
S01 Denumirea unităţii S01 -nume

Localitatea S01-localitate

Judeţul S01-juSet

S02 Codul SIIIR al unitatii cu personalitate juridica PJ (coordonatoare) S02 SIIIR-1 4061100886

Codul SIIIR al CSS evaluat S02 SIIIR-2

S03 Certificat de înregistrare fiscală_CIF S03 CIF 4340331

Certificat de identitate sportivă_CIS S03 CIS B/AI/00116/2001

S04 Responsabilităţi în reţea: S04 1

Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ cu program integrat sau suplimentar de sport

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar Casete de răspuns

     pentru anul şcolar : 2018-2019

Stimaţi colegi,

Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ cu program sportiv. Documentul va fi completat pentru unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat sau 

suplimentar (cluburile sportive şcolare). 

În cazul unităţilor cu program sportiv integrat, documentul întregeşte evaluarea generală referitoare la performarea obiectivelor educaţionale ale unităţii cu informaţiile referitoare la activitatea sportivă desfăşurată şi va fi 

completat (ca și pentru cluburile școlare) numai pentru elevii sportivi din unitate. 

Asemănător unităţilor de învăţământ, pentru evaluarea completă se va evalua întreaga activitate cu profil sportiv, desfăşurată în unitatea de bază (în calitate de coordonator sportiv / club şcolar) - indiferent dacă este unitate 

independentă sau dacă nu are personalitate juridică (cazul cluburilor şcolare sportive din cadrul liceelor sportive) şi toate unităţile din subordine (secţii, filiale, grupe pe discipline sportive) care funcţionează în alte locaţii sau 

localităţi.

Datele solicitate cuprind informaţii privind  anul şcolar 2018-2019,  finalităţile vizând, după caz, rezultate ale bilanţului la data de 31 decembrie 2018, fie bilanțul la finalul anului şcolar 

 (31 august 2019).

Indicaţii de completare a documentului: 

•    Răspunsul se va completa în  caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea  cifrei  corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă.  

Dacă  unele  întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare.  

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat  în fiecare caz în parte, imediat după întrebare.

•    În cazul unităţilor de învăţământ integrat sportiv se vor completa două documente: atât fişa de evaluare generală, cât şi fișa prezentă. Unitățile cu program sportiv suplimentar, 

respectiv Cluburile Școlare independente vor completa numai acest document. Notă: Vor fi  completate toate informaţiile solicitate de indicatori, iar în cazul învăţământului integrat, 

având indicatori asemănători măsuraţi în fişierul general pentru toţi elevii şcolii, se vor completa informaţiile referitoare la elevii sportivi.

Indicaţii de salvare și transmitere a documentului: 

•    În cazul unităţilor de învăţământ sportiv integrat se va respecta metodologia de salvare a documentului indicată în fișierul general (după completarea ambelor fișe);

•    În cazul unităţilor cu program sportiv suplimentar, respectiv cluburile sportive școlare independente, se va utiliza o metodologie asemănătoare, salvând documentul sub o astfel de denumire:

  indicativ judeţ _denumirea unităţii .   (exemplu:  Clubul Sportiv Școlar Alexandria,  judeţul Teleorman, se va salva cu nume fişier: TR_CSS Alexandria).

LPS MIRCEA ELIADE

BUCURESTI



1. unitate independentă , cu personalitate juridică, fără structuri arondate/secţii subordonate în alte localităţi

2. unitate de bază (coordonatoare) , cu sau fără personalitate juridică cu filiale / secții sau grupe în subordine 

3. structură, unitate arondată, filială, secţie

S05 Dacă sunteţi unitate coordonatoare  , vă rugăm să precizaţi:

1. numărul total de unitaţi în subordine (filiale/secţii) S05-1

2. numărul total de unităţi în subordine (filiale/secţii) din aceeaşi localitate cu unitatea coordonatoare S05-2

S06 Poziţionarea CSŞ în localitate S06 1

1.zonă centrală

2.zonă semiperiferică

3.zonă periferică

S07

S07a Unitatea de baza

1.DA 2.NU S07a-1 2

1.DA 2.NU S07a-2 2

S07b Numarul de structuri  /filialele/secţiile situate in zone dezavantajate Numar structuri

S07b-1

S07b-2

S08 Mediul de rezidenţă  (se completează în funcție de situațiile menționate) :

S08a Mediul de rezidenţă al unității coordonatoare 1.Urban 2.Rural S08a 1

S08b Dacă sunteţi unitate arondată (în subordinea altei unităţi) , vă rugăm să precizaţi mediul de rezidenţă 1.Urban 2.Rural S08b

S08c Dacă sunteţi unitate coordonatoare si aveti unităţi de profil sportiv arondate (în subordine),  vă rugăm să precizaţi:

1. Numărul de unităţi arondate situate în mediul rural S08c-R

2. Numărul de unităţi arondate situate în mediul urban S08c-U

S09 Dacă sunteţi unitate de bază , vă rugăm să precizaţi:

