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CAPITOLUL 1

CONTEXT GENERAL

1.1 CONTEXT POLITIC -LEGISLATIV
Contextul legislativ în care se desfăşoară activitatea unităţii, reglementările
legale cele mai importante, care determină în linii majore activitatea şi dezvoltarea
instituţiei este reprezentat de:
 LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare
 LEGEA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI nr. 69/2000 cu modificările şi

completările ulterioare
 ORDIN nr. 5570/2011 Regulament privind organizarea şi funcţionarea

unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar
 HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor
financiare pentru activitatea sportivă cu modificările şi completările ulterioare
 ORDIN nr. 5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea

şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau
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informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de
educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru
instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru
învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de
instruire practică, respectiv professor/antrenor în cluburile sportive şcolare,
palatele şi cluburile copiilor

ORDIN nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările
ulterioare

Contextul politic - Sectia de atletism a Clubului se supune politicilor
federaţiei sportive la care Clubul este afiliat, dat fiind obiectivul de a furniza
pepinieră atât Federatiei Române de Atletism, cât şi loturilor naţionale şi
olimpice ale României din cadrul Comitetului Olimpic si Sportiv Român, care
se gestionează la nivel federativ.
Activitatea sportivă a clubului se desfăşoară în conformitate cu calendarul
competiţional al FRA si calendarul competițional intern.
Principalele activităţi susţinute de Club sub acest aspect au fost următoarele:
pregătirea sportivilor din loturile naţionale şi olimpice în
vederea participării la competiţiile internaţionale oficiale ale fiecărui an
( Campionate Mondiale, Campionate Europene, Campionatele
Balcanice si Festivalurile Olimpice de Tineret European)


participarea sportivilor la competiţiile sportive de nivel
naţional, la toate categoriile de participanţi;

pregătirea celorlalţi sportivi şi participarea acestora la
competiţiile interne şi internaţionale în vederea realizării obiectivelor
planificate;

organizarea de competiţii de nivel naţional si judetean pe bazele
proprii de pregatire.


1.2 CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL
Clubul Sportiv in parteneriat cu Liceul Tehnologic “Ctin Istrati” Câmpina
administrează baza sportiva din str.N.Balcescu nr.45 Câmpina care cuprinde:
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-teren imprejmuit de aruncari (sulita,disc,greutate)
-sala interioară cu sectoare de aruncarea greutății ,saritura in lungime si
săritura in inalțime
-sală etaj superior clădirea anexa cu culoare de alergare de 40m
-birouri secretariat ,cancelarie si sală de forta /
-spații depozitare si magazie sportivă
-microbuz școlar primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administrației Publice-aflat in custodia Primăriei
Strategia clubului din punct de vedere economico-social a fost de punere in
valoare a bazei sportive admistrate ,baza materială si sportivă pe care le
deținem fiind destinate cu prioritate realizării obiectivelor de instruire si de
activitate sportivă respectiv selecția,pregatirea si participarea cu sportivii in
competiții.

CAPITOLUL 2. ȚINTE STRATEGICE
Activitatea de pregătire sportivă de performanță desfășurată in unitatea noastră
scolară isi propune urmatoarele scopuri:
 să asigure accesul la pregătire sportivă la toate nivelurile de
vârstă,sex,minorități ,in concordanță cu cerințele sportului de
performanță din punct de vedere al selecției la atletism.
 să asigure fiecarui elev condiții de pregătire si educație sportivă
permanente,printr-o predare in concordanță cu calitațile de care dispune
elevul si asigurarea progresului in procesul de invățare.
 Să se creeze cadrul organizatoric si funcțional favorabil creșterii
serviciilor educative si a contribuției acestora la dezvoltarea personală a
elevilor si promovarea valorilor comunității.
 Sa formeze absolvenți autonomi,responsabili in măsură să decidă asupra
propriei cariere sportive după incheierea carierei in sportul școlar si a
trecerii la activitatea sportiva profesionistă ,să se integreze constructiv in
grupuri sociale diferite:familie,mediul social ,societate in general.
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CAPITOLUL 3. MISIUNEA SI VIZIUNEA CLUBULUI
SPORTIV ȘCOLAR
Clubul nostru dorește sa păstreze tradiția cu care a fost obisnuită comunitatea si
anume de a pregati sportivi cu rezultate deosebite la Campionate Nationale, dar si
la cele Internaționale ,de nivel balcanic,european .Deasemeni sa respecte tradiția
clubului ca fiind cunoscut in “lumea atletismului” un “club de aruncători”excelând in ultimii 20 de ani in aceste probe.
Intreaga activitate de pregătire si performanță isi propune:
 Promovarea atletismului in rândul tinerilor prin acțiuni de mediatizare a
valorilor clubului
 Consolidarea impactului sportiv in societate,dat stiind faptul ca sportul poate
schimba viata omului si a societății,motivează,educă ,aduce glorie,dezvoltă
patriotism local si național.
 Dezvoltarea sistemului de selecție si identificarea potențialelor elemente de
valoare.
 Formarea unei linii sportive de valoare națională si europeană.

CAPITOLUL 4 RESURSE UMANE
4.1 .ELEVII
Planul de școlarizare propus este unul impus de sistem,de Inspectoratul Școlar
Județean ,implicit prin Ministerul Educației si Cercetarii,desi piramida evoluției in
sportul de performanță necesită o bază mai mare de selecție pentru a genera valori
la vârf in grupele de performanță.
Deși noi am funcționat cu 3 catedre de atletism ,1 profesor titular,1 profesor
suplinitor,1 antrenor titular si cu un număr de 88 elevi, rezultate deosibite la nivel
național, de anul acesta (2020-2021) ne-a fost desființată o catedra fără nicio
explicație logică si profesionistă.
Reamintesc ca in anul școlar 2019-2020 CSS CTIN ISTRATI CAMPINA
s-a clasat pe onorantul loc 12 cu 275 puncte din toatalitatea celor 192 de
cluburi de atletism inscrise la FRA, atât cluburi sportive școlare,cât si cluburi
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ale municipalităților si cluburi de seniori, iar dintre CSS -re este pe locul 1.
Atenție!!!doar cu 3 catedre.
CSS Ctin Istrati Câmpina oferă cursuri de învatamant sportiv școlar suplimentar
in anul școlar 2020-2021 după cum urmează,conform planului de scolarizare.
Numar grupe/elevi
Forma de
invatamant

Filiera /
Profil/
Domeniu

Incepători
Specializare

Nr.gr.
Invatamant
sportiv
suplimentar

Atletism

TOTAL

Atletism

54 elevi

Avansați

Nr.
elevi Nr.gr.

Performantă

Nr.
elevi

Nr.gr.

Nr.
elevi

3

36

1

10

1

8

3

36

1

10

1

8

Situatia elevilor inscrisi la finalul semestrului I la data de 1.02.2021

PERFORMANȚĂ

Inscrisi
CSS CI
Fete
Baieti
6
5

Legitimati
FRA/AJA
Fete
Baieti
6
5

Plecati in timpul
semestrului
Transferati Retrasi
2

AVANSAȚI

5

8

5

8

-

-

INCEPATORI
GRUPA 1
INCEPATORI
GRUPA 2
INCEPATORI
GRUPA 3
TOTAL

8

4

8

4

-

-

8

5

6

4

-

-

5

12

5

12

-

-

32

34

GRUPA

TOTAL GENERAL

66

Elevi

CONCLUZII: Grupa de performanță are 2 sportivi bursieri olimpici ,componenți
ai Lotului Olimpic de juniori ,respectiv Lotul Olimpic de Seniori si 4 sportivi
componenți ai loturilor naționale de juniori. Ceilalti sportivi sunt medaliati
participanti la finalele Campionatelor Nationale.
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Oportunități
Amenințări
 oferta educatională conține domeniul
 aproximativ 50% din elevi provin
de pregătire sportivă specializată cu
din localitati limitrofe si nu li se
profesori consacrați;
asigura transportul l locul de
antrenament,legislatia fiind
 participarea elevilor la competitii de
deficitara la acest capitol;
nivel national,regional si judetean
 disponibilitate pentru mai multe probe  continuitatea pregatirii necesita
investitii materiale costisitoare
atletice pe toate domeniile:alergari
,care de foarte multe ori sumt
,sarituri,aruncari;
sustinute si asigurate de parinti;
 colaborare buna cu Cluburi Sportive
de Seniori din tara si Facultati de
profil pentru eventuala continuitate a
activitatii sportive.
Tinte propuse
 gasirea unor sponsori din partea unor societati comerciale pentru
decontarea transportului;

