(inclusiv proiectul realizat pentru prevenirea si combaterea violentei din 
scoala, 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 şcoală şi în afara acesteia. Parintii trebuie sa fie si 
ei consiliati de catre diriginti si planificarea tematica a sedintelor cu parintii sa fie reala si interactiva. 

Programul  de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie), 
inclusiv cu invitaţi, vizite etc. 

2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi 
orientare (dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invitaţi de la 
diferite instituţii de învăţământ superior (Braşov, Iaşi, Bucureşti) Ziua Portilor Deschise la 
Brasov Business Park, pliante cu oferta educationala din diferite centre universitare si licee, 
activităţi de testare şi consiliere individuală şi de grup realizate de psihologul şcolar etc.  

3) Concursuri şi sesiuni de comunicări. A fost organizata actiunea denumita Zilele Porţilor 
Deschise. Toate activităţile s-au bucurat de un nivel de participare ridicat şi au fost în mod 
deosebit apreciate, inclusiv de reprezentanţii autorităţilor publice locale. 

4) Activitati media. În categoria activităţii media trebuie menţionată revizuirea integrală şi 
actualizarea site-ului Liceului cu Program Sportiv Brasov de catre informaticianul scolii 
Bogdan Gheaja – cu sprijinul directorului scolii, Melania Balanescu si a profesorilor de 
educatie fizica si sport din scoala, aducand in prim plan activitatea sportiva, pregatirea, 
concursurile, interviurile acordate de profesori si elevi ai scolii in diversele activitati sportive 
in care a fost implicata scoala noastra . De asemenea pe site sunt apreciate si activitatile de 
invatare cu evaluarile examenelor nationale. 

      5). Săptămâna “SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BU�” a fost o oportunitate pentru 
informare, pentru reflecţie, pentru consiliere, pentru comunicare, pentru diseminare, pentru invăţare, 
într-un cuvant educare. Scopul acestui program, fiind implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor 
didactice în activitaţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în 
valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat  cele prezente în 
curriculumul naţional şi să stimuleze participarea la acţiuni variate , în contexte nonformale, la noi în 
şcoală a fost atins în proporţie mare . 

La nivelul şcolii noastre au fost elaborate două proiecte de parteneriat şcolar: 
    Atitudinile şi valorile umane urmărite au fost respectul,încrederea în sine şi în ceilalţi, 
libertatea, egalitatea, solidaritatea, interesul pentru problemele globale, implicarea, 
responsabilitatea socială,valorizarea relaţiilor interpersonale,interesul pentru învăţarea 
permanentă. Tematica s-a încadrat în sfera conceptelor promovate prin educaţie: cultură, 
istorie, civilizaţie, ecologie, continuitate, diversitate, viitor,multiculturalism,inovare şi 
creativitate, toleranţă. În proiectarea activităţilor s-a ţinut cont ca acestea să nu fie numai 
participative şi atractive, ci şi formative, să ofere spaţiu de reflecţie şi să fie provocatoare. De 
asemenea nu s-a neglijat dimensiunea placută, optimistă a acestora pentru a oferi si deschide 
perspective pozitive. Activităţile desfăşurate au fost variate şi s-au încadrat în diverse 
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categorii: activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, de voluntariat, de educaţie pentru 
sănătate şi stil de viaţă sănătos,de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului. Acestea au 
fost organizate sub diverse forme : atelier de lectura si vizionare filme si comentariu dupa 
film,  atelier de pictură, competiţii sportive, mese rotunde, dezbateri, activităţi de voluntariat, 
vizite de studii, concursuri (cultură generală), activităţi de ecologizare, drumeţii, excursii, 
jocuri, work-shopuri, cercuri pe discipline şi interdisciplinare, expoziţii. 
       Toate activităţile s-au desfăşurat conform programului stabilit in Consiliul Profesoral, 
aprobat in Consiliul de Administraţie şi avizat de către director, Comitetul reprezentativ al 
părinţilor şi Consiliul Elevilor, iar obiectivele propuse au fost atinse.  Participarea activă a 
tuturor elevilor şi profesorilor, iar în unele cazuri şi a părinţilor, în derularea programului, 
dovedeşte că activităţile propuse şi realizate au avut un impact pozitiv asupra celor implicaţi, 
dar şi asupra familiilor acestora. De asemenea, numărul mare de activităţi desfăşurate 
demonstrează faptul că elevii şi profesorii au potenţial creativ, spirit de iniţiativă şi sunt 
interesaţi în derularea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare. Impactul a fost şi la nivel 
local, prin numărul mare de parteneri , care s-au implicat activ în program, punând la 
dispoziţie materiale informative, spaţii, resursă umană etc.  