1. numărul total de filiale /secţii subordonate/grupele  pe discipline sportive din alte localităţi S09-1

2. numărul unităţilor arondate/secţiilor subordonate/grupelor pe discipline sportive din aceeaşi localitate  cu unitatea de bază S09-2

S10 Tipul unităţii de învățământ raport cu programul de studiu S10

1. cluburi sportive şcolare independente; 

2. cluburi sportive şcolare/secţii în cadrul unor unităţi de învăţământ cu program integrat sportiv

3. cluburi sportive şcolare/secţii de club sportiv şcolar în cadrul altor unităţi de învăţământ 

S11 În calitate de furnizor de educaţie, serviciile oferite  sunt:

1. activităţi  la nivel de performanţă a unui sport 1.DA 2.NU S11-1 1

2. activităţi  la nivel de performanţă la nivelul unei ramuri sportive 1.DA 2.NU S11-2 1

3. activitati  organizate pentru elevi din învățământul primar sau gimnazial 1.DA 2.NU S11-3 1

4. activități sportive de performanță adresate unor absolvenți ai școlii, practicanți ai diferitelor discipline sau ramuri sportive pe parcursul școlii1.DA 2.NU S11-4 2

S12

1. sub 10 ani 1.DA 2.NU S12-1 1

2. 10-14 ani 1.DA 2.NU S12-2 1

3. 15-19 ani 1.DA 2.NU S12-3 1

4. Peste 19 ani 1.DA 2.NU S12-4 2

2. Zona cu probleme de acces  (zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, înzăpeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri 

peste cale ferată, trafic stradal intens etc. )

1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic 

CSŞ sau structurile arondate/filialele/secţiile subordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată :

1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic  (şomaj ridicat/ comunităţi defavorizate etc.)

2. Zona cu probleme de acces

Categorii de vârsta ale elevilor sportivi  din unitate (total unitate coordonatoare şi filiale)



S13 S13 2

1. Numai elevi din liceul aparținător

2. Elevi din liceul aparținător și elevi din alte licee / unități școlare

3. Diferite categorii de elevi, indiferent de apartenență

S14

1. pe clase / grupe de vârstă S14 1

2. în funcţie de nivelul de pregatire sportivă

S15

1. pe toată perioada anului şcolar (inclusiv în vacanţele şcolare) S15 1

2. eşalonată în funcţie de nivelul grupelor şi a calendarului competiţional

S16 Limba maternă / limbi de predare în unitate (total coordonatoare şi filiale) 

1. limba română 1.DA 2.NU S16-1 1

2. limba maghiară 1.DA 2.NU S16-2 2

3. limba germana 1.DA 2.NU S16-3 2

4. alte limbi 1.DA 2.NU S16-4 2

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir puşcă/pistol

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare

S17

Categorii de beneficiari  din unitatea coordonatoare și structuri, în funcție de proveniența acestora:

Organizarea activității sportive :

Unitatea de 

baza
Sectii / filiale

Perioada de pregătire (distinct unitatea coordonatoare și structuri): 

II. Situaţia categoriilor şi a efectivelor şcolare  în funcţie de disciplinele sportive organizate în unitate

(1) Discipline sportive organizate  în unitate

În tabelul următor este prezentată lista disciplinele sportive organizate în unităţile cu profil sportiv, conform cu prevederile O.MECTS nr. 

5570/2011, completat şi modificat prin O.MEN nr. 4110/2018. Precizaţi în itemii următori distribuţiile elevilor sportivi din unitate pe categorii, în 

funcţie de disciplinele sportive organizate în unitatea coordonatoare şi unităţile din subordine.

Coduri discipline

Utilizând lista disciplinelor din tabel, completaţi în spaţiul rezervat codurile disciplinelor organizate în unitate (distinct unitatea 

coordonatoare şi filiale )

Unitatea de 

bază
Secții / filiale



1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S17-01 11

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S17-02 21

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S17-03 24

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S17-04 46

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S17-05 50

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S17-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S17-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S17-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S17-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S17-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S17-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S17-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S17-13

S17-14

S17-15

S18

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S18-01 11 185

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S18-02 21 129

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S18-03 24 50

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S18-04 46 58

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S18-05 50 44

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S18-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S18-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S18-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S18-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S18-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S18-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S18-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S18-13

S18-14

S18-15

S19

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S19-01 11 180

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S19-02 21 120

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S19-03 24 45

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S19-04 46 50

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S19-05 50 40

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S19-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S19-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S19-08

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi înscrişi la disciplina sportivă respectiva  la începutul 

anului şcolar 2018-2019 , conform bilanţului de la data de 31 decembrie  (distinct unitatea coordonatoare şi structuri)

Cod 

disciplină

(2) Situaţia efectivelor şcolare din unitate în prima parte a anului școlar (începutul anului şcolar si bilanţul la data de 31 

decembrie 2018.)

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi  înscrişi  la disciplina sportivă respectivă la începutul 

anului şcolar curent  (distinct unitatea coordonatoare și structuri )

Cod 

disciplină

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

Număr de elevi

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale



9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S19-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S19-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S19-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S19-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S19-13

S19-14

S19-15

S20

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S20-01 11 126

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S20-02 21 94

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S20-03 24 36

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S20-04 46 34

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S20-05 50 24

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S20-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S20-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S20-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S20-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S20-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S20-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S20-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S20-13

S20-14

S20-15

S21

S21a Unitatea coordonatoare

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S21a-01 21 6 6 12

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S21a-02

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S21a-03

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S21a-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S21a-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S21a-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S21a-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S21a-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S21a-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S21a-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S21a-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S21a-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S21a-13

S21a-14

S21a-15

S21b Secții / filiale

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S21b-01

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi clasificaţi pe categorii , la disciplina sportiva respectivă, 

la începutul anului şcolar 2018-2019 , conform bilanţului de la data de 31 decembrie (distinct unitatea coordonatoare și structuri)

Cod 

disciplină
Categoria I

Categoria 

II

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi legitimaţi la disciplina sportivă respectiva la începutul 

anului şcolar 2018-2019 , conform bilanţului de la data de 31 decembrie  (distinct unitatea coordonatoare și structuri )

Cod 

disciplină

Maestrii
Categoria 

III



2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S21b-02

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S21b-03

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S21b-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S21b-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S21b-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S21b-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S21b-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S21b-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S21b-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S21b-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S21b-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S21b-13

S21b-14

S21b-15

S22

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S22-01

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S22-02

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S22-03

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S22-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S22-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S22-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S22-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S22-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S22-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S22-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S22-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S22-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S22-13

S22-14

S22-15

S23

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S23-01 11 10

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S23-02 21 6

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S23-03 24 4

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S23-04 46 3

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S23-05 50 2

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S23-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S23-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S23-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S23-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S23-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S23-11

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi care şi-au încheiat pregătirea sportivă în clubul sportiv 

şcolar  la 31 decembrie , conform bilanţului (distinct unitatea coordonatoare si structuri )

Cod 

disciplină

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi  care s-au transferat la cluburi de seniori, pe discipline 

sportive la 31 decembrie , conform bilanţului (distinct unitatea coordonatoare și structuri )

Cod 

disciplină

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale



12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S23-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S23-13

S23-14

S23-15

S24

S24a Unitatea coordonatoare

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S24a-01 11 1

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S24a-02 21 3

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S24a-03 46 2

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S24a-04 50 1

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S24a-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S24a-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S24a-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S24a-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S24a-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S24a-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S24a-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S24a-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S24a-13

S24a-14

S24a-15

S24b Secții / filiale

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S24b-01

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S24b-02

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S24b-03

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S24b-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S24b-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S24b-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S24b-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S24b-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S24b-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S24b-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S24b-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S24b-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S24b-13

S24b-14

S24b-15

S25

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S25-01

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S25-02

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S25-03

Tineret Seniori

Număr de elevi

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi care au fost selecţionaţi în loturile naţionale , pe grupe 

de vârsta, la 31 decembrie, conform bilanţului (distinct unitatea coordonatoare și structuri)

Cod 

disciplină
Juniori

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi cu dublă legitimare , pe discipline sportive la 31 

decembrie, conform bilanţului (distinct unitatea coordonatoare și structuri)

Cod 

disciplină

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale



4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S25-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S25-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S25-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S25-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S25-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S25-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S25-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S25-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S25-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S25-13

S25-14

S25-15

S26

1. Număr grupe de începători S26-01 10

2. Număr grupe de avansaţi S26-02 9

3. Număr grupe de performanţă S26-03 8

S27

S27a Unitatea coordonatoare

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S27a-01 11 59 49 77

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S27a-02 21 35 61 33

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S27a-03 24 14 18 18

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S27a-04 46 24 21 13

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S27a-05 50 14 14 10

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S27a-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S27a-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S27a-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S27a-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S27a-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S27a-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S27a-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S27a-13

S27a-14

S27a-15

S27a Secții / filiale

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S27b-01

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S27b-02

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S27b-03

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S27b-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S27b-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S27b-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S27b-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S27b-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S27b-09

Utilizând lista disciplinelor din tabel, completaţi în spaţiul rezervat numărul de grupe organizate în unitate pe niveluri de pregătire , în 

anul şcolar curent (distinct unitatea coordonatoare și structuri)

Unitatea de 

bază
Secții / filiale

Număr de elevi

Grupe de 

performanţ

ă

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi, în funcţie de nivelul de pregătire a 

disciplinei  în anul şcolar curent (distinct unitatea coordonatoare și structuri)

Cod 

disciplină

Grupe de 

începători

Grupe de 

avansaţi



10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S27b-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S27b-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S27b-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S27b-13

S27b-14

S27b-15

S28a Estimaţi structura etnică a elevilor sportivi din unitate (total unitate coordonatoare şi filiale) Număr elevi

1. Români S28a-1

2. Maghiari S28a-2

3. Rromi S28a-3

4. Alte etnii S28a-4

S28b Număr elevi

S28b

S29

Număr elevi

1. cel puţin un părinte are studii superioare S29-1

2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără bacalaureat) S29-2

3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite) S29-3

4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite) S29-4

S30

Număr elevi

S30-1

S30-2

S30-3

S30-4

S30-5

S30-6

S31

Număr elevi

1. sub 30 minute S31-1

2. intre 30 si 60 minute S31-2

3. peste 60 minute S31-3

S32

Număr elevi

1. cu domiciliul în aceeaşi localitate cu CSȘ S32-1 400

2. cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă zilnică S32-2 20

3. din alte localităţi care stau în gazdă sau la internat S32-3 36

4. Elevi orfani, instituţionalizaţi sau în plasament  familial5. Elevi care trăiesc in zone izolate, cu probleme de acces  dependente de factori geo-climatici (dependent de starea vremii - inundaţii şi / sau 

înzăpeziri frecvente, traversări de păduri sau cursuri de apă etc.) sau drum cu pericole  (traversare cale ferata, treceri prin pădure etc.) 

6. Alte situaţii de vulnerabilitate

1. Elevi din familii cu nivel economic scăzut  (pentru care s-a întocmit dosarul pentru bursă socială,  indiferent dacă beneficiază de aceasta, sau nu i s-

2. Elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sau alte probleme de sănătate

III. Caracteristici ale mediului familial  în cazul elevilor sportivi

Dacă în unitate aţi precizat prezenţa unor elevi sportivi de etnie rromă , câţi dintre aceştia sunt înregistraţi în evidenţe pe baza autoidentificării din 

partea familiei 

Estimaţi distribuţia efectivelor de elevi sportivi, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (total unitate coordonatoare şi filiale):

3. Elevi cu situaţii familiale deosebite: familii monoparentale, părinţi plecaţi la muncă în străinătate sau în altă localitate,  elevi  în grija bunicilor sau a 

altor rude sau  cu alte probleme de mediu familial

Dacă în unitate (total coordonatoare şi structuri),  există elevi sportivi aparţinând unor grupuri vulnerabile , precizaţi numărul de elevi 

din fiecare grup vulnerabil. 

IV Condiţii de acces la clubul sportiv şcolar unde este înscris elevul sportiv

Precizaţi distribuţia elevilor  sportivi în funcţie de timpul mediu de deplasare la CSȘ  (se vor estima condiţiile de acces atât pentru elevii din şcoala 

coordonatoare, cât şi pentru elevii din unităţile arondate/secţiile subordonate):

Unitatea de 

bază
Secții / filiale

Precizaţi distribuţia elevilor sportivi din unitate aflaţi în următoarele situaţii  (atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 

unităţile arondate/secţiile subordonate):



S33

1.DA 2.NU S33-1 2

1.DA 2.NU S33-2

1.DA 2.NU S33-3

1.DA 2.NU S33-4

S34

S34a

S34b

1. drum accesibil 

2. drum cu pericole (treceri pădure / cale ferată / zonă cu risc de inundaţii sau înzăpezire)

S35

S35a

1. permanent

2. temporar 

3. nu există

1. telefon 1. DA 2. NU S35b-1 1

2. fax 1. DA 2. NU S35b-2 1

3. e-mail 1. DA 2. NU S35b-3 1

S36 S36 1

1. baza sportivă proprie

2. acces gratuit la bazele sportive care aparțin altor  unități de învățământ preuniversitar de stat

3. spatii închiriate de la primarie si/sau alte unităţi

4. situații mixte: acces gratuit la baze ale altor  unități și spații închiriate

S37

S37a Spaţiul de învăţământ pentru pregătire sportivă teoretică   (numărul sălilor) în cadrul:

 S37a-1 23

 S37a-2

S37b Spaţii auxiliare cu dotări specifice  activităţilor sportive:

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S37b-1 1

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S37b-2 1

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S37b-3 1

Unitatea de 

bază
Secții / filiale

Condiţii de acces la unitatea şcolară  pentru elevii sportivi şi cadrele didactice din unitate:

V. RESURSELE UNITĂŢII

S35b  Comunicare curentă prin:

1. Deplasare cu mijloc de transport asigurat de şcoală/primărie

2. Deplasare cu alt mijloc de transport (public, personal)

V.1 Baza materială 

3. Deplasare pe jos în condiţii bune de acces  

4. Deplasare pe jos în condiţiile unor dificultăţi de acces (drum cu pericole, traversare cale ferata, treceri prin pădure, drum 

Prezenţa mijloacelor de transport  către unitate:

S34a  Cu mijloace de transport special destinate (transport şcolar)

1. permanent

2. temporar 

S34b  Fără mijloace de transport  în comun:

Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi filialele arondate/secţiile subordonate:

S35a  Prezenţa mijloacelor de transport

(1) Infrastructura şcolară sportivă

Situația bazei sportive 

Spaţiul de învăţământ  (distinct unitatea coordonatoare și structuri) :

Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar în conservare Neutilizate din cauza stării 

tehnice

Utilizate pt. 

procesul propriu

Spaţiu excedentar 

in conservare

Neutilizate din 

cauza stării 

tehnice
Unităţii coordonatoare

Unităţilor din subordine

Unitatea de 

bază
Secții / filiale

Sc.coordonatoare Structuri subordonate

1. Vestiare 1. în toate struct. 2. în majorit. struct

2. Duşuri 1. în toate struct. 2. în majorit. struct

2. în majorit. struct3. Spaţii de odihnă 1. în toate struct.



S37c Modul în care este folosită baza sportivă / sala de sport (bifaţi toate situaţiile):

1. utilizată pt. procesul propriu 1. DA 2. NU S37c-1 1

2. închiriată altor unităţi de învăţământ 1. DA 2. NU S37c-2

3. închiriată de la alte unităţi de învăţământ 1. DA 2. NU S37c-3

4. utilizata in parteneriat cu alte unităţi de învăţământ 1. DA 2. NU S37c-4

5. închiriată de la alţi proprietari 1. DA 2. NU S37c-5

6. închiriată altor beneficiari externi 1. DA 2. NU S37c-6

S38 S38 2

1. pe tot parcursul anului calendaristic

2. periodic / ocazional

3. închiriere

S39 Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau cazare :

1. Cantină / sală de mese 1. DA 2. NU S39-1 1

2. Internat / spaţii de dormit pentru elevii sportivi 1. DA 2. NU S39-2 1

S39a Dacă unitatea dispune de internat , precizaţi modul de utilizare a acestuia:

1. Utilizat pentru cazarea elevilor 1. DA 2. NU S39a-1 1

2. Închiriat pt. alte unităţi de învăţământ 1. DA 2. NU S39a-2

3. Închiriat pt. beneficiari externi 1. DA 2. NU S39a-3 2

4. Neutilizat, în conservare 1. DA 2. NU S39a-4

S39b Dacă unitatea dispune de cantină sau sală de mese , modul de utilizare a acestora:

1. Utilizată pentru masa elevilor 1. DA 2. NU S39b-1 1

2. Închiriată pt. alte unităţi de învăţământ 1. DA 2. NU S39b-2

3. Închiriată pt. beneficiari externi 1. DA 2. NU S39b-3

4. Neutilizată, în conservare 1. DA 2. NU S39b-4

S39c S39c 1

1. Bucataria proprie, având capacitatea de pregătire suficientă

2. Servicii de catering

3. Combinat: bucătărie proprie şi catering

S39d 1. DA 2. NU S39d 2

S40 Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical 1. DA 2. NU S40a 1

S40b Daca "Da", precizaţi :

1. DA 2. NU S40b-1 1

1. DA 2. NU S40b-2 1

S41 1. DA 2. NU S41a 1

S41b Dacă "Da", precizaţi  încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ consilier etc.) :

1. DA 2. NU S41b-1 1

1. DA 2. NU S41b-2 2

Unitatea dispune de serviciile specializate in pregatirea hranei  ale unui dietetician :

1. Asigurarea asistenţei cu medic şcolar/de medicină sportivă

2. Asigurarea asistenţei cu cadre medii sanitare

Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

1. Cu normă întreagă

2. Cu norma parţială

Condiții pentru organizare de tabere, semicantonamente, cantonamente de pregătire sportivă:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolară 

Dacă unitatea dispune de cantină sau sală de mese, precizaţi dacă modul de pregătire a hranei  pentru cantină 



S42 Servicii specializate de medicină sportivă

1. DA 2. NU S42-1 2

1. DA 2. NU S42-2 2

S43
Unitatea de bazăStructurile subordonate

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S43-1 1

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S43-2 1

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S43-3 1

S44
Unitatea de bazaStructurile subordonate

1. DA 2. NU 3. doar în câteva struct S44 1

D45

1. corespund integral 2. corespund parţial 3. nu corespund deloc 4. nu e cazul S45-01 11 2

S45-02 21 2

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S45-03 24 1

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S45-04 46 2

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S45-05 50 2

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S45-06

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S45-07

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S45-08

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S45-09

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S45-10

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S45-11

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S45-12

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S45-13

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S45-14

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S45-15

S46 S46 2

2. Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

3 Fondul de carte este insuficient şi neactualizat

4. Nu avem bibliotecă şcolară

S47 Daca aveţi bibliotecă şcolară (fond de carte), cine sunt utilizatorii bibliotecii  ? S47 1

1. Elevii sportivi şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare

2. Elevi sportivi şi cadre didactice din unitatea coordonatoare şi filiale, structurile neavând bibliotecă proprie

3. Elevi sportivi şi cadre didactice din unitatea coordonatoare şi filiale, deşi şi structurile dispun de fond de carte propriu

Sc.coordonatoare Structuri subordonate

1. Kinetoterapeut

2. Preparator fizic

(3) Utilităţi

Condiţii din unitate (distinct pe şcoala coordonatoare şi filiale)

Șc.coordonatoare Structuri subordonate

1. Curent electric 1. în toate struct. 2. în majorit. struct

2. Apă curentă: 1. în toate struct. 2. în majorit. struct

aviz sanitar de funcţionare 1. în toate struct. 2. în majorit. struct

(4) Elemente de dotare (aparatură, instalaţii şi echipamente sportive)

Utilizând lista disciplinelor din tabel, apreciaţi  nivelul de dotare cu săli sportive, terenuri sportive proprii, bazine de înot proprii , 

conform inventarului din bilanţul la 31 decembrie: număr, adecvare la disciplinele sportive (distinct unitatea coordonatoare și 

3. Telefon: 1. în toate struct. 2. în majorit. struct

Pentru acest an şcolar, unitatea a primit autorizaţie / aviz sanitar de funcţionare  (distinct pe şcoala 

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

(5) Material didactic

Cum apreciaţi fondul de carte  de specialitate din biblioteca şcolară:

Cod 

disciplină

1. Biblioteca asigură sistematic variantele de manuale alternative, pe discipline de profil



S48 În ce priveşte informatizarea activitaților din unitate , va rugăm sa precizați:

S48a Precizaţi dacă în unitatea menţionată există cel puţin un computer :

1. În unitatea coordonatoare 1. DA 2. NU S48a-1 1

2. În cazul structurilor din subordine (filiale, secții), completati cifra corespunzatoare situatiei, dintre: S48a-2

1. În toate structurile

2. În unele structuri

3. În nicio structura

S48b

1. computere 1. DA 2. NU S48b-1 1

2. enciclopedii electronice 1. DA 2. NU S48b-2 1

3. filme pe CD/DVD, fotografii digitale 1. DA 2. NU S48b-3 1

4. platformă de e-learning 1. DA 2. NU S48b-4

S48c 1. DA 2. NU S48c 1

S48d 1. DA 2. NU S48d 2

S49

S49 7mii Ron mii RON

S50 S50 3

1. finanţare suficientă

2. finanţare medie

3. finanţare insuficientă

S51 S51 4

1. sponsorizări de la firme sau agenţi economici

2. contribuţii ale familiilor

3. contribuţii ale familiilor si sponsorizări de la firme sau agenţi economici

4. nu am reuşit să acoperim toate necesităţile

5. nu a fost necesar, am dispus de finanţare suficientă

V.3 Resursele umane 

(6) Informatizarea procesului de pregatire sportivă

În ce priveşte dotarea cu IT , vă rugăm să precizaţi dacă în pregătirea şi derularea activităţilor cu elevii sportivi 

se folosesc:

Activitătile din administraţie  (activităţi manageriale, gestiune baze de date/cabinet 

director,cancelarie,secretariat,bibliotecă etc.) sunt informatizate

În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale  (TIC), vă rugăm să precizaţi dacă unitatea dispune de soft 

educaţional pentru disciplinele sportive din unitate

V.2 Resursele financiare

Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al CSȘ, conform ultimului bilanţ la 31 decembrie  (pentru toate tipurile de finanţare  – de bază, 

suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă  – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON :

Cum apreciaţi nivelul resurselor financiare pentru acoperirea activităţilor cu elevii sportivi  din unitate?

În anul şcolar evaluat am acoperit necesarul de finanţare  prin:



S52

1. Număr de profesori S52-1

2. Număr de antrenori S52-2

3. Număr de profesori-antrenori S52-3 17

S53

1. Numărul total de cadre didactice angajate în şcoală (pentru toate disciplinele sportive) S53-1 17

2. Numărul de cadre didactice  titulare S53-2 15

3. Numărul de cadre didactice asociate S53-3

4. Numărul de colaboratori S53-4

5. Numărul de cadre didactice asociate {colaboratori} S53-5

S54 Precizaţi acoperirea posturilor rezultate din normativele în vigoare cu personal :

1. sub normative 2. la nivelul normativelor 3. peste normative

1. Acoperirea posturilor cu personal didactic auxiliar S54-1 1

2. Acoperirea posturilor cu personal nedidactic S54-2 1

S55

S55 15

S56

S56a Unitatea coordonatoare S56a-01 11 59 49 76

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S56a-02 21 35 60 26

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S56a-03 24 14 18 12

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S56a-04 46 24 18 18

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S56a-05 50 14 14 13

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S56a-06

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S56a-07

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S56a-08

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S56a-09

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S56a-10

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S56a-11

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S56a-12

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S56a-13

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S56a-14

VI. SITUAŢIA EFECTIVELOR LA ÎNCHEIEREA ANULUI ŞCOLAR (31 AUGUST)

Referitor la cadrele didactice care predau în unitate  (total şcoala coordonatoare şi filiale ) precizaţi următoarele: 

(2) Informaţii privind personalul auxiliar si nedidactic

(1) Informaţii privind  cadrele didactice specializate pentru activităţile sportive

Numărul cadrelor didactice angajate  în unitate (total şcoala coordonatoare şi filiale):

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi din grupele de performanţă la 31 august, 

conform Registrului şcolar al performanţelor sportive (distinct unitatea coordonatoare şi filiale)

Cod 

disciplină

Grupe de 

începători

Grupe de 

avansaţi

(3) Formarea continuă a cadrelor didactice în domeniile disciplinelor sportive

Vă rugăm să precizaţi numărul cadrelor didactice/antrenorilor din unitate participante la programe de formare continuă acredita te , în ultimii 5ani 

școlari (total şcoală coordonatoare şi filiale ) 

Grupe de 

performanţ

ă



S56a-15

S56b Secții / filiale S56b-01

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S56b-02

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S56b-03

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S56b-04

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S56b-05

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S56b-06

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S56b-07

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S56b-08

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S56b-09

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S56b-10

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S56b-11

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S56b-12

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S56b-13

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S56b-14

S56b-15

S57

S57-01

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S57-02

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S57-03

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S57-04

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S57-05

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S57-06

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S57-07

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S57-08

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S57-09

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S57-10

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S57-11

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S57-12

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S57-13

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S57-14

S58

1. Imbolnăviri sau accidentări irecuperabile S58-1

2. Transfer la clase cu alte profiluri din aceeași unitate S58-2

3. Transfer la alte unitati cu profil similar sau diferit S58-3 15

4. Transferarea la clase cu alt profil de învățământ, datorita scaderii interesului pentru creșterea performanței sportive S58-4

5. Abandon S58-5

6. Sanctiune disciplinara S58-6

Numărul de elevi care au intrerupt activitatea sportiva, in functie de cauza intreruperii

Număr de elevi

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi care au întrerupt activitatea sportivă pe parcursul 

anului şcolar anterior (distinct unitatea coordonatoare şi structuri)

Cod 

disciplină

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

Număr de elevi

VII. REZULTATE CU ELEVII

(1) Rezultate ale elevilor la activități sportive în anul şcolar 2018-2019



S59

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S59-01 11 180

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S59-02 21 120

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S59-03 24 45

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S59-04 46 50

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S59-05 50 40

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S59-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S59-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S59-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S59-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S59-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S59-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S59-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S59-13

S59-14

S59-15

S60

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S60-01 11

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S60-02 21

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S60-03 24

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S60-04 46

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S60-05 50

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S60-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S60-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S60-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S60-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S60-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S60-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S60-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S60-13

S60-14

S60-15

S61 Participanți la evenimente naţionale organizate în ultimii 3 ani (distinct unitatea coordonatoare şi filiale) :

S61-1 120

S61-2 70

S62 Premii/distincții obținute de participanți la evenimente naţionale organizate în ultimii 3 ani (distinct unitatea coordonatoare şi filiale) :

S62a Unitatea coordonatoare 1. Locul I 2. Locul II 3. Locul III 4. Locurile 4-65. Locurile 7-8

Numar de elevi

Unitatea de 

bază

1. Număr de participanţi la discipline sportive individuale

2. Număr de echipe participante la discipline sportive pe echipe

Unitatea de 

bază

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

Secții / filiale

Număr de elevi

(2) Participarea la  evenimente (concursuri/competiţii/campionate) interne / naţionale
Coduri discipline

Utilizând lista disciplinelor din tabel, completaţi în spaţiul rezervat codurile disciplinelor la care s-au organizat evenimemte la nivel național ( 

concursuri / competiții) în ultimii 3 ani (distinct unitatea coordonatoare şi filiale )

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul de elevi sportivi care au promovat în grupa următoare de performanţă 

la finalul anului şcolar anterior (distinct unitatea coordonatoare şi structuri)

Cod 

disciplină

Secții / filiale

Număr de elevi titrați pe locuri



S62a-1 25 18 28 30 35

S62a-2 2 1 1

S62b Unități din subordine 1. Locul I 2. Locul II 3. Locul III 4. Locurile 4-65. Locurile 7-8

S62b-1

S62b-2

S63

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S63-01 21

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S63-02 46

3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S63-03 50

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S63-04

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S63-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S63-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S63-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S63-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S63-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S63-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S63-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S63-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S63-13

S63-14

S63-15

S64 Participanți la evenimente internaţionale organizate în ultimii 3 ani (distinct unitatea coordonatoare şi filiale) :

S64-1 8

S64-2 1

S65 Premii/distincții obținute de participanți la evenimente internaţionale organizate în ultimii 3 ani (distinct unitatea coordonatoare şi filiale) :

S65a Unitatea coordonatoare 1. Locul I 2. Locul II 3. Locul III 4. Locurile 4-65. Locurile 7-8

S65a-1 2 1 4

S65a-2 1

S65b Unități din subordine 1. Locul I 2. Locul II 3. Locul III 4. Locurile 4-65. Locurile 7-8

S65b-1

S65b-2

S66

1. alpinism/escaladă 14. gimnastică ritmică sportivă 27. orientare sportivă 40. schi sărituri S66-01 11 1

2. atletism 15. go 28. patinaj artistic 41. scrimă S66-02 21 1

2. Număr de echipe participante cu distincții la la discipline sportive pe echipe

2. Număr de echipe participante cu distincții la la discipline sportive pe echipe

(3) Participarea la concursuri internaţionale  in ultimii 3 ani 

Coduri discipline

Utilizând lista disciplinelor din tabel, completaţi în spaţiul rezervat codurile disciplinelor la care s-au organizat evenimente internaționale în 

ultimii 3 ani (distinct unitatea coordonatoare şi filiale )

Unitatea de 

bază
Secții / filiale

1. Număr de elevi participanţi care au obtinut distincții la discipline sportive individuale

1. Număr de elevi participanţi care au obținut distincții la discipline sportive individuale

Număr de elevi

Unitatea de 

bază
Secții / filiale

1. Număr de participanţi la discipline sportive individuale

2. Număr de echipe participante la discipline sportive pe echipe

Număr de elevi titrați pe locuri

1. Număr de elevi participanţi care au obtinut distincții la discipline sportive individuale

2. Număr de echipe participante cu distincții la la discipline sportive pe echipe

1. Număr de elevi participanţi care au obtinut distincții la discipline sportive individuale

Număr de elevi

Cod 

disciplina

Unitatea de 

bază

Secții / 

filiale

2. Număr de echipe participante cu distincții la la discipline sportive pe echipe

(4) Promovarea sportivilor la centrele naţionale de excelenţă / loturile naţionale / lotul olimpic

Utilizând lista disciplinelor din tabel, precizaţi codul disciplinei şi numărul total de elevi sportivi  din unitate care au fost preluaţi de loturi 

naţionale sau lotul olimpic pe disciplina respectivă



3. badminton 16. haltere 29. patinaj sincron 42. softball S66-03 46 1

4. baschet 17. handbal 30. patinaj viteză 43. sport aerobic-gimnastică aerobică S66-04 50 2

5. baseball 18. hochei pe gheaţă 31. polo pe apă 44. şah S66-05

6. box 19. hochei pe iarbă 32. rugby 45. taekwondo-WTF S66-06

7. canotaj 20. înot 33. sanie 46. tenis de camp S66-07

8. ciclism 21. judo 34. sărituri în apă 47. tenis de masă S66-08

9. culturism 22. caiac-canoe 35. schi alpin 48. tir cu arcul S66-09

10. dans sportiv 23. karate 36. schi biatlon 49. tir pușcă/pistol S66-10

11. fotbal 24. lupte greco-romane 37. schi combinata nordică 50. volei S66-11

12. gimnastică artistică feminină 25. lupte libere 38. schi fond 51. yachting S66-12

13. gimnastică artistică masculină 26. oină 39. schi orientare S66-13

S66-14

S66-15

S67 Număr de absolvenți care au obtinut următoarele calificari la finalizarea liceului cu program sportiv Absolventi LPS

1. Specializare intr-o singura disciplina sportiva S67-1

2. Specializare mozaic - in doua sau mai multe discipline sportive S67-2

3. Instructor sportiv S67-3 120

S68 Cadre didactice care fac parte din corpul experţilor la nivel naţional

1. Număr de mentori S68-1

2. Număr de formatori S68-2

3. Număr de metodisti S68-3 1

4. Număr de arbitri S68-4

S69 Activități  specifice de succes organizate la nivelul unității 

1. Promovarea imaginii școlii 1. DA 2. NU S69-1 1

1. DA 2. NU S69-2
1

3. Identificarea unor surse suplimentare de finanțare (donații / sponsorizări) 1. DA 2. NU S69-3 1

Număr 

cadre 

didactice

VIII. ALTE ASPECTE

2. Depistarea copiilor cu calități sportive capabili să obțina  performanțe de înalt nivel și orientarea acestora spre 

unități cu profil sportiv

NU UITAŢI SĂ SALVAŢI FIŞIERUL UTILIZÂND CODUL UNITĂŢII DVS.! 

Date fiind procedurile automate de preluare, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu pot fi 



Casete de răspuns


































