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Preliminarii. Pentru o școală a viitorului 
 

I. Preliminarii 
 

În anul şcolar 2016-2017, priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ au decurs 

din politicile educaţionale promovate la nivel central, precum şi din strategiile naţională, 

judeţeană şi locală privind dezvoltarea resursei umane, formarea iniţială şi formarea continuă de-

a lungul întregii vieţi. 

Raportarea permanentă la valorile europene, armonizarea spaţiului educaţional nemţean 

cu spaţiul educaţional românesc şi cu spaţiul educaţional european au vizat pregătirea forţei de 

muncă în acord cu standardele europene; de asemenea, această raportare a permis şi o 

implementare adecvată a celor opt competenţe europene în activitatea de predare învăţare şi 

evaluare:  

 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi relevant;  

 întreprinderea tuturor  demersurilor, în vederea alocării resurselor financiare 

necesare aplicării politicilor educaţionale în judeţul Neamţ;  

 implementarea educaţiei timpurii în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul 

Neamţ; 

  descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor;  

 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe; promovarea unui sistem 

de salarizare bazat pe performanţă, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;  

 monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, 

stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea 

egalităţii de şanse la accesul la educaţie;  

 educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării 

şi perfecţionării;  

 creşterea performanţei şcolare prin antrenarea adecvată a resursei umane în 

activitatea competiţională; modernizarea bazei învăţământului prin implementarea 

coerentă a politicilor şi strategiilor din domeniul educaţional. 
 

II. Pentru o școală a viitorului 
 

Educaţia, cultura şi formarea sunt valori fundamentale ale oricărei societăţi, iar unul dintre 

instrumentele esențiale prin care acestea se realizează este școala, insituţie simbolică pentru 

procesul devenirii și al modelării personalității umane.  

 

1. Misiunea ISJ Neamț 

 

Misiunea ISJ Neamţ are la bază principii care vizează o educaţie de bună calitate: 

principiul priorităţii educaţiei ca responsabilitate asumată prin Programul de guvernare de 

către MEN: principiul transparenţei implementării strategiei educaţionale, cu participarea 

societăţii civile, alături de instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale în vederea 

realizării obiectivelor; principiul educaţiei centrate pe valori precum: solidaritate, libertate, 

integritate, demnitate, respect; principiul bunei cooperări  la nivel de parteneriat – are la bază 

cooperarea instituţională atât la nivel local, judeţean, naţional, cât şi internaţional; 

principiul calităţii care vizează eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor 

furnizoare de educaţie. 
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2. Viziunea ISJ Neamț 

 

În viziunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şcoala asigură:  

 accesul egal la educaţie a tuturor copiilor indiferent  de categoriile sociale de 

provenienţă; 

  resursele materiale, financiare şi umane care să răspundă nevoilor de dezvoltare 

ale personalităţii elevului/tânarului;  

 educaţie temeinică şi continuă de calitate pentru a răsplăti încrederea 

beneficiarilor;  

 parteneri educaţionali care să se implice în dezvoltarea comunităţii şcolare şi să 

caute soluţii creative urmărind continuu interesul beneficiarilor şi dovedind respect 

pentru lege, cultură şi educaţie. 

 

3. Obiective majore 

 

Obiectivele majore sub semnul cărora am conceput o viziune managerial-comprehensivă 

a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Neamţ au fost, în mod firesc și consecvent:  

 creșterea calității educației în toate mediile rezidențiale (urban, rural, orașe mici și 

alte comunități locale);  

 eficientizarea rețelei școlare, care să răspundă nevoilor reale ale societății; 

reorganizarea și credibilizarea învățământului tehnic și profesional rigoarea și 

corectitudinea organizării examenelor naționale formarea continuă a resursei umane 

(profesori debutanți, profesori pentru învățământul primar);  

 crearea unor oportunități pentru educația  complexă,  formală și nonformală, în 

spiritual competențelor cheie, al dezvoltării valorilor civice, democratice, cu 

receptivitate față de provocările multiculturalismului, într-o societate complexă, 

dinamică, marcată de crize economice, financiare, de sistem, dar și de crize 

axiologice;  

 armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 

comunității imediate, locale și regionale, cât și cu solicitările societății actuale a 

cunoașterii. 

Nota definitorie a procesului instructiv educativ desfăşurat în anul şcolar 2016-2017 a 

configurat următoarele finalităţi în învăţământul nemţean: 

 lărgirea orizontului informațional, de cunoaștere al elevilor, 

 formarea capacităţii tinerilor de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a 

rezolva probleme;  

 valorizarea experienţei personale;  

 dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita profesională şi socială 

(comunicare, psihorelaţionare, gândire critică, lucru în echipă). 

 

4. Strategia ISJ Neamț 

 

Strategia Inspectoratului Școlar Judeţean Neamţ este la nivel conceptual şi acţional o 

sinteză a reperelor europene ale educaţiei.  

Activităţile directorilor și ale inspectorilor, demersurile profesorilor şi rezultatele elevilor 

au fost constant apreciate de Ministerul Educației Naţionale și ARACIP, de partenerii 

educaţionali: primăriile nemţene, Consiliul Judeţean Neamţ, direcţiile judeţene descentralizate, 

instituţiile culturale si ONG-urile. 

Dascălii nemţeni au probat, de cele mai multe ori, competență şi dăruire precum  și 

capacitatea de implicare activă a părinţilor în viaţa şcolii. Prin toate acestea, s-a vizat constituirea 
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unui spaţiu fertil al educaţiei preuniversitare orientat către performanţă, continuarea tradiţiilor 

valoroase ale învăţământului românesc, situarea întregii activităţi sub influenţa unor repere clare, 

orientate spre rezultate bune şi foarte bune. 

Întreaga activitate educaţională desfăşurată în anul şcolar 2016-2017 în toate unităţile de 

învăţământ nemţean preuniversitar a vizat: 

 performanţele intelectuale; 

 deprinderea unor abilități practice; 

 exersarea eficientă a abilităţilor de studiu; 

 stimularea competiţiei; 

 respectul pentru ştiinţă; 

 recunoaşterea valorilor culturale şi ştiinţifice; 

 valorizarea elitelor intelectuale. 

 

III. În loc de concluzii 
 

Suntem de părere că, unele dintre principalele realizări din anul şcolar 2016-2017 se pot 

configura astfel: 

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a 

metodologiilor aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ. 

 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 

specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale. 

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de 

cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru 

piaţa muncii. 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse 

egale tuturor elevilor. 
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Cap. I. Management şi dezvoltare instituţională 
  

 1 Consideraţii generale 

Prin Planul managerial al compartimentului Management instituțional pentru anul școlar 

2016-2017 s-au urmărit următoarele obiective importante: 

 Asigurarea bunei proiectări şi organizarea optimă a activităţii compartimentului. 

 Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii din sector. 

 Realizarea activităţilor de perfecţionare. 

 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii. 

Asigurarea bunei proiectări şi organizarea optimă a activităţii compartimentului 

 Organizarea și structurarea activității compartimentului Management instituțional s-a 

realizat prin următoarele activități: 

 Elaborarea planului managerial al compartimentului pentru anul şcolar 2016-2017 
Planul managerial al compartimentului Management instituțional, elaborat de către 

echipa de inspectori școlari pentru management instituțional, cuprinde: domeniu, obiective, 

activități/acțiuni, termen, responsabilități și modalități de evaluare/indicatori de performanță. A 

fost întocmit ținând cont de analiza SWOT și de prevederile domeniului Management 

instituțional din Planul managerial pentru anul școlar 2016-2017 al Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț. 

 Elaborarea Raportului privind starea învăţământului nemţean din anul şcolar 2015-

2016, domeniul Management 

Inspectorii de management au făcut parte din echipa de redactare a Raportului privind 

starea învăţământului nemţean din anul şcolar 2015-2016, răspunzând/colaborând la realizarea 

capitolelor: Management și dezvoltare instituțională, Dezvoltare profesională, Prioritățile 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru anul școlar 2016-2017. 

 Organizarea  Consiliul Consultativ al Directorilor din județul Neamț 

 Numirea directorilor /directorilor adjuncţi de unităţi şcolare 

Având în vedere că la 31 august 2016 toate posturile de directori/directori adjuncți din 

județul Neamț au rămas vacante, începând cu 1 septembrie 2016 au fost numiți, prin detașare în 

interesul învățământului 142 de directori și 55 de directori adjuncți.  

În anul școlar 2016-2017 s-au organizat două concursuri pentru ocuparea funcțiilor 

vacante de director și director adjunct: în septembrie – decembrie 2016 și iulie – august 2017. 

Inspectorii școlari pentru management instituțional au făcut parte din comisiile de organizare, 

respectiv, din comisiile de concurs. 

 Organizarea şedinţelor cu directorii: 

- 29.09.2016, cu ordinea de zi: 

  - Concurs directori/directori adjuncți 

  - Mișcare de personal. Normare 

  - Curriculum și inspecție școlară 

  - Definitivat 2017 

  - Selecție pentru corpul de metodiști 

  - Înscrieri pentru gradele didactice 

  - Precizări – management 

  - Activități extrașcolare. 

- 24.11.2016, cu ordinea de zi: 

- Prezentarea Raportului privind starea învățământului din 

județul Neamț, an școlar 2015-2016 

- Prezentarea Planului managerial al ISJ Neamț, an școlar 

2016-2017 
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- Prezentarea Graficului unic de control, an școlar 2016-

2017 

- Marketing educațional și promovarea imaginii școlii. 

- 02.03.2017, cu ordinea de zi: 

  - Organizarea examenelor naționale 

  - Probleme privind mobilitatea cadrelor didactice 

  - Probleme curente ale managementului școlar. 

- 30.03.2017, cu ordinea de zi: 

  - Distribuirea certificatelor SSL 

  - Evaluare la clasele a II-a, a IV-a, și a VI-a 

  - Probleme curente ale managementului școlar. 

- 25.05.2017, cu ordinea de zi: 

  - Examenul de bacalaureat național 2017 

  - Evaluarea națională 2017 

  - Concursul de titularizare 2017. 

- 08.06.2017, cu ordinea de zi: 

- Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de 

directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 

preuniversitar 

- Probleme curente ale managementului școlar. 

 Elaborarea de proceduri operaționale 

Inspectorii școlari pentru management instituțional au participat la elaborarea Procedurii 

de evaluare a activității inspectorilor școlari (revizuire), a Procedurii de evaluare a activității 

manageriale a directorilor (revizuire), a Procedurii operaționale specifică privind desfășurarea 

probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar. 

 Realizarea documentelor de funcționare SCMI 

Au fost întocmite următoarele: 

 planul managerial SCMI; 

 programul de dezvoltare 2016-2017, conform OSGG 400/2015; 

 strategia de control în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț; 

 s-a finalizat registrul de risc al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, au fost realizate 

rapoarte, situații SCMI. 

Pentru buna proiectare a inspecţiei şcolare s-a urmărit întocmirea tematicii şi a  graficului 

inspecţiilor tematice pentru inspectorii pentru management instituţional în acord cu  graficul ISJ 

Neamţ.  

Dintre inspecțiile tematice în care s-au urmărit și aspecte legate de activitatea de 

management instituțional amintim:  

a) Stadiul pregătirii unităților școlare pentru  anul școlar 2016-2017; 

b) Proiectarea, organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale 2017; 

c) Pregătirea unităților școlare pentru încheierea în bune condiții a cursurilor și organizarea 

examenelor naționale. 

Concluzii: 

 În unitățile școlare inspectate au fost realizate documentele manageriale specifice 

începutului de an școlar. 

 De remarcat buna colaborare dintre managerii școlilor inspectate și autoritățile locale. 

 Unitățile școlare și-au întocmit proiectele planurilor de școlarizare în baza unor 

diagnoze ale mediului extern și intern, analize SWOT. 

 Fișelor posturilor pentru personalul didactic și pentru personalul didactic –auxiliar și 

nedidactic din unitățile inspectate sunt întocmite și se găsesc la dosarele personale. 

 Activitatea de evaluare a personalului școlii (didactic, didactic–auxiliar, nedidactic) s-

a desfășurat corespunzător. 
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 Planurile manageriale ale unor directori nu conțin indicatori de evaluare/realizare 

cuantificabili pentru activitățile stabilite.  

 Numărul de asistenţe, interasistențe la unii directori și șefi de comisii metodice este 

necorespunzător. 

 

2. Analiza pregătirii unităţilor de învăţământ 

 

Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii din sector 

Aplicarea corectă a Curriculumului, asigurarea calităţii proiectării manageriale s-a 

urmărit prin: 

 Verificarea aplicării corecte a Curriculumului Naţional la unităţile de învăţământ. 

Inspectorii școlari pentru management instituțional au condus/au participat la 

desfășurarea inspecțiilor școlare generale în următoarele unități școlare:  

Liceul Mihail Sadoveanu Borca 

Şcoala Gimnazială Cîndești 

Şcoala Gimnazială Constantin Panțiru Grințieș 

Școala Gimnazială Nicolae Buleu Mărgineni 

Liceul Tehnologic Nisiporești 

Liceul Tehnologic Oglinzi, Răucești 

Liceul Tehnologic Petricani 

Şcoala Gimnazială Rediu 

Şcoala Gimnazială Văleni 

Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ 

Palatul Copiilor Piatra-Neamţ 

Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare 

După prezentarea rapoartelor scrise finale de către inspectorul coordonator, fiecare 

unitate de învățământ a întocmit planuri de îmbunătăţire a activităţii, ţinând cont de 

recomandările făcute în rapoarte. Planurile au inclus obiective, activităţi/acţiuni/măsuri, 

termene/perioade de realizare, desemnarea responsabililor, indicatori de măsurare, fiind asumate 

de consiliile de administraţie ale școlilor inspectate. 

Verificarea aplicării corecte a Curriculumului Naţional s-a făcut și prin inspecții de 

specialitate și inspecții tematice. 

 Verificarea modului de funcţionare în şcoli a comisiilor pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii 

Atât în cadrul inspecțiilor școlare generale cât și prin inspecțiile tematice s-a urmărit 

constituirea corectă a CEAC și modul în care această comisie își îndeplinește atribuțiile. În 

școlile inspectate a fost verificat modul de realizare a RAEI. 

 Verificarea planurilor manageriale anuale şi a planurilor operaţionale elaborate de 

directorii de şcoli 

În cadrul unor inspecții tematice, inspectorii școlari pentru management instituțional au 

verificat documentele manageriale la: 

Şcoala Gimnazială, Comuna Bălţăteşti 

Şcoala Gimnazială, Comuna Bîrgăuani 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Oraşul Bicaz 

Şcoala Gimnazială "Antonie Mureşianu", Comuna Bîra 

Şcoala Gimnazială "Ieremia Irimescu", Comuna  Brusturi 

Şcoala Gimnazială "Gheorghe Săvinescu", Comuna Crăcăoani 

Şcoala Gimnazială, Comuna Drăgăneşti 

Şcoala Gimnazială, Comuna Gâdinţi 

Şcoala Gimnazială, Comuna Gherăeşti 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 15 din 213 

 

Şcoala Gimnazială "Prof. Gheorghe Dumitreasa", Comuna Girov 

Şcoala Gimnazială, Comuna Păstrăveni 

Şcoala Gimnazială "Vlad Dănulescu", Comuna Pânceşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 3, Municipiul Piatra-Neamţ  

Şcoala Gimnazială, Comuna Poienari 

Liceul Tehnologic Oglinzi, Comuna Răuceşti 

Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Răuceşti 

Şcoala Gimnazială "Calistrat Hogaş", Municipiul Roman 

Şcoala Gimnazială "Vasile Alecsandri", Municipiul Roman 

Şcoala Gimnazială, Comuna Sagna 

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Comuna Săbăoani 

Şcoala Gimnazială "Iulia Hălăucescu", Comuna Tarcău 

Şcoala Gimnazială "Vasile Mitru", Comuna Taşca 

Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna Tămăşeni 

Şcoala Gimnazială, Comuna Tămăşeni 

Colegiul Tehnic "Ion Creangă", Oraşul Tîrgu Neamţ 

 Verificarea numărului de ore de asistenţe realizate de către directori/ directori 

adjuncţi, evaluarea asistenţelor şi a măsurilor propuse 

În cadrul inspecțiilor efectuate s-a constatat că directori/ directori adjuncţi nu realizează 

un număr corespunzător de asistențe la ore și nu întotdeauna sunt făcute propuneri de remediere 

a neajunsurilor constatate. 

 Elaborarea criteriilor de evaluare a personalului de conducere, în vederea acordării 

gradaţiei de merit 

S-au făcut propuneri cu privire la elaborarea grilei specifice de evaluare pentru personalul 

de conducere, îndrumare și control, care au fost discutate și aprobate de către comisia paritară de 

la nivelul inspectoratului școlar. 

 Monitorizarea unităţilor şcolare din teritoriul arondat 

Fiecare inspector școlar a monitorizat activitatea desfășurată în teritoriul arondat (5-7 

unități de învățământ), menținând legătura strânsă cu directorii de școli în toate problemele 

majore ce vizează managementul școlar. Problemele deosebite apărute în teritoriu au fost 

prezentate și analizate în ședințele săptămânale ale inspectorilor școlari. 

 Asigurarea calităţii evaluării, monitorizarea modalităţilor de evaluare s-a realizat de către 

inspectorii de management instituțional prin:  

 Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 

În calitate de membri în comisiile județene de evaluare națională/bacalaureat inspectorii 

de management instituțional s-au implicat în pregătirea și organizarea simulărilor, precum și în 

pregătirea și organizarea examenelor naționale. 

 Verificarea modalităţilor de evaluare folosite în unităţile şcolare inspectate 

 Îndrumarea şi controlul activităţii din sector s-au realizat prin: 

 organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor generale; 

 organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor tematice; 

 participarea la şedinţele de analiză din şcoli (într-un număr mic de școli). 

 

3. Evaluarea managementului unităţilor de învăţământ 

 

 Realizarea activităţilor de perfecţionare 

 În vederea perfecționării managerilor școlari s-au organizat următoarele activități/acțiuni: 

planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare a directorilor/ directorilor 

adjuncţi. 
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Au fost organizate cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți. Cei 142 

de directori și 55 de directori adjuncți din unitățile școlare de stat, precum și cei 16 directori de 

școli particulare au fost grupați în 13 cercuri pedagogice coordonate de câte doi inspectori 

școlari. La fiecare cerc pedagogic s-a alcătuit un portofoliu și s-au făcut propuneri de 

îmbunătățire a activității. 

S-a stabilit tematica cercurilor pedagogice ale directorilor pentru anul şcolar 2016-2017, 

după cum urmează: 

1. Starea învățământului în județul Neamț - Raportul asupra stării învățământului pentru 

anul școlar 2015-2016  

 2. Marketing educațional si promovarea imaginii școlii - Starea de fapt a funcționalității 

site-urilor unităților școlare din județul Neamț, promovarea imaginii şcolii prin 

simboluri şi cultură organizațională 

3. Proiectarea managerială în unitățile de învățământ din județul Neamț 

- Noțiuni cheie: proiectul planului de școlarizare, proiectul de dezvoltare instituțională, 

planul managerial anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de dotări şi de investiții, 

planurile speciale care vizează aniversarea unor evenimente importante, pregătirea 

examenelor  şi olimpiadelor etc.   

- Actul managerial în sistemul de învățământ: roluri, atribuții şi competențe specifice 

necesare unui manager.   

În data de 06.02.2017 s-a realizat activitatea de formare cu directorii/directorii adjuncți 

nou numiți unde s-au dezbătut următoarele teme: 

 Documente manageriale 

 Proiectul de dezvoltare instituțională 

 Managementul comunicării.  

 Colaborarea cu CCD Neamţ în domeniul formării continue a managerilor şcolari 

Pentru formarea continua a directorilor de școli CCD Neamț a organizat următoarele 

cursuri/programe: 

- Dezvoltarea competențelor de leader în managementul educațional – 25 cpt (Centrul 

Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy) 

- Managementul și evaluarea performanței organizațiilor din sistemul de învățământ 

preuniversitar 

- Oportunităţi de dezvoltare instituțională prin proiecte europene 

 Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al 

unităţilor de învăţământ 

Au fost făcute propuneri de completare/modificare a proiectului de metodologie de 

organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct de 

unitate de învățământ, care au fost transmise MEN. 

În perioada septembrie – decembrie 2016 s-a organizat concursul pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conform 

OMENCS 5080/2016 cu modificările ulterioare, iar în perioada iulie-august 2017 concursul s-a 

organizat conform OMEN 3969/2017, cu modificările ulterioare.  

  Statistica celor două concursuri: 

 

Concursul organizat în 

perioada septembrie - 

decembrie 2016 

Concursul organizat 

în perioada iunie - 

august 2017 

Nr. posturi scoase la concurs DIRECTORI 142 42 

Nr. posturi scoase la concurs DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
57 25 

Nr. posturi scoase la concurs TOTAL 199 67 

Nr. dosare depuse DIRECTORI 170 55 

Nr. dosare depuse DIRECTORI ADJUNCȚI 66 23 
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Concursul organizat în 

perioada septembrie - 

decembrie 2016 

Concursul organizat 

în perioada iunie - 

august 2017 

Nr. dosare depuse TOTAL 236 78 

Nr. dosare admise DIRECTORI 163 55 

Nr. dosare admise DIRECTORI ADJUNCȚI 64 23 

Nr. dosare admise TOTAL 227 78 

PROBA SCRISĂ - admiși DIRECTORI 127 49 

PROBA SCRISĂ - admiși DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
56 24 

PROBA SCRISĂ - admiși TOTAL 183 73 

PROBA SCRISĂ - respinși DIRECTORI 30 4 

PROBA SCRISĂ - respinși DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
8 1 

PROBA SCRISĂ - respinși TOTAL 38 5 

PROBA SCRISĂ - neprezentați DIRECTORI 4 0 

PROBA SCRISĂ - neprezentați DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
0 0 

PROBA SCRISĂ - neprezentați TOTAL 4 0 

PROBA SCRISĂ - retrași DIRECTORI 1 0 

PROBA SCRISĂ - retrași DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
0 0 

PROBA SCRISĂ - retrași TOTAL 1 0 

PROBA SCRISĂ - eliminați DIRECTORI 1 0 

PROBA SCRISĂ - eliminați DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
0 0 

PROBA SCRISĂ - eliminați TOTAL 1 0 

PROBA EVALUAREA CV admiși 

DIRECTORI 
116 51 

PROBA EVALUAREA CV admiși 

DIRECTORI ADJUNCȚI 
53 25 

PROBA EVALUAREA CV admiși TOTAL 169 76 

PROBA EVALUAREA CV respinși 

DIRECTORI 
9 2 

PROBA EVALUAREA CV respinși 

DIRECTORI ADJUNCȚI 
3 0 

PROBA EVALUAREA CV respinși TOTAL 12 2 

PROBA EVALUAREA CV retrași DIRECTORI 2 0 

PROBA EVALUAREA CV retrași DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
0 0 

PROBA EVALUAREA CV retrași TOTAL 2 0 

PROBA INTERVIU admiși DIRECTORI  112 50 

PROBA INTERVIU admiși DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
48 23 

PROBA INTERVIU admiși  TOTAL 160 73 

PROBA INTERVIU respinși DIRECTORI 4 0 

PROBA INTERVIU respinși DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
5 1 

PROBA INTERVIU respinși TOTAL 9 1 
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Concursul organizat în 

perioada septembrie - 

decembrie 2016 

Concursul organizat 

în perioada iunie - 

august 2017 

PROBA INTERVIU neprezentați DIRECTORI 0 3 

PROBA INTERVIU neprezentați DIRECTORI 

ADJUNCȚI 
0 1 

PROBA INTERVIU neprezentați TOTAL 0 4 

REZULTATE FINALE     

Promovați DIRECTORI 97 34 

Promovați DIRECTORI ADJUNCȚI 38 14 

Promovați TOTAL 135 48 

Admiși DIRECTORI 15 11 

Admiși DIRECTORI ADJUNCȚI 10 5 

Admiși TOTAL 25 16 

Respinși DIRECTORI 50 5 

Respinși DIRECTORI ADJUNCȚI 18 2 

Respinși TOTAL 68 7 

Neprezentați DIRECTORI 5 1 

Neprezentați DIRECTORI ADJUNCȚI 0 0 

Neprezentați TOTAL 5 1 

Retrași DIRECTORI 2 0 

Retrași DIRECTORI ADJUNCȚI 0 0 

Retrași TOTAL 2 0 

Eliminați DIRECTORI 1 0 

Eliminați DIRECTORI ADJUNCȚI 0 0 

Eliminați TOTAL 1 0 

 

Anul școlar 2017-2018 începe cu 129 de directori cu concurs din 137 de funcții existente, 

respectiv cu 51 de directori adjuncți cu concurs din 62 de funcții existente. 

În Anexa 1 sunt toţi directorii aflaţi în funcţie la 1 septembrie 2017. 