5) Activităţi recreative – extraşcolare şi extracurriculare. Au fost organizate vizite, excursii 
tematice şi tabere cu elevii în zilele de weekend şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de 
interes şi participare a fost ridicat şi elevii solicită în continuare organizarea activităţilor de 
acest tip. 
  

Activitatea desfasurata 
Profesor 
coordonator 

�r. elevi implicati 
Observatii 

Aniversarea a 160 ani de fiintare a liceului        
1853-2013 
 
 
 
 
 
 
 

Director,Melania 
Balanescu,director 
adjunct,Liviu 
Ceausu,Bogdan 
Gheaja,Pastor 
Georgeta,Bujoreannu 
Marcel,Ruset Angel, 
Nicoloiu Costel, 
Nazarie Georgeta, 
Nagy Olga, 
Albu Catalin, 
SamsonIsabela, 
Avram Cristina 

Toti elevii scolii, 
profesori,parinti, 
invitati oameni de 
sport,administratie 
locala,inspectori, 
primari,consilieri 
judeteni,decani 
facultati de sport 
consilieri ministru 
si federatie si multi 
alti invitati 

Acordare premii si 
diploma,serbare 
scolara cu program de 
demonstratii sportive 
-album fotografii si 
memorii,carte de 
onoare pentru 
inscrierea unor 
impresii cu prilejul 
festivitatii 

Parteneriat sectia de politie nr.1 si 4 /careuri, consiliere 
parinti pe problematica actual-preventie 

Balanescu Melania 
dirigintii 

55 
Protocol de colaboare 

Proiect de Parteneriat educational editura Tiparg-pentru 
sponsorizarea si procurarea de culegeri si carti de 
premii 

Balanescu Melania 
Avram Cristina 

20 
Proiect de parteneriat 

 
 
 
Protocol de colaborare psiholog  
 
 
 

 
 Schiller Monica  
 
 
 
 

25 

Protocol colaborare 
Tema prevenirea 
violentei,consultatii cu 
elevi problema 
-consilierea elevilor 
competitor inaintea 
competitiilor sportive 
importante 
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Marsul antitutun 
Crosul antitutun 
Tutunul, drogurile si disparitia prietenilor 8.04.2014 

Balanescu Melania 
Zamfir Claudia 
Petrescu Ruxandra 

50 
 
30 

certificat participare 
organizare 

“Primii pasi ptr un sport curat” 
-agentia nationala anti-doping 

Balanescu Melania 
Ruset Angel 

15 
certificat participare 

Ziua Nationala a curateniei- "Let's do it Romania"- 
ecologizare 

Nicoloiu Costel 
Buca Mircea 

35 
actiuni de voluntariat 

Protejarea mediului-colectare deseuri hartie 
Avram Cristina 
Clasele I-IV 

421 
actiuni de voluntariat 

Snapshots from Canada, Greece, U. K., Italy and France 

–septembrie 2013 

 

Petrescu Ruxandra 
 
 

30 Proiecte in imagini 
 
 

Concursul „Cangurul lingvist”-febr.2014 Petrescu Ruxandra 13 Premii de participare 
 „ Un cadou – un milion de zâmbete”colaborare cu 
Asociaţia de Servicii Sociale SCUT în aceasta 
campanie 
 

Avram Cristina  
Batog Ecaterina 
Dinu Vasilica ] 
Balanescu Melania 

40 
Diplôme de 
participare 

“Ziua europeana a limbilor straine” 26.09.2013 
 

Petrescu Ruxandra 
 

70 
 

Diplome de 
participare 

Hallowen 31.10.2013 

 

Petrescu Ruxandra 80 Premii onorifice 
costume;dovleci 
sculptati 

“Sf.Valentin” 14.02.2014 Petrescu Ruxandra  60 Concursuri distractive 
Prezentare powerpoint 

Snapshot of me –noiembrie 2013 Petrescu Ruxandra  35 Proiecte in imagini 

“Brasovul istoric”-aprilie2014 Petrescu Ruxandra 24 Colaj de monumente 

Educatie pentru valorile europene: Marea Britanie Si 
Franta 8.04.2014 
 

Pertrescu Ruxandra 25 Colaj de obiective 
turistice 

BIBLIOTECA DIGITALA 
 

Balanescu Melania 
 

460 
Proiect de accesare 
gratuita a100 titluri de 
 carte 

Excursii tematice;”Sa ne cunoastem patria” 
Excursii:Maramures-plai romanesc 
 

Excursie4aprilie2014-bisericile fortificate din 
Transilvania de SE 

 Viscri-Biertan-Sighisoara; 

coordonare elevi si fotografii 
 
 
 
 
 
 

Oprisan Vincentiu 
 
 
 
 
Oprisan Vincentiu 

RusetAngel, 

Balanescu Melania, 

Trusca Angela, 

Burlan Ana Maria, 
Zamfir Claudia 
 

22 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Proiect de colaborare logopedie 
 

Schiller Monica 
Logopedul scolii 

15 
Elevi cu probleme de 
vorbire si limbaj 
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Micul recitator 
 
 

Avram Cristina 
Dinu Vasilica 
Batog Ecaterina 
Mark Susana 

40 
Concurs cu premii 
 
 

Proiect de voluntariat-SCUT 
 

Avram Cristina 
Batog Ecaterina 
Balanescu Melania 

24 
Actiune de 
voluntariat-caritate 
 

COMPETITII,CO�CURSURI LA �IVEL LOCAL, 
JUDETEA�, �ATIO�AL 

Toti profesorii de 
sport 

Elevii implicati 
dupa pregatirea 
fiecaruia 

Cupe,diplome,plachet
e,obiecte castigate la 
toate concursurile 

Balul  Bobocilor 
 

dirigintii cls.a-X-a 
Samson I si Ruset A 

400 
 Distractie ,cu 
premii,concursuri 

Drumetii 
Brasovul istoric si drumetie in Poiana Brasov 7.04.2014 
Drumetie 7 scari 

prof.diriginti 
Petrescu Ruxandra 
Sarb Elena 

 
24 
10 

Concursul „Cangurul matematic” 
 
 
 

Avram Cristina  
Dinu Vasilica, 
 Mark Suzana 
Batog Ecaterina 

28elevi cls I,II si III 
2elevi clasa a IV-a 

 
Programul „Sa stii mai multe ,sa fii mai bun” Toti profesorii Toti elevii Conform programului 
Actiuni caritabile prof. diriginti 400   
Traditii de iarna/in scoala –grup vocal si cor 
 
Carols-Colinde & serbare cu ocazia Craciunului 
18.12.2013 

Pastor Georgeta 
 
Avram Cristina, 
Petrescu Ruxandra 

45 
 Corp B si corp A 
 
 

Simulare examen de bacalaureat  clasa a XI-a si a XII-a 
 
 
 
 
Simulare evaluare nationala clasa a VIII-a 
Examene finale clasa a II-a,a IV-a, cls a VI-a 

Balanescu Melania 
catedra de lb. romana; 
catedra Om si  
societate 
 
 
 

 
 
Elevii claselor 
respective 
 
 
 

 l.romana,istorie, 
geografie,logica 
 
 
 
 
l.romana,matematica 
 

Festivitatea de incheiere pentru clasele a XII-a 
dirigintii cls. a XI-a si 
a XII-a 

226 
 Premierea de sfarsit 
de ciclu de inv. 

Remodelarea site-ului liceului ;aspecte din viata liceului 
 
 
 
 

Gheaja Bogdan 
Balanescu Melania 
-profesori de 
sport:NazarieGeorgeta 
 

 

Vizionarea unor spectacole( teatru, concerte) 
Colaborare teatru de papusi cu trupa Albinutele 
 
 

Popoiu Patricia 
Avram Cristina,Dinu  
 
 

Clasele I-IV 

 
Sarbatorirea unor zile importante: 
Ziua Holocaustului-9oct2013-comemorare la 
Comunitatea Evreilor din Brasov 
Ziua Armatei-25oct 
15noi-simpozion ptr revolutionarii din 1987 
1dec-ziua nationala-festivitate la Prefectura Brasov 
22dec-festivitae Asociatia revolutionarilor 
24 ian Ziua Unirii-Piata Unirii 
9mai si 10mai 2014 Ziua Independentei-ziua Europei 