 Distributia elevilor in functie de mediul de rezidenta:

mediul urban

42%

mediul rural

58%
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4.2 STRUCTURA CORPULUI CADRELOR DIDACTICE SI A
PERSONALULUI AUXILIAR

Catedra

Total
Norme

Atletism
TOTAL

2
2

Incadrare norme/ persoane
Suplinitori calificati/
Titulari
Personal asociat

Suplin.
Gr. Necalif.
Total Deb Def Antr.cat.I Gr. I Total Deb Def Gr.II
I
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

Compartimentul Postul

Admistrator
de
1
patrimoniu
0.5

Adminitrativ
TOTAL

Nr.personal
Studii
existent

0.5

Observatii

Superioare

1

Personalul nedidactic normat la ora actuala este insuficient . Astfel pentru
acoperirea si intretinerea spatiilor din Bdul N.Balcescu nr 45 sunt necesare norme
pentru ingrijitor,mecanic de intretinere,fochist,paznic.

CAPITOLUL 5.
FINANCIARE

RESURSE MATERIALE SI

In perioada ianuarie 2020-decembrie 2020 (an bugetar) CSS CTIN Istrati
Campina a avut un buget mult diminuat fața de anii bugetari precedenți. Daca in
anul bugetar 2019 am avut suma de 95800 ,anul acesta am avut doar 64,485.
Oricine poate realiza ca suma este insuficientă pantru a acoperi cheltuielile
necesare cu plata taxelor,vizelor ,taxe de participare ,deplasarile la competitii,
pentru susținerea grupei de performanță care are 2 sportivi de nivel internațional si
4 sportivi in loturile naționale.mai accentuam ca toate prețurile sunt in
creștere,taxe,vize ,alimentație.
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Sportul de performanță inseamnă:
 antrenamente zilnice,
 susținere prin medicamentatie de efort,
 hrană
 suplimente
 controale medicale
 indemnizații de efort
 cantonamente de pregatire
 echipament care se uzează permanent
 materiale de pregatire
 plata conform HG 1447/2007 a medaliilor obținute la Campionate Naționale
Cu un astfel de buget nu am putut realiza decat 30% din cele amintite mai
sus,insă din punct de vedere al performanței ,număr de medalii si rezultate
obținute in competiții am fost la nivel foarte inalt- 100%.
 In acest semestru s-au realizat lucrari de reparații la sediul clubului
după cum urmează:
DENUMIREA LUCRĂRII
COSTUL LUCRĂRII (LEI)
Reparatii partiale acoperiș sala sport 120 000
Cub Sportiv
TOTAL
120 000 LEI
 In acest semestru am incheiat proiectul derulat de Inspectoratul Scolar
Prahova cu spijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii in cadrul
“Cheltuielilor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală
de la bugetul de stat”
DENUMIREA PROIECTULUI
 Cheltuielilor de investiții pe
anul 2020 cu finanțare
parțiala sau integrală de la
bugetul de stat”

TOTAL
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SUMA APROBATĂ
-2 lap top
- masă cancelarie
-vestiare cusete fete/baieți
-dulapuri depozitare materiale
sportive
-dulapuri secretariat
-dulapuri acte cancelarie
46 000 LEI

CAPITOLUL 6. PERFORMANȚELE SPORTIVE
Semestrul I ,cu durata 1 septembrie 2020- 1.februarie 2021, a cuprins ca plan
de pregatire anual, in luna septembrie perioada competitionala 2,dat fiind faptul ca
din cauza starii de urgență din luna martie,aprilie,calendarul competițional a fost
modificat. Astfel ,pregatirea sportiva a continuat si in lunile iulie ,august
septembrie ,fara intrerupere.
6.1 REZULTATE IN CONCURSURI

SEPTEMBRIE
NR.
CRT
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
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CONCURS
DATA/LOC
Camp.Nat.Seniori
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Seniori
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Tineret
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Tineret
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Seniori
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Seniori
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Tineret
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Nat.Tineret
Cluj 3,4.09.2020
Camp.Balcanic U20
ISTANBUL
12,13.09.2020
Camp.Balcanic U20
Cluj 12,13.09.2020

REZULTATE

SPORTIV

AUR
disc
BRONZ
greutate
AUR
disc
ARGINT
greutate
LOC V
disc
LOC VI
greutate
ARGINT
disc
BRONZ
greutte
ARGINT
disc

LUNGU
ANDREEA
LUNGU
ANDREEA
LUNGU
ANDREEA
LUNGU
ANDEREEA
VASILE
MARIUS
VASILE
MARIUS
VASILE
MARIUS
VASILE
MARIUS
LUNGU
ANDEREEA

MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA
MARIN
MIHAELA

ARGINT
disc

VASILE
MARIUS

MARIN
MIHAELA
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PROFESOR
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Camp.Balcanic
Seniori
Cluj 21,22.09.2020

ARGINT
Disc

LUNGU
ANDEREEA

MARIN
MIHAELA

OCTOMBRIE
 Am organizat concursul județean Memorialul “LUCA HENEGAR
-ed.X a in parteneriat cu Primaria Câmpina si Casa Tineretului
Câmpina pe data de 17.octombrie 2020.
O competiție care a adunat peste 80 de participanți si a fost o competiție
foarte apreciata. In cadrul acesteia am facut si premierea profesorului
PAVEL NICOLAE pentru intreaga activitate dedicată in slujba sportului de
performanță la CSS CTIN ISTRATI CÂMPINA.
 SCHIMB DE EXPERIENTĂ -CHALLENGE”VIKINGII” București vs “ATLEȚII”
Câmpina 31.octombrie.2020
-antrenamente de pregaĂtire fizică generală
-cursuri informative de pregatire fizică
-brianstorming /discuții
DECEMBRIE


CONCURS de verificare grupele de incepatori-loc desfașurare sediul CSS CTIN Istrati Câmpina ,data 5 dec 2020
-au fost testati aproximativ 40 de elevi din grupele de incepatori la
probe specifice de promovare .
 PREMIEREA SPORTIVILOR MEDALIAȚI
-actiune desfasurata pe 23.decembrie 2020 .Au fost premiati
sportivii medaliati ai clubului cu echipament sportiv si diplome.
IANUARIE

NR.
CRT
1.

CONCURS
DATA/LOC
Camp.Nat.etapa -a 2a

REZULT
ATE
AUR
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SPORTIV

VASILE
MARIUS

PROFESOR

MARIN
MIHAELA

22-23.01.2021
BUCURESTI

Greutate
U20

2.

Camp.Nat.etapa -a 2a
22-23.01.2021
BUCURESTI

ARGINT
Lungime
U16

GAGIU
STEFAN

BRAN
JENICA
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Camp.Nat.Probe
combinate -et
U16,U18,U20
30 ian 2020
BUCURESTI
Camp.Nat.Probe
combinate
U16,U18,U20
30 ian 2020
BUCURESTI
Camp.Nat.Probe
combinate
U16,U18,U20
30 ian 2020
BUCURESTI

AUR
Hexatlon
U16

GAGIU STEFAN

MARIN
MIHAELA

LOC 4
Hexatlon
U16

VACARESCU
GABRIEL

MARIN
MIHAELA

LOC 6
Hexatlon
U16

UNGUROAICA
EDUARD

MARIN
MIHAELA

4
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Semestrul I, in ramura de sport atletism este dedicat in principal
pregătirii atletice de baza,in care regasim perioada pregatitoare de
baza si perioada precompetitionla ,premergatoare sezonului
competitional de sala si de aruncari lungi pe timpul iernii.

