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RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR PRIVIND ACTIVITATEA FUNDATIEI RUDOLF 
STEINER IN ANUL SCOLAR 2018-2019 SI PERSPECTIVE PENTRU ANUL SCOLAR 

2019-2020 

Septembrie 2018 -  septembrie 2019 

 

Sanatoasa este acea comunitate in care, in oglinda sufletului individual se 
formeaza imaginea intregii comunitati si in comunitate traieste forta 
sufletului individual. 

CONSIDERATII GENERALE- ISTORIC PEDAGOGIE WALDORF 

 Prima școala libera Waldorf a fost înființata in Stuttgart, Germania, in 1919, sub conducerea lui 
Rudolf Steiner. 
 Astăzi, la 100 de ani de la fondarea primei școli, există învățământ pe baza pedagogiei Waldorf 
peste tot in lume, în jur de 1.000 de școli, 1.700 de grădinițe, sute de centre curative, dezvoltate in 60 de 
state. 
 In România, școala Waldorf este o școala alternativa de stat, in cadrul Ministerului Educației, 
Culturii si Cercetarii. Aici profesorii sunt platiti dupa normele juridice in vigoare pentru toti profesorii. 
Parintii sunt constituiti in asociatii, contribuind financiar la bunul mers al scolii si la organizarea vietii 
social culturale. 
 

 

 Liceul Waldorf Timisoara s-a infiinta in anul 1991, la initiativa parintilor si dascalilor care au dorit 
aplicarea pedagogiei Waldorf in orasul nostru.  

 S-a inceput cu un singur rand de clase pe generatie, insa planul initial de dezvoltare prevedea 
crearea a 2 randuri de clase pe generatie. Acest plan a fost pus in aplicare incepand cu anul 2016. 
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Fundația Rudolf Steiner Timișoara (FRST) este organizația nonprofit, constituita prin vointa libera a 
membrilor fondatori, formată din părinții și dascălii Liceului Waldorf Timișoara, având scopul de a susține 
și ajuta activitatea liceului, a pedagogiei Waldorf. Fundația este membră afiliata Federației Waldorf din 
România. 

 

PEDAGOGIA WALDORF 
 
Are la baza principii antropozofice - de educare a omului intreg, are ca fundament intalnirea dintre 
oameni: in primul rand dintre educator si elev. 
Se incepe in primul rand cu educarea parintilor, care vor intelege astfel semnificatia fiecarei actiuni 
educative si vor cunoaste efectele lor asupra dezvoltarii copilului. 
Educatia de tip Waldorf nu are efect de uniformizare, ci de stimulare a dezvoltarii in concordanta cu 
predispozitiile proprii ale elevului. 
Tinerii trebuie sa dobandeasca capacitatea de a investiga in mod pozitiv lumea, de a imagina noi idealuri, 
de a transforma lumea, de a deveni autonomi. 
Pedagogia Waldorf este reprezentata de cadrele didactice din Campusul Waldorf. 
 

SCOPUL FUNDATIEI 
 
Conform Statutului scopul Fundatiei Rudol Steiner este de: 

- a sprijini pe plan material si uman Pedagogia Waldorf in Timisoara 
- a sprijini pregatirea cadrelor didactice 
- a stabili schimburi de experienta cu alte organizatii cu obiective similare 
- a sprijini popularizarea metodelor pedagogiei Waldorf si alte initiative antroposofice prin 

organizarea de simpozioane, conferinte 
- a construi si dezvolta Centrul Pedagogic Waldorf - gradinita si scoala 
- a organiza traininguri specializate 
- altele: turism, consulting in diverse domenii, activitati audio- vizuale, comert, prestari servicii 

 

PATRIMONIUL FUNDATIEI 
 

 Cladire liceu strada Uranus nr 14 Timisoara 
 Cladiri gradinita strada Uranus nr 14 Timisoara 
 Cladire atelier strada Uranus nr 14 Timisoara 
 Cladiri strada Salcamilor Timisoara  
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ORGANIGRAMA FUNDATEI RUDOLF STEINER TIMISOARA 
 

                 

   
Federatia Waldorf Romania 

      LICEUL   

   
           
afiliata     

alte fundatii 
Waldorf   WALDORF  

         din Romania       

   Fundatia Rudolf Steiner Timisoara            

   

  

    

  

     

          

           

     Consiliul Director  11 persoane (voluntariat)      

Consiliul reprezentativ 
al parintilor 
(voluntariat) 

                      

Administrator  
patrimoniu    

Responsabil 
financiar    Intretinere    

Firma 
contabilitate      

                  

                  

Dascali: euritmie, 
persoane de ajutor 

  Clasa de sprijin    Mentori     
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Consiliul Director al Fundatiei a fost alcatuit din urmatoarele persoane: 

Ioji Iuhasz - presedinte 
Alina Baciu 
Laura Baldini 
Dan Huzsti 
Cristina Gazibara 
Lucian Mioc 
Teodora Ile 
Mihaela Har 
Teodor Ciomocos 
Calin Chifor 
Florina Cretu 
 

DOAMNA PROF. CHRISTOFF INGEBORG, MEMBRU DE ONOARE AL 
FRST 
 
În 21 septembrie 2108 a trecut pragul lumii spirituale d-na prof. Christoff Ingeborg, membru de onoare al 
Fundației noastre.  D-na prof. Christoff, fostă profesoară Waldorf și directoare de școală Waldorf în 
Germania, s-a aflat în România timp de 27 de ani.  

A întâmpinat multe greutăți birocratice, personale sau de sănătate, dar a găsit întotdeauna calea de a 
trece peste ele și de a ajuta în continuare comunitatea Waldorf din Timișoara. 

A avut un aport crucial pentru Comunitatea Waldorf din Timișoara inclusiv prin următoarele: 

- începând din anii 1990 a fost mentorul Școlii Waldorf din Timișoara, și chiar s-a mutat din Germania în 
Timișoara pentru a sprijini Comunitatea Waldorf din Timișoara; 

- pe plan financiar a donat, în decursul anilor, sute de mii de euro către FRST și a încurajat și determinat 
mulți foști colegi din Germania să ne ajute; proprietatea noastră de pe Salcâmilor a fost cumpărată de 
dumneaei, iar construcția grădiniței noi a fost finanțată mai ales de dumneaei.  A dorit și ca noi să fim 
unicii ei moștenitori. 

Povestea doamnei Christoff, care s-a stins la venerabila vârstă de 92 de ani, ne-a inspirat pe mulți dintre 
noi – ea nu a fost numai un exemplu de hotărâre, curaj și dârzenie, ci ne-a inspirat și prin dăruirea și 
bunătatea ei. 
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ACTIVITATI CARE AU AVUT LOC IN ANUL ANUL SCOLAR 2018-2019 
 
IMBUNATATIRE ACTIVITATE FUNDATIE: 
Membrii doritori ai CD si CRP au participat in vara anului 2019 la 10 sedinte gratuite de coaching Solution 
Focus. 
 

INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ- PROGRAME DE INVESTITII: 
Situatia spatiilor este dificila din doua cauze: 

- dublarea numarului de clase 
- crestere a nivelului de actului de invatare prin crearea de spatii potrivite pentru  laboratoare 

Directiile de activitate raspund nevoii de creare de spatii noi. 
 
1. In urma solicitarii Fundatiei impreuna cu LWT, in anul școlar 2018-2019 doua clase de liceu (a IX-a și a 
X-a) si-au desfasurat activitatea în module închiriate de către PMT și amplasate în curtea școlii. 
 
2. In urma solicitarii facute in anul 2018 către PMT pentru aprobarea unei construcții modulare cu 4 clase 
și 2 laboratoare (științe, informatică) și grupuri sanitare – în 2018 a fost aprobată si in 2019 a fost 
finantata investiția. Fundația Rudolf Steiner a întocmit si donat catre PMT studiul de fezabilitate pentru 
containere. Licitatia pentru module are loc in septembrie 2019. Fundatia si-a asumat sarcina sa 
construiasca platforma de beton pentru asezarea modulelor. Fundatia a intocmit si depus documentatia 
de obtinere a Autorizatiei de construire pentru module si platforma. 
 
3. În bugetul școlii pe anul 2019 au fost solicitate fonduri de la PMT pentru: 
- efectuarea lucrărilor de reparații și modernizare în vederea primirii avizului ISU 
- amenajarea terenului de sport 
Investițiile solicitate nu au fost aprobate. În ultimii doi ani au fost aprobate de către PMT doar cheltuielile 
curente si de funcționare. 

 
4. A fost depus, câștigat si implementat un proiect de amenajare a unei grădini și a unei părți a spațiilor 
verzi, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România. 
 
5. La începutul lunii mai 2019, clasa a IX-a, împreună cu clasa a VIII-a de la școala Waldorf din 
Emmerdingen, sub îndrumarea a 5 arhitecți de la firma Kukuk au amenajat spațiile de joacă ale noii 
grădinițe. 
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6. In iunie 2018 - a fost donat Primăriei Municipiului Timișoara (PMT) studiu de fezabilitate și 
documentația necesară depunerii unui proiect pe fonduri europene pentru construcția unei clădiri 
pentru gimnaziu. Datorită numărului mare de proiecte depuse, momentan acest proiect se află pe lista 
de așteptare, fiind preconizată suplimentarea de fonduri din alte axe prioritare. 
 
7. Activitati de reparatii si intretinere spatii existente. 
 
8. S-a continuat in acest an intocmirea PUZ-ului, care este acum in etapa finala. Se estimeaza obtinerea 
lui pana in ianuarie 2020. 
 

CADRE DIDACTICE- DEZVOLTARE CONTINUA 
Acțiuni menite să ajute și să susțină cadrele didactice ale liceului: 

- organizarea unui teambuilding al cadrelor didactice sub îndrumarea d-lui Godi Keller (septembrie 
2018) 

- mentorarea învățătoarelor și profesorilor de la ciclul primar și parțial liceal de către doamna Irina Trif  
(septembrie 2018 – ianuarie 2019) 

- intensificarea muncii pedagogice în Consiliile profesorale (discuții și prezentări legate de antropologie, 
antroposofie, observarea copilului, etc. – parțial sub îndrumarea d-nei Irina Trif) 

- mentorarea educatoarelor de către doamna Erzsebet Forgacs și organizarea de întâlniri cu părinții în 
cadrul programului Școala părinților 

- continuarea Cursului de perfecționare în pedagogia Waldorf (modulele 2, 3, 4-Academia, 5), la care 
sunt înscrise cadre didactice ale școlii; cadre didactice cu experiență sunt formatori 

- începerea unui proiect de consiliere biografică a școlii (ianuarie, martie 2019) 
- începerea mentoratului cadrelor didactice de la ciclul primar și gimnazial de către domnul Zan Redzic 

(ianuarie 2019) – proiect pe 7 ani 
- pregătirea pentru trecerea de la clasa a IV-a la clasa a V-a de către viitoarea dirigintă și cadrele 

didactice de gimnaziu (observarea clasei de către învățătoare și cadrele didactice de gimnaziu care au 
fost în asistență, asistențe la ore, observarea individuală a copiilor) 

- curs de pictură pentru cadrele didactice sub îndrumarea doamnei Aneta Cismașiu 
- Consiliul intern a purtat discuții cu membrii fiecărei comisii metodice și fiecărui colectiv de catedră, 

fiind consiliați profesorii d.p.d.v. pedagogic; au fost discuții și colaborări cu doamna director și 
doamna director adjunct; în urma acestora se lucrează la modificarea Codului deontologic și la 
realizarea unui profil al cadrului didactic din Liceul Waldorf Timișoara 

- participarea d-nei prof. Sanda Craia (chimie) la cursul de la Kassel (aprilie 2019) 
- înscrierea d-lui prof. Bogdan Firu (istorie) la cursul de istorie-geografie de la București (mai 2019) 
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SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 
 
Atât în anul școlar anterior cât și în acesta, elevii și cadrele didactice ale liceului au participat sau vor 
participa la schimburi de experiență, atât pe plan local, cât și pe plan internațional: 

- participare a elevilor liecului la MAPATHON 2018 și 2019 – proiect al Facultății de Geografie din cadrul 
Universității de Vest Timișoara 

- deplasarea doamnelor prof. Lia Istin (lb. română) și Bianca Saladea (lb. română și lb. engleză) la 
Nuertingen, Germania – asistență la ore și schimb de experiență (ianuarie 2019) 

- aprilie 2019 – participarea elevilor clasei a XII-a la CONNECT în Olanda 
- mai 2019 – schimb de experiență cu clasa a VIII-a din Emmerdingen (proiect construcție locuri de 

joacă) 
- mai 2019 – schimb de experiență a claselor a VII-a de la liceul nostru și școala Waldorf din Karlsruhe 
- iunie 2019 – deplasarea doamnelor prof. Alina Huszti, Lidia Popescu și a d-nei învățătoare Liuba 

Serariu la școala Waldorf din Mannheim, la invitația d-lui Zan Redzic. 
- iulie 2019 – deplasarea doamnelor învățătoare  Anda Ciomocoș și Madalina Bratiloveanu la școala 

Waldorf din Mannheim, la invitația d-lui Zan Redzic. 
 

PROIECTE ȘI PROGRAME  
 
Principalele proiecte și programe extrașcolare ale LWT au fost și sunt: 

-    septembrie 2018 - slujba oficiată cu ocazia decesului d-nei prof. Christoff Ingeborg, organizarea celor 
necesare conform instrucțiunilor din testament, 
-    organizarea demersurilor necesare pentru recuperarea mostenirii d-nei prof. Christoff Ingeborg 
-     selectarea obiectelor din casele de pe Salcâmilor unde a locuit peste 20 ani d-na prof. Christoff 
Ingeborg care ne-a lăsat foarte multe obiecte, din care o mare parte vor fi folosite ca materiale didactice. 
-    debarasarea obiectelor nefolositoare. 
- octombrie 2018 – Serbare câmpenească de Ziua Recoltei 
- 26 - 29.11.2018 – Evenimente diverse cu ocazia centenarului României 
- decembrie 2018 – Corul școlii a participat la Gala Premiilor Excelsior de la București 
- 14.12.2018 – Bazarul de Crăciun și prezentarea piesei de Crăciun a cadrelor didactice 
- Febr. 2019 – Piesa de teatru „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare a clasei a VIII-a, sub 

îndrumarea d-nei prof. Aurelia Buzatu și a d-lui prof. Robert Dycke 
- 28.02.2019 – Piesa de teatru în limba engleză „The Cool Cat With The Fancy Boots” a clasei a XI-a, sub 

îndrumarea d-nei prof. Andrada Matsimouna și a d-lui prof. Robert Dycke 
- 01.03.2019 – Carnaval 
- Aprilie 2019- participarea elevilor de gimnaziu la Faza pe tara a concursului MindLab 
- 11.04.2019 – Eveniment festiv cu ocazia Waldorf 100 
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- 12, 16, 17, 20.04.2019 – elevii de la liceu prezintă piesa de teatru FAUST (prima parte) de Johann 
Wolfgang von Goethe, sub îndrumarea d-lui prof. Robert Dycke, cu ocazia aniversării Waldorf 100 

- 25 mai 2019 – Conferință a d-nei Linda Thomas despre curățenie – în colaborare cu SAR 
- 30 mai 2019 – Serbare câmpenească de sfârșit de an școlar 
- 4 iunie 2019 – 4 iunie 2019 – Spectacole de euritmie al trupei Young Stage Group din Anglia. 
- 19 sept 2019 – Waldorf100 – Invitati fondatorii Waldorf din Romania  

 

ACTIVITATI PROPUSE ANUL SCOLAR 2019-2020 
 

IMBUNATATIRE ACTIVITATE FUNDATIE: 
Aplicarea sistemului de activitate pe echipe de lucru si aplicand valorile conducerii colective  
 

INFRASTRUCTURĂ ȘCOLARĂ- PROGRAME DE INVESTITII: 
1. Realizare platforma pentru cele 6 sali de clasa din modulele provizorii 
2. Realizare cladire noua cu 4 sau 8 sali de clasa  
3. Realizarea actiune organizata de stringere de fonduri pentru reparatii cladiri existente: 

- Schimbat acoperis sala de sport liceu 
- Termoizolat fatade cladiri liceu B si C 
- Schimbat jgheaburi si burlane cladiri liceu B si C, cladire gradinita veche 
- Schimbat usi principale cladiri liceu A si C  
- Slefuit si lacuit podele cladire liceu A, B si C, cladire gradinita veche 
- Schimbat ventiloconvectori gradinita veche  
- Inlocuit ferestre cladiri liceu A, B si C 
- Obtinere Poarta auto gradinita noua 
- Acces auto gradinita noua si gradinita veche 
- Acces auto liceu  

4. Realizarea actiune organizata de stringere de fonduri pentru modificari in cladire scoala in vederea  
obtinerii autorizatie ISU corp A, B, C si atelier – avem un proiect si un Aviz de securitate la incendiu, in 
urma carora trebuie efectuate mai multe lucrari (placare cu gipscarton antifoc corp A si C, statie de 
pompare cu rezerva de apa ptr stingerea incendiului, ignifugare structura lemn corp A, B si C, sistem de 
detectie fum si alarmare conventional)  
5. Construire sera 
6. Gradinita – finalizare 
7. Amenajare teren sport 
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CADRE DIDACTICE- DEZVOLTARE CONTINUA 
- mentorarea învățătoarelor și profesorilor de la ciclul primar și parțial liceal de către doamna Irina 

Trif 
- organizarea de întâlniri cu părinții în cadrul programului Școala părinților 
- mentoratul cadrelor didactice de la ciclul primar și gimnazial de către domnul Zan Redzic 

(ianuarie 2019) – proiect pe 7 ani 
- mentoratul cadrelor didactice de la ciclul liceal ( catedra de limbi si comunicare, catedra om si 

societate) de catre domnul Mihai Tropa pentru anul scolar 2019/2020. 
 

SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 
- Asocierea cu alte scoli din Romania si Europa 
- Construire imagine scoala in exterior 
- participarea elevilor clasei a XII-a la CONNECT 

 

PROIECTE ȘI PROGRAME  
 

- Bazar pt. valorificarea obiectelor ne-didactice rămase de la d-na prof. Christoff Ingeborg 
- Finalizarea muncii de selecție, debarasare și igienizare la proprietatea de pe Salcâmilor 
- Bazarul de Crăciun și prezentarea piesei de Crăciun a cadrelor didactice 
- Carnaval 
- Serbare câmpenească de sfârșit de an școlar 
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INFORMATII FINANCIARE 
 
Surse de finantare 
Surse de finantare locale 

         Mii lei % 
STAT +PMT          
Salarii dascali platite de stat     2.120 79,12 
Intrari cu bunuri/servicii de la primarie – se aloca pe an 
calendaristic 

 
  

 1 - fonduri alocate prin calcul cost/elev care sunt utilizate 
pentru acoperirea costurilor de functionare : costuri 
utilitati; costuri inchiriere 2 module ptr 6 luni an scolar 
2018/2019; obiecte de inventar, reparatii curente, 
materiale de curatenie, furnituri de birou, pregatire 
profesionala, protectia muncii, alte cheltuieli de 
functionare                 

 

290 10,83 
 2 - fonduri suplimentare primite dupa rectificarea bugetara 
ca urmare a solicitarilor Liceului  (chirie 2 module pentru 3 
luni, an scolar 2019/2020) 

 

37,5 1,39 
                   - investitii ( nu s-au primit fonduri de 2 ani)  0  
Total         2.447,5 91,34 
             
PARINTI             
Fond Waldorf      161 6,02 
alte stradanii ale parintilor     71 2,64 
Total        232 8,66 

TOTAL GENERAL      2.679,5 100% 
 
In acest moment,  
- fondurile 1: la capitolul repararatii a fost alocata suma de 15.000 lei, care a fost folosita pentru 
schimbare traseu instalatii incalzire Corp C. 
- fondurile 2 sunt folosite pentru cheltuielile de manipulare si chirie module 2 Sali de clasa pentru 3 luni, 
an scolar 2019/2020. 
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Exercitiul financiar 2018-2019 
 
Incasari realizate: 230.780 RON, din care: 

- 159.405 RON fond Waldorf 
- 71.375 RON  sponsorizari, 2%, surplus evenimente etc. 

Cheltuieli curente: 232.052 RON din care:   
- 77.786 RON cheltuieli cu personalul administrativ 
- 16.089 RON cheltuieli clasa de sprijin 
- 28.501 RON cheltuieli mentorat 
- 19.052 RON cheltuieli administrative, cheltuieli cu evenimentele 
- 57.624 RON cheltuieli cu reparatiile, intretinerile si investitiile 
- 15.000 RON cheltuieli cu intretinerea casei de pe Str. Salcamilor 
- 18.000 RON contributia la Federatia Waldorf   

 
Bugetul estimat de venituri si cheltuieli pe anul 2019-2020 
 
Incasari estimate totale:  248.900 lei, din : 

- donatii parinti Fondul Waldorf 
- sponsorizari, 2% 

Plati estimate totale de 252.050 lei, cu: 
- personalul fundatiei 
- coordonator clasa de sprijin 
- docenti 
- administrative 
- reparatii si intretinere 
- casa de pe Salcamilor 
- contribuitie catre Federatie 

Deficit estimat la 1.06.2019: -3.150 lei 

 
Concluzii financiare: 

- fondul Waldorf este folosit pentru buna functionare a scolii si dezvoltarea pedagogiei Waldorf 
- pentru realizarea de investitii – cladiri noi pentru sali de clasa si laboratoare si intretinere cladiri 

existente este necesara o actiune de stringere de fonduri pe perioada nedeterminata 
- pentru realizarea de investitii- intretinere cladiri existente se va continua si relatia cu Primaria 

orasului. 
  
Intocmit. 
Ing. Florina Cretu 
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Anexa1. Bugetul de venituri si cheltuieli estimat  

BUGET 2019-2020 nr 
valoare 

estimata lei Explicatii valori buget 2019-2020 

nr copii-700/600 lei 398 238.800 600 
nr copii- 350/300 lei 124 37.200 300 
nr copii - 0 ron (13 al treilea frate, 32 copii 
angajati,  6 scutiti an de an) 51 0   

Venituri estimate din FW 573 276.000   

% de incasare FW   65%   

Venituri din incasarea Fondului Waldorf   179.400   
Alte venituri (donatii, sponsorizari, inchirieri 
spatii, diferente activitati interne)   69.500   

TOTAL INTRARI 248.900   
        

Cheltuieli cu personalul fundatiei   70.000 

Elena Birau 
Ghita Capriceana 

Olga Sofineti 
Firma contabilitate  

Clasa de sprijin   25.000 
Salariul Coordonatorului si materiale 

necesare functionarii 

Docenti   51.200 

Mentorat toate ciclurile de invatamant, 
cursuri perfectionare dascali, schimb 

experienta dascali, teambuilding 
dascali) 

Administrative, evenimente, protocol   20.850 

Transport administrativ -ISJ, ISU, DSP, 
bilete tren avion spre Federatie, alte 

scoli Waldorf, comisioane bancare, 
pliante promovare, evenimente  scolare 
- petrecere sfarsit de an, ziua nationala, 

corespondenta si comunicatii, consiliere 
juridica 

Reparatii si intretinere   50.000 

Reparatii anuale de intretinere cladiri 
ale fundatiei si investitie anuala - 
inlocuire jgheaburi si burlane sau 

ventilconvectoare gradinita veche 
Cladire Salcamilor (utilitati si mici 
reparatii)   15.000   

Federatie   20.000 60 lei pe familie 

TOTAL IESIRI   252.050   

Diferenta intrari-iesiri   -3.150   
 