Oprisan Vincentiu 
 
         -“- 
 
         -“- 
 
 
         -“- 
 

150evi din clasele 
de liceu 
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23mai-Sinagoga-dezvelirea monumentului-primii evrei 
deportati din Ardealul cedat 
24mai2014 –sambata la manastire-300ani de la 
martiriul lui C.Brancoveanu1714 
29mai-Ziua Eroului  Piata Unirii 
20iunie2014-simpozion . Barnutiu-Biblioteca Judeteana  
Ziua invatatorului-5 iunie;desene si obiecte din material 
reciclabile cls a II-a si a III-a 

 
         -“- 
 
Uta Marius, 
Samson Isabela 
 
Avram C,Dinu V 
 

Carnaval-11aprilie 2014 
 
 
Carnavalul veseliei-clasa a IV-a;16 iunie2014 

Petrescu Ruxandra 
 
 
Batog  Ecaterina 

 
 
20 
20 

Diploma de 
participare,costume 
 

Crosul „15 Noiembrie” 
-crosul Emilian Suha(in memoriam) 
ALTE CROSURI 
 

Nazarie Georgeta 
Brasoveanu Lucian 
Nicoloiu Costel 
 

12 

Locul  I la toate 
crosurile la care au 
participat 
 

 

Atelier Creativ11.04.2014 

 
Invatatoare 

Petrescu Ruxandra 
40 

30 
 

Vizionare de film “The Book Thief” 11.04.2014 
Aprilie2014 

Petrescu Ruxandra 14 Filme de vizionat 

Games, Fairy Tales and Songs for Kids –decembrie si 

iunie 2014 
-„- 25 Jocuri interactive pe 

suport media 

Parteneriat ASC CLINIC=MEDICAL/regim de viata-
nutritie                                           

Zamfir Claudia 

Balanescu Melania 
265 Protocol de parteneriat 

liceu 
Bookfest-Biblioteca Judeteana-martie2014 Ruset Angel, 

Burlan Ana Maria 

100 Diplome de 
participare,adeverinte 
de la o sesiune de 
comunicari,timp de o 
saptamana  

Desene pentru Craciun-Carrefour 

Desene Carrefour-Paste fericit! 

Avram Cristina,  

Dinu Vasilica,  

Butu Andreea 

 

Elevi de gimnaziu Premiu castigat de 
elevul Prejmerean 
Sergiu cls a VI-a 

„Un mar pe zi,o sanatate de fier”-concurs cls I-VIII-
desene si compunere tematica 

Invatatoare Avram 
Cristina, Dinu Vasilica 
si prof.Burlan Ana 
Maria 

Elevi clasele I-VIII Premii castigate elevul 
Pana Robert clasa a II-
a si clasa a VI-a ...... 

Sportul este sanatate Avram C si Dinu V Bostan S si Tutui D Demonstratii sportive 

Organizarea olimpiadei de istorie-faza judeteana-
8martie2014 

Oprisan Vincentiu Elevi gimnaziu-
liceu din judet  
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Activitatea desfasurata  Profesor coordonator    �r. elevi implicati    Observatii    

My family tree-arborele genealogic- ianuarie 2014 Petrescu Ruxandra 20  

Snapshot of my town –martie 2014 Petrescu Ruxandra 30  
My favourite singer/band                 -„- 30  
Cum respectam codul bunelor maniere in situatii 
concrete 8.04.2014 

                -„- 25  
Efectele consumului de alcool in cantitati mici 
8.04.2014 

               -„- 25  
Plays: The Town Musicians of Bremen, My box of 
kisses, At a Pizza Restaurant 11.04.2014 

               -„- 9  
Easter customs and traditions in U.K., France and 
Romania 11.04.2014 

               -„- 20  
Moral values 11.04.2014               -„- 25  
Vizionare de film “The Book Thief” 11.04.2014 Petrescu Ruxandra 14  
Games, Fairy Tales and Songs for Kids –decembrie si 

iunie 2014 
-„- 30  

Educatia antidrog si educatia sexuala la clasele a XI-a 
si a X-a 

D-l Bibire Gabriel Elevii claselor a X-
a si a XI-a  

Spuneti nu fumatului Asociatia studentilor 
medicinisti,director 
Melania Balanescu 

Elevii claselor a 
IX-a si a X-a  

Construiesteti cariera pas cu pas-consiliere si orientare 
profesionala colaborare cu Asociatia Donit 

Dirigintii claselor a 
IX-a 

Elevii claselor a 
IX-a  

Fundatia Ecologica Green  Sesiuni de comnicare 
clasele a XI-a 

Elevii claselor 
liceale  
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1.3. Calitatea muncii personalului 

didactic auxiliar si nedidactic 

      Pe parcursul anului şcolar 2013/2014 au funcţionat în Liceul cu Program Sportiv Brasov 6 
personal didactic auxiliar şi 13,5 personal nedidactic. Activitatea întregului personal didactic auxiliar 
şi nedidactic s-a situat la un nivel foarte bun – fapt certificat şi de evaluarea anuală obiectivă. În mod 
special trebuie remarcat devotamentul deosebit şi calitatea muncii personalului didactic auxiliar – 
secretar şef, informatician, bibliotecar, contabil şef, si administrator . Numărul redus de persoane în 
comparaţie cu volumul mare de muncă determinat de numărul de specificul scolii ,desfasurarea 
procesului de invatamant in cele 2 corpuri de cladire, precum şi problemele legislative şi de 
planificare determină o solicitare continuă şi intensă a întregului personal auxiliar. În pofida acestei 
situaţii, întregul personal şi-a desfăşurat activitatea la un nivel calitativ foarte bun, contribuind în 
mod direct la bunul mers al şcolii. Trebuie de asemenea remarcat faptul că personalul redus a condus 
la atribuirea de sarcini de serviciu suplimentare, peste prevederile uzuale ale fişei postului, pentru 
întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic – sarcini care au fost duse la îndeplinire întocmai şi la 
timp cu rezultate foarte bune. Necesitatea angajarii de paza umana la ambele corpuri de cladire,lucru 
ce nu poate fi realizat din cauza bugetului mic desi este o prioritate de maxima urgenta. 

2.Resurse umane 

1. Situaţia concretă a încadrării cu personal şi numărul de gradaţii de merit în vigoare în prezent sunt 
precizate în tabelul următor: 

1. �umăr total de posturi aprobate 55.21 

2. �umăr de posturi personal didactic 35.71 

3. �umăr de posturi personal didactic auxiliar 6 

4. �umăr de posturi personal nedidactic 13,5 

5. �umăr de gradaţii de merit personal didactic                     6 

6. Posturi vacante personal nedidactic 3 

      Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii şi a şefilor de catedre 
conform următorului ciclu procedural: proiectare – confirmare/negociere IŞJ – evaluare – finalizare. 
Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul 
şcolar anterior. Toate clasele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat (peste 50% gradul 
didactic I si la liceu si la club).  . 

2. Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat 
conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial anual.  

      Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile 
specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi 
monitorizarea realizată pe parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, 
la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în 
dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor catedrelor/comisiilor.            
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Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei 
şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi 
interpretarea testelor predictive şi sumative. 

3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat participarea în număr 
mare a cadrelor didactice din Liceul cu Program Sportiv Brasov la activităţile metodice şi cursurile 
de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În această 
privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare 

profesională, înfiinţată începând cu anul şcolar 2003/2004, s-a dovedit important – fiind asigurată 
informarea corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de formare existente. Rolul Comisiei 
trebuie însă în continuare crescut – în special în privinţa monitorizării modului în care se realizează 
perfecţionarea periodică a cadrelor didactice prevăzută de legislaţia în vigoare. 

4. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2013/2014. Situaţia numărului 
de clase şi numărului de elevi se prezintă astfel: 

�r. 
crt. 

Anul 
şcolar 

�ivel 
�r. 

elevi 
�r. 

clase 
�r. mediu 

elevi pe clasă 

1. 

2011/2012 

Gimnaziu+primar 144 8    18 

2. Liceu 226 8 23,2 

3. 
Club Sportiv 
Scolar 

167 - 
- 

1. 

2012/2013 

Gimnaziu+primar 180 8 22,5 

2. Liceu 226 8 31.26 

3. 
Club Sportiv 
Scolar 

167 
12 

grupe - 

1. 

2013/2014 

Gimnaziu+primar 179 8 22.27 

2. Liceu 237 8 29.62 

3. 
Club Sportiv 
Scolar 

154 
11 

grupe - 

 

5. În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă constată a fost cea a numărului 
relativ mare de absenţe (în mare majoritate motivate). Pentru descurajarea absenteismului au fost 
iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor 
regulamentare. Astfel, fiecare diriginte utilizează lista medicilor de familie pentru motivarea 
absenţelor medicale, cererile pentru motivarea absenţelor din partea părinţilor sunt înregistrate şi 
aprobate numai de direcţiune, s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile de chiul dovedite etc.În 
acest fel, numărul total şi normat de absenţe (pe elev) înregistrate a scăzut considerabil. 
Absenteismul înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat de 
factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de factori de natură internă. Astfel, un inventar 
minim al acestor factori ar include: 
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        1).  Factori de natură externă: 

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care 
părinţii sunt plecaţi pentru muncă din localitate (situaţie întâlnită la aproximativ 15% 
dintre elevii Liceului cu Program Sportiv Brasov  

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes 
pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară 
(aproximativ 12% dintre elevii Liceului Cu Program Sportiv Brasov 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la 
şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.  

2) Factori de natură internă: 
a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente, concomitent cu selectivitatea 

studiului spre anii terminali în scopul pregătirii pentru continuarea studiilor; 
b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare formală, 

didacticistă a conţinuturilor; 
c. Inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către diriginţi. 

Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură internă aflaţi 
sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile 
întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe 
interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă 
şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare. 

6. Pregătirea generală şi sportiva a elevilor Liceului cu Program Sportiv Brasov se situează la nivelul 
performanţelor medii spre foarte bune în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate 
competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). Considerând notele 
obţinute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi 
importante a elevilor cu medii generale la nivel mediu. Nivelul de pregătire este cuantificat de 
asemenea şi în rezultatele obţinute la evaluările naţionale. La examenul de evaluare nationala elevii 
clasei a VIII-a au obtinut medii peste 5 la matematica cu un procent de  78% si s-au inscris la noi in 
liceu intr-un procent de 50% din cei ce au absolvit clasa a VIII-a la Liceul cu Program Sportiv.. 
Modificările intervenite în metodologia şi conţinutul evaluărilor naţionale, importanţa acestora 
pentru continuarea studiilor şi intensificarea pregătirii specifice – inclusiv prin activităţi suplimentare 
în afara orelor de curs – au condus la rezultate bune şi foarte bune obţinute de absolvenţii claselor a 
VIII-a  ai Liceului cu Program Sportiv Brasov  pe parcursul ultimilor ani. Sub aspect statistic se 
constată o promovabilitate anuală peste media judeţană si nationala la BAC şi Evaluarea naţională la 
clasele a VIII-a.  

Este semnificativ de menţionat faptul că atât la nivelul mediilor generale, cât şi la nivelul mediilor pe 
discipline, diferenţele între rezultatele obţinute la clasă şi cele obţinute la evaluările naţionale au fost 
pentru majoritatea elevilor sensibil mai mari, intrucat evaluarea de la clasa este foarte stricta si 
riguroasa. 

S-au obtinut rezultate notabile si la examenul de teorie sportiva 2 elevi au participat la faza nationala. 
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Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost întotdeauna un obiectiv 
important în activitatea Liceului cu Program Sportiv Brasov. Rezultatele activităţilor specifice de 
identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi  promovare a elevilor cu un potenţial deosebit se 
concretizează în participarea elevilor Liceului cu Program Sportiv la diferite concursuri şcolare pe 
discipline – la nivel judeţean, interjudeţean şi national(dovezi in acest sens sunt si rezultatele de la 
competitiile sportive mentionate in ANEXA I). Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de 
performanţe şcolare sportive deosebite se realizează atât la clasă cât şi prin activităţi extracurriculare 
multiple si permanente conform cu calendarul competitiilor nationale.  

 3.Resurse materiale si financiare 

Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual. Bugetul anual 
se proiectează pornind de la necesarul estimat de fiecare compartiment de activitate: catedre 
didactice, servicii (administrativ, contabilitate, secretariat, bibliotecă). 
Identificarea resurselor extrabugetare. Resursele propriu-zise se asigură de Primăria 
Municipiului Braşov. În afara resurselor asigurate de primărie, s-au obţinut resurse financiare 
de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului, prin Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Braşov. Au fost identificate şi resurse extrabugetare prin donaţii şi prin aportul 
Asociaţiei pentru Educatie si Sport din Liceul cu Program Sportiv Brasov. 
Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă. Resursele s-au folosit integral pentru: 

- reparaţii curente  
- dotări cu mobilier şcolar 
- dotări cu aparatură şi materiale didactice 
- îmbunătăţirea ambientală a spaţiilor de lucru 
- procurarea de materiale consumabile 
- achizitionare de carti de premii. 

 

 4. Dezvoltare si relatii comunitare 

1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin structurile 
reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin activităţile dedicate 
organizate de psihologul şcolar. Au fost organizate şedinţe tematice cu părinţii la nivel de clasă şi de 
unitate, consultaţii pe probleme specifice (evaluări naţionale, concursuri, admiteri) si pe teme de 
interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională). 
Reprezentanţii părinţilor în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a 
Calităţii au fost prezenţi la majoritatea întâlnirilor şi s-au implicat efectiv în rezolvarea problemelor 
şcolii.  

2. Liceul Cu Program Sportiv Brasov are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu 
Consiliul Local şi Primăria Municipiului Braşov. În cooperare cu administraţia publică locală şi prin 
implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost posibilă asigurarea 
expertizei profesionale pe problemele de finanţare a unităţii de învăţământ şi sprijinul in realizarea 
finantarii pentru participarea la toate competitiile si manifestarile sportive la care scoala a fost si este 
obligata sa participe.Tot cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov ,la sfarsitul anului 2013 s-au 
inceput lucrarile la proiectul realizarii unui campus sportiv in zona de pe langa Uzina 2,fostul Liceu 
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de Alimentative Publica. S-a realizat pana in martie proiectul,vor incepe licitatiile pentru renovarea 
cladirii fostului liceu,dar din pacate anul viitor scolar nu va fi gata nici macar cladirea asa cum se 
preconizase ca ne vom schimba sediul liceului. Posibil la sfarsitul anului 2014 va fi renovate cladirea 
,iar anul viitor.2015 se va amenaja baza sportive a liceului.  

In vara anului trecut , la corpul B,  pe str. Cocorului,au fost schimbate ferestrele cu unele de tip 
termopan, dar nu toate ferestrele; anul viitor scolar vom functiona tot acolo cu clasele primare si deci 
nu vom avea izolare termica eficienta impotriva pierderilor de caldura.Ni s-a promis ca in vara 
acestui an,2014, va fi rezolvata si reparatia la acoperis ptr a nu mai avea infiltratii in tavanele salilor. 

3. Colaborarea cu Politia Brasov,la corpul B cu sectia de Politie nr.4 si la corpul A cu sectia de 
Politie nr.1 ne-a asigurat o mai buna supraveghere a cazurilor de violenat sau alte abateri ale elevilor 
nostri; (prelucrarea instructiunilor legate de articole pirotehnice;cresterea nr de cazuri de delincventa 
juvenila a necesitat vizita d-lui agent de politie de la sectia 1 Politie  care a prelucrat impreuna cu 
reprezentantii elevilor claselor liceale, cazurile de abateri inregistrate). Munca agentilor de politie de 
prevenire a actiunilor de indisciplina, concretizata prin careuri tematice, invitatii la orele de 
dirigentie,la activitatile din saptamana “Sa stii mai multe ,sa fii mai bun”, la sedintele cu parintii, la 
consultatiile cu parintii elevilor ce au creat probleme, a avut efectul scontat: .din fericire nu s-au 
semnalat cazuri grave de abateri disciplinare in scoala noastra. 

3. Partenerii tradiţionali ai Liceului cu Program Sportiv Brasov  la nivelul comunităţii locale din 
Braşov sunt Universitatea „Transilvania” din Braşov. În baza protocoalelor de colaborare încheiate, 
au fost organizate în cooperare Zilele Porţilor Deschise manifestare de interes pentru elevi şi 
profesori. 

4. Colaborarea cu agenţii economici.Terenul de sport de la corpul B al liceului va fi reconditionat , 
acoperit si dotat cu vestiare,el fiind dat de Primaria Municipiului Brasov in custodia unei firme 
particulare care sa-l administreze si astfel sa rezolvam problema lipsei cel putin a unei sali de sport . 
 
5. Colaborarea cu sindicatele. Relaţiile dintre conducerea şcolii şi leader-ul de sindicat sunt 
normale. Participarea leader-ului de sindicat la toate şedinţele Consiliului de Administraţie a 
asigurat, pe de o parte, transparenţa deciziilor care s-au luat, iar  pe de altă parte, a asigurat 
participarea democratică a sindicaliştilor la luarea celor mai bune decizii.  
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