CAPITOLUL 7. MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL SI
DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
MANAGEMENTUL LOGISTIC SI ADMINISTRATIV
La acest aspect ,coordonarea clubului are in vedere urmatoarele:
 imbunatațirea /reabilitarea infrastrucurii sportive prin realizarea de cereri de
investiții ,inclusiv prin includerea clădirilor in programele derulate prin
Compania Naționala De Investiții
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 intreținerea bazei sportive pentru a-i conserva destinația prin cereri anuale
către administratorul de Patrimoniu-Primaria Câmpina ,prin care se solicită
reparații anuale si de întretinere.
 formarea profesională a personalului didactic şi administrativ şi derularea
unei politici coerente de resurse umane, în vederea eficientizării şi
rentabilizării procesului organizaţional, precum şi a îmbunătăţirii serviciilor
oferite sportivilor.

CAPITOLUL 8. ACTIVITATE MANAGERIALĂ LA
NIVELUL CATEDREI
COMPONENȚA CATEDREI DE ATLETISM 2020-2021
Atletism 2 catedre - Marin Mihaela -profesor coordnator
-Bran Jenica-antrenor
1. Analiza SWOT a activității catedrei
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

existenţa
unui
colectiv
didactic bine pregătit, cu grade
didactice şi experienţă profesională,
dornic de afirmare , implicat în
activităţi variate;
preocuparea pentru perfecţionare
a continuă, prin participarea l
a cursuri organizate de CCD;
- interes crescut pentru participarea
la
proiecte şi parteneriate
educaţionale cu instituţii din judeţ ,
cu FRA si COSR;

- starea precara a condițiilor de
pregatire
-lipsa dotarii in ultimii ani cu
aparate si echipamente de pregatire
moderne;
-deteriorarea
continua
a
materialelor
si echipamentelor;

OPORTUNITĂŢI

RISCURI

- deteriorarea mediului sociodezvoltarea unor relaţii de parteneriat economic,
familial,
cu alte instituţii şi colegii din judeţ;
diminuarea interesului şi capacităţii
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- elaborarea unor programe de pregătire
suplimentară
a
sportivilor
de
exceptie,pregatire
individuaizata
si
standardizata;
- colaborare cu FRA pentru formarea
continuă a cadrelor didactice prin
participarea la seminarii lunare cu grupele
de antrenori de lot olimpic;
- accesul la informaţie.

familiei de a susţine pregătirea
sportivă;
- lipsa fondurilor pentru susținerea
sportivilor in pregatire :burse de
efort,alimentatțe,echipamente
specifice,decontarea transportului.

2. Activităţi metodice( la nivel de catedră, de cerc metodic, de club: lecţii
deschise, referate , lucrări prezentate la cercuri , simpozioane , etc )
 Lectie demonstrative-- “ Pregătirea aruncătorilor de disc prin
metode si mijloace moderne pentru eficientizarea piruetei in aruncare ”sustinută de prof. Marin Mihaela
 Lectie demonstrativă “Pregatirea polivalenta si standardizarea
antrenamentului in probele combinate la juniori”-susținută de antr.Bran
Jenica
 “Intalnire cu fosti atleți de performanță”- obținerea de informații
despre viața de sportiv de performanță,student si sportiv in acelasi timp;
 Challenge “Vikingii vs Atleții”-schimb de experiență si de mijloace
de pregătire cu echipa formată din rugby-stii lotului național .-inițiator
prof.Marin Mihaela
 “Secret Santa”-acțiune de educare a spiritului de afecțiune față de
colegii de club.-inițiator antr. Bran Jenica
 “Premierea medaliatilor 2020”-actiune de implicare a tuturor
sportivilor clubului si a personalului didactic in realizarea clasamentului
sportivilor si promovarea valorilor clubului.
 Participarea la webinarii si certificarea cursurilor

INTOCMIT.
COORDONAOR,
PROF.MARIN MIHAELA

DIRECTOR,
PROF. GHEORGHE CORINA
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