Toți directorii și directorii adjuncți cu concurs au încheiat contract de management 

educațional cu inspectorul școlar general, iar directorii au încheiat contract administrativ-

financiar cu primarii. 

 Publicarea unor lucrări de specialitate 

Au apărut: 

- V. STAN, Elena LAIU, I. Gh. ȚEDLI, Întrebări din legislația școlară pentru 

concursul de directori, Editura Alfa, Piatra-Neamț, 2017. 

- Anuarul Inspectoratului Școlar Județean Neamț - 2016.  

 Forumul educaţional http://neamtmanagement.forumcreativ.ro 

Trebuie făcute demersuri pentru activarea și eficientizarea forumului, atât în activitatea 

de perfecționare a directorilor, cât și pentru o mai bună comunicare între inspectoratul 

școlar/inspectorii de management și conducerile unităților școlare. 

 Asigurarea calităţii activităţilor metodice  prin: 

 participarea la activităţile metodice ale directorilor şi evaluarea calităţii activităţilor; 

 realizarea unui sistem de comunicare rapid şi eficient cu directorii unităţilor de 

învăţământ din judeţ. 

 

 

 

http://neamtmanagement.forumcreativ.ro/
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4. Concluzii 

 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii 

 Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii s-au făcut prin: 

 Realizarea băncii de date cu directorii/ directorii adjuncţii ai şcolilor din judeţ 

Există și este funcțională baza de date cu directorii și directorii adjuncți ai unităților 

școlare din județul Neamț, care este actualizată de câte ori apar schimbări și este transmisă 

tuturor inspectorilor școlari. 

 Colaborarea cu  mass-media locală în vederea informării opiniei publice şi atragerii 

sprijinului posibililor sponsori 

În fiecare săptămână (luni) la ședința cu inspectorii școlari se realizează comunicate de 

presă pentru evenimentele importante care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii încheiate și se 

transmit purtătorului de cuvânt al inspectoratului școlar spre publicare. De asemenea, orice 

activitate/eveniment important care s-a desfălurat a fost prezentat inspectorului școlar general, 

care decide în legătură cu prezentarea în mass-media locală. 

 Transmiterea în teritoriu a tuturor documentelor şcolare 

Transmiterea informațiilor/documentelor/metodologiilor/ordinelor de ministru se face 

prin intermediul site-ului inspectoratului școlar sau prin e-mail. 

 Organizarea de schimburi de bună practică pentru dezvoltarea profesională şi 

popularizarea experienţelor 

Bunele practici sunt făcute cunoscute în ședințele cu directorii, în cercurile pedagogice și 

în presa locală. 

 Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor 

solicitate 

Materialele/informațiile cerute de forurile ierarhice superioare sunt transmise de către 

inspectorii școlari pentru management instituțional în timp util. Nu au existat situații restante sau 

eronat transmise.  

 Soluţionarea promptă şi eficientă a  corespondenţei primite, a sesizărilor şi a 

reclamaţiilor 

Petițiile au fost soluționate în conformitate cu prevederile Legii nr. 233 din 2002 pentru 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor. Informațiile publice solicitate inspectoratului școlar au fost transmise solicitantului în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 

Am întocmit Raportul privind soluționarea petițiilor – semestrul I, an școlar 2016-2017. 

 Medierea conflictelor şi a stărilor tensionate din unităţile şcolare arondate 

Inspectorii școlari pentru management instituțional au mediat conflictele și stările 

tensionate din școlile arondate. Au acordat consiliere conducerilor de unități școlare și s-au 

preocupat pentru instalarea climatului de ordine și disciplină în școli. 
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Cap. II – Calitatea în educaţie. Valori ARACIP 
 

1. Cultura calității în educație 

Cultura calității în educație raportată la unitățile de învățământ ale județului Neamț 

reprezintă o temă importantă de analiză la nivelul strategiei manageriale a inspectoratului școlar, 

prin prisma rezultatelor evaluărilor externe ce au avut loc în ultimii trei ani școlari, într-un  

număr semnificativ de școli din mediul urban și rural. 

Cu un grad mare de generalitate, putem aprecia că școlile care au o cultură 

organizațională solidă sunt cele care au dezvoltat cultura calității în educație ca un pilon ce 

condiționează funcționalitatea și performanțele școlii. Aceasta întrucât cultura calității s-a 

construit pe fundamentul dat de cultura sau climatul organizațional existent, pe valorile, 

atitudinile, normele, credințele, tradițiile şi obiceiurile care s-au format de-a lungul timpului în 

școală şi s-au transmis din generație în generație.  

Cadrul legislativ pe care se fundamentează cultura calității în educație cuprinde: 

 OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare si evaluare periodica 

a unităților de învățământ preuniversitar; 

 HG nr. 1 534/2008 privind aprobarea standardelor de referință si indicatorilor de 

performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

 HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în 

vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de 

educație. 

Unul dintre dezideratele formării culturii calității în unitățile de învățământ ale județului 

Neamț îl reprezintă realizarea conștientă și responsabilă a activității de autoevaluare 

instituțională sau de evaluare internă a calității. În anul școlar încheiat, toate unitățile de 

învățământ au realizat proceduri și activități de evaluare și îmbunătățire a serviciilor educaționale 

pe care le oferă, au monitorizat acțiunile întreprinse în acest sens și au elaborat Raportul anual 

de evaluare internă a calității care a fost făcut public prin intermediul platformei informatice 

naționale dedicate autoevaluării: https://calitate.aracip.eu. Astfel, etapele pe care le-a parcurs 

fiecare colectiv CEAC din unitățile de învățământ de stat și particular au fost: 

 completarea bazei de date a școlii cu date statistice și documente relevante; 

 finalizarea activităților de îmbunătățire și evaluare internă a calității educației 

pentru anul școlar anterior și planificarea celor pentru anul școlar început; 

 autoevaluarea nivelului calității pe baza indicatorilor existenți; 

 inițierea consultării beneficiarilor de educație prin chestionare furnizate de 

aplicație; 

 aprobarea RAEI în consiliul de administrație al școlii. 

Din cele 142 de unități de învățământ de stat și 15 unități de învățământ particular 

existente în anul școlar trecut, 25 de unități de învățământ au întâmpinat dificultăți în realizarea 

RAEI și completarea acestuia pe platformă la termenele stabilite. Unitățile în cauză au remediat 

problema prin transmiterea la inspectoratul școlar a RAEI pentru anul școlar anterior și au 

inițializat pe platformă planificarea activității de asigurare a calității pentru anul în curs. 

În asigurarea calității educației în unitățile de învățământ o componentă determinantă este 

evaluarea internă și externă, care vizează trei domenii: 

A – Capacitatea instituțională (cu criteriile: structuri administrative şi manageriale, 

logistică, resurse umane) 

https://calitate.aracip.eu/
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B – Eficacitatea educațională (cu criteriile: conținutul programelor de studiu, rezultatele 

învățării, activitatea științifică şi pedagogică a profesorilor, activitatea financiară)  

C – Managementul calității (cu criteriile: strategii şi proceduri de asigurare a calității, 

proceduri referitoare la conceperea, monitorizarea şi revizuirea programelor şi activităților de 

studiu, proceduri transparente şi obiective de evaluare a rezultatelor învățării, proceduri de 

evaluare a cadrelor didactice, accesibilitatea resurselor pentru învățare, menținerea la zi a bazei 

de date referitoare la asigurarea internă a calității, transparența şi accesibilitatea informațiilor de 

interes public, funcționarea structurilor de asigurare a calității). 

 

2. Valori ARACIP 

Educația de calitate: 

 se bazează pe inovație şi pe diversificare; 

 este oferită de instituții responsabile; 

 este promovată de lideri educaționali; 

 este orientată pe rezultate; 

 se realizează în dialog şi prin parteneriat; 

 este centrată pe beneficiarii serviciilor educaționale; 

 asigură participarea actorilor educaționali şi valorizează resursele umane; 

 înțelege interdependența dintre furnizorii şi beneficiarii implicați în oferta de servicii 

educaționale. 

Calitatea educației este asigurată de: 

 actorii educaționali (cadrele didactice, elevii, părinții, conducerea școlii etc.) – cu rol în 

producerea şi generarea educației de calitate; 

 comisia pentru evaluarea şi asigurarea calității, care are rol în asigurarea calității şi în 

evaluarea internă a calității educației; 

 inspectoratul școlar, care are rol în controlul calității; 

 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, care are rolul de 

evaluare externă a calității educației. 

Obiectivele evaluărilor externe realizate de ARACIP sunt:  

 certificarea capacității unităților de învățământ de a îndeplini standardele de 

calitate şi de a răspunde așteptărilor beneficiarilor; 

 producerea şi diseminarea de informații despre calitatea educației oferite de 

programele de studiu; 

 îndeplinirea unui rol în dezvoltarea culturii calității în învățământul preuniversitar; 

 realizarea recomandărilor de politici şi strategii pentru îmbunătățirea calității 

educației ministerului de resort.  

Consecințele evaluărilor externe depind de tipul de evaluare, după cum urmează:  

 evaluarea pentru autorizarea provizorie: în condițiile rezultatelor favorabile, 

unitatea de învățământ este autorizată să angajeze personal, să înscrie elevi şi să 

înceapă școlarizarea, în caz contrar, inițiatorul (public sau privat) poate repeta 

solicitarea; 

 evaluarea pentru acreditare: dacă raportul este favorabil, unitatea poate emite 

certificate de absolvire pentru programele pentru care se obține acreditarea, în caz 

contrar se poate solicita repetarea procesului după remedierea deficiențelor 

constatate.  

 evaluarea periodică a unităților acreditate: dacă raportul de evaluare consemnează 

realizarea standardelor cel puțin la nivelul minim, unitatea școlară primește atestat 

de calitate cu valabilitatea de 5 ani, în caz contrar, evaluarea externă se repetă. 

Nivelurile de realizare a calității educației în școală, stabilite pe baza standardelor 

asumate sunt: 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 22 din 213 

 

 Nesatisfăcător - nu sunt îndeplinite toate standardele obligatorii, care stabilesc un minim 

de calitate; 

 Satisfăcător - sunt îndeplinite toate standardele obligatorii, care stabilesc minimul de 

calitate; 

 Bine - este îndeplinită cel puțin o cerință a standardelor de referință; 

 Foarte bine - sunt îndeplinite toate standardele de referință; 

 Excelent - unitatea de învățământ a depășit nivelul jalonat de standardele de referință şi a 

stabilit propriile standarde, este creatoare, inovează. 

 

3. Unităţi şcolare evaluate ARACIP  

Având în vedere faptul că evaluarea periodică a unităților de învățământ are caracter 

obligatoriu prin Legea asigurării calității, toate unitățile de învățământ acreditate trebuie să 

treacă prin această atestare a nivelului de calitate la interval de cinci ani. În anul școlar 2016-

2017, MEN și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar au venit 

în sprijinul școlilor pentru efectuarea evaluării periodice. Astfel, în lista celor 300 de unități de 

învățământ din țară propuse pentru evaluarea periodică în anul școlar 2016-2017, se află 6 școli 

din județul Neamț care au beneficiat de efectuarea vizitei de evaluare în perioada octombrie-

noiembrie 2016: Școala Gimnazială Hangu, Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra 

Neamț, Școala Gimnazială Sagna, Școala Gimnazială Secuieni, Școala Gimnazială Văleni, CSEI 

Piatra Neamț.  

Rezultatele evaluării periodice a unităților de învățământ reflectă faptul că cinci unități de 

învățământ îndeplinesc și depășesc standardele minime de calitate și o singură unitate de 

învățământ nu îndeplinește standardele minime de calitate pentru un indicator. 

Dintre unitățile de învățământ care au îndeplinit standardele de acreditare, Liceul 

Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamț și CSEI Piatra Neamț au demonstrat 

îndeplinirea tuturor celor 43 de indicatori ai calității la nivelurile Foarte bine. De asemenea, trei 

unități de învățământ - Școala Gimnazială Hangu, Școala Gimnazială Sagna, Școala Gimnazială 

Secuieni - au demonstrat îndeplinirea majorității indicatorilor la nivelul optim conform 

standardelor de referință, pentru care s-au acordat calificativele Bine și Foarte bine. La Școala 

Gimnazială Văleni s-a constatat neîndeplinirea indicatorului Existența și caracteristicile spațiilor 

școlare, pentru care calificativul acordat a fost Nesatisfăcător. 

Au fost identificați indicatorii nivelului de calitate pentru care școlile au obținut 

calificativele Bine și Foarte bine în procent de peste 80%, ceea ce reprezintă valoare adăugată: 

- Organizarea internă a unității de învățământ. 

- Funcționarea curentă a unității de învățământ. 

- Existența și funcționarea sistemului de comunicare internă şi externă. 

- Existenta si funcționarea sistemului de gestiune a informației; înregistrarea 

prelucrarea si utilizarea datelor si informațiilor. 

- Existența, caracteristicile și funcționarea spațiilor administrative. 

- Procurarea şi utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii. 

- Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic. 

- Definirea și promovarea ofertei educaționale. 

- Existența parteneriatelor cu reprezentanți ai comunității. 

- Proiectarea curriculumului. 

- Realizarea curriculumului. 

- Evaluarea rezultatelor școlare. 

- Evaluarea rezultatelor la activitățile extracurriculare. 

- Activitatea metodică a cadrelor didactice – 100% calificative Bine și Foarte bine. 

- Dezvoltarea profesională a personalului. 

- Constituirea și funcționarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a 

calității. 

Indicatorii aflați la nivelul minim acceptabil (Satisfăcător) în școlile evaluate au fost: 
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- Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi (3 școli) 

- Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere psihopedagogică (2 școli) 

- Optimizarea accesului la resursele educaționale (2 școli) 

- Asigurarea securității tuturor celor implicați in activitatea școlară, in timpul 

desfășurării programului - 1 

- Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare - 1 

- Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare - 1 

- Activitatea științifică a cadrelor didactice - 1. 

În anul școlar 2016-2017 strategia inspectoratului școlar a cuprins o componentă de 

monitorizare a îmbunătățirii nivelului calității și remedierii problemelor constatate în urma 

evaluărilor externe din anul școlar anterior, în unitățile de învățământ care nu îndeplinesc 

standardele minime de calitate pentru anumiți indicatori. Astfel, s-au desfășurat următoarele 

activități: 

 identificarea cauzelor determinante ale problemelor de asigurare a standardelor 

minime de calitate; 

 consilierea directorilor de școli și a responsabililor CEAC cu privire la modul de 

remediere/îmbunătățire a situațiilor existente; 

 colaborarea cu autoritățile publice locale din comunitățile în care au existat școli 

cu calificative nesatisfăcător la evaluările externe; 

 efectuarea inspecțiilor de monitorizare în unitățile de învățământ  

 culegerea dovezilor privind măsurile întreprinse de școli pentru îndeplinirea 

standardelor minime de calitate și eventual pentru optimizarea situațiilor 

existente. 

La Școala Gimnazială Văleni a existat o monitorizare atentă a măsurilor de remediere a 

standardelor corespunzătoare indicatorului neîndeplinit. Fiind vizate existența și caracteristicile 

spațiilor școlare, s-au realizat întâlniri cu primarul și consilierii locali și s-au identificat soluții 

pentru reabilitarea spațiilor existente, pentru construirea unor spații noi și pentru îmbunătățirea 

condițiilor desfășurării procesului de învățământ. Inspectoratul școlar a colectat dovezi privind 

demararea lucrărilor de construcție și de reabilitare, alocarea de fonduri și măsurile 

administrative întreprinse. 

În afara acțiunilor de evaluare periodică, în județul Neamț s-au mai înregistrat cereri de 

evaluare externă pentru acreditarea specializărilor cu autorizație provizorie de funcționare: 

 Liceul Tehnologic ”Gh. Ruset Roznovanu” Roznov – acreditare nivel 4 pentru 

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații și Tehnician în construcții și 

lucrări publice; unitatea de învățământ a demonstrat îndeplinirea standardelor 

corespunzătoare tuturor celor 43 de indicatori pentru acreditare; 

 Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare – acreditare nivel 3 pentru: 

Confecționer produse textile, Lucrător în agroturism, Cofetar-patiser. Menționăm 

că, întrucât a fost necesară clarificarea aspectelor privind regimul de autorizare 

provizorie a celor trei calificări,  cererea pentru acreditare a fost transmisă la 

ARACIP în afara perioadei de depunere a cererilor și în consecință, vizita de 

evaluare externă se va desfășura în anul școlar 2017-2018. 

 În vederea sprijinirii unităților de învățământ care încă nu au declanșat procedurile de 

evaluare periodică, s-a realizat la nivelul inspectoratului școlar analiza situației fiecărei școli din 

județ cu privire la tipurile de evaluări externe efectuate până în anul școlar 2016-2017. Astfel, s-

au identificat școlile care au fost evaluate pentru autorizare de funcționare, pentru acreditare și 

pentru evaluare periodică. S-au identificat 54 de unități de învățământ care la data realizării 

analizei sunt acreditate și nu au fost evaluate periodic în ultimii cinci ani de la acreditare. 
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4. Concluzii 

Analiza privind cultura calității și gradul de atingere a indicatorilor nivelului calității în 

acțiunile întreprinse în ultimii trei ani școlari va sta la baza planificării strategiei inspectoratului 

școlar pentru perioada următoare. 

Dintre acțiunile planificate în urma analizei rezultatelor evaluărilor periodice, cele mai 

importante sunt: 

 Planificarea în graficul unic de inspecție a inspecţiilor tematice centrate pe cultura 

calităţii, raportată la rezultatele obţinute de elevi 

 Cunoaşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor educației la nivel judeţean prin 

stabilirea unor acțiuni în parteneriat cu factorii în cauză ai societății: elevi, părinți, 

comunitate. 

 Colaborarea cu CJRAE pentru stabilirea de metode şi elaborarea de instrumente pentru 

investigarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor privind serviciile educaţionale 

oferite de şcoală. 

 Sprijinirea unităților de învățământ pentru transformarea documentelor de planificare 

strategică şi operaţională (PDI/PAS, planuri operaţionale) în instrumente reale de 

decizie la nivelul unităţii şcolare. 

 Evaluarea unităţii şcolare şi a conducerii acesteia se va realiza în funcţie de 

concordanţa ţintelor şi obiectivelor stabilite în PDI/PAS cu cele naţionale şi europene 

şi în funcţie de nivelul de realizare a acestora. 

 Valorificarea rezultatelor obţinute de elevi la evaluările naționale și la evaluările 

internaţionale standardizate, prin analiză și feedback acordat unităților de învățământ. 

 Integrarea unităților de învățământ din mediul rural într-un program județean de 

consiliere psihopedagogică a elevilor, coordonat de CJRAE, în scopul atingerii 

obiectivelor cunoașterii – autocunoașterii, consilierii școlare și profesionale, adaptării 

la mediul școlar și social. 

 Monitorizarea, consilierea și sprijinirea unităților de învățământ pentru elaborarea 

strategiilor manageriale de îmbunătățire a dotării cu mijloace de învățământ, cu 

auxiliare curriculare și cu tehnologie informatică şi de comunicare. 

 Controlul și monitorizarea în școli a existenței și utilizării laboratoarelor de chimie, 

fizică, biologie, TIC, precum și a dotărilor acestora; sprijinirea școlilor în rezolvarea 

situațiilor specifice. 

 Monitorizarea și sprijinirea participării cadrelor didactice din mediul rural la activități 

metodice și științifice, la inițierea de proiecte și la organizarea de activități cu caracter 

științific, precum și valorificarea rezultatelor acestora la îmbunătățirea rezultatelor 

școlare.  

 Monitorizarea existenței și aplicării în mod riguros și eficient a procedurilor de 

autoevaluare instituțională, a procedurilor interne de asigurare a calității și a 

procedurilor de optimizare a evaluării. 

 Evaluarea și consilierea conducerii unităților de învățământ și a cadrelor didactice cu 

privire la utilizarea mijloacelor didactice și a spațiilor școlare destinate creșterii 

nivelului procesului instructiv-educativ. 

 Sprijinirea școlilor în proiectarea bugetară pentru anul următor a lucrărilor de 

amenajare și dotare a spațiilor auxiliare necesare în procesul de învățământ. 
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Cap. III - Managementul resurselor 

 
1. Reţeaua şcolară în anul şcolar 2015-2016 și 2016-2017 
 

Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 

autorizate. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 

inspectoratului şcolar. Pentru învăţământul special şi special liceal, reţeaua şcolară se 

organizează de către consiliul judeţean.  

În anul școlar 2016-2017, rețeaua școlară a județului Neamț a fost stabilită în baza Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului conform privind stabilirea rețelei 

școlare – Anexă la OMENCȘ nr.5556/27.10.2015. 

Rețeaua de învățământ de stat a fost compusă din 141 de unități cu personalitate juridică 

și 200 de structuri, în total de 341 de unități de învățământ, la care se adaugă IȘJ, CCD si 

CJRAE. 

Cele 141 de unități cu personalitate juridică se clasifică astfel: 

- 40 de licee – din care 1 liceu special; 

- 91 de școli gimnaziale; 

- 1 școală postliceală sanitară de stat; 

- 3 CSEI-uri; 

- 1 palat și 3 cluburi ale copiilor; 

- 1 centru școlar sportiv; 

- 1 centru județean de excelență. 

Situația celor 200 de structuri este următoarea: 

- 62 de școli gimnaziale; 

- 70 de școli primare; 

- 65 de grădinițe (46 de GPN, 19 GPP); 

- 1 club al copiilor; 

- 2 centre școlare sportive. 

Rețeaua de învățământ particular a fost compusă din 15 unități de învățământ după cum 

urmează: 

- 2 licee (din care unul tehnologic); 

- 5 școli postliceale sanitare; 

- 8 grădinițe. 

În anul 2016-2017 s-a realizat comasarea/transferul pentru următoarele unități școlare: 

- Școala Gimnazială Slobozia, Roznov preluată ca structură de Liceul Tehnologic ”Gh. 

Ruset Roznovanu”, Roznov; 

- Școala Gimnazială ”Otilia Cazimir”, comuna Horia preluată ca structură de Școala 

Gimnazială ”Carmen Sylva”, comuna Horia; 

- Școala Gimnazială nr.1, comuna Cordun preluată ca structură de Școala Gimnazială nr.1 

Pildești, comuna Cordun; 

- Școala Gimnazială ”Nicolae Grigorescu”, Agapia preluată ca structură de Liceul 

Teologic ”Cuvioasa Parascheva”, Agapia; 

- Școala Gimnazială Barticești, comuna Botești preluată ca structură de Liceul Tehnologic 

Nisiporești, comuna Botești; 

- Liceului Teologic Romano Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” i s-a transferat Școala 

Gimnazială ”Costache Negri” de la Colegiul Tehnic  ”Danubiana”; 
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- Liceului Teologic Ortodox ”Veniamin Costache” i s-au transferat Școlile Gimnaziale 

Lunca și Nemțișor de la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau”, comuna 

Vînători Neamț. 

Obiective stabilite pentru 2017-2018:  

- Restructurarea rețelei școlare în UAT acolo unde se constată că nu se respectă prevederile 

art.19, al.1, din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Comparație cu anul școlar 2015-2016 

Rețeaua de învățământ de stat a fost compusă din 143 de unități cu personalitate juridică 

și 199 de structuri, în total de 342 de unități de învățământ, la care se adaugă IȘJ, CCD si 

CJRAE. 

Cele 143 de unități cu personalitate juridică se clasifică astfel: 

- 40 de licee – din care 1 liceu special; 

- 93 de școli gimnaziale; 

- 1 școală postliceală sanitară de stat; 

- 3 CSEI-uri; 

- 1 palat și 3 cluburi ale copiilor; 

- 1 centru școlar sportiv; 

- 1 centru județean de excelență. 

Situația celor 199 de structuri este următoarea: 

- 61 de școli gimnaziale; 

- 70 de școli primare; 

- 65 de grădinițe (46 de GPN, 19 GPP); 

- 1 club al copiilor; 

- 2 centre școlare sportive. 

Rețeaua de învățământ particular a fost compusă din 15 unități de învățământ după cum 

urmează: 

- 2 licee (din care 1 tehnologic); 

- 5 școli postliceale sanitare; 

- 8 grădinițe. 

Se constată reducerea a două unități cu PJ, pentru anul școlar 2016-2017, respectiv 

Școala Gimnazială, comuna Doljești preluată ca structură de Școala Gimnazială ”Gh. Pătrașcu” 

Buruienești, comuna Doljești și Școala Gimnazială Nr.1 Piatra-Neamț absorbită de Liceul 

Teologic ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra-Neamț. 

Obiective stabilite pentru anul 2016-2017:  

- Restructurarea rețelei școlare în UAT care nu respectă prevederile art.19, al.1, din Legea 

Educației Naționale nr.1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare; în această 

situație fiind orașele Roman și Roznov și comunele : Agapia, Cordun, Horia, Botești și 

Vînători-Neamț. 

Realizarea planului de școlarizare 2016-2017  

În unitățile de învățământ din județul Neamț, în anul 2016-2017, au fost înscriși 76.442 

de elevi din care 1.601 la învățământul particular. 

Pe nivele de învățământ în anul 2016-2017 situația se prezintă după cum urmează: 

- Învățământ preșcolar : 542 de grupe cu 11025 de copii; 

- Învățământ primar : 1031 de clase  cu 21456 de elevi; 

- Învățământ primar ”A doua șansă” : 4 clase  cu 60 de elevi; 

- Învățământ gimnazial : 887 de clase cu 18268 de elevi; 

- Învățământ gimnazial și secundar superior ”A doua șansă”: 10 clase cu 200 de elevi; 

- Învățământ liceal : 593 de clase cu 15584 de elevi: 

- Învățământ profesional : 90 de clase cu 2409 de elevi; 

- Învățământ postliceal : 14 clase cu 384 de elevi. 
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- La aceștia se mai adaugă elevii de la învățământul seral (13 clase), cu frecvență redusă 

(20 de clase) și cei de la învățământul special: 5 grupe de grădiniță, 18 clase la înv. 

primar și 26 de clase la gimnaziu. 

Pentru anul 2017-2018, pe  nivele de învățământ au fost propuse și aprobate de 

MEN următoarele clase/grupe: 

- Învățământ preșcolar : 534 de grupe pentru 11.170 de copii; 

- Învățământ primar : 1033 de clase  pentru 22.000 de elevi; 

- Învățământ primar ”A doua șansă” : 5 clase  cu 75 de elevi;  

- Învățământ gimnazial : 855 de clase cu 17.957 de elevi; 

- Învățământ gimnazial și secundar superior ”A doua șansă”: 10 clase cu 200 de elevi; 

- Învățământ liceal : 136 de clase cu 3.808 elevi, după cum urmează : 

 Filiera teoretică 51 de clase cu 1.455 de elevi; 

 Filiera tehnologică 66 de clase cu 1.843 de elevi; 

 Filiera vocațională 19 clase cu 532 de elevi; 

- Învățământ liceal seral 2 clase cu 56 de elevi; 

- Învățământ liceal seral clasa a XI-a : 9 clase cu 258 de elevi; 

- Învățământ liceal cu frecvență redusă 4 clase cu 112 de elevi; 

- Învățământ profesional : 30 de clase cu 840 de elevi; 

- Învățământ profesional special : 3 clase cu 36 de elevi; 

- Stagii de pregătire practică : 3 clase cu 84 de elevi; 

- Învățământ postliceal : 14 clase cu 392 de elevi. 

- Învățământul special : 4 grupe de grădiniță, 17 clase la înv. primar și 28 de clase la 

gimnaziu. 

Concluzii: 

 Învățământul din județul Neamț se confruntă cu câteva constrângeri deosebite, dintre care 

enumăr: 

- scădere drastică a populației școlare, pe fondul unei populații cu o medie de vârstă din ce 

în ce mai ridicată; 

- abandon școlar ridicat; 

- migrația forței de muncă în interiorul tării și în străinătate. 

 În ceea ce privește rețeaua școlară se prevede o reducere continuă a numărului de școli în 

special a structurilor. Reducerea numărului de copii va impune crearea de consorții școlare, de 

comasări și organizarea învățământului simultan, inclusiv la nivelul gimnazial. 

 Lipsa de agenți economici viabili, în mediul rural, va avea ca efect implementarea 

învățământului profesional dual cu precadere în mediul urban, pe structura liceelor tehnologice. 

 

2. Clase cu specific bilingv 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

INTENSIV 

a V-a a VI -a aVII-a a VIII-a a IX-a a X-a a  XI-a a XII-a 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

a.  

1 

COLEGIUL 

NAŢIONAL  “C. 

HOGAŞ” 

1 30 1 32 1 30 1 30 1,5 37 1,5 36 2 65 
1,5 

 

40 

 

b. 2 

2 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

“ROMAN-

VODĂ” 

- - - - - - - - 1 29 1 29 1 29 1 29 

 TOTAL 1 30 1 32 1 30 1 30 2,5 66 2,5 65 3 94 2,5 69 
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Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

 

BILINGV 

a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

a.  

1 

COLEGIUL 

NAŢIONAL  “C. 

HOGAŞ” 

PIATRA-NEAMŢ 

1 27 1 29 1 29 1 27 

b. 2 

2 

COLEGIUL 

NAŢIONAL 

“ROMAN-VODĂ” 

ROMAN 

- - - - - - - - 

 TOTAL 1 27 1 29 1 29 1 27 

 

 

3. Clase cu profil sportiv 

 

Clase cu program sportiv 

organizate în şcoli şi licee cu 

program sportiv 

Secţii şi grupe de club sportiv şcolar 

organizate în CSS independente/afiliate, 

în şcoli şi licee cu program sportiv 

1.Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ  

8 clase gimnaziu, astfel: 

1 cls, V, fotbal 

1 cls, V, handbal, F,B 

1 cls, VI, fotbal 

1 cls, VI, handbal, F,B 

1 cls, VII, fotbal 

1 cls, VII, handbal, F, B 

1 cls, VIII, fotbal 

1 cls, VIII, handbal, F,B 

12 clase liceu, astfel: 

1 cls, IX,  canotaj/atletism 

1 cls, IX, handbal F,B 

1 cls, IX, fotbal 

1 cls,  X, volei/atletism  

1 cls, X, handbal F,B 

1 cls, X, fotbal  

1 cls,  XI, volei 

1 cls, XI, handbal F,B 

1 cls, XI, fotbal  

1 cls,  XII, volei 

1 cls, XII, handbal F,B 

1 cls, XII, fotbal 

 

TOTAL 525 ELEVI 

183 /GIMNAZIU 

342 /LICEU 

2. Liceul cu Program Sportiv Roman 

Gimnaziu: 8 clase din care: 

         2 clase a V-a: 

1 clasă fotbal  B/judo 

1. Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ secţie  

CSS 

40 de grupe, astfel: 

2 gr, atletism, F+B (1 î+1a) /22 elevi 

15 gr, fotbal, B (13 i+2a) /326 elevi 

8 gr,volei, F,B (6 î + 2 av)/124 elevi 

3 gr, schi alpin, F+B (3î) /30 elevi 

12 gr, handbal, F+B (12 î) /216 elevi 

 

TOTAL = 40 GRUPE/718 SPORTIVI, din 

care : 

35 gr î /640 elevi 

5 gr av. /78 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul cu Program Sportiv Roman, Secţii CSS   

Baseball:  

începători        - 3 grupe/48  sp. 

avansaţi           - 1 grupă/18 sp. 

performanţă   - 1 grupă/16 sp. 
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1 clasă handbal B+F/atletism 

          2 clase a VI-a: 

1 clasă fotbal  B/judo 

1 clasă handbal B+F/atletism 

          2 clase a VII-a: 

1 clasă fotbal  B/judo 

1 clasă handbal B+F/atletism 

 

         2 clase a VIII-a: 

1 clasă fotbal  B/judo 

1 clasă handbal B+F/atletism 

 

Liceu:  12 clase  din care: 

 

3 clase a IX-a: 

1 clasă fotbal  B 

1 clasă handbal B+F 

1 clasă atletism/judo B+F 

 

3 clase a X-a: 

1 clasă fotbal B 

1 clasă handbal B+F 

1 clasă atletism/judo B+F 

 

3 clase a XI-a: 

1 clasă fotbal  B 

1 clasă handbal B+F 

1 clasă atletism/judo B+F 

 

3 clase a XII-a: 

1 clasă fotbal  B 

1 clasă handbal B+F 

1 clasă atletism/judo B+F 

TOTAL 564 ELEVI  

225/GIMNAZIU 

339/LICEU 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupte : 

începători      - 3 grupe/42 sp. 

avansati         - 1 grupă/12 sp. performanţă - 1 

grupă/10 sp. 

 

Atletism : 

 începători     -  3 grupe/30 sp. 

 

Fotbal :       

începători  - 3 grupe/54 sp. 

Judo :    

începători   - 3 grupe/30 sp. 

Handbal F– începători – 2 grupe/32 sp. 

Handbal B – începători – 2 grupe /32 sp. 

 

 

 

 

         TOTAL = 23 GRUPE/324 SPORTIVI, din 

care : 

 

19 gr. Î /268 sportivi 

2 gr. Av./30 sportivi 

2 gr. Perf. /26 sportivi  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

3.  CSS, TÂRGU NEAMT 

-  4 gr. atletism  F+B: 2 gr. î /24 sportivi, 1 gr. 

av/10 sportivi , 1 perf./8 sportivi, total 42 

sportivi 

- 9 gr, fotbal, B : 6gr. î/132 + 3av./60 ,  total 192 

sportivi 

- 8 gr, handbal , F (7 gr. î /126 + 1 gr. av/14,  

total 140 sportivi 

- 2 gr, baseball, B (1 î /20 + 1 perf./16, total 36 

sportivi 

- 2 grupe tenis câmp, F + B (1gr.  î/8 + 1gr. 

Av./6, total 14 sportivi 

 

    TOTAL = 25 GRUPE/ 424  SPORTIVI, din 

care : 

17 gr. înc/310 sportivi 

5 gr. av/756 sportivi 

3 gr. perf/38 sportivi 
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4. Clase cu profil Arte 

 

Nr. 

crt. 

Unitate de 

învăţământ 

MUZICĂ 

Clasa I 
Clasa 

a II-a 

Clasa 

a III-a 

Clasa 

a IV-a 

Clasa 

a V-a 

Clasa 

a VI-a 

Clasa 

a VII-a 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

 

1. 

Liceul de 

Arte „Victor 

Brauner” 

1 18 1 17 1 22 1 25 1 16 1 25 1 22 

 

2. 

Şcoala de 

Artă „Sergiu 

Celibidache” 

1 26 1 27 1 28 1 15 1 19 1 18 1 25 

TOTAL 2 44 2 44 2 50 2 40 2 35 2 43 2 47 

 

Nr. 

crt. 

Unitate de 

învăţământ 

MUZICĂ 

Clasa 

a IX-a 

Clasa 

a X-a 

Clasa 

a XI-a 

Clasa 

a XII-a 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

 

1. 

Liceul de Arte 

„Victor Brauner” 
1 31 1 26 1 34 1 29 

TOTAL 1 31 1 26 1 34 1 29 

 

ȘCOALA DE ARTĂ ,,SERGIU CELIBIDACHE” ROMAN 

Învățământ suplimentar:  

1 grupă  de 12 elevi de clasa aV-a  

1 grupă de 13 elevi de clasa a VI-a  

1 grupă de 15 elevi de clasa a VII-a  

   

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Unitate de 

învăţământ 

ARTE PLASTICE                      ARTE VIZUALE 

Clasa 

a V-a 

Clasa 

a VI-a 

Clasa 

a VII-a 

Clasa 

a VIII-a 

Clasa 

a IX-a 

Clasa 

a X-a 

Clasa 

a XI-a 

Clasa 

a XII-a 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

N
r.

 c
la

se
 

N
r.

 e
le

v
i 

 

1. 

Liceul de Arte 

„Victor 

Brauner” 

1 12 1 19 1 14 1 15 1 28 1 28 1 28 1 28 

 

2. 

Şcoala de Artă 

”Sergiu 

Celibidache” 

- 4 - 7 - 3 - 1 - - - - - - - - 

TOTAL 1 16 1 26 1 17 1 16 1 28 1 28 1 28 1 28 

    

ȘCOALA DE ARTĂ ,,SERGIU CELIBIDACHE,, ROMAN  

Învățământ suplimentar:  1 grupă  de 8 elevi de clasa a V-a  
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Cap. IV – Managementul resurselor umane 

 
A. Resurse umane, personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar 

şi personal nedidactic) 

 
 În anul școlar 2016-2017, activitatea compartimentului Managementul Resurselor Umane 

s-a desfășurat în baza Metodologiei-cadru privind mișcarea personalului didactic din 

învățământul preuniversitar și a Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2016-2017, anexa la OMECŞ 5559/27.10.2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

 A.1. Cadre didactice 

a. Situaţii statistice privind încadrarea – cadre didactice titulare, cadre didactice calificate 

angajate pe perioadă determinată, personal didactic fără studii corespunzătoare 

postului  şi pensionari 

 

Numărul posturilor didactice de predare pe tipuri de finanţare: 

Posturi finanţate de 

consiliile locale 

Posturi finanţate de 

consiliile judeţene 

Posturi finanţate de 

M.E.N. 

Număr total posturi 

didactice 

4872.11 242.9 105 5220.04 

 

 
 

b. Situația ocupării posturilor/catedrelor didactice în anul şcolar 2016-2017 

 

Norme/posturi didactice Total 
Din care: 

Urban Rural 

Titulari încadrați în norma de bază 3952.07 2157.95 1794.12 

Titulari (încadrați peste norma de bază în regim de plata cu ora) 362.01 263.79 98.22 

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare 

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 cu note/medii minim 5 
552.12 231.98 320.14 

Cadre didactice calificate, participante la concursul organizat la nivel 

județean/pe parcursul anului şcolar cu medii minim 5 (cinci)   
95.79 31.89 63.90 
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Norme/posturi didactice Total 
Din care: 

Urban Rural 

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată 

(încadrate peste norma de bază în regim de plata cu ora) 
57.53 39.12 18.41 

Personal didactic calificat asociat/pensionat încadrat în regim de 

plata cu ora 
123.25 74.09 49.16 

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului 

didactic 
36.10 8.30 27.80 

Studenţi, în curs de calificare 15.77 1 14.77 

Studii medii 25.40 3 22.40 

Total  5220.04 2811.12 2408.92 

 

 

 
 

Repartizarea posturilor/ catedrelor didactice pentru anul şcolar 2016-2017 s-a realizat în 

conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, aprobată prin 

OMECŞ 5559/27.10.2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza planurilor-cadru în 

vigoare, Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi 

probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, pe baza planului managerial anual şi semestrial, al Inspectoratului Școlar Județean 

Neamţ, precum și în concordanță cu planul managerial al compartimentului.  

 Pe data de 12 iulie 2017, s-a organizat proba scrisă din cadrul Concursului național de 

ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul 

preuniversitar, sesiunea 2017, în conformitate cu Metodologia – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, 

aprobată prin OMENCŞ 5739/14.11.2016, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Concursul s-a desfăşurat în două centre, după cum urmează: 

 Centrul de concurs nr.1 - Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamț 
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 Centrul de concurs nr.2 - Școala Gimnazială Nr.2, Municipiul Piatra-Neamț 

 Situația statistică după finalizarea probei scrise: 

Candidați admiși pentru proba scrisă 560 

Număr candidați absenți 57 

Număr candidați retrași din motive personale 47 

Număr candidați retrași din motive medicale 22 

Număr candidați eliminați 2 

Număr teze anulate 0 

 La concurs au fost evaluate 443 lucrări scrise. Au fost depuse  68 contestaţii. Au fost 

modificate 47 note, 32 prin mărire, iar 15 prin micşorare. 

Situaţia statistică pe tranşe de medii, în urma afişării rezultatelor în data de 25 iulie 2017: 

Rezultate 

finale 

25 iulie 

Nr. 

candidați 

cu nota 

7 - 10 

Procent 

candidați cu 

nota 

7 - 10 % 

Nr. 

candidați 

cu nota 

5 – 6,99 

Procent 

candidați cu 

nota 

5 – 6,99 % 

Nr. 

candidați cu 

nota 

1,00 – 4,99 

Procent 

candidați cu 

nota 

1,00 – 4,99 % 

219 50,93% 143 33,33% 67 15,62% 

 

A.2. Personal didactic - auxiliar 

Situaţia normelor/posturilor pentru personalul didactic auxiliar la începutul anului şcolar 

2016-2017 este ilustrată în tabelul următor: 

RESURSE UMANE 
NORME 

2016-2017 

Personal didactic auxiliar 975.98 

 

Evoluţia posturilor didactic auxiliare în perioada 2015-2017 

 

RESURSE UMANE 
NORME 

2015-2016 

NORME 

2016-2017 

Personal didactic auxiliar 854.5 975.98 
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A.3. Personal nedidactic  

Situaţia normelor/posturilor pentru personalul nedidactic la începutul anului şcolar 2016-

2017: 

RESURSE UMANE 
NORME 

2016-2017 

Personal nedidactic 1308.50 

 

Evoluţia posturilor nedidactice în perioada 2015-2017 

 

RESURSE UMANE 
NORME 

2015-2016 

NORME 

2016-2017 

Personal nedidactic 1439.25 1308.50 

 

 
 

 A. 4. Situaţia încadrării unităţilor şcolare cu directori 

Având în vedere că la 31 august 2016 toate posturile de directori și directori adjuncți din 

județul Neamț au rămas vacante, începând cu 1 septembrie 2016 au fost numiți, prin detașare în 

interesul învățământului 142 de directori și 55 de directori adjuncți.  

În perioada septembrie – decembrie 2016 s-a desfășurat primul concurs pentru ocuparea 

funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din anul școlar 

2016-2017, conform OMENCS nr. 5080/2016 cu modificările ulterioare, iar în urma concursului 

situația încadrării unităților școlare cu personal de conducere a fost următoarea: 

 

 Total directori și directori adjuncți: 197 

Directori: 142 Directori adjuncți: 55 

Numiți în urma 

promovării 

concursului 

Numiți prin detașare 

în interesul 

învățământului 

Numiți în urma 

promovării 

concursului 

Numiți prin detașare în 

interesul 

învățământului 

97 45 38 17 

 

După desfășurarea celui de al doilea concurs, în perioada iulie-august, organizat conform 

OMEN nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare și ținând cont de modificările din rețeaua 

școlară, anul școlar 2017-2018 începe cu următoarea structură a personalului de conducere din 

școlile nemțene: 
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Total directori și directori adjuncți: 199 

Directori: 137 Directori adjuncți: 62 

Numiți în urma 

promovării 

concursului 

Numiți prin detașare în 

interesul învățământului 

Numiți în urma 

promovării 

concursului 

Numiți prin detașare 

în interesul 

învățământului 

129 8 51 11 

 

Menționăm că toți directorii și directorii adjuncți cu concurs au încheiat contract de 

management educațional cu inspectorul școlar general. 

 

B. Resurse umane, elevi 

     B.1. Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi a elevilor în învăţământul 

preuniversitar  

 

      B.1.1. Învăţământ preşcolar 

 

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total rromi 

(din Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din 

care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din 

care: 

fete 

rrome 

(din 

total 

rromi) 

Preşcolar 

TOTAL 
12939 6457 211 101 12667 6335 213 103 

Preşcolar 

URBAN 
6505 3371 93 41 6503 3388 93 41 

Preşcolar 

RURAL 
6434 3086 118 60 6164 2947 120 62 

 

      B.1.2. Învăţământ primar 

 

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete 

rrome 

(din 

total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete 

rrome 

(din total 

rromi) 

Primar TOTAL 

clasa 

pregatitoare-IV 
21274 10233 762 347 20791 10021 789 361 

Primar URBAN 8440 4092 478 217 8411 4085 475 216 

Primar RURAL 12834 6141 284 130 12380 5936 314 145 
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      B.1.3. Învăţământ gimnazial 

 

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi (din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi (din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Gimnazial 

total cls V-

VIII 
19308 8887 435 210 18949 8711 423 204 

Gimnazial 

URBAN 
7680 3323 258 131 7656 3293 244 122 

Gimnazial 

RURAL 
11628 5564 177 79 11293 5418 179 82 

      B.1.4. Învăţământ liceal zi 

 

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete 

rrome 

(din total 

rromi) 

Liceal ZI 

cls IX-

XII/XIII 
15837 8362 76 36 15071 7875 65 31 

Liceal ZI 

URBAN 
13429 6996 74 35 12563 6409 63 30 

Liceal ZI 

RURAL 
2408 1366 2 1 2508 1466 2 1 

     

  B.1.5. Învăţământ liceal seral 

 

 

Elevi înscrişi la început 

de an 

Elevi rămaşi la sfârşitul 

semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 
Total 

din care 

feminin: 

Liceal SERAL cls IX-XIV 948 455 874 440 

Liceal SERAL URBAN 754 369 689 357 

Liceal SERAL RURAL 194 86 185 83 

       

B.1.6. Învăţământ profesional 

 

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Profesional 

TOTAL 
2004 635 15 5 1945 628 12 5 

Profesional 

URBAN 
1489 400 15 5 1431 396 12 5 

Profesional 

RURAL 
515 235 

  
514 232 
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B.1.7. Învăţământ postliceal 

 

 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la sfârşitul 

semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 
Total 

din care 

feminin: 

Postliceal TOTAL 1623 801 1594 792 

Postliceal URBAN 1607 796 1585 790 

Postliceal RURAL 16 5 9 2 

 

B.1.8. Programul A doua şansă - învăţământ primar  

 

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

A doua 

şansă primar 

TOTAL cls 

I-IV 

46 23 25 16 42 20 46 23 

A doua 

şansă primar 

URBAN 
46 23 25 16 42 20 46 23 

 

B.1.10. Programul A doua şansă – învăţământ gimnazial 

  

 
Elevi înscrişi la început de an Elevi rămaşi la sfârşitul semestrului al II-lea 

 
Total 

din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

Total 
din care 

feminin: 

din care: 

Total 

rromi 

(din 

Total) 

din care: 

fete rrome 

(din total 

rromi) 

A doua 

şansă 

secundar 

inferior 

TOTAL cls 

V-VIII 

160 57 14 7 162 56 14 7 

A doua 

şansă 

secundar 

inferior 

URBAN 

111 37 14 7 113 36 14 7 

A doua 

şansă 

secundar 

inferior 

RURAL 

49 20   49 20   

 

B.2.  Concluzii 

În anul şcolar 2016-2017 au fost cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar 

74139 de copii şi elevi, cu aproape 600 de copii şi elevi  mai puţini decât în anul şcolar 2015-

2016.  
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De altfel, dinamica populaţiei şcolare se află într-un proces de diminuare aproape 

constant de la un an la altul.  

Dacă la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal diminuarea numărului de elevi este mai 

puţin vizibilă, la nivelul învăţământului preşcolar şi primar diminuarea este mai accentuată.  

În tabelul următor se află informaţii referitoare la totalul elevilor pe niveluri de 

învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal şi de maiştri) şi tipuri de 

învăţământ. 

 

 

Nivelul/Tipul de învăţământ Elevi înscrişi la început de an 

Preşcolar TOTAL 12939 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 21274 

Gimnazial total cls V-VIII 19308 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 15837 

Liceal SERAL cls IX-XIV 948 

Profesional TOTAL 2004 

Postliceal TOTAL 1623 

A doua şansă primar TOTAL cls I-IV 46 

A doua şansă secundar inferior TOTAL cls V-

VIII 160 

Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar 74139 

 

 În graficul următor sunt reprezentate prin culori distincte procentele de cuprindere a 

copiilor şi elevilor în învăţământul nemţean de toate tipurile. 

 

17%

30%

26%

21%

2% 0%3% 0%
1%

Preşcolar TOTAL

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV

Gimnazial total cls V-VIII

Liceal ZI cls IX-XII/XIII

Liceal SERAL cls IX-XIV

Profesional TOTAL

Postliceal TOTAL

A doua şansă primar TOTAL cls I-IV

A doua şansă secundar inferior
TOTAL cls V-VIII
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Cap. V – Dezvoltarea profesională 
 

Activitatea de formare continuă desfășurată în județul Neamț a fost planificată, 

organizată și monitorizată în contextul legislativ actual, cu scopul de a răspunde direcției 

strategice prevăzute în planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, respectiv: 

Creșterea nivelului de competență a personalului didactic din unitățile de învățământ ale 

județului Neamț prin activitățile corespunzătoare evoluției în carieră și prin programele de 

formare continuă propuse și derulate pe parcursul anului școlar 2016-2017. 

 Formarea iniţială şi continuă a personalului didactic cuprinde forme și modalități diferite 

de dezvoltarea profesională în funcție de nivelul de competență şi de specialitatea/domeniul de 

activitate al personalului didactic căruia se adresează.  

 Organizarea activității de dezvoltare în carieră şi formare continuă a cadrelor didactice 

din județul Neamț a fost proiectată pentru anul şcolar 2016-2017, în acord strategia 

inspectoratului școlar, respectând prevederile următoarelor normative: 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr.5561/2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare 

în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 5087/2016 cu modificările și completările 

ulterioare 

 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OM 

nr.5547/06.10.2011 

 Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar 

de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu 

durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice 

din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011. 

 

 Obiectivele dezvoltării resurselor umane din unitățile de învățământ preuniversitar 

ale județului Neamţ, în anul școlar 2016-2017 

Obiective generale: 

 Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic 

auxiliar prin programe realizate de inspectoratul şcolar în colaborare cu Casa 

Corpului Didactic. 

 Perfecționarea cadrelor didactice prin activități metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice organizate la nivelul unităţilor şcolare sau grupurilor de unităţi 

şcolare, prin comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice. 

 Coordonarea şi monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin gradele 

didactice I și II și prin echivalarea doctoratului cu gradul I. 

 Monitorizarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice pentru obținerea 

creditelor profesionale transferabile obligatorii în ultimii cinci ani. 

 Monitorizarea și sprijinirea formării inițiale pentru cariera didactică prin participarea 

la examenul de definitivat a cadrelor didactice debutante.  

 Consilierea cadrelor didactice, a directorilor şi a personalului didactic auxiliar în 

vederea accesului acestora la proiecte de cooperare naţională sau de integrare 

europeană în cadrul programelor de dezvoltare a resurselor umane.  
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Obiective specifice: 

 stabilirea strategiei de coordonare a activității de formare continuă a cadrelor 

didactice; 

 identificarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice; 

 consilierea cadrelor didactice în vederea accesului la programele de formare ce 

corespund nevoilor identificate în sistem și nevoilor de dezvoltare profesională; 

 perfecționarea sistemului de management al carierei didactice cu ajutorul expertizei 

resursei umane formate în acest scop; 

 planificarea activităţilor de perfecţionare la nivel judeţean, prin cercuri pedagogice 

pe discipline şi prin cercuri tematice cu personalul de conducere și cu personalul 

didactic auxiliar din unităţile de învăţământ; 

 furnizarea şi promovarea activităților metodico-științifice și psihopedagogice care 

vin direct în întâmpinarea nevoilor profesionale ale personalului didactic din unitățile 

de învățământ ale județului; 

 informarea și consilierea cadrelor didactice debutante pentru definitivarea formării 

inițiale și a cadrelor didactice participante la etapele evoluției în carieră prin grade 

didactice; 

 planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor curente şi inspecţiilor speciale 

pentru acordarea gradelor didactice I şi II;  

 planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor pentru definitivarea în 

învățământ; 

 monitorizarea formării cadrelor didactice din judeţ prin proiecte finanţate din fonduri 

europene; 

 corelarea traseului carierei profesionale cu programele de formare şi pregătire 

continuă; furnizarea şi promovarea instruirilor care vin direct în întâmpinarea 

nevoilor profesionale ale cadrelor didactice;  

 extinderea formării continue la personalul didactic auxiliar de la nivelul tuturor 

compartimentelor funcționale ale unităților de învățământ; 

 îndrumarea şi verificarea activităţii conducerilor unităţilor şcolare din judeţ cu privire 

la formarea şi dezvoltarea resurselor umane. 

 Resurse şi factori implicaţi: 

 directorii unităţilor de învățământ; 

 responsabilul cu perfecţionarea personalului didactic din unitatea de învățământ; 

 inspectorii şcolari pentru dezvoltarea resurselor umane; 

 inspectorii şcolar pentru curriculum; 

 responsabilii comisiilor metodice si ai cercurilor pedagogice; 

 formatori naţionali şi locali; 

 Casa Corpului Didactic. 

 

1. Cercuri pedagogice  

 La începutul anului școlar 2016-2017 a fost elaborată şi publicată Agenda activităților 

metodico-științifice, prin care s-a realizat proiectarea activităților metodico-științifice și 

psihopedagogice din judeţul Neamţ prin cercurile pedagogice. S-a avut în vedere stabilirea 

structurii cercurilor pedagogice pe cicluri de învăţământ, pe tipuri de unităţi şcolare, pe discipline 

sau pe grupuri de discipline. În fiecare semestru s-au organizat două sesiuni de cercuri 

pedagogice, una pentru directori şi directori adjuncţi şi cealaltă pentru cadrele didactice, pe 

discipline. 

 Stabilirea tematicii s-a făcut pornind de la identificarea nevoilor de pregătire şi dezvoltare 

profesională care au reieşit din: rapoartele inspectorilor şcolari realizate în urma inspecţiilor de 

specialitate, constatările directorilor în urma asistențelor la ore, dezbaterile la nivelul catedrelor 

şi comisiilor şcolare de la nivelul unităţilor de învăţământ.  
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 Tematica propusă pentru activităţile de cerc pedagogic a vizat valorificarea experienţelor 

didactice, abordarea diferenţiată a elevilor, forme alternative de evaluare, metode şi tehnici activ 

participative de predare, învăţare, evaluare, abordări metodologice moderne pentru formarea si 

dezvoltarea gândirii critice, strategii eficiente pentru creşterea performanței si eficacităţii şcolare. 

 

1.1. Cercuri pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți 

 La nivelul județului s-au constituit 13 cercuri pedagogice având ca membri personalul de 

conducere al unităţilor de învăţământ din judeţ.  

Tema propusă pentru semestrul I: Marketing educațional si promovarea imaginii școlii - 

Starea de fapt a funcționalității site-urilor unităților școlare din județul Neamț, promovarea 

imaginii  scolii prin simboluri şi cultură organizațională 

Concluziile activităților s-au materializat în puncte tari ale analizei semestriale:  

 activitățile de cerc în toate unitățile de învățământ desemnate au fost bine 

organizate și s-au desfășurat în condiții care au răspuns cerințelor; 

 toți participanții la activitate au manifestat interes pentru temele propuse, au 

elaborat materialele solicitate și au împărtășit experiența managerială în domeniile 

abordate; 

 majoritatea participanților la cerc s-au pregătit pentru abordarea tematicii prin 

realizarea sarcinilor concrete preliminare activității de cerc; s-au pus astfel în 

comun experiența, tradiția şi ideile de îmbunătățire a activității managerilor de 

şcoli în domenii privind asigurarea calității serviciilor educaționale şi asimilarea 

practicilor managementului operațional. 

Tema propusă pentru semestrul al II-lea a fost: Proiectarea managerială în unitățile de 

învățământ din județul Neamț 

- Noțiuni cheie: proiectul planului de școlarizare, proiectul de dezvoltare instituțională, 

planul managerial anual, bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de dotări şi de investiții, 

planurile speciale care vizează aniversarea unor evenimente importante, pregătirea 

examenelor  şi a olimpiadelor etc. 

- Actul managerial în sistemul de învățământ: roluri, atribuții şi competențe specifice 

necesare unui manager.  

În cadrul formelor de realizare a activităţii de cerc din semestrul al II-lea, au predominat: 

lucrul pe ateliere, studii de caz, analize ale documentelor oficiale, diseminarea bunelor practici. 

Concluziile activităţilor au relevat necesitatea formării periodice a managerilor unităților de 

învățământ pentru proiectarea și implementarea unui management educațional eficient. Se 

recunoaște de asemenea nevoia pregătirii personalului cu funcții de conducere din învățământul 

primar și gimnazial în domeniul asigurării calității educației, pentru conceptualizarea unui 

management sistemic, bazat pe strategii autoevaluative. 

 

1.2. Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice pe discipline 

Cercurile pedagogice sunt foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de 

învățământ şi a factorilor care determină eficiența acestuia, de comunicare şi valorificare a 

experiențelor didactice şi a concluziilor cercetării pedagogice efectuate de cadrele didactice, de 

evaluare critică şi constructivă a metodelor de predare-învățare, a conținuturilor şi modurilor de 

organizare a procesului educațional, de lansare a unor proiecte educaționale cu impact la nivel 

local şi județean. 

Activitățile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivel județean organizate şi 

realizate prin cercurile pedagogice sunt cuprinse în Agenda cercurilor pedagogice, publicată la 

începutul anului școlar 2016-2017 de inspectoratul școlar și diseminată în toate unitățile de 

învățământ ale județului. 

Activitățile organizate în cadrul cercurilor pedagogice ale cadrelor didactice au răspuns 

acestor obiective prin temele abordate, prin modul de organizare și prin definirea schimbărilor și 

așteptărilor urmărite în activitatea didactică a participanților la această formă de perfecționare. 
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 Tematicile cercurilor pedagogice din cele două semestre au vizat aspecte care răspundeau 

nevoilor identificate la nivelul fiecărei discipline. 

 Formele de organizare a cercurilor pedagogice au cuprins preponderent activități axate pe 

aspecte practice: lecții demonstrative, lecții-vizită, vizionarea de filme didactice, excursii 

tematice, vizitarea unor expoziții școlare, dialoguri cu invitați din partea partenerilor școlii, 

ateliere de lucru, dezbateri.  

 Planificarea activității în cadrul cercurilor pedagogice s-a realizat ținând cont de nevoile 

de perfecționare ale cadrelor didactice din județ, cu accent pe îndrumarea şi consilierea 

profesorilor debutanți. Au fost propuse forme variate şi eficiente de activitate: dezbateri, referate, 

activități demonstrative, analize, ateliere de lucru, activități interactive în grup, activități de 

diseminare a experiențelor valoroase. 

 S-au constituit 189 de cercuri pedagogice ale cadrelor didactice, pe discipline la nivel 

zonal, cu respectarea prevederilor din Metodologia de formare continuă a personalului didactic 

din învățământul preuniversitar 5561/2011. 

Statistica cercurilor pedagogice pe discipline: 

 

Nr. 

crt. 
Specialitatea 

Numărul 

cercurilor 

1.  Învățământ preșcolar 28 

2.  Învățământ primar 26 

3.  Limba şi literatura română și limbi clasice 19 

4.  Limba engleză 8 

5.  Limba franceză 6 

6.  Limba germană 1 

7.  Matematica 12 

8.  Fizica și astronomie 7 

9.  Chimie 5 

10.  Biologie 8 

11.  Informatică și TIC 2 

12.  Istorie 6 

13.  Geografie 5 

14.  Socio-umane / Cultură civică 2 

15.  Religie 9 

16.  Educație tehnologică 2 

17.  Discipline tehnice 13 

18.  Arte 6 

19.  Educație fizică 8 

20.  Învățământ special 9 

21.  Palate și cluburi ale copiilor 1 

22.  Consiliere si orientare 6 

 TOTAL 189 

 

 Puncte tari constatate: 

 la fiecare disciplină activitatea cercului pedagogic a cuprins mai multe forme de 

organizare diferite, vizând aspectele multiple ale temelor abordate; 

 activitățile demonstrative s-au derulat la standardele de calitate așteptate; 

 tematicile abordate prin prisma aspectelor practice au trezit interesul cadrelor didactice 

participante și au  determinat implicarea acestora în activitățile propuse; 

 experiențele pozitive ale unităților de învățământ, colectivelor de cadre didactice și 

cadrelor didactice cu rezultate deosebite  au fost valorizate și împărtășite în cadrul 

activităților de cerc pedagogic; 

 s-au prezentat strategii inovative de realizare a componentelor educației;  
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 s-au stabilit contacte și s-au oferit coordonatele pentru continuarea activităților din cadrul 

cercului în activitatea didactică individuală a participanților la activitate; 

 activitățile au avut un puternic caracter stimulativ pentru perfecționarea și dezvoltarea 

profesională a participanților. 

 

1.3. Cercurile pedagogice ale personalului didactic auxiliar 

La nivel județean au fost organizate activități de perfecționare pentru personalul didactic 

auxiliar din următoarele categorii:  

- secretare,  

- bibliotecari,  

- ingineri de sistem/informaticieni/tehnicieni;  

- laboranți,  

- pedagogi școlari.  

Activitatea s-a organizat pe 10 cercuri pedagogice, ce au avut câte o întrunire semestrială 

pentru personalul didactic auxiliar. Tematicile cercurilor pedagogice din cele două semestre au 

vizat aspecte care răspundeau nevoilor identificate la nivelul fiecărei  categorii de personal, axate 

în cea mai mare măsură pe: 

 implicarea personalului didactic auxiliar în procesul instructiv-educativ; 

 activitatea specifică a  personalului didactic auxiliar, normative, optimizare; 

 informare bibliografică de interes didactic; 

 activități metodice cu rol de perfecționare; 

 gestionarea bazelor de date specifice și SIIIR: 

 gestionarea resurselor școlii (laboratoare, cabinete, biblioteci etc); 

 informatizarea activității personalului didactic auxiliar; 

 arhivarea documentelor specifice. 

Formele de organizare a cercurilor pedagogice ale personalul didactic auxiliar au cuprins 

preponderent activități axate pe aspecte practice: referat-dezbatere, ateliere de lucru, prezentarea 

de proiecte educaționale, diseminarea bunelor practici, expoziții școlare. 

Statistica cercurilor pedagogice pentru personalul didactic auxiliar: 

 

Nr. 

crt. 
Specialitatea 

Numărul 

cercurilor 

1.  Bibliotecari 3 

2.  Ingineri de sistem/ Informaticieni/ Tehnicieni 1 

3.  Laboranți 2 

4.  Pedagogi școlari 1 

5.  Secretari 3 

 TOTAL 10 

 

 

 

2. Grade didactice 

 

            Evoluția în carieră a cadrelor  didactice 
Evoluția în carieră a cadrelor didactice reprezintă un parcurs profesional ascendent, de la 

competențele de bază certificate prin definitivarea în învățământ, la maturitatea profesională și 

expertiza certificate prin obținerea gradului I. 

Evoluția în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice a fost coordonată de către 

inspectorii responsabili cu dezvoltarea resursei umane și a avut următoarele coordonate: 

 prelucrarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar aprobată prin OMECTS nr.5561/2011; popularizarea în toate unităţile 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 44 din 213 

 

de învățământ a materialelor privind cadrul legislativ privind evoluția în carieră prin 

grade didactice; 

 crearea bazei de date la nivelul judeţului pentru monitorizarea şi gestionarea 

inspecţiilor speciale; 

 înregistrarea, organizarea și planificarea cererilor de înscriere;  

 verificarea şi transmiterea în termenul prevăzut a informaţiilor către centrele de 

perfecţionare; 

 planificarea şi monitorizarea realizării inspecţiilor pentru susţinerea gradelor didactice, 

pentru asigurarea ritmicităţii şi continuităţii îndrumării metodice şi de specialitate; 

 rezolvarea cererilor de amânare şi prelungire a perioadei de susţinere a probelor pentru 

cadrele didactice cu situaţii speciale; 

 relaţionarea cu centrele de perfecţionare din sistemul universitar şi preuniversitar. 

 

 

    2.1. Examenul național de definitivare în învățământ 
Formarea inițială pentru cariera didactică presupune, pe lângă formarea teoretică realizată 

prin universități sau licee pedagogice, efectuarea stagiului practic de un an la catedră și 

promovarea probelor examenului național de definitivare în învățământ. Promovarea acestuia 

reprezintă condiția obligatorie ca o persoană să poată dobândi titlul de profesor cu drept de 

practică în învățământul preuniversitar. 

În anul școlar 2016-2017, definitivarea în învățământ a cadrelor didactice debutante 

participante la etapele specifice s-a organizat în baza OMENCS  nr.5085/31.08.2016, cu 

modificările și completările ulterioare. În perioada 7-21 octombrie 2016, a fost înregistrat în 

aplicația națională pentru definitivat un număr de 129  de cereri de înscriere  în vederea 

definitivării în învățământ. Dintre acestea, 126 au întrunit condițiile prevăzute de metodologia în 

vigoare, două cadre didactice fiind respins pentru motivul vechimii necorespunzătoare, iar un 

cadru didactic a fost respins pentru că a susținut de trei ori examenul de definitivat.  

Candidații care au susținut inspecțiile la clasă și au obținut media notelor la inspecții 8, au 

promovat această probă.  

 Date statistice definitivat 2017: 

 număr candidați înscriși și validați (cu drept de participare la examenul de definitivare în 

învățământ): 120; 

 număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul examenului: 117, respectiv 97,5%; 

 număr candidați retrași în timpul probei scrise: 15; 

 candidați cu note la proba scrisă: 102; 

 număr discipline de examen: 29 ; 

 procent de promovabilitate: 59,8%. 

Din analiza comparativă a ultimilor șase ani a rezultatelor la examenul național de 

definitivare în învățământ, se constată că în sesiunea 2017 s-a înregistrat un procent de 

promovabilitate mai scăzut decât în anul precedent, pste media pe țară, dar și cel mai mic număr 

de candidați absenți.  

 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 45 din 213 

 

0 50 100 150

2012

2013

2014

2015

2016

2017

57,66

55,04

63,13

51,85

68,94

59,80

Procent promovabilitate

Admiși

Respinși

Retrași

Absenți

   

Candidații înscriși la definitivat pentru sesiunea 2018 și-au exprimat în scris opțiunea pentru 

susținerea unei inspecții speciale în anul școlar 2016-2017.  

 

            2.2. Grade didactice I şi II 

În anul școlar 2016-2017, au fost înscrise la probele pentru obținerea gradelor didactice 

784 de cadre didactice, după cum urmează: 

 

Gradul didactic Tipul inspecției Sesiunea/Seria 
Număr 

candidați 

GRADUL II INSPECȚIE CURENTĂ 1 Sesiunea 2019 101 

 INSPECȚIE CURENTĂ 2 Sesiunea 2018 138 

 INSPECȚIE SPECIALĂ Sesiunea 2017 107 

GRADUL I INSPECȚIE CURENTĂ 1 Seria 2018-2020 102 

 INSPECȚIE CURENTĂ 2 Seria 2016-2018 162 

 INSPECȚIE SPECIALĂ Seria 2015-2017 173 

GRADUL II INSPECȚIE CURENTĂ 1 Sesiunea 2019 101 

Echivalarea titlului ştiinţific de 

dr. cu gradul I 

- - 1 

TOTAL 784 

  

Din analiza datelor statistice se constată că, anual, un număr de cadre didactice solicită 

amânarea sau întreruperea etapelor de perfecționare prin grade didactice, motivele cele mai 

frecvente fiind: concediul de creștere a copilului, concediul fără plată, problemele personale, dar 

şi inconsecvența în asumarea propriei dezvoltări profesionale. 

Având în vedere că numărul total de cadre didactice din județ este de 5226, apreciem 

participarea la etapele evoluției în carieră prin grade didactice în anul școlar 2016-2017 ca fiind 

de amploare, întrucât au fost implicate cadre didactice în procent de peste 15% din total.   

Pentru cadrele didactice înscrise în vederea susţinerii examenului de grad I, sesiunea 

2017-2019 au fost verificate, aprobate și transmise dosarele candidaţilor către 10 centre de 

perfecţionare, iar în perioada 15 ianuarie-15 februarie 2017 au avut loc colocviile de admitere. 

Pentru cadrele didactice înscrise la gradul II, sesiunea 2017, au fost verificate, completate 

și transmise la DPPD ale centrelor de perfecționare dosarele de înscriere, în 9 centre din țară. 

Echivalarea pe baza ECTS/SECT a studiilor de scurtă durată cu ciclul I de studii 

universitare de licență 
În vederea aplicării Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau 

institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru 

cadrele didactice din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, cu 
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modificările și completările ulterioare, cadrele didactice absolvente ale acestor studii au solicitat 

echivalarea studiilor superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă, în vederea ocupării unei 

funcţii didactice în specialitate, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 Cadrele didactice care pot solicita echivalarea pe baza ECTS/SECT, dacă îndeplinesc 

toate condițiile prevăzute de Metodologie, sunt: 

a) absolvenţii liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor 

echivalente, care au absolvit cu diplomă studii universitare de scurtă durată sau colegii 

universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; 

b) absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul 

psihopedagogie şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; 

c) absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire; 

d) absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au 

finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată; 

e) absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. 

La inspectoratul școlar s-au înregistrat 7 dosare; în urma verificării s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor de echivalare pentru 6 cadre didactice, de la 4 discipline, după cum 

urmează: 

 

Nr. 

crt. 
Specializarea absolvită Specializarea solicitată pentru echivalare 

Nr. 

candidaţi 

1 Institutori învățământ primar 
PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREȘCOLAR 
1 

2 Institutori - Limba franceză PROFESOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 3 

 3 Educație fizică EDUCAȚIE FIZICĂ 1 

4 Matematică -fizică FIZICĂ 1 

TOTAL 6 

 

Datorită condiției de obținere a 90 de credite în ultimii 5 ani, cadrele didactice cu studii 

de scurtă durată au fost consiliate și monitorizate pentru participarea la programe de formare 

acreditate, care să răspundă nevoilor sistemului de educație și dezvoltării profesionale a acestora. 

 

          3. Formarea continuă prin activități de catedră 

Constituirea catedrelor/comisiilor metodice la nivelul fiecărei unități de învățământ a 

respectat reglementările în vigoare cu privire la numărul de membri și disciplinele de studiu. 

Astfel, conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar aprobată prin OMECTS nr.5561/2011, comisiile metodice/catedrele s-au 

constituit astfel: 

 învățământul secundar: catedrele/comisiile metodice se constituie pe discipline 

de studiu, pe grupuri de discipline înrudite sau pe arii curriculare;  

 învățământul primar: catedrele/comisiile metodice se constituie pe clase, pe 

grupuri de clase sau pe întregul ciclu de învățământ; 

 învățământul preșcolar: catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe de 

preșcolari sau pe întregul ciclu de învățământ. În grădinițele din mediul urban cu 

număr mare de cadre didactice, comisiile metodice se organizează, de preferință, 

cu educatoarele care funcționează la aceleași grupe de copii. 

Menționăm că în județul Neamț nu există situații de constituire a comisiilor metodice pe 

grupuri de școli, aplicându-se principiul formării de comisii metodice pe ciclu de învățământ și 

pe discipline înrudite acolo unde numărul cadrelor didactice la o disciplină este mai mic de patru. 

Există unități de învățământ în care se aplică prevederile Regulamentului de organizare si 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/ 2014, 

respectiv: în cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 
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minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare; în 

acest context există comisii metodice ale învățătorilor și educatoarelor în unitățile de învățământ 

cu număr mic de formațiuni de studiu pe nivel. 

În baza aspectelor evaluate, analizate și monitorizate prin inspecții și raportări ale RFC 

din unitățile de învățământ, s-au concluzionat următoarele: 

 în majoritatea unităților de învățământ este întocmit planul managerial al catedrei, 

operaționalizat prin grafice de activități; astfel, ședințele catedrei/comisiei metodice 

sunt planificate lunar, dar și de cate ori directorul ori membrii catedrei/comisiei 

metodice considera ca este necesar; 

 tematica activităților comisiilor metodice este elaborată de membrii comisiei sub 

coordonarea responsabilului și aprobată de directorul unității de învățământ; 

 în cadrul comisiilor sunt stabilite atribuțiile si responsabilitățile fiecărui membru; 

 la sfârșitul semestrului/anului școlar sunt elaborate la nivelul fiecărei comisii informări 

și rapoarte de analiză asupra activității catedrei/comisiei metodice, iar acestea sunt 

prezentate în consiliile profesorale; 

 dosarul comisiei metodice este întocmit cu responsabilitate și cuprinde documente 

manageriale, dar și instrumente de lucru utile tuturor membrilor comisiei: instrumente 

de evaluare si notare, modele de planificări și proiecte didactice, inventarul resurselor 

educaționale de care dispune școala la disciplinele respective, planuri de pregătire 

suplimentară pentru performanță și pentru remediere etc. 

În ceea ce privește activitatea de formare continuă desfășurată în cadrul 

catedrelor/comisiilor metodice, în majoritatea școlilor a fost urmărit obiectivul prioritar: 

îmbunătățirea competențelor profesionale ale membrilor catedrelor/comisiilor metodice. Astfel, 

au fost vizate obiective şi conținuturi ale activităților care au un impact nemijlocit asupra 

procesului de învățământ desfășurat în școală şi sunt centrate pe principalele demersuri 

pedagogice, respectiv: analiza, proiectarea, realizarea, evaluarea şi ameliorarea/dezvoltarea 

procesului educativ. 

Activitățile de perfecționare la nivelul catedrelor/comisiilor metodice din școli s-au 

desfășurat în majoritatea școlilor lunar și au constat în întruniri ale membrilor comisiei cu 

următoarele forme de organizare: 

 activități practice cu rol demonstrativ sau aplicativ; 

 asistarea şi evaluarea lecțiilor deschise; 

 elaborarea şi prezentarea de referate cu conținut de specialitate, didactic sau 

psihopedagogic; 

 dezbaterile de grup asupra tematicii propuse și asupra problemelor ridicate de 

membrii comisiilor, elevi sau părinți în etapele educaționale respective; 

 recenzii şi prezentări de lucrări de specialitate, cărți, auxiliare; 

 schimburi de experiență. 

Puncte tari:  

 organizarea, funcţionarea si conducerea comisiilor metodice din şcolile monitorizate 

sunt realizate conform Regulamentului de organizare și funcţionare unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 tematica abordată în  cadrul comisiilor metodice este în concordanţă cu  problemele 

școlii și ale beneficiarilor direcți ai serviciilor educaționale; 

 fiecare comisie metodică are definite obiectivele activităţii semestriale; 

 planul de activități al comisiilor metodice cuprinde activități de perfecționare 

diversificate: lecții demonstrative, referate, dezbateri, valorizarea şi diseminarea 

proiectelor existente în școală etc. 
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Puncte slabe : 

 tratarea superficială a activității de perfecționare în unele școli şi neconcordanța dintre 

nevoile de formare ale cadrelor didactice raportate la specificul școlii şi tematica de 

perfecționare stabilită pentru activitățile lunare ale comisiei; 

 organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare în școlile cu număr mic de clase 

are eficiență mai scăzută în formarea continuă a membrilor comisiilor; 

 lipsa de inițiativă și creativitate în proiectarea și organizarea activităților de 

perfecționare la nivelul comisiilor metodice. 

 În concluzie, activitatea metodico-ştiinţifică şi psihopedagogică la nivelul unității de 

învățământ, respectiv catedre și comisii  metodice, este în majoritatea unităților de învățământ 

organizată riguros, este eficientă și dinamică. 

          

 4. Participarea la programe de formare acreditate 
Activitățile de perfecționare la nivel județean au avut ca repere: 

 consfătuirile cadrelor didactice pe discipline/arii curriculare; 

 cercurile tematice cu directorii și directorii adjuncți; 

 cercurile pedagogice ale cadrelor didactice pe discipline; 

 sesiuni de comunicări științifice și referate, simpozioane naționale, județene și 

interjudețene organizate de unitățile de învățământ din județul Neamț, în parteneriat 

cu inspectoratul școlar, Casa Corpului Didactic și alți factori educativi de nivel 

național sau regional; 

 activitatea corpului de metodiști al inspectoratului școlar. 

 

Consfătuirile județene ale cadrelor didactice pe discipline/arii curriculare 

Pentru asigurarea începerii în bune condiții a anului școlar 2016-2017 și în vederea 

diseminării tuturor informațiilor referitoare la procesul instructiv-educativ ce se va desfășura în 

unitățile de învățământ, în luna septembrie 2016 a fost elaborată și publicată Planificarea 

consfătuirilor județene ale cadrelor didactice din județul Neamț. S-au organizat consfătuiri 

județene pentru 23 de discipline/arii curriculare/categorii de personal didactic. Pentru majoritatea 

disciplinelor activitățile s-au organizat pe zone: (Piatra Neamț, Roman, Tg. Neamț), inspectorii 

școlari fiind prezenți la toate întâlnirile cu materiale utile cadrelor didactice. 

Tematica de ordin general a consfătuirilor județene a urmărit: 

 prioritățile educației pentru anul școlar 2016-2017; 

 cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2016-

2017; 

 diagnoza procesului educațional în anul școlar 2015-2016; 

 diseminarea de bune practici la nivelul disciplinei; 

 structura portofoliului cadrului didactic și a dosarului comisiei metodice; 

 problemele specifice disciplinelor/ariilor curriculare/ nivelurilor de învățământ. 

Inspectorii școlari au comunicat noutățile legate de procesul de învățământ organizat în 

anul școlar 2016-2017 în rețeaua unităților școlare din județ. Cu acest prilej au fost administrate 

şi chestionare privind nevoia de formare continuă în anul școlar încheiat, pe baza cărora s-au 

stabilit direcții de acțiune în formarea continuă. 

 

            Activitatea de formare continuă 

 La finalul semestrului I s-a realizat analiza nevoii de formare a personalului de îndrumare 

și control din inspectoratul școlar, având ca instrumente de investigare chestionarul și focus-

grupul. Au fost analizate și interpretate rezultatele, concretizate în raportul final în care au fost 

cuprinse temele de interes propuse în directă legătură cu responsabilitățile acestei categorii de 

personal și cu principalele competențe de dezvoltare profesională specifice personalului didactic 

cu funcții de îndrumare și control. 
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 În colaborare cu Casa Corpului Didactic s-a realizat analiza nevoii de formare a cadrelor 

didactice din unitățile de învățământ pentru anul școlar 2016-2017, prin stabilirea priorităților în 

formarea continuă la nivel județean. 

 La nivelul inspectoratului școlar și al CCD, ca furnizor de formare, s-a urmărit creşterea 

capacităţii locale de a dezvolta şi furniza programe de formare continuă şi de perfecţionare de 

calitate adaptate nevoilor, care să conducă la îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare, 

asigurând formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale.  

 Oferta programelor de formare a fost realizată  în baza rezultatelor analizei făcute de 

către CCD în rândul cadrelor didactice din județ. Oferta de formare a cuprins atât  programe 

avizate cât şi un număr de  programe acreditate pentru toate specialităţile, ceea ce a facilitat 

accesul cadrelor didactice la  programe de perfecţionare în funcţie de specialitate şi de specificul 

activităţilor desfăşurate. De remarcat faptul că oferta de formare odată la 5 ani acoperă toate 

specialităţile, răspunzând din acest punct de vedere nevoilor de formare ale tuturor cadrelor 

didactice. Unitățile școlare prin conducerea acestora și prin responsabilii cu activitatea de 

formare, monitorizează activitatea de formare și asigură componenta financiară în vederea 

acumulării de către cadrele didactice a celor 90 de credite profesionale transferabile, odată la 5 

ani. 

 În perioada 16 – 25 noiembrie 2016 s-a desfășurat, în parteneriat cu CCD Neamț, 

programul de formare continuă prioritar avizat de MENCS: Formarea metodiștilor 

inspectoratului școlar. Au participat 20 de cursanți selectați în acest an școlar în corpul de 

metodiști al ISJ Neamț, numiți prin Decizia nr.3237/18.10.2016. Suportul de curs, materialele 

pentru activitățile practice și fișele de lucru au fost elaborate de Compartimentul Dezvoltarea 

Resurselor Umane al ISJ Neamț. 

 În perioada 18 – 23 ianuarie  2017, s-a desfășurat programul de instruire a profesorilor 

debutanți în vederea pregătirii pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ, 

sesiunile 2017 și 2018.  Au fost identificate cadrele didactice debutante care întrunesc condițiile 

de participare la proba scrisă a definitivatului și s-au format 3 grupe: 1 grupă la Piatra Neamț, 1 

grupă la Roman și 1 grupă la Tg. Neamț. Numărul de participanți a fost de 160. Candidaților le-

au fost prezentate noutățile din  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național 

de definitivare în învățământ – OMENCS 5087/2016, modul de susținere a inspecțiilor speciale, 

conținutul portofoliului personal și grila de evaluare a acestuia, structura subiectelor pentru proba 

scrisă, consilierea cadrelor didactice debutante pentru obținerea dreptului de practică în 

învățământ, sprijin informațional și instrumental pentru debutanți, validarea fișelor de înscriere la 

examenul de definitivat. 

 În perioada 22-30 martie 2017 s-a organizat, în parteneriat cu CCD Neamț, Programul de 

pregătire pentru Examenul de definitvare în învățământ, sesiunea 2017. La program s-au înscris 

121 de debutanți și s-au constituit șase grupe, pe discipline și arii curriculare; programul a fost 

susținut de opt formatori cu competențe superioare în didactica disciplinei. 

 La nivelul unităţilor de învăţământ a fost întocmită baza de date a responsabilului cu 

formarea continuă, cu documente de proiectare, documente de monitorizare  pentru acumularea, 

recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile. Fişele de evidență a formării 

continue au fost reactualizate pentru toate cadrele didactice.  A fost realizat centralizatorul 

activității de formare pentru toate unitățile școlare. 

 Responsabilul cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice este numit, în 

fiecare unitate școlară, prin decizia directorului. Acesta are atribuții concrete de informare, 

consiliere, monitorizare, organizare şi promovare a activităților de formare continuă la nivelul 

şcolii. 

Activitatea responsabililor cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice 

din majoritatea școlile județului Neamț a fost monitorizată la nivelul inspectoratului școlar și s-a 

concretizat în: 

- informarea cadrelor didactice cu privire la noutățile din  metodologia formării continue; 

- consilierea cadrelor didactice cu privire la managementul carierei didactice; 
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- monitorizarea înscrierii la grade a cadrelor didactice la nivelul şcolilor; 

- comunicarea permanentă cu departamentul dezvoltarea resurselor umane din cadrul 

inspectoratului şcolar; 

- monitorizarea efectuării inspecţiilor speciale; 

- iniţierea, organizarea, sprijinirea activităţilor metodico-ştiinţifice din şcoală şi de la 

nivelul judeţului 

- promovarea programelor de formare continuă ale instituțiilor abilitate; 

- monitorizarea situației formării continue a cadrelor didactice din școală prin acumularea a 

90 de credite în 5 ani. 

Toți responsabilii cu formarea continuă din unitățile de învățământ ale județului au 

participat, în ultimii trei ani, la cursurile prioritare ale MEN cu tema: 

 Managementul și consilierea carierei didactice. 

 Banca de date a formării continue. 

În categoria personalului cu atribuții în perfecționarea cadrelor didactice intră şi membrii 

corpului de metodiști ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. Activităţile la care au participat 

cadrele didactice cu statut de metodist au avut ca scop eficientizarea activităţii de formare 

continuă, transferul de competențe, abilitarea privind evaluarea cadrelor didactice.  

 

Organizarea corpului de metodiști ai ISJ Neamț 
În perioada 3 – 17 octombrie 2016 a avut loc selecția metodiștilor inspectoratului școlar,  

prin procedura de selecţie revizuită și aprobată în Consiliul de administraţie al inspectoratului 

şcolar, elaborată în baza art. 241 şi art. 242 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin OMECTS nr.5561/2011, Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin OMECTS nr. 5547/2011 și Notei MECS nr. 42550/21.09.2016 

referitoare la selecţia metodiştilor ISJ.  

În vederea completării corpului de metodiști ai inspectoratului școlar la disciplinele cu 

deficit de metodiști, s-a organizat selecția cadrelor didactice pentru disciplinele: consiliere 

psihopedagogică, educație plastică, învăţământ special, limba şi literatura franceză, discipline 

tehnice (agricultură/horticultură, comerț, prelucrarea lemnului, silvicultură), religie, consiliere și 

orientare.  

Au fost anunțate criteriile de selecție, conform procedurii și s-au înregistrat 38 de dosare 

de participare la selecție. În urma evaluării dosarelor și interviului, au fost declarate admise 25 de 

cadre didactice. 

Cadrele didactice care au fost selectate în corpul de metodiști în anii școlari 2013-2014, 

2014-2015 și 2015–2016, inclusiv directori/directori adjuncți/inspectori școlari, vor face parte 

din corpul de metodiști în anul școlar curent dacă fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de 

documentele menționate anterior. În acest scop au prezentat la inspectorii pentru dezvoltarea 

resurselor umane, adeverința privind calificativul obținut în ultimii doi ani școlari. 

Cadrele didactice care s-au înscris la selecţie şi au îndeplinit condiţiile precizate, au fost 

selectate în baza analizei portofoliului personal, în care au fost vizate: 

 rezultatele în activitatea didactică; 

 responsabilităţile la nivelul şcolii, la nivel judeţean şi naţional; 

 preocupările pentru modernizarea strategiilor didactice, demonstrate de activităţile 

susţinute la nivel judeţean sau naţional, lucrări de cercetare prezentate sau  publicate, 

cu tematică utilă didacticii disciplinei etc; 

 participările la activităţile specifice disciplinei la care se face înscrierea.  

Selecţia cadrelor didactice pentru completarea corpului de metodişti ai inspectoratului 

școlar a constat în: verificarea îndeplinirii condițiilor cumulative, evaluarea dosarelor 

candidaţilor în baza fișei de evaluare, interviu ce vizează competenţele de comunicare şi 

relaţionare, precum şi cunoştinţele privind Legea educaţiei naţionale şi elemente de didactica 

specialităţii.  
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Nr. 

crt. 
Disciplina Nr. metodiști 

1.  Învăţământ preşcolar 29 

2.  Învăţământ primar 59 

3.  Limba română 31 

4.  Limba engleză 23 

5.  Limba franceză 16 

6.  Limba germană 2 

7.  Limba latină 2 

8.  Matematică 28 

9.  Fizică 15 

10.  Chimie 15 

11.  Biologie 13 

12.  Istorie 16 

13.  Geografie 10 

14.  Discipline socio-umane 7 

15.  Educație plastică 3 

16.  Religie 15 

17.  Educație muzicală 12 

18.  Discipline tehnice 58 

19.  Educație tehnologică 7 

20.  Informatică 19 

21.  Educaţie fizică 27 

22.  Înv.special 11 

23.  Consiliere și orientare 10 

24.  Consiliere psihipedagogică 7 

 Total 435 

 

 Activitatea corpului de metodiști a fost coordonată pe tot parcursul anului școlar  2016-

2017 de inspectorii pentru dezvoltarea resurselor umane și a constat în: 

- formarea metodiștilor selectați în acest an școlar în corpul de metodiști; 

- repartizarea inspecțiilor de specialitate pentru obținerea gradelor didactice; 

- monitorizarea efectuării inspecțiilor; 

- cooptarea metodiștilor în echipele de inspecții generale, repartizarea sarcinilor și 

monitorizarea activității de evaluare; 

- consiliere și îndrumare în activitatea metodiștilor; 

- evaluarea activității metodiștilor. 
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Cap. I. Dimensiunea calitativă a învăţământului nemţean 

 
1. Inspecţia şcolară, între proiect şi realizare   

Managementul calităţii inspecţiei şcolare presupune crearea unor sisteme şi proceduri prin 

care se asigură calitatea inspecţiei. Aceste proceduri se referă la: planificarea/proiectarea 

activităţii de inspecţie şcolară; desfăşurarea activităţilor de inspecţie planificate/proiectate; 

evaluarea activităţii instituţiilor de educaţie şi/sau a persoanelor inspectate în funcţie de tipurile 

de inspecţie şi obiectivele stabilite la nivelul ISJ Neamţ; valorificarea activităţii de inspecţie prin 

acţiuni de îmbunătăţire a calităţii (inclusiv corective şi preventive) atât la nivelul instituţiilor de 

educaţie/persoanelor inspectate, cât şi al activităţii inspectoratului şcolar (ca instituţie) şi al 

activităţii fiecărui inspector. 

 

2. Activitatea compartimentului pentru curriculum. Scopuri, obiective, 

instrumente,  noutate şi calitate în programul de reformă curriculară 

 

2.1. Obiective 

 Obiectivele urmărite prin inspecţia şcolară de toate tipurile, în anul şcolar 2016-2017, s-

au armonizat cu scopurile principale ale activităţii şcolii, aceste obiective fiind, pe de o parte, 

obiective generale, pe de altă parte, obiective specifice şi operaţionale.  

 În cele ce urmează, precizăm obiectivele generale:  

O1: Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor si 

cerinţele curriculumului naţional şi local. 

O2: Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de 

nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii. 

O3: Îndrumarea şi consilierea activităţilor şcolare şi extracurriculare. 

O4: Aplicarea politicilor educaţionale în şcolile din judeţ. 

O5: Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori 

specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon etc.). 

O6: Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a programelor 

şcolare şi planurilor-cadru la nivelul unităţilor de învăţământ. 

Dintre obiectivele specifice, menţionăm: 

O1: Organizarea şi funcţionarea reţelei de învăţământ. 

O2: Desfăşurarea inspecţiei şcolare la parametrii de eficienţă. 

O3: Aplicarea legislaţiei şcolare şi respectarea cadrului legal şi regulamentar. 

O4: Şcolarizarea elevilor. 

O5: Asigurarea resurselor umane şi de personal pentru buna funcţionare a unităţilor 

şcolare din judeţ. 

O6: Organizarea şi îndrumarea activităţilor de perfecţionare şi de formare continuă. 

O7: Asigurarea, utilizarea corespunzătoare şi dezvoltarea bazei didactico-materiale. 

 Prin obiectivele operaţionale au fost „definite”, de fapt, sarcinile pe care le-a îndeplinit 

inspectoratul şcolar, aşa cum rezultă ele din regulamentul de inspecţie şcolară: să sprijine 

unităţile şcolare în asigurarea resurselor materiale, umane şi informaţionale; să definească 

criteriile de evaluare a eficacităţii şi eficienţa activităţii din unităţile de învăţământ; să asigure 

condiţii de implementare a strategiilor educaţionale locale şi judeţene; să monitorizeze aplicarea 

corespunzătoare a curriculumului naţional, judeţean şi local; să realizeze controlul permanent al 

procesului instructiv-educativ-evaluativ din şcoli; să intervină în prevenirea unor disfuncţii şi în 

reglarea disfuncţiilor semnalate; să asigure condiţii legale, regulamentare şi unitare pentru 

controlul, măsurarea, aprecierea şi valorificarea obiectivelor proprii asumate de unităţile şcolare; 
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să realizeze un control eficient al activităţii de la nivelul şcolilor; să sprijine conducerile de şcoli 

în realizarea politicilor educaţionale proprii; să ofere cadrul pentru realizarea de analize multiple, 

de sinteze şi de interpretări a datelor din şcoli; să ofere date şi situaţii pentru organizarea de 

variate acţiuni metodice şi de formare continuă a cadrelor didactice; să controleze aplicarea 

prevederilor legale şi regulamentare, a normelor pedagogice în proiectarea, organizarea, 

desfăşurarea şi finalizarea concursurilor şcolare şi examenelor naţionale; să faciliteze 

informaţiile necesare pentru alcătuirea unor baze de date ale unităţilor şcolare. 

 Indicatorii prevăzuţi în Planul managerial al departamentului de curriculum în anul 

şcolar 2016-2017 au fost stabiliţi în corelare cu obiectivele propuse, cu  instrumentele folosite şi 

cu activităţile specifice de control/evaluare şi monitorizare. 

  Prin realizarea obiectivelor inspecţiei şcolare s-au evidenţiat uşoare creşteri la fiecare 

dintre indicatori; această situaţie a fost posibilă şi prin implicarea mai responsabilă a factorilor 

decizionali de la nivelul localităţilor: primării, consilii locale, asociaţii economice, locale şi 

judeţene, ONG-uri.  

 

2.2. Priorităţi 

      În anul şcolar 2016-2017, prin planul managerial, prin planurile operaţionale sectoriale şi 

prin documentele proiective ale activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ au fost stabilite 

o serie de priorităţi prin care se acoperă toate conţinuturile pe care le implică: planificarea, 

proiectarea, organizarea, desfăşurarea, evaluarea, autoevaluarea.  

 Aceste priorităţi vizează aspecte majore ale activităţii de proiectare, organizare, 

desfăşurare şi evaluare a demersului didactic a activităţii instructiv-educative, în general şi a 

demersului didactic, în special. Aceste priorităţi presupun: perfecţionarea pregătirii imediate 

pentru lecţie a profesorilor prin consultarea temeinică a literaturii de specialitate, a programelor 

şi manualelor; pregătirea adecvată a resurselor materiale şi informaţionale: hărţi, planşe, fişe de 

lucru, portofolii; modernizarea, diversificarea şi diferenţierea componentelor metodice ale 

lecţiei;încurajarea şcolilor de a scrie şi implementa proiecte europene; implicarea cadrelor 

didactice de specialitate în activităţile extracurriculare specifice; operarea corectă cu 

conţinuturile ştiinţifice ale lecţiei; asigurarea condiţiilor de calitate şi eficienţă ale demersului 

didactic (structurarea logică, corelaţiile intra-, inter- şi trans-disciplinare; nivelul ştiinţific al 

conţinutului); monitorizarea  modului de constituire a catedrelor/comisiilor la nivelul şcolii sau 

la nivelul comunei; consilierea responsabililor catedrelor/comisiilor pentru funcţionarea eficientă 

a acestora; organizarea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice privind  metodica 

predării disciplinelor; extinderea utilizării  mijloacelor de învăţământ moderne la 

ore;monitorizarea aplicării programelor şcolare în vigoare; consilierea profesorilor pentru 

realizarea de planificări calendaristice şi semestriale  funcţionale şi personalizate; acordarea de 

sprijin şi consiliere suplinitorilor debutanţi; eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a 

profesorilor; consultarea temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor; 

pregătirea materialului didactic: volume, planşe, fişe de lucru, portofolii etc.; încurajarea 

mobilităţilor transnaţionale ale elevilor şi profesorilor; valorificarea experienţelor pozitive ale 

profesorilor în proiecte de mobilitate; stimularea participării acestora la programele de formare 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; diversificarea paletei de discipline 

opţionale; introducerea studiului unor aplicaţii interdisciplinare atractive. 

 Managementul calităţii inspecţiei la nivelul ISJ Neamţ pune accent pe autoevaluare, ca 

element reglator al propriei activităţi, şi consideră evaluarea externă ca un element de adecvare a 

autoevaluării în raport cu situaţia reală. 

 Managementul calităţii inspecţiei la nivelul ISJ Neamţ se bazează pe dovezi materiale 

care aparţin următoarelor tipuri de date/documente/informaţii: 

 reglementări legale; 

 politici naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret; 

 planuri şi proceduri specifice; 

 rapoarte de inspecţie (toate tipurile); 
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 date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate; 

 rezultatele sondajelor de opinie; 

 articole şi reportaje din mass-media; 

 reclamaţii, sesizări, propuneri adresate ISJ Neamţ;   

 rezoluţiile privind rezolvarea acestora;  

 proiecte, parteneriate; 

 afilieri naţionale şi internaţionale. 

 

2.3. Scopul inspecţiei şcolare 

 Sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice în realizarea obiectivelor 

reformei învăţământului preuniversitar din judeţ în aplicarea curriculumului şi în 

realizarea unui management educaţional eficient. 

 Sprijinirea conducerilor unităţilor şcolare si a celorlalte categorii de angajaţi şi a 

partenerilor educaţionali, pentru creşterea eficienţei didactice şi îmbunătăţirea 

evaluării calităţii actului didactic. 

 

2.4.Obiectivele specifice vizează următoarele acţiuni majore din timpul 
monitorizărilor şi evaluărilor: 

 implementarea corectă a curriculumului naţional (TC, CD şi CDS); 

 parcurgerea eficientă a acestuia la nivelul unităţii de învăţământ;  

 evaluarea calităţii ofertei educaţionale; 

 evaluarea stadiului realizării standardelor de pregătire a elevilor de către cadrele 

didactice; 

 creşterea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare;  

 creşterea calităţii  serviciilor educaţionale; 

 încadrarea în curriculumul naţional şi local; 

 calitatea activităţilor extracurriculare; 

 evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice; 

 stabilirea măsurilor de eliminare a disfuncţiilor; 

 consilierea cadrelor didactice pentru atingerea standardelor de performanţă de către 

elevi; 

 sprijinirea cadrelor didactice şi a unităţilor şcolare; 

 evaluarea modului în care sunt elaborate planurile de dezvoltare instituţională; 

 acordarea planurilor de dezvoltare instituţională la nevoile de dezvoltare a 

personalităţii elevilor; 

 diagnoza calităţii managementului şcolar;  

 evaluarea eficienţei  cu care sunt folosite resursele; 

 respectarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor si metodologiilor; 

 realizarea de parteneriate cu părinţii, comunitatea educativă şi autorităţile locale; 

 identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 

 monitorizarea performanţelor şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ şi la nivelul 

judeţului. 

 

2.5.Instrumentele utilizate în inspecţia şcolară 

 Documentele şcolare ce s-au  verificat şi evaluat sunt:  

- proiectul de dezvoltare instituţională;  

- planul managerial; 

- planul de activităţi curriculare şi extracurriculare; 

- rapoartele de la şedinţele consiliului profesoral şi consiliului de 

administraţie; 

- dosarele catedrelor sau comisiilor metodice; 

- schemele orare; 
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- încadrarea cu personal didactic; 

- documentele activităţii cu părinţii; 

- fişele posturilor; 

- bugetul şcolii; 

- planul financiar; 

- planificările calendaristice; 

- proiectele unităţilor de învăţare; 

- portofoliile cadrelor didactice; 

- caietele elevilor; 

- pachetele de teste elaborate de şcoală; 

- dovezile progresului făcut de elevi. 

 Alte documente şcolare/acţiuni  care sunt utilizate în cadrul inspecţiei şcolare de 

toate tipurile: 

- situaţiile statistice cu rezultatele de la examene, teste şi concursuri şcolare; 

- situaţia evoluţiei şcolare şi profesionale a elevilor după absolvire; 

- interviurile cu elevii; 

- interviurile cu cadrele didactice; 

- chestionarele administrate părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, 

managerilor, membrilor consiliilor de administraţie; 

- fişele de observare a lecţiilor; 

- asistenţele la orele de curs. 

În anul şcolar 2016-2017, activitatea de inspecţie şcolară a avut la bază următoarele 

documente: 

o Graficul unic de control. 

o Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. 

o Planul managerial al Compartimentului pentru curriculum. 

o Documente ce reglementează  activitatea de inspecţie şcolară.  

Principalele criterii în alcătuirea graficului de inspecţie şcolară al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Neamţ au fost:  

 monitorizarea rezultatelor slabe la bacalaureat pentru şcolile cu procente de 

promovare mai mic de 40%; 

 acordarea de consiliere metodică şi pedagogică cadrelor didactice debutante şi celor 

cu rezultate slabe în activitatea didactică; 

 intervalul dintre două inspecţii frontale consecutive;inspecţii speciale (în vederea 

susţinerii gradelor didactice), inspecţii de specialitate (grup-ţintă: profesorii debutanţi 

sau în curs de calificare); 

 nevoile de consiliere ale unităţii şcolare pe componente precise: management 

(instituţional sau pe discipline), relaţia cu comunitatea, legislaţie, nevoi stabilite prin 

analize anterioare; 

 desfăşurarea cercurilor pedagogice; criteriul regional (distribuirea inspecţiilor pe 

zone: rural/urban).  

 

2.6. Repartizarea săptămânilor pe tipuri de inspecţie în anul şcolar 2016-2017 

 

Număr 

săptămâni 

Inspecţii 

tematice 

Inspecţii de 

specialitate 

Inspecţii de evaluare 

instituţională 

36 14 12 10 
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 În anul şcolar 2016-2017 ponderea săptămânilor de inspecţii a fost asigurată, astfel,  

inspecţiile de specialitate fiind 12, cele tematice 14 săptămâni, iar inspecţiile generale de 

evaluare instituţională desfăşurându-se pe parcursul a 10 săptămâni. 

 Apreciem că această repartizare a săptămânilor pe tipuri de inspecţie corespunde, prin 

echilibru nevoilor de consiliere, control şi evaluare de la nivelul unităţilor şcolare.  

 

2.7. Rapoarte de inspecție/cerc pedagogic 

 
Total rapoarte de inspecție Inspecţie tematică Inspecţie în specialitate 

628 253 375 

Total cercuri Cerc directori Cerc pedagogic profesori 

212 14 198 

 

 
  

Din totalul de 628 de rapoarte de inspecţie, distribuţia pe cele 2 semestre se configurează 

astfel: 

Semestrul I – 148 de rapoarte de inspecţie în specialitate şi 180 de inspecţii tematice. 

Semestrul al II-lea – 224 de rapoarte de inspecţie în specialitate şi 76 de inspecţii 

tematice.  
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„Decalajul” se explică prin aceea că, în primul semestru s-au efectuat mai puţine inspecţii 

în specialitate (de perfecţionare), iar în semestrul al II-lea numărul acestora a crescut 

semnificativ. Invers proporţională se prezintă situaţia inspecţiilor tematice (în primul semestru 

acestea au fost numeroase, iar în semestrul al II-lea au fost mai puţine.  

În anul şcolar 2016-2017, la nivelul judeţului Neamţ, au fost funcţionale 212 cercuri, 

repartizate, în funcţie de tip, astfel:  
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3. Inspecţia şcolară generală  

 

3.1. Inspecţia şcolară, dimensiunea sintetică 

 

Nr. 

crt. 

Tipul inspecţiei Număr de 

inspecţii 

Număr de profesori inspectaţi 

1. Inspecţie generală 196 329 

2. Inspecţie tematică 262 - 

3. Inspecţie în specialitate (inclusiv 

inspecţiile pentru obţinerea 

gradelor didactice) 

358 692 (inspectaţi prin inspecţie de 

specialitate şi prin inspecţie de 

obţinere a gradelor didactice)  

 

3.2. Selecţia unităţilor  

 Selecţia unităţilor şcolare inspectate s-a făcut pe baza unor criterii ce ţin de relevanţa 

propriei strategii organizaţionale a ISJ Neamţ.  

 S-a urmărit evaluarea unor culturi organizaţionale structurate şi dezvoltate diferit (nivel 

de studiu, organizare, mediu, aşezare geografică). 

 Conform documentelor privind inspecţia şcolară generală, scopurile acesteia vizează: 

o evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

o îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluare;  

o consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 În conformitate cu Regulamentul de inspecţie generală şi a metodologiei de aplicare a 

acestuia, principalele aspecte verificate în cadrul inspecţiei de tip general sunt:   

o Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa 

atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), 

respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor. 

o Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului 

la decizia şcolii/în dezvoltare locală, calitatea activităţilor extracurriculare realizate 

de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar. 

o Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional). 

o Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare). 

o Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a 

elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă 

individualizată), respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de 

şanse. 

o Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală. 

o Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ. 

 

3.4. Echipa de inspectori şi metodişti 
 Echipa de inspectori şi, uneori, reprezentanţi ai corpului de metodişti ai Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Neamţ au realizat următoarele demersuri în exercitarea actului de inspecţie: 

o consultarea şi verificarea documentelor manageriale şi a altor documente şcolare; 

o verificarea documentelor de proiectare a activităţii didactice, a caietelor elevilor, a 

dosarelor comisiilor metodice etc.; 

o evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute de elevi la examene, teste, concursuri şi 

olimpiade; 

o evaluarea testelor şi chestionarelor aplicate la ore, la întâlnirile cu elevii, cu părinţii, 

cu membrii consiliului de administraţie; 

o realizarea de discuţii cu conducerea şcolii, cu consiliul de administraţie, cu cadrele 

didactice de specialitate, cu responsabilii comisiilor metodice, cu elevii, cu părinţii, 

cu reprezentanţii comunităţii locale; 
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o colectare de date privind performanţa şcolară în ultimii doi ani; 

o realizarea unui număr de ore de asistenţe la lecţii, la cadre didactice; 

o  realizarea unui număr de ore de consiliere a cadrelor didactice;  

o realizarea unui număr de ore pentru colectarea de date privind aspectele controlate. 

 

3.5. Unităţi şcolare evaluate prin inspecţie generală 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară inspectată - PJ 

1.  Şcoala Gimnazială Constantin Panţâru Grinţieş 

2.  Şcoala Gimnazială Pr. Nicolae Buleu Mărgineni 

3.  Şcoala Gimnazială Rediu 

4.  Şcoala Gimnazială Cândeşti 

5.  Şcoala Gimnazială Văleni 

6.  Liceul Tehnologic Petricani 

7.  Liceul Tehnologic Nisiporeşti 

8.  Liceul Tehnologic Oglinzi 

9.  CSEI Ştefan cel Mare 

10.  Liceul Mihail Sadoveanu Borca 

11.  Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ 

12.  Palatul Copiilor Piatra-Neamţ 

 

3.6. Dimensiunea inspecţiei şcolare generale 

Demersul evaluativ a dovedit transparenţă şi obiectivitate, calificativele finale 

cuantificând situaţia reală, existentă la nivelul şcolilor evaluate.  

A. Puncte tari: 

o proiectarea activităţii în concordanţă cu curriculumul naţional şi reglementările MEN 

şi ISJ Neamţ în vigoare; 

o gestionarea timpului şcolar pe etape şi în ansamblu; 

o rigoare ştiinţifică în predarea conţinuturilor; 

o asigurarea suportului metodic în desfăşurarea lecţiilor; 

o încadrarea cu personal didactic calificat; 

o prezenţa la cursuri a cadrelor didactice şi a elevilor; 

o proiectarea activităţii colectivelor de catedra şi comisiilor metodice; 

o eficienţa muncii cu părinţii; 

o relaţia bună cu comunitatea; 

o alternativele educaţionale la nivel preşcolar şi şcolar; 

o cadrele didactice folosesc în mod eficient resursele pe care le au la dispoziţie; 

o organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create sunt foarte 

bune;  

o cadrele didactice concep, în general, strategii didactice centrate pe elev, având în 

vedere instruirea diferenţiată. 

B. Puncte slabe: 

o proiectarea activităţii pe unităţi de învăţare; 

o diversificarea CDŞ în concordanţă cu nevoile unităţilor şcolare; 

o elaborarea ofertei educaţionale a şcolii; 

o starea bazei materiale; 

o asigurarea condiţiilor igienico–sanitare şi obţinerea autorizaţiei sanitare. 

C. Dintre recomandările frecvent utilizate enumerăm: 
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o temele pentru acasă să-i ajute pe elevi în pregătirea pentru viaţă, apelându-se, în acest 

sens, la diferite metode de evaluare şi autoevaluare; 

o managementul timpului să fie mai bine gestionat într-o oră de curs, astfel încât să se 

realizeze atât discutarea temei pentru acasă, cât şi feedback-ul cu privire la calitatea 

cunoştinţelor asimilate; 

o cadrele didactice să acorde o mai mare atenţie formării curente, participând la 

activităţile metodice şi la cursurile de formare iniţiate de ISJ Neamţ, CCD Neamţ sau 

alte instituţii abilitate. 

 

4. Inspecţia tematică 

 

4.1. Scopul inspecţiei tematice 

 Scopul inspecţiei tematice îl constituie colectarea şi analizarea informaţiilor în vederea 

valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme ale sistemului de educaţie. 

  În cadrul acestui tip de inspecţie se realizează inclusiv activităţi de consiliere, în raport cu 

obiectivele concrete vizate. 

 Inspecţia tematică include: 

o consilierea 

o monitorizarea 

o evaluarea pe domenii şi aspecte diferite: 

 respectarea legislaţiei şcolare; 

 completarea documentelor şcolare; 

 completarea actelor de studii;  

 calitatea managementului instituţiilor de educaţie; 

 activitatea de pregătire metodico-ştiinţifică; 

 evaluarea tuturor activităţilor de formare; 

 activitatea profesorului-diriginte; 

 activitatea de orientare şcolară şi profesională; 

 activităţile de educaţie, complementare procesului de învăţământ; 

 activitatea diferitelor comisii constituite la nivelul şcolii; 

 activitatea profesorului documentarist din CDI; 

 realizarea planului de şcolarizare; 

 pregătirea începutului de an şcolar; 

 validarea situaţiei şcolare; 

 selecţia resursei umane. 

 

4.2.Conţinutul inspecţiei tematice 

Inspecţiile tematice au vizat următoarele elemente de conţinut: 

o monitorizarea siguranţei  elevilor în şcoli;  

o proiectarea şi organizarea activităţii manageriale;  

o activităţile extracurriculare; 

o notarea ritmică şi încheierea situaţiei şcolare;  

o aspecte ale managementului şcolar curent; 

o utilizarea resurselor; 

o siguranţa elevilor în şcoli; 

o pregătirea unităţilor şcolare pentru reluarea cursurilor; 

o participarea elevilor la concursuri şi competiţii. 

 

5.Inspecţia de specialitate 
 Inspecţia de specialitate vizează, în mod direct, calitatea activităţilor didactice în raport 

cu beneficiarii primari ai educaţiei, respectiv antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii. 
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5.1.Obiectivele inspecţiei de specialitate 

 Obiectul principal al inspecţiei de specialitate îl reprezintă activitatea profesională a 

diferitelor categorii de cadre didactice. 

 Principalele obiective urmărite în cadrul inspecţiei de specialitate au vizat următoarele 

aspecte specifice: 

o evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora, planificările 

calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare; 

o consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de 

planificare şi proiectare didactică; 

o evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

o consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea şi utilizarea unor 

strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

o evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de învăţare 

diferenţiată; 

o consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de 

învăţare diferenţiată; 

o evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare 

în cadrul activităţilor de predare-învăţare; 

o consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de 

evaluare în cadrul activităţilor de predare-învăţare; 

o consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri 

opţionale; 

o consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilităţile de dezvoltare profesională 

şi evoluţie în carieră. 

 Inspecţiile de specialitate au fost realizate conform graficului ISJ, în toate unităţile 

şcolare din sistem.  

 

5.2.Conţinutul inspecţiei de specialitate 

Principalele aspecte vizate prin inspecţiile de specialitate, au fost:  

o notarea; 

o evaluarea; 

o autoevaluarea; 

o pregătirea elevilor; 

o întocmirea documentelor profesorului;  

o întocmirea documentelor responsabilului de catedră/comisie metodică; 

o analiza modului de elaborare a testelor iniţiale pe discipline; 

o examenul de bacalaureat 2016. 

 

5.3.Dimensiunea inspecţiei de specialitate 

Puncte tari 
 În urma realizării inspecţiei şcolare de toate tipurile, dar mai ales din inspecţiile şcolare 

de specialitate s-au configurat următoarele punte tari: 

o utilizarea  metodelor didactice moderne în predarea-învăţarea disciplinelor de 

specialitate prin: 

 învăţarea centrată pe elev; 

 problematizarea; 

 algoritmizarea; 

 metoda învăţării prin descoperire; 

 metoda proiectului. 

o responsabilizarea profesorilor pentru: 

 organizarea colectivului de elevi ; 
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 crearea cadrului psiho-ergonomic. 

o exploatarea de către profesori a varietăţii tipurilor de învăţare; 

o  diversitatea formelor de activitate: 

  frontală; 

  pe grupe;  

 pe perechi; 

 individuală. 

o integrarea şi valorificarea mijloacelor de învăţământ în lecţie; 

o realizarea unor interacţiuni de comunicare; 

o motivarea permanentă a elevilor; 

o activizarea elevilor; 

o dozarea sarcinilor de lucru;  

o asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunoştinţelor; 

o participarea elevilor la diverse activităţi extracurriculare, la proiecte; 

o formarea competenţelor de învăţare la elevi; 

o orientarea procesului educaţional către dezvoltarea competenţelor specifice; 

o exersarea actului comunicării; 

o deprinderea unor tehnici de învăţare eficientă; 

o acumularea unor elemente de cultură generală şi de specialitate; 

o disponibilitatea cadrelor didactice pentru activităţile de formare continuă; 

o diseminarea eficientă a informaţiilor primite la activităţile de formare naţională;  

o valorificarea relaţiilor interpersonale existente;  

o  crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ. 

 

         Punctele slabe identificate cu ocazia inspecţie şcolare de toate tipurile vizează: 

o proiectarea superficială a lecţiilor şi a unităţilor de învăţare;  

o pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante; 

o slaba preocupare privind: 

 selecţia;  

 pregătirea;  

 motivarea elevilor pentru performanţa şcolară. 

o dezinteresul pentru utilizarea de material didactic; 

o existenţa unor disfuncţii în activităţile extracurriculare; 

o perpetuarea unor deficienţe în comunicarea didactică profesor-elev; 

o menţinerea caracterului expozitiv al lecţiilor; 

o slaba încurajare a elevilor pentru autoevaluare. 

 

6. Concluzii 

Prin toate tipurile de inspecţie şcolară s-au evidenţiat următoarele constatări cu caracter 

concluziv: 

o îmbunătăţirea calităţii activităţii în cele trei componente ale procesului de învăţământ 

(proiectivă, acţională şi evaluativă); 

o o bună corelare a datelor din fişa de prezentare a şcolii cu autoevaluarea 

instituţională efectuată de director şi cu evaluarea aspectelor specifice fiecărui tip de 

inspecţie de către echipele de inspectori. 

Inspecţia şcolară şi-a dovedit, în acest fel, valenţele ameliorative şi reglatorii.  
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7. Inspecţia în specialitate 

 

7.1. Învăţământul preşcolar 
 

7.1.1 Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

Priorităţile  naţionale  referitoare la educația timpurie converg spre strategii bine definite 

ce au în atenție copilul, dreptul său la educație și la dezvoltare deplină. Educaţia timpurie, privită 

din perspectiva unui sistem de învăţământ coerent, constituie o necesitate care decurge din 

priorităţile educaţiei la nivel naţional şi mondial. 

Privită din perspectiva globală, Educaţia timpurie din România și-a îndreptat atenția, în 

ultimii ani, spre educația de calitate, componentă a noilor educații definite în programele 

UNESCO ca „răspunsuri ale sistemelor educaționale la imperativele lumii contemporane”. 

  ● Promovarea  educaţiei de calitate 

 aplicarea corectă a curriculum-ului în anul școlar 2016-2017 și asigurarea calității 

procesului educațional; 

 parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea atingerii standardelor naţionale; 

 crearea de conteste relevante de învăţare,  care să răspundă nevoilor şi aşteptărilor 

copiilor; 

 înserarea noilor educaţii în vederea unei abordări corecte a diversităţii naturale, sociale şi 

culturale; 

 aplicarea de activităţi opţionale care vin în sprijinul dezvoltării copiilor pe zona de interes 

manifestată de aceştia; 

 crearea unui mediu de învăţare pozitiv, stimulativ, în deplină siguranţă şi securitate; 

 aplicarea de strategii care fac apel la educaţia outdoor; 

 diversificarea strategiilor de evaluare şi de stabilire a progresului individual; 

 monitorizarea activităţilor desfăşurate în grădiniţe şi consilierea cadrelor didactice, în 

scopul îmbunătăţirii calităţii educației la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ.  

● Asigurarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului la educaţie 

 implementarea de programe şi proiecte guvernamentale cu rol în sprijinirea grupurilor 

dezavantajate şi facilitarea accesului la educaţie; 

 utilizarea de strategii cu impact în atragerea copiilor spre mediul educaţional şi reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

 deschiderea atelierelor de vară tip,,Şotron”, create pentru grupuri identificate ca făcând 

parte din categoria copiilor care nu au frecventat grădiniţa; 

 utilizarea de strategii cu impact în atragerea copiilor spre mediul educaţional şi reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

● Dezvoltarea programelor de perfecţionare a cadrelor didactice 

 creşterea nivelului de competenţă a personalului didactic din unităţile de învăţământ din 

judeţ prin participarea la programele şi activităţile de formare continuă/perfecţionare; 

 dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare 

pentru aplicarea de proiecte naționale în scopul atragerii copiilor spre grădiniță/şcoală;  

 continuarea activităţilor din  Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED), 

la nivelul judeţului Neamţ şi promovarea acestora în comunitate. 

● Consolidarea colaborării cu părinţii şi comunitatea locală 

 stabilirea de  relaţii eficiente cu familiile, cu  instituţiile publice, cu alţi parteneri sociali 

care au ca zonă de activitate copilul şi drepturile sale; 

 cunoaşterea de către copii, a mediului natural, social, cultural prin realizarea de activităţi 

cu deschiderea spre comunitate; 

 organizarea de evenimente/momente cu participarea părinţilor, a reprezentanţilor 

comunităţii; 
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 realizarea de echipe mixte, la nivel local, cu implicarea autorităților locale pentru punerea 

în practică a proiectelor derulate în grădiniţe şi şcoli; 

 gestionarea corectă a relațiilor de comunicare cu părinții și diminuarea numărului de 

situații conflictuale. 

 

7.1.2.   Analiza activităţii de predare - învăţare - evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

 integrarea copiilor de vârstă preşcolară în grădiniţe şi asigurarea frecventării acestora din 

perspectiva accesului la educaţie şi a egalităţii de şanse; 

 asigurarea calităţii în educaţie prin oferirea programelor educaţionale care corespund 

nevoilor de dezvoltare a copilului şi care respectă standardele de calitate; 

 îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învăţare-evaluare  şi dezvoltarea 

curriculară din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere; 

 proiectarea didactică şi funcţionalitatea acesteia în situaţii de învăţare (planificare, 

proiectare didactică), individualizarea învățării; 

 monitorizarea organizării şi desfăşurării demersului didactic (strategii de predare, 

valorificarea resurselor, desfăşurarea activităţilor, managementul clasei); 

 evaluarea continuă a copiilor şi aplicarea instrumentelor de evaluare standardizate, în 

scopul stabilirii corecte a progresului şcolar; 

  implicarea grădiniţelor în proiecte,  programe, concursuri și în activități de tip non-

formal; 

 asigurarea resurselor materiale, tehnologice şi informaţionale din perspectiva activizării 

procesului didactic; 

 asigurarea accesului cadrelor didactice la diferite forme de perfecţionare și la completarea 

studiilor în domeniul disciplinei; 

 perfecţionarea cadrelor didactice care fac parte din echipele de implementare a 

proiectelor la nivel naţional şi judeţean; 

 implementarea programelor şi proiectelor educaţionale şi stimularea parteneriatelor  în 

vederea diversificării abordărilor în  procesul educaţional; 

 consilierea cadrelor didactice în ceea ce privește activitățile de predare-învățare-evaluare 

în cadrul inspecțiilor organizate. 

 

b) Proiectarea 

Planificările activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în general, au fost realizate în 

concordanţă cu programa pentru educaţie timpurie, au respectat nivelul de vârstă şi alocarea pe 

domenii de dezvoltare. Cadrele didactice au realizat planificări macro-secvenţiale care au oferit o  

viziunea globală pentru întregul parcurs şcolar din anul în curs, abordarea curriculară urmărind 

dezvoltarea competenţelor-cheie  necesare unei bune integrări şcolare. 

Activităţile proiectate şi desfăşurate, au inclus teme accesibile, au fost pregătite 

conceptual şi metodic,  au constituit aplicaţii a ceea ce deţin copiii din punct de vedere cognitiv, 

comportamental şi atitudinal.  

Cadrele didactice abordează, în cea mai mare parte, activităţi prin care sunt promovate 

acţiunile colective,  dezvoltând prin intermediul acestora,  responsabilitatea, spiritul de echipă,   

autonomia copiilor. 

În situațiile de  neomogenitate a grupelor din mediul rural, am constatat că există interes 

pentru proiectarea conținuturilor din perspectiva particularităților de vârstă, a specificului zonal 

și a puterii de înțelegere a copiilor.  

Având în vedere nevoia de cunoaștere și interesul educațional al copilului de a se 

dezvolta  în multiple planuri, cadrele didactice au  proiectat  scenarii integrate și în sistem 

tradițional în care au fost compatibilizate domeniile de dezvoltare cu elemente ludice și 

tranzitorii. 
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c) Predarea-învăţarea 

Scenariile didactice au respectat tipologia programului zilnic din grădiniță,  au  respectat 

nevoia de cunoaștere și motivare,  învățarea prin joc și mișcare. 

           Copiii au manifestat interes pentru demersurile educaționale,  au fost atrași de categoria           

materialelor oferite și  de sfera activităților,  parcurgînd etapele de lucru și exersându-și           

creativitatea. Ceea ce s-a proiectat, a fost parcurs și acest lucru  transmite informații despre           

implicarea copiilor, despre interesul acestora și despre o bună selectare a conținuturilor.  

Copii  au demonstrat  că au capacitate de relaţionare şi comunicare cu adultul, înţeleg 

ceea ce se solicită de la ei,  utilizează formule de salut, simboluri, pasaje recitative, mesaje, 

reguli. Pentru susţinerea activităţilor, cadrele didactice au creat instrumente proprii, au selectat 

cele mai potrivite materiale, au exersat cu copiii reguli specifice tematicii proiectate. Pe 

parcursul activităților, copiii au relaționat corect demonstrând că au înțeles mesajele și sarcinile 

didactice transmise,  operând corect cu informația vizuală pe care o analizează, interpretează și 

motivează., utilizează destul de bine instrumentele de lucru și materialele puse la dispoziție. 

           Derularea activităților au  relevat o bună pregătire a copiilor în ceea ce priveşte adaptarea           

școlară, dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi responsabilităţilor personale. Activitățile           

derulate au fost participative şi au promovat un nivel al înţelegerii cognitive care să le permită           

copiilor dezvoltarea sub toate aspectele: fizic, mental, relaţional şi de comunicare. 

 

d) Evaluarea 

Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi solicită forme de monitorizare şi 

evaluare variate, multiple, adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Prin forme specifice la nivel preşcolar, au fost utilizate  diferite  metode care să 

contribuie la o evaluare corectă a stadiului de dezvoltare a preşcolarilor: jocul liber, jocul dirijat, 

observaţia sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor activităţii, analiza progresului 

de integrare socială. În acelaşi timp, au fost folosite, cu bune rezultate, şi discuţiile individuale cu 

copiii, uneori autoevaluarea, aprecierile verbale, încurajările, acordarea de stimulente.  

Au fost utilizate evaluarea iniţială, pentru stabilirea stadiului de dezvoltare, evaluarea 

continuă şi de parcurs, evaluarea de proiect-evaluare stadială la finalul unui proiect tematic şi 

evaluarea la finalul unui semestru. 

Progresul copiilor a fost, în cele mai multe situaţii, monitorizat continuu, rezultatul fiind 

concretizat în măsuri ameliorative, dacă a fost necesar. În acest sens, au fost utilizate fişele 

standard, Setul de instrumente pentru stimularea , monitorizarea şi aprecierea pregătirii pentru  

şcoală a copilului preşcolar, fişe care au fost ataşate portofoliului personal al cadrelor didactice. 

Progresul individual este evidenţiat şi  prin materiale rezultate din activitatea copiilor, 

produse ce sunt ataşate la portofoliile acestora.  

 

e) Concluzii 

La nivelul disciplinei se constată:  

 existenţa unui număr  mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II şi I. 

 utilizarea documentele de specialitate în vigoare şi selectarea unităţile de învăţare în 

funcţie de specificul  grupelor şi în raport  de specificitatea locului; 

 abordarea  temelor  anuale de studiu prin intermediul proiectelor tematice de maxim 

interes pentru copii; 

 stabilirea obiectivelor lecţiilor,  în acord cu tema şi nevoia de cunoaştere a copilului; 

  utilizarea de  strategii diverse care să asigure transferul de cunoştinţe, să facă apel la  

învăţarea activă şi interdisciplinară,  în sistem integrat; 

 organizarea şi desfăşurarea  activităţilor într-un climat afectiv ce favorizează dialogul,  

încurajează manifestările independente,  valorifică potenţialul şi disponibilitatea copiilor; 

 utilizarea unei game variate de materiale didactice cu impact direct în procesul de 

învăţare; 
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 exersarea eficientă a competenţelor de comunicare cu preşcolarii; 

 abordarea metodelor şi procedeelor de evaluare în concordanţă cu specificul vârstei şi 

particularităţile individuale; 

 colaborarea cu părinţii, în sensul asigurării continuităţilor educative, din perspectiva 

pregătirii conştiente a copiilor pentru activitatea de tip şcolar; 

 realizarea, în cadrul comisiilor de perfecționare, a instrumentelor  proprii de planificare-

proiectare care să vină în sprijinul întregului colectiv și, în mod deosebit, cu adresabilitate 

directă pentru segmentul de cadre didactice debutante; 

 înregistrarea unei  frecvenţe bune a copiilor la grupe; 

 preocuparea pentru amenajarea unor spaţii educaţionale corespunzătoare nevoii de 

dezvoltare a copiilor, dotarea cu materiale didactice necesare diferitelor momente din 

programul zilei; 

 promovarea  şi dezvoltarea de proiecte educative, parteneriate, schimburi de experienţă în 

care sunt antrenaţi: cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală; 

 existenţa unui număr mare de cadre didactice şi preşcolari, participanţi  la concursurile 

organizate la nivel local, judeţean naţional. 

 

Aspecte de îmbunătăţit: 

 stabilirea, în cadrul proiectării didactice, a  obiectivelor clare, realiste, măsurabile,  în 

raport de posibilităţile copiilor;  

 menţionarea  elementelor de tratare diferenţiată dar şi posibilele modalităţi de stimulare a 

creativităţii; 

 respectarea didacticii disciplinelor şi a specificului învăţării la preşcolari; 

 abordarea unui număr mai mare de activităţi integrate, în parcursul unei săptămâni şi 

utilizarea unei game variate de metode participativ-active care să suscite interesul 

copiilor; 

 gestionarea momentelor de dezvoltare personală prin alocarea corectă şi echilibrată a 

centrelor de interes; 

 parcurgerea ritmică a materiei, stabilirea şi parcurgerea  obiectivelor cognitive, 

atitudinale şi comportamentale  care corespund standardelor de pregătire pentru etapa 

şcolară; 

 utilizarea fişelor standard elaborate de M.E.N. şi investigarea stadiului dezvoltării 

copiilor pe baza criteriilor elaborate pe domenii de dezvoltare; 

 stabilirea de  continuităţi educaţionale în cadrul familiei, ca urmare a bunei colaborări 

între partenerii educaţionali activi, în interesul copiilor; 

 diseminarea exemplelor de bune practici profesionale, prin activităţi demonstrative la 

nivelul  comisiilor metodice şi  a cercurilor pedagogice; 

 participarea la perfecţionare, prin cursuri de formare continuă organizate de entităţi 

furnizoare.  

 

 

7.2. Învăţământul primar 

 
7.2.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

 ● Asigurarea accesului la educaţie 

▪ asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului 

obligatoriu;  

▪ menţinerea în sistemul educaţional a copiilor care provin din segmentele sociale 

defavorizate. 

 ● Calitate în educaţie 

▪  aplicarea programelor şcolare în vigoare; 
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▪  utilizarea manualelor şcolare ca instrumente de lucru; 

▪  încurajarea inovaţiei didactice; 

▪  utilizarea coerentă/eficientă a resurselor educaţionale suport; 

▪  dozarea temei pentru acasă; 

▪  asigurarea disciplinei în şcoli. 

● Îmbunătăţirea colaborării cu părinţii/comunitatea locală 

        ▪ implicarea familiei/comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare, 

extraşcolare și extracurriculare; 

        ▪ consilierea părinţilor privind educaţia copiilor în mediul familial. 

 

7.2.2. Analiza activităţii de predare - învăţare - evaluare în anul şcolar 2016-2017 

 

a) Obiectivele specifice 

 ● cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi 

a metodologiilor specifice; 

 ● cunoaşterea conţinuturilor planurilor-cadru de învăţământ, a programelor şcolare, a 

metodelor şi instrumentelor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea 

documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); 

 ● adaptarea conţinuturilor învăţării la particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor;  

 ● implicarea în activitatea de proiectare  şi dezvoltare instituţională; 

 ● asigurarea accesului egal şi universal la servicii educaţionale  de calitate;  

 ● creşterea şanselor de reuşită pentru toţi elevii; 

 ● organizarea şi coordonarea activităţilor de îndrumare şi evaluare a învăţătorilor; 

 ● încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice. 

 

b) Proiectarea 

Documentele de planificare și proiectare didactică ale majorității învățătorilor dovedesc o 

bună cunoaştere a programelor şcolare pentru clasele învăţământului primar, dar şi capacitatea de 

adaptare a conţinuturilor învăţării la specificul claselor de elevi şi la resursele materiale existente 

în şcoli. Ele conțin activităţi de învăţare centrate pe nevoile şi dorinţele elevilor, secvenţe de 

evaluare şi instrumente variate, eşalonate în timp şi derivate din competenţele specifice ale 

disciplinelor. La baza întocmirii unităților tematice/de învățare a stat criteriul definitoriu și 

organizațional vizat de programele școlare, privind formarea și dezvoltarea competențelor ca 

ansambluri integrate de cunoștințe, capacități și abilități de aplicare, operare și transfer al 

achizițiilor dobândite.         

Proiectarea activităţilor s-a realizat în concordanţă cu prevederile curricumului naţional 

pentru învățământul primar, s-au folosit resurse bibliografice oficiale, pedagogice, științifice, 

metodico-didactice.  Au fost respectate, în mare măsură, criteriile psihopedagogice, logica 

didactică şi ştiinţifică a fiecărei discipline de învăţământ. 

Apreciez preocuparea majorității cadrelor didactice pentru o proiectare clară, accesibilă, 

care să respecte particularitățile de vârstă ale elevilor și dezvoltarea lor cognitivă, precum și 

complexitatea portofoliului personal şi forma de prezentare a acestuia. În ceea ce privește 

curriculumul la decizia școlii, din păcate, în acest an școlar, puține clase primare  au optat pentru 

o disciplină opțională. 

 

c) Predarea-învăţarea 

Strategiile didactice utilizate au pus în evidenţă capacitatea cadrelor didactice asistate de 

a alege și combina metode, procedee şi mijloace de instruire, de a selecta şi structura conţinutul 

ştiinţific în funcţie de obiectivele propuse, de formele de organizare a activităţilor educaţionale, 

integrate în viziune sistemică, în structuri operaţionale unitare şi coerente, care vizează 

construirea experienţelor de învăţare, formarea de abilităţi, capacităţi şi competenţe de 

raţionalizare a procesului instructiv-educativ. 
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Atmosfera de muncă este realizată prin îmbinarea armonioasă a activităţii frontale cu cea 

pe grupe şi individuală, asigurându-se un ritm alert de lucru impulsionat de introducerea 

jocurilor didactice, mai ales la clasele de început. 

Majoritatea propunătorilor au  dat dovadă de mult tact pedagogic, folosind cu abilitate 

metodele participativ-active care au rolul de a-i antrena pe elevi în activitatea  de predare-

învățare, făcându-i să muncească în bună dispoziţie.  Un număr mare de obiective dintre cele 

propuse sunt realizate având ca susţinere şi folosirea fişelor de muncă independentă, a gamei 

variate de material didactic care captează şi menţine atenţia elevilor, facilitând înţelegerea noilor 

cunoştinţe. 

Proiectând şi realizând activităţi de predare-învăţare, recapitulare, sistematizare și 

consolidare bazate pe strategii didactice interactive, cadrele  didactice au oferit elevilor multiple 

ocazii de a se implica în procesul propriei formări, de a-şi exprima în mod liber ideile, opiniile şi 

de a le confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competenţele de comunicare. S-a 

evidentiat promovarea metodelor interactive care au solicitat mecanismele gândirii, ale 

inteligentei, ale imaginaţiei şi creativitatii. Toate acestea au dus la formarea şi dezvoltarea unor 

competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare 

în practică a cunoştinţelor, la formarea şi dezvoltarea  capacităţii de cooperare, a spiritului de 

echipă, a competenţelor comunicaţionale, psihosociale și la dezvoltarea stimei de sine. 

 

d) Evaluarea 

La cele mai multe dintre clasele asistate, evaluarea activităţii elevilor a  ocupat un loc 

bine definit în fiecare lecţie. Cadrele didactice au avut, în general, o atitudine pozitivă faţă de 

activităţile creative ale elevilor, urmărind progresul individual şi colectiv. Riguroase, bine 

pregătite, acestea au selectat eficient metodele şi tehnicile de evaluare, ceea ce a permis 

verificarea elevilor, după fiecare secvenţă de învăţare. 

În cele mai multe situaţii, evaluarea formativă s-a  realizat prin folosirea unor tehnici şi 

instrumente diverse de evaluare care au furnizat informaţii despre modul în care elevii îşi pot 

îmbogăţi învăţarea şi îşi pot dezvolta competenţele specifice: observarea sistematică a 

comportamentului elevilor pe parcursul lecţiilor, verificarea orală curentă, evaluarea scrisă prin 

fişe şi probe scurte, individuale şi în echipă; răspunsurile elevilor au fost apreciate verbal şi 

corectate prin antrenarea întregii clase, solicitându-se argumentarea soluţiilor oferite; au fost 

utilizate şi modalităţi de formare a capacităţii autoevaluative a elevilor: autocontrol, 

autoapreciere controlată, interapreciere. 

Evaluarea, în timpul lecţiilor, este continuă şi stimulează, de multe ori, progresul. 

Evidenţa progresului şcolar se regăseşte în mapele elevilor şi în portofoliile învăţătorilor. 

Sistemul riguros de metode/instrumente de evaluare este evidenţiat de consemnările ritmice din 

fişele de evaluare longitudinale şi de progres ale fiecărui elev. 

Spre sfârşitul lunii septembrie 2016 au fost administrate testele de evaluare iniţială la 

limba şi literatura română, matematică şi ştiinţe ale naturii. Evaluarea acestora s-a realizat pe 

baza descriptorilor de performanţă. Rezultatele obţinute de elevi au fost analizate şi interpretate 

în cadrul comisiei metodice de specialitate. S-au întocmit situaţiile pe clase, s-au identificat 

problemele specifice, dar nu toate cadrele didactice au realizat  planuri individualizate de 

învăţare. În urma verificării documentelor şcolare s-a constatat, cu unele excepţii, preocuparea 

colegilor noştri pentru notarea ritmică a elevilor, aceştia avînd un număr corespunzător de 

calificative la toate diciplinele. Atunci când demersul didactic nu este consistent, nici evaluarea 

nu este relevantă. 

 

e) Concluzii 

La nivelul disciplinei se constată: 

●   asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării  procesului instructiv-educativ; 

● cunoaşterea şi respectarea curriculumului de către învăţătorii/institutorii/profesorii pentru 

învăţământ primar; 
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● întocmirea documentelor de planificare şi proiectare didactică, în cele mai multe situaţii, în 

concordanţă cu programele şcolare în vigoare; adaptarea acestora la particularităţile intelectuale 

şi de vârstă ale elevilor;  

● preocupare pentru cunoaşterea elevilor şi pentru asigurarea unui climat de muncă susţinută 

pentru învăţare, având în vedere că mulţi dintre aceştia rămân doar cu ceea ce învaţă la şcoală, 

acasă fiind lipsiţi de supraveghere şi ajutor din partea părinţilor; 

● utilizarea unor metode și procedee didactice, compatibile cu sarcinile de predare propuse, 

facilitând, în cazul majorităţii disciplinelor, implicarea activă  a elevilor în procesul de predare-

învăţare-evaluare; 

● orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înţelegerii informaţiei şi aplicării acesteia în 

contexte noi, conferind lecţiilor un caracter practic-aplicativ; 

● utilizarea unui material didactic bogat, diversificat şi atractiv, care să asigure esenţializarea, 

accesibilizarea şi sistematizarea conţinuturilor; 

● realizarea evaluării formative prin folosirea unor tehnici şi instrumente diverse de evaluare 

care pot furniza informaţii despre modul în care elevii îşi pot îmbogăţi învăţarea şi îşi pot 

dezvolta competenţele specifice;  

● atitudinea corespunzătoare faţă de învăţătură, a celor mai mulţi dintre elevii asistaţi; nivelul lor 

de pregătire este conform vârstei şi cerinţelor programelor şcolare;  

● asigurarea feed-back-ului în procesul de învăţare; 

● creşterea preocupării învăţătorilor pentru derularea de parteneriate educaţionale; 

● aspectul plăcut al sălilor de clasă(mobilier, mijloace audio-vizuale moderne, folosite pe 

parcursul activităţilor asistate, lucrări ale copiilor, fotografii ale acestora la diferite activităţi 

şcolare şi extraşcolare, planşe didactice, etc.), cât şi ţinuta igienico-sanitară corespunzătoare a 

elevilor claselor ciclului primar.  

 

Aspecte de îmbunătăţit: 

● redactarea personalizată a documentelor de planificare/proiectare didactică şi adaptarea lor la 

particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor; 

● introducerea, la toate clasele, în proiectarea didactică, a elementelor de tratare diferenţiată a 

elevilor cu dificultăţi de învăţare sau cerinţe speciale; 

● reducerea numărului de obiective operaţionale şi activităţi  de învăţare propuse a se realiza pe 

parcursul unei ore de curs; să se urmărească diversitatea şi calitatea, nu cantitatea!; 

● realizarea competenţelor stabilite în unităţile  tematice să vizeze principiile unei libertăţi în joc 

şi activitate, solicitând mai multe materiale intuitive din mediul de viată al elevilor; 

● implicarea elevilor în actul evaluării prin promovarea autoevaluării şi a evaluării reciproce; 

formularea unor criterii clare în vederea realizării unei evaluări obiective; 

● teme diferenţiate, în funcţie de capacităţile intelectuale ale elevilor; 

● teme mai bine structurate, care să ajute la dezvoltarea elevilor, nu la epuizarea lor; renunţarea 

la temele cantitative. 

 

 

     7.3. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Limbă şi comunicare   
 

 

A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LIMBI CLASICE 

 

7.3.1. Priorităţile asumate pentru anul școlar 2016-2017 au inclus, pe de o parte, 

asigurarea și dezvoltarea resurselor umane, asigurarea resurselor materiale și informaționale, iar 

pe de altă parte, proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților extracuriculare și stimularea 

performanței. Așadar, prioritățile au fost orientate spre: 

- asigurarea resurselor umane, materiale şi informaţionale pentru toate unităţile şcolare de 

învățământ preuniversitar nemțean; 
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- stimularea progresului şcolar; 

- asigurarea acestuia în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

- atingerea de către elevi a standardelor de performantă şcolară; 

- evaluarea conţinutului managementului educaţional; 

- eficientizarea activităţii de perfecţionare şi formare continuă; 

- optimizarea competenţelor personalului didactic (formarea continuă, perfecţionarea 

ştiinţifică şi metodică prin activităţi de formare continuă şi proiecte educaţionale diverse); 

- pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinei limba şi literatura 

română (concursuri şi olimpiade); 

- pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor limba latină şi limba 

greacă veche (concursuri şi olimpiade); 

- promovarea unor acţiuni de creaţie literară şi cu caracter extracurricular (concursuri de 

creaţie literară, reviste şcolare, eseuri, festivaluri de poezie, sesiuni de comunicări ale 

elevilor, concursuri epistolare etc.). 

 

7.3.2. Analiza activităţii de predare - învăţare - evaluare în anul şcolar 2016-2017 

 

a) Obiectivele au antrenat următoarele conţinuturi  

Principalele acțiuni întreprinse în vederea eficientizării actului de predare-învățare-

evaluare la limba și literatura română și limbi clasice, în anul școlar trecut s-au concretizat în: 

- consilierea cadrelor didactice privind realizarea planificărilor calendaristice, 

proiectarea unităţilor de învăţare, a documentelor de curriculum şi a portofoliului 

personal al profesorului de limba şi literatura română şi limbi clasice; 

- proiectarea, organizarea, desfășurarea și monitorizarea activităţii metodice la nivel de 

comisii/catedre şi cercuri pedagogice; 

- redimensionarea relaţiei profesor-elev-familie; 

- formarea unei atitudini pozitive si a unui climat de colaborare intre parteneri la actul 

de predare-învăţare-evaluare; 

- organizarea și desfășurarea unor sesiuni de formare continuă a profesorilor pentru 

stimularea activităţii de învăţare a elevilor; 

- integrarea în lecție a strategiilor de tip activ-participativ și de evaluare interactivă; 

- formarea unei atitudini corespunzătoare pentru activitatea de învăţare; 

-  antrenarea elevilor la diferite acţiuni extracurriculare: concursuri, competiţii, lansări 

de carte şi de reviste şcolare, realizarea de reviste şcolare; valorificarea în plan 

educativ a acestor activităţi; 

- cunoașterea aprofundată și, implicit, aplicarea corespunzătoare a regulamentelor 

pentru: olimpiadele și concursurile şcolare, examenul național de bacalaureat, 

evaluarea naţională a absolvențiolor clasei a VIII-a, evaluarea elevilor din clasa a VI-a, 

alte concursuri și competiții; 

- consilierea cadrelor didactice privind integrarea în lecţie a resurselor informaționale și 

materiale (mijloace de învățmânt). 

 

b) Proiectarea, predarea-învăţarea şi evaluarea au evidenţiat interesul profesorilor de 

limba şi literatura română şi limbi clasice pentru acţiuni care vizau:  

- formarea, exersarea și evaluarea corectă a competențelor de comunicare în limba 

română ale elevilor; 

- valorificarea, în lecţii, a modelul comunicativ-funcţional; 

- utilizarea cu maximum de eficienţă a spaţiului temporal al lecţiei; 

- cultivarea continuă a capacităţii de lectură a elevilor; 

- oferirea de exemple adecvate, stimulative în vederea educării gustului pentru lectură; 

- configurarea unor secvenţe de învăţare prin care să îi atragă pe elevi pentru studiul 

limbii şi literaturii române;  
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- volumul de cunoştinţe transmis este conform cu planificările calendaristice şi în mare 

parte riguros, din punct de vedere ştiinţific; 

- ieșirea din tiparele clasice ale lecției prin abordarea unor metode adecvate de 

comunicare; 

- reconsiderarea procedeelor activ-participative de predare-învățare a limbii și literaturii 

române, a literaturii universale și a limbilor clasice; 

- realizarea unor demersuri didactice situate sub semnul eficienței, atât din perspectivă 

acțională, cât și evaluativă; 

- organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare; 

- inducerea la elevi a unui suflu adecvat participării la activitatea competițională; 

- stimularea activității publicistice a elevilor prin editarea unor volume de creație literară 

originală și a unor reviste școlare; 

- marcarea unor evenimente culturale, literare și istorice prin activități specifice (serbări, 

programe artistice, proiecte culturale, mese rotude, simpozioane, prezentări diverse 

etc.); 

- inițierea unor proiecte educaționale complexe, cu o puternică dimensiune literară/ 

culturală, la nivel județean, național și internațional. 

Cu toate acestea, se perpetuează, de la an la an, practici care afectează calitatea actului 

predării și, implicit, al învățării: 

- recurgerea exclusivă la manual în detrimentul unor resurse informaționale ușor de 

accesat; 

- concretizarea demersurilor didactice prin exacerbarea metodei conversației (întrebare-

răspuns); 

- utilizarea, mai ales în orele de limba română, a unor tipuri de exerciții care nu antrenează, 

în rezolvare, creativitatea elevilor; 

- utilizarea inconsecventă și neconvingătoare a tehnicilor complementare de evaluare. 

Cei mai mulți dintre profesorii asistaţi au demonstrat că intenționează să iasă din tiparele 

lecției clasice şi să abordeze metode adecvate de comunicare; de asemenea,  s-a constatat o 

reconsiderare a procedeelor activ-participative de predare-învăţare a limbii şi literaturii române şi 

a literaturii universale, precum şi a limbilor clasice.   

Majoritatea elevilor sunt interesaţi de participarea la  activităţi extracurriculare. 

În tot mai multe unităţi şcolare, activitatea extracurriculară pe componenta limba şi 

literatura română este promovată cu responsabilitate şi în mod eficient. 

 De asemenea, apreciem şi implicarea profesorilor de limba şi literatura română în 

realizarea unor spectacole prilejuite de sărbătorile naţionale şi de sărbătorile de iarnă 2016-2017. 

Scenariile propuse de profesorii din şcolile organizatoare ale activităţilor de cerc 

pedagogic, atât la limba şi literatura română căt şi la limbi clasice şi bibliotecari au fost au fost 

reprezentative prin eficienţă, densitate şi modernitate.  

Din punctul de vedere al concursurilor şcolare care au fost organizate şi s-au desfăşurat 

pe parcursul anului şcolar, apreciem interesul pentru acest gen de activităţi al profesorilor de 

limba şi literatura română. 

 Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 2. 

 

B. LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA GERMANĂ 

 

7.3.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

 asigurarea resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale; 

 monitorizarea pe probleme de curriculum, proiectare şi tehnică didactică;  

 asigurarea progresului şi performanţei şcolare, pentru atingerea de către elevi a 

standardelor educaţionale; 

 formarea continuă a cadrelor de specialitate şi perfecţionarea profesorilor debutanţi. 
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7.3.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

 ocuparea posturilor didactice vacante cu profesori calificaţi; 

 monitorizarea activităţii profesorilor debutanţi; 

 creşterea interesului elevilor pentru studiul limbii engleze; dezvoltarea la elevi a 

interesului pentru cultura şi civilizaţia britanică și pentru cultura și civilizația 

germană; 

 creşterea nivelului de competenţe lingvistice şi recuperarea deficitului de achiziţii 

lexicale şi gramaticale, la elevi, dar şi la cadrele didactice debutante;  

 participarea cu rezultate bune la concursuri şi olimpiade;  

 diversificarea activităţilor extracurriculare în limba engleză și limba germană. 

 

b) Proiectarea 

Aspecte pozitive 

    documentele de proiectare au fost, în general,  întocmite conform metodologiei în 

vigoare și în concordanță cu cerințele programelor școlare;  

 corelarea conţinuturilor din manuale cu cele din programă, cu accent pe formarea 

competenţelor prevăzute de programele şcolare;  

    cunoaşterea obiectivelor lecţiei şi a programei şcolare; o bună structurare şi 

sistematizare a conţinutului ştiinţifico-aplicativ; 

 proiectele unităţilor de învăţare se realizează cu detalierea corespunzătoare a 

competenţelor, conţinuturilor şi activităţilor, cu precizarea resurselor prevăzute 

pentru activităţile proiectate;  

 bună corelare a conţinuturilor și strategiilor didactice și de evaluare prevăzute a fi 

utilizate pe parcursul orelor cu competenţele care urmează a fi formate;  

    respectarea particularităţilor clasei de elevi, accesibilizarea conţinuturilor şi 

stabilirea de sarcini de lucru adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevilor; 

   abordarea creativă atât în conceperea lecţiilor, cât şi în desfăşurarea activităţilor la 

oră. 

Aspecte negative: 

 situații în care planificările calendaristice nu respectă o structură coerentă, iar 

unele cadre didactice nu întocmesc planificarea pe unitatea de învăţare; 

 parcurgerea manualului se face, în unele cazuri, fără raportarea la conţinuturile 

programei; 

 insuficienta manifestare a creativității pedagogice a cadrelor didactice în 

realizarea documentelor de proiectare; 

 caracterul general al proiectelor unităţilor de învăţare (personalizare relativ redusă 

pe clase şi grupuri de elevi); 

 proiectarea unităţilor de învăţare este, în multe situații, nefuncţională (proiecte 

schematice, fără detalieri ale competenţelor, conţinuturilor, activităţilor; proiecte 

aproape identice, indiferent de unitatea de învăţare; nu se  precizează modalitățile 

de evaluare etc.);  

 nu întotdeauna disciplinele opționale prevăzute în oferta școlii țin cont de 

interesele elevilor; 

 conținuturile învățării, în multe situații, nu sunt adaptate la realitatea cotidiană, la 

preocupările, interesele și aptitudinile elevului; 

 nu toți directorii au prezentat în intervalul stabilit programele disciplinelor 

opţionale spre aprobare. 

Număr de discipline opționale  specifice fiecărui tip de predare, la nivel de județ: 

 normal – 44 

 intensiv – 4 
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 bilingv - 4  

c) Predarea-învăţarea-evaluarea 

Aspecte pozitive: 

 sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea limbii engleze și se 

utilizează mijloace TIC în scopul dezvoltării celor patru competențe generale; 

 abordare creativă atât în conceperea lecţiilor, cât şi în desfăşurarea activităţilor la 

oră;  

 varietatea şi atractivitatea strategiilor didactice folosite; metode şi strategii 

didactice adaptate nivelului de cunoştinţe şi de deprinderi al elevilor, precum şi 

specificului de vârstă al acestora; 

 motivarea permanentă, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea 

sarcinilor de lucru, realizarea şi asigurarea caracterului practic-aplicativ al 

cunoştinţelor, mai ales prin invitarea elevilor să participe la diverse activităţi 

extracurriculare, proiecte; 

 metodele tradiţionale şi cele activ - participative sunt folosite într-o pondere 

echilibrată; 

 a crescut calitatea pregătirii elevilor, lucru datorat şi faptului că profesorii au fost 

preocupaţi de creşterea performanţei şcolare şi de atragere a elevilor către o 

participare numeroasă la concursuri; 

 obținerea unui număr mare de certificate lingvistice, în urma promovării 

examenelor lingvistice cu recunoaștere internațională. 

Aspecte negative: 

 se insistă, uneori, prea mult asupra elementelor de construcție a comunicării, în 

detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare; 

 unii elevi au deprinderi slabe de muncă independentă, datorită organizării frontale 

a activităţii didactice, lipsind activităţile organizate pe grupe şi individual; 

 teoretizarea excesivă a elementelor de gramatică şi de vocabular; 

 demersul didactic se bazează, de multe ori, pe lectură cu traducere integrală a 

textelor, prezentarea conţinuturilor se face doar prin traducere; 

 disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu manuale şcolare adaptate 

nivelului clasei; manuale învechite din punct de vedere al conţinutului; 

 profesori de altă specializare au ore suplimentare de limba engleză, fără ca acestea 

să fie concepute cu rigurozitate şi creativitate; 

 folosirea frecventă a limbii materne ca mijloc de comunicare la oră, în detrimentul 

limbii moderne;  

 între sistemul de evaluare şi cel de notare nu există întotdeauna o armonizare 

perfectă, elemente ale evaluării curente rămânând în afara unei notări obiective; 

 evaluarea preponderentă a informaţiilor primite şi mai puţin a competenţelor 

dobândite de elevi. 

 

d) Activități la nivelul disciplinei 

 Concursul Public Speaking – etapa județeană - 64 de participanți la categoriile 

12-15 și 16-20 ani; 16 elevi de la categoria 16-20 ani s-au calificat la etapa regională a 

concursului, 6 dintre aceștia  au participat la semifinala națională, unde au obținut 1 premiu 

I, două premii II și II premii III,  iar o elevă a participat la finala națională, care a avut loc 

la British Council București. Tema din acest an a competiției a fost: PEACE IS NOT AN 

ABSENCE OF WAR.  

 Cercurile pedagogice - Activitatea desfăşurată în cadrul cercurilor pedagogice au 

venit în sprijinul  îmbunătăţirii pregătirii metodico-ştiinţifice a profesorilor de limba 

engleză din judeţ. Tema activităţii pentru  primul semestru a fost Creativity in the English 

Language Class, iar pentru semestrul al II-lea a fost From Learning to Testing. În cadrul 
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cercurilor pedagogice, au fost organizate schimburi de experienţă în specialitate în 8 

unități școlare din  judeţ. Cu această ocazie, au fost prezentate activităţi didactice, proiecte 

de tehnologie didactică, materiale didactice, au fost analizate activităţile prezentate, au 

fost vizitate cabinetele de limbi moderne toate aceste activităţi contribuind la dezvoltarea 

profesională şi perfecţionarea profesorilor de limbi moderne. 

 Echivalări bacalaureat - În conformitate cu Ordinul MENCS nr. 5905/2016-

modificarea anexei nr. 2 la Ordinul MECTS  nr. 5219/09.09.2010, 151 de candidați au 

făcut dovada promovării unor examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de 

evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe 

parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea examenului Abreviere 

Nr. certificate 

obținute 

1 Preliminary English Test/ PET for SCHOOLS PET 1 

2 First Certificate in English/ 

FCE for SCHOOLS 

FCE 35 

3 Certificate in Advanced English CAE 69 

4 Certificate of Proficiency in English CPE 2 

5 International English Language Testing System IELTS 37 

6 London Chamber of Commerce and Industry 

International Qualifications - Junior English Test, 

Senior English Test  

JETSET 

Level 5 

 

7 

 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 3.. 

 

C. LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ ŞI LIMBA ITALIANĂ 

 

7.3.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

- îmbunătăţirea bazei didactico-materiale pentru limba franceză (manuale, cărţi, softuri); 

- realizarea unor programe şi proiecte care să promoveze limba franceză în rândul elevilor; 

- implementarea proiectelor Erasmus + – parteneriate bilaterale şi strategice; 

- formarea continuă a cadrelor de specialitate şi perfecţionarea profesorilor debutanţi; 

propunerea unui curs de limbă franceză (pronunţie, morfo-sintaxă) pentru profesorii 

debutanţi şi în curs de pregătire a gradelor didactice, prin CCD Neamţ; crearea unui 

proiect de formare pentru pregătirea examenelor naţionale prin CCD şi Institutul Francez; 

- revigorarea activităţii Filialei Neamţ a ARPF, o mai bună vizibilitate în presa locală şi pe 

Internet; 

- implementarea unui centru funcţional de cursuri D.E.L.F. la Colegiul Naţional Ştefan cel 

Mare din Tg. Neamţ; 

- creşterea numărului de elevi care obţin D.E.L.F.; 

- organizarea unei manifestări regionale/naţionale dedicate francofoniei; 

- organizarea de activităţi la care să fie invitaţi reprezentanţi ai Ambasadei Franţei, ai 

Institutului Francez sau autori de manuale de limba franceză. 

 

7.3.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice: 

- ocuparea, pe cât posibil, a posturilor didactice vacante cu profesori calificaţi; 

- monitorizarea activităţii profesorilor debutanţi; 

- organizarea de activităţi de formare în vederea participării profesorilor la 

examenele naţionale;  
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- creşterea interesului elevilor pentru studiul limbii franceze; dezvoltarea la 

elevi a interesului pentru cultura şi civilizaţia francofonă 

- obţinerea unor rezultate bune la proba C din cadrul examenului de 

bacalaureat; 

- obţinerea de certificate de competenţe lingvistice D.E.L.F., D.A.L.F.; 

- participarea cu rezultate bune la concursuri şi olimpiade;  

- diversificarea activităţilor extracurriculare în limba franceză. 

 

b) Proiectarea 

Marea majoritate a cadrelor didactice de specialitate au întocmit planificările anuale şi 

semestriale, proiectările pe unitățile de învățare, planurile de lecție, respectând programele în 

vigoare, unele dintre cadrele didactice care au participat la diverse formări încercând să adopte 

planificarea pe unitate de acţiune. S-a monitorizat, prin profesorii metodiști, nivelul de proiectare 

al debutanților. 

 

c) Predarea-învăţarea 

Sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea limbii franceze (mai ales 

învăţarea centrată pe descoperire, metode diferențiate,  metoda proiectului etc.). S-au făcut 

eforturi pentru menţinerea şi înnoirea materialelor didactice existente în şcoli, activitate susţinută 

de cadrele de specialitate, dar mai sunt multe lucruri de făcut. La unele şcoli, s-a remarcat o 

activitate bună în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor moderne de învăţământ, poate şi datorită 

dotării lor cu echipamente moderne şi a interesului crescut de utilizare a acestora; au fost dotate 

peste 20 de unităţi de învăţământ cu cărţi în limba franceză, donate de asociaţia ADIFLOR, din 

Franţa. 

 

d) Evaluarea 

În general, evaluarea elevilor a fost realizată obiectiv, folosindu-se metode diverse, de la 

cele clasice la cele moderne (portofolii, proiecte etc.). Evaluarea a fost corelată permanent cu 

procesul de predare, asigurându-se astfel realizarea feed-back-ului și progresia școlară, vizându-

se atingerea de către elevi a competenței comunicaționale și obținerea unei autonomii 

comunicaționale, prin folosirea concretă a conțiuturilor și crearea de noi contexte lingvistice. 

 

e) Concluzii 

În general, activitatea profesorilor de limba franceză în anul școlar 2016-2017 a fost una 

bună. Se impune o aprofundare a conținuturilor, mai ales din partea debutanților, o perfecționare 

continuă și un interes crescut pentru motivarea elevilor, în special prin folosirea metodelor 

moderne de predare-învățare-evaluare. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 4. 

 

 

7.4. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Om şi societate 
 

A. ISTORIE 
 

7.4.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

a. Realizarea activității de monitorizare, indrumare și control în vederea acoperirii 

tuturor demersurilor educaționale pe care le implică predarea-învăţarea-evaluarea la disciplina 

istorie:  

- planificarea; 

- proiectarea; 

- organizarea; 
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- desfăşurarea; 

- evaluarea; 

- autoevaluarea.  

 Aceste priorităţi vizează aspecte majore ale activităţii de proiectare, organizare, 

desfăşurare şi evaluare a demersului didactic a activităţii instructiv-educative, în general şi a 

demersului didactic, în special.  

Aceste priorităţi presupun:  

- perfecţionarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor prin consultarea temeinică a 

literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor;  

- implementarea noilor programe de gimnaziu (activităţi specifice); 

- implementarea programei/manualelor pentru gimnaziu și liceu; 

- pregătirea adecvată a resurselor materiale şi informaţionale: hărţi, planşe, fişe de lucru, 

portofolii; 

- modernizarea, diversificarea şi diferenţierea componentelor metodice ale lecţiei; 

- încurajarea şcolilor de a scrie şi implementa proiecte europene; 

- implicarea profesorilor de specialitate în activităţile extracurriculare specifice; 

- operarea corectă cu conţinuturile ştiinţifice ale lecţiei;  

- asigurarea condiţiilor de calitate şi eficienţă ale demersului didactic; 

- structurarea logică, corelaţiile intra-, inter- şi transdisciplinare; 

- nivelul ştiinţific al conţinutului;  

- monitorizarea  modului de constituire a catedrelor/comisiilor la nivelul şcolii sau la 

nivelul comunei şi a activităţii acestora;  

- consilierea responsabililor catedrelor/comisiilor pentru funcţionarea eficientă a acestora;  

- organizarea de activităţi de formare continuă a profesorilor de istorie; 

- consilierea profesorilor pentru realizarea de planificări calendaristice şi semestriale  

funcţionale şi personalizate;  

- acordarea de sprijin şi consiliere suplinitorilor debutanţi; 

- eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor; 

- consultarea temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor; 

- pregătirea materialului didactic: volume, planşe, fişe de lucru, portofolii etc. 

 

7.4.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

Proiectare 

- Monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale și a proiectărilor 

didactice, la nivelul cerinţelor noii metodologii de proiectare didactică.  

Predarea – învățarea 

- Realizarea predării conţinutului ştiinţific conform programelor la disciplina istorie. 

- Realizarea acţiunilor extraşcolare specifice disciplinei. 

- Încurajarea iniţiativelor profesorilor de istorie de a cerceta istoria locală împreună cu elevii şi 

de a publica studii specifice. 

Evaluarea 

- Asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale 

actuale.  

- Îndrumare şi control în cadrul inspecţiei şcolare, unde se vor utiliza ca modalităţi de evaluare 

şi consiliere: controlul documentelor şcolare, asistenţe la ore şi activităţi extracurriculare, 

consilierea metodică, de specialitate şi psihopedagogică. 

- Stimularea performanţei şi progresului şcolar prin încurajarea participării elevilor la 

concursuri şi olimpiade şcolare.  

- Iniţierea, organizarea şi monitorizarea activităţilor de formare continuă a profesorilor de 

istorie (simpozioane, conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru metodice). 
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- Susţinerea iniţiativelor şi implicarea activă în organizarea de concursuri pe teme istorice, 

şcoli de vară, excursii de studiu, vizite la muzee şi a altor activităţi care permit educarea 

elevilor în afara sălii de curs. 

 

b) Concluzii 

   Managementul calităţii inspecţiei şcolare presupune crearea unor sisteme şi proceduri 

prin care se asigură calitatea inspecţiei. Aceste proceduri se referă la: 

- planificarea/proiectarea activităţii de inspecţie şcolară;  

- desfăşurarea activităţilor de inspecţie planificate/proiectate;  

- evaluarea activităţii instituţiilor de educaţie şi/sau a persoanelor inspectate în funcţie de 

tipurile de inspecţie şi obiectivele stabilite la nivelul ISJ Neamţ;  

- valorificarea activităţii de inspecţie prin acţiuni de îmbunătăţire a calităţii (inclusiv 

corective şi preventive) atât la nivelul instituţiilor de educaţie/persoanelor inspectate, cât 

şi al activităţii fiecărui inspector. 

 Obiectivele urmărite prin inspecţia şcolară de toate tipurile, în semestrele I şi II ale anului 

şcolar 2016-2017, au fost stabilite în conformitate cu scopurile principale ale activităţii 

educaționale în şcoli.  

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 5. 

 

 

B. SOCIO-UMANE 
7.4.1. Priorități asumate 

 Inspecția școlară și managementul la disciplinele socio-umane, în anul școlar 2016-2017, 

au avut în vedere:  

- asigurarea resurselor umane, materiale şi curriculare, cunoașterea şi aplicarea cerințelor 

programelor școlare, a metodologiilor şi reglementărilor în domeniu; 

- realizarea predării-învățării-evaluării conform standardelor de competență la fiecare 

disciplină;  

- monitorizarea nivelului atingerii de către elevi a competențelor și standardelor specifice 

prevăzute de programele școlare și de sistemul de evaluare în învățământ; 

- modernizarea strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice şi adecvarea acestora la 

particularitățile colectivelor de elevi;  

- stimularea performanței în rândul elevilor;  

- antrenarea elevilor şi cadrelor didactice la competiții școlare curriculare şi extra-

curriculare;  

- evaluarea activității didactice din perspectiva eficienței învățării;  

- formarea continuă a cadrelor didactice în conformitate cu cerințele asigurării calității în 

învățământ; 

- asigurarea resurselor necesare organizării Concursului Național ”Democrație și 

toleranță”, ediția a XXIII-a, în județul Neamț, în perioada 22-27 iulie 2017. 

 

7.4.2. Analiza activității de predare-învățare-evaluare 

a. Obiective specifice: 

 Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării astfel încât să 

se asigure progresul școlar al tuturor elevilor. 

 Parcurgerea integrală a programelor școlare, în vederea atingerii standardelor 

naționale și susținerii cu succes, de către elevi, a examenelor naționale. 

 Evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi 

optimizării procesului de învățare. 

 Creșterea numărului de elevi care susțin examenul de bacalaureat la disciplinele 

socio-umane. 
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 Reducerea absenteismului. 

 

b. Proiectarea 

 Documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unități de 

învățare, respectându-se cerințele planului de învățământ şi programelor școlare. 

 Competențele sunt precizate într-o manieră funcțională şi se găsesc în corelație 

adecvată cu conținuturile și cu capacitatea psiho-intelectuală a colectivelor de elevi. 

 Unităţile de învăţare sunt corect întocmite, personalizate, adaptate specificului 

claselor şi nivelului de înţelegere a elevilor.  

 Existența asocierii în cadrul planificării şi proiectării didactice a conținuturilor 

inter și transdiciplinare. 

 Proiectarea strategiilor didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor 

de activitate; adecvarea strategiei didactice la particularitățile claselor de elevi. 

 Proiectarea demersului didactic din perspectiva atingerii competențelor specifice. 

 

c. Predarea-învățarea 

 Se constată existența corespondenței dintre planificare şi proiectarea didactică şi 

faptul că se acordă atenție încadrării tematice în ansamblul din care face parte, prin 

reactualizări ale suportului de informații necesare dezvoltării studiului noi teme. 

 Apreciem realizarea unor activități didactice deschise (elaborate în parteneriat cu 

actori sociali) care au facilitat cunoașterea și înțelegerea fenomenelor sociale, de 

către elevi. 

 Se constată, din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecției de științe 

socio-umane, o atitudine pozitivă şi deschisă, din partea elevilor. 

 În mod general se constată utilizarea unor strategii didactice care permit 

înțelegerea schimbărilor din societate şi diversitatea lumii contemporane.  

 Se remarcă buna informare bibliografică realizată de profesori asupra noilor 

conținuturi, din punct de vedere științific şi metodic. 

 Cadrele didactice de științe socio-umane vizează constant şi insistent crearea unui 

limbaj ştiinţific specific disciplinei. 

 Apreciem managementul bun al claselor asistate, eficiența demersului asupra 

grupului de lucru, și utilizarea optimă a resursa de timp. 

 Tema de casă propusă de profesori reprezintă o posibilitate de continuare a 

activității individuale din clasă, este permisivă cantitativ şi răspunde consolidării 

tematice abordate la oră. 

 

d. Evaluarea 

 Sunt aplicate strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidențierii subiectului 

evaluării, baza şi scopul acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de 

evaluare, corespunzătoare  unui  învățământ centrat pe competențe. 

 În general, nu se poate vorbi de un raport  favorabil între evaluare modernă și 

tradițională; există încercări timide de abordare a metodelor moderne, dar se 

apreciază inventivitatea profesorilor în găsirea unor metode eficiente de evaluare.  

 Sunt utilizate de puține ori metodelor inter, autoevaluative. 

 Apreciem utilizarea evaluării digitale. 

 

e. Concluzii 

 Creșterea calității educației, măsurată prin rezultatele bune și foarte bune obținute 

de elevii nemțeni la concursurile și olimpiadele școlare pentru științe socio-umane 

și la examenul de bacalaureat, a fost determinată de gradul ridicat de implicare al 

cadrelor didactice de specialitate în activitățile la catedră. 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 80 din 213 

 

 Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat a reprezentat o prioritate pentru 

cadrele didactice care predau discipline socio-umane, fapt care a condus la 

creșterea numărului de elevi care au optat pentru disciplina Logică, argumentare 

și comunicare. 

 Dezvoltarea carierei didactice prin grade didactice pentru 5 cadre didactice a fost 

un obiectiv atins (2 cadre didactice au obținut gradul I; 2 cadre didactice au obținut 

gradul al II-lea; un cadru didactic a obținut definitivatul cu notă maximă). 

 Participarea unor cadre didactice care predau discipline socio-umane la proiecte și 

programe cufinanțare europeană în domeniul științelor sociale, educației civice, 

(Colegiul Național „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic „Miron 

Costin” Roman, Colegiul National ”Roman Vodă” Roman, Liceul ”Vasile Conta” 

Tg. Neamț). 

 Implicarea cadrelor didactice de discipline socio-umane în implementarea de 

proiecte extraşcolare (programul B.N.R. „Să vorbim despre bani și bănci”, 

programe de educație juridică, programe de educație financiară organizate de ASF, 

proiecte de educație civică, economică și juridică în cadrul ”Săptămânii Școala 

Altfel” etc.), complementare activităților curriculare desfășurate în școli.. 

 Implicarea cadrelor didactice de științe socio-umane în organizarea Concursului 

Național ”Democrație și Toleranță” a determinat propagarea unui feedback pozitiv 

în ceea ce privește calitatea organizării și desfășurării unei competiții școlare la 

nivel național.  

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 6. 

 

C. RELIGIE 
 

7.4.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

a. Componenta curriculară: 

- cunoaşterea documentelor curriculare: planurile cadru şi programele şcolare în 

vigoare(modificate); 

- studierea şi aplicarea ghidurilor metodologice; 

- folosirea eficientă a auxiliarelor şcolare; 

- conştientizarea preoţilor-profesori de importanţa întocmirii documentelor curriculare 

personale. 

b. Formarea cadrelor didactice şi performanţa în educaţie 

- încurajarea profesorilor în participarea la cursuri de formare organizate de CCD sau 

alţi furnizori; 

- implicarea profesorilor în activitatea de performanţă cu elevii pentru obţinerea de 

rezultate deosebite la concursuri şcolare; 

- implicarea profesorilor debutanţi în activităţi metodice ce vizează folosirea metodelor 

moderne de predare. 

c. Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale 

- preocupări pentru înfiinţarea cabinetelor de religie; 

- preocupări pentru confecţionarea şi achiziţionarea de material didactic; 

- sensibilizarea preoţilor parohi în susţinerea materială în ceea ce priveşte dotarea 

catedrelor şi cabinetelor de religie. 

d. Componenta de evaluare 

- aplicarea testelor iniţiale la clasele de început de ciclu şi elaborarea de strategii de 

predare în concordanţă cu rezultatele testelor, implementarea de acţiuni pentru 

eliminarea lacunelor în cunoştinţele elevilor; 

- practicarea unei evaluări formative, în favoarea elevului; 

- notarea ritmică a elevilor şi monitorizarea progresului. 
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7.4.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice: 

 structurarea unei didactici care să valorifice valenţele formative ale disciplinei, prin 

focalizarea muncii pe elev şi extinderea unor forme de organizare a lecţiei argumentată 

metodic şi pedagogic; 

 asigurarea educaţiei de bază prin educaţie formală, în spiritul valorilor religioase tradiţionale 

sau specifice; 

 promovarea virtuţilor creştine parcurgând programa şcolară într-o formă cu impact 

constructiv asupra personalităţilor în formare (optimizarea proiectării şi a metodologiei); 

 asigurarea monitorizării actului didactic prin inspecţii generale, tematice, curente şi speciale; 

 ridicarea nivelului de pregătire continuă a profesorilor de religie prin: cursuri de 

perfecţionare organizate prin CCD, în special pentru suplinitorii cu studii medii şi 

necalificaţi; prin cercuri pedagogice şi prin consfătuiri tematice la nivelul comisiilor 

metodice; 

 integrarea religiei în învăţarea informatizată; 

 consilierea şi integrarea elevilor în comunităţile religioase locale; 

 cresterea calităţii învăţământului din mediul rural, prin colaborarea şcoală-parohie în 

susţinerea activităţilor extraşcolare şi implicarea profesorului de religie în diminuarea 

abandonului şcolar; 

 imbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de predare 

şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă. 

 

b) Proiectarea: 

 documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, 

respectându-se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare. 

 

c) Predarea-învăţarea: 

 majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a 

elevilor cu care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor; 

 cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, inclusiv aparatura modernă 

(videoproiector, laptop etc.); 

 toţi profesorii s-au preocupat să structureze activităţile pe strategii activ- participative; acestea 

facilitează participarea activă a elevilor la lecţie, precum şi însuşirea mai bună a conţinuturilor. 

 

d) Evaluarea: 

 există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii subiectului evaluării, baza şi 

scopul acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de evaluare, corespunzătoare  

unui  învăţământ centrat pe competenţe. 

 

e) Concluzii 

 s-a constatat din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de Religie  o atitudine 

pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

 elevilor le place religia şi manifestă interes pentru studiul acestei discipline, obţinând rezultate 

foarte bune la Olimpiada de religie și la alte concursuri naționale la care participă. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 7. 
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D. GEOGRAFIE 

 

7.4.1. Priorităţile asumate și direcțiile de acțiune  la nivelul  disciplinei geografie  

 cunoaşterea și parcurgerea integrală a conţinutului programelor şcolare; stabilirea planului 

de activităţi a catedrei de geografie pe anul şcolar 2016-2017; 

 elaborarea testelor iniţiale şi aplicarea acestora; interpretarea rezultatelor testelor iniţiale şi 

prezentarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire al elevilor; 

 cunoaşterea metodologiei şi a programelor pentru susţinerea examenului naţional de 

bacalaureat la disciplina geografie; parcurgerea programului  de pregătire suplimentară a 

elevilor pentru susţinerea examenului naţional de bacalaureat; 

 selectarea elevilor pentru participarea la concursuri şi  olimpiade şcolare şi participarea 

efectivă la aceste competiţii; parcurgerea programului de pregătire suplimentară a 

elevilor-în vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi a celor cu 

deficienţe de învăţare; 

 identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 

 organizarea și desfășurarea Simpozionului „Geografia în învățământul preuniversitar: 

prezent și perspective”; continuarea publicării revistei de geografie. 

 

7.4.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective 

 Realizarea lecțiilor de geografie în conformitate cu standardele actuale 

 Utilizarea armonioasă a metodelor activ-participative dar și a celor tradiționale pentru 

realizarea conținutului lecțiilor 

 Promovarea inter-evaluării și a metodelor de evaluare alternativă 

 Pregătirea adecvată pentru  realizarea lecțiilor  

 Formarea continuă și dezvoltarea carierei  cadrelor didactice 

 Utilizarea resurselor și a mijloacelor de învățământ. 

Urmare participării inspectorului de specialitate și a metodiștilor la inspecțiile din anul 

școlar 2016-2017 s-au constatat următoarele: 

 profesorii de geografie realizează documente şcolare funcţionale, personalizate, întocmite 

conform programei şcolare în vigoare, reprezentând instrumente eficiente de lucru; 

 documentele de macro şi micro-proiectare corespund standardelor curriculare actuale 

conţinând strategii didactice moderne bazate pe creativitate, algoritmizare, resurse 

procedurale variate, corelaţii strânse între competenţe generale - competenţe specifice - 

activităţi de învăţare-conţinuturi-tehnici de evaluare; 

 existenţa unei preocupări constante de a dezvolta si monitoriza competenţele propuse a fi 

dezvoltate; 

 utilizarea unor strategii de evaluare bazate pe îmbinarea mai multor tipuri de evaluare: 

observare directă, notare, interevaluare, evaluare secvenţială, teste interactive pe baza 

TIC, evaluare prin proiect, referate etc. 

 utilizarea unor mijloace de învățământ variate, inclusiv în format electronic; 

 buna pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat și concursