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PLAN OPERAŢIONAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE 

                                                INSTITUŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019- 2020 
 

TS1.Promovarea imaginii şcolii  

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A IMAGINII ŞCOLII 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: ÎMBUNĂTĂŢIREA IMAGINII ŞCOLII 

ACTIVITATEA   REZULTAT  TERMEN RESPONSABILI  RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

  BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE  

Dezvoltarea de relaţii de 

parteneriat cu instituţii din 

MunicipiulTârnăvenişi din 

judeţ. 

-creştetransparenţa 

actului educativ; 

Permanent Întreg personalul 

şcolii 

- elevi 

- părinţi 

- cadre didactice, 

didactice 

auxiliare şi 

nedidactice; 

-creşterea cu 25 %a proiectelor 

de parteneriat. 

- 

organizareaunoractivităţilunare.   

- 

Asociaţiapărinţilor, 

- venituriproprii. 

Popularizareaprinintermediul 

mass-media şiprin site-

ulpropriuaoferteieducaţionale 

a şcolii. 

 

-creşte numărul de 

elevi în şcoală 

 

Permanent Întreg personalul 

şcolii 

- elevi 

- părinţi 

- cadre 

didactice,didactic

e auxiliare şi 

nedidactice; 

 

  

Implicareapărinţilorînacţiuni 

de promovare a 

imaginiişcolii, realizarea de 

serbări,concursuri, 

carnavaluri etc. 

-creşte sprijinul 

tuturor factorilor 

care ar 

susţineşcoala; 

-creşte interesul 

părinţilorfaţă de 

implicarea în actul 

educaţional 

Permanent Întreg personalul 

şcolii 

- elevi 

- părinţi 

- cadre 

didactice,didactic

e auxiliare şi 

nedidactice; 

  



TS2. Formarea continuă a cadrelordidactice 

 

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ:  FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

ACTIVITATEA   REZULTAT  TERMEN RESPONSABILI  RESURSE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ   BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE  

Identificarea 

cadrelor didactice 

care nu au participat 

la cursuri de 

perfecţionare, în 

specialitate şi 

metodica predării 

 

- existenţaunuicolectiv de 

cadre didactice care nu au 

participat la 

perfecţionareînultimii 5 

ani 

 

Sept 2019 

 

 

 

Director 

Responsabili cu 

formarea continuă 

- cadre 

didactice, 

 

- 50% 

dintreprofesoriopteazăpentruparticiparea 

la un curs de formare 

 

- bugetul de 

stat 

- autofinanţare 

Informarea cadrelor 

didactice asupra 

ofertei de formare a 

a CCD 

 

- cadre didactice care-

şimanifestăinteresul de a 

participa la perfecţionare 

Oct 2019 

 

Director 

Responsabili cu 

formarea continuă 

- cadre 

didactice, 

  

Participarea cadrelor 

didactice la activităţi 

de formare continuă 

- 40% 

dintreprofesorivorparticip

a la un stagiu de 

formareînspecialitatesau 

management 

Ian – Iunie 

2020 

 

Director 

Responsabili cu 

formarea continuă 

- cadre 

didactice, 

 

- Toatecadreleînscrisevor absolve 

stagiul de formare 

 



TS3.Acordarea de sprijin și îndrumare pentru toți elevii, îndeosebi pentru cei capabili de performanțe 

 

  

PROGRAMUL DE ACORDARE DE SPRIJIN ŞI ÎNDRUMARE PENTRU  TOŢI ELEVII, ÎNDEOSEBI PENTRU CEI CAPABILI DE PERFORMANŢE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ:   ACORDARE DE SPRIJIN ŞI ÎNDRUMARE PENTRU  TOŢI ELEVII, ÎNDEOSEBI PENTRU CEI CAPABILI DE PERFORMANŢE 

ACTIVITATEA   REZULTAT  

TERMEN 

RESPONSABILI  RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

  BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE  

- aplicarea 

diferenţiată a 

sarcinilor de 

lucru pentru 

elevi, în 

vederea 

stimulării 

tuturor 

elevilor , şi în 

special a celor 

capabili de 

performanţă 

 

- promovareareală a 

tuturorelevilor 

 

Permanent Director 

Şefii de comisii 

Cadre didactice 

- elevi 

- părinţi 

- cadre 

didactice 

Scădereasubstanţială a numărului de 

corigenţi 

 

Finanţareproprie, 

Asociaţia de 

părinţişiConsiliul 

local 

 

- organizarea, 

planificarea şi 

realizarea 

pegătirii 

pentru 

performanţă 

- elevifoarte bine 

pregătiţicapabilisăobţinărezulta

te de performanţă la 

concursurileşiolimpiadeleşcola

re de nivel zonal, 

judeţeanşinaţional 

Permanent Director 

Şefii de comisii 

Cadre didactice 

- elevi 

- părinţi 

- cadre 

didactice 

Creştereaprocentuluielevilorpremianţi Finanţareproprie, 

Asociaţia de 

părinţişiConsiliul 

local 

 



TS4.Îmbunătățirea bazei materiale a școlii 

 

  

PROGRAMUL DE REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII 

ŢINTĂ STRATEGICĂ:    ÎMBUNĂTĂŢIREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLII 

ACTIVITATEA   REZULTAT  TERMEN RESPONSABILI  RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

  BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE  

- zugrăvirea sălilor de 

clasă, a holurilor şi 

grupurilor sanitare 

- crearea de 

condiţiiigieniceînspaţiulşcol

ar 

 

Sept 2020 

 

Director 

 

Cadre didactice 

- Consiliul local 

- Personal 

administrativ 

Mediul ambient 

igienicşiestetic 

 

Consiliul local 

Asociaţiapărinţilor 

 

- înlocuirea tâmplăriei 

PVC deteriorată în 

unele săli de clasă 

- înlocuirea pardoselii 

 

- izolaretermicăşifonică 

 

Sept 2020 

 

Director 

 

Cadre didactice 

- Consiliul local 

- Personal 

administrativ 

 

Izolarefonică 

Izolaretermică 

 

Consiliul local 

Consiliul local 

 

- amenajarea terenului de 

baschet şi a unor spaţii 

verzi, în incinta şcolii 

- creştereacalităţiiactului 

didactic 

 

Sept 2020 

 

Director 

 

Cadre didactice 

- Consiliul local 

- Personal 

administrativ 

 

Creştereanivelului 

de 

pregătiresportivă a 

elevilor 

 

Venituriproprii, 

Consiliul local 

 

- gestionarea 

şiîntreţinerea 

patrimoniului din clase 

 

- ambient 

şcolarigienicşiplăcut 

2019 - 2020 Director 

 

Cadre didactice 

- Consiliul local 

- Personal 

administrativ 

 

Scădereaaccentuată 

a 

pagubelorrealizate 

de cătreelevi 

Venituriproprii, 

Consiliul local 

 



TS5.Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii 

 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A SECURITĂŢII ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ 

ŢINTĂ STRATEGICĂ:     Creareaunuiclimat de siguranţăfizicăşispiritualăpentrueleviişcolii 

ACTIVITATEA   REZULTAT  TERMEN RESPONSABILI  RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

  BUGET ŞI 

SURSE DE 

FINANŢARE  

- Dezvoltarea de 

relaţii de 

parteneriate cu 

Poliţia Mun. 

Târnăveni şi cu 

Poliţia locală a 

Mun. Târnăveni 

 

- Montarea 

camerelor de 

supraveghere 

video în incinta 

şi perimetrul 

exterior al 

unităţii 

 

- Implicarea 

personalului 

didactic în 

supravegherea 

elevilor pe 

timpul pauzelor, 

în vederea 

evitării unor 

incidente 

neplăcute 

 

- Asigurareaunuiclimat de 

securitatepentruelevişi cadre didactice, 

încadrulinstituţiei 
 

- Atentasupraveghere a 

elevilorîntimpulrecreaţiilor 

 

- Disciplinareaelevilorşidezvoltarearelaţiei 

professor - elev 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

Director, Director 

adjunct, toate 

cadrele didactice 

 

 

 

Director, Director 

adjunct, toate 

cadrele didactice 

 

Director, Director 

adjunct, toate 

cadrele didactice 

 

- Elevi, 

părinţi, 

cadre did 

 

 

- Elevi, 

părinţi, 

cadre did 

 

- Elevi, 

părinţi, 

cadre did 

 

Scădereanumărului de 

incidenteneplăcuteînşcoală 

 
Identificareaîntimputil a 

oricărui incident sau stare 

conflictualădintreelevi, 

şiluareamăsurilor care se 

impun 

Îmbunătăţirearelaţieielev-

profesor 

 

Consiliul local 

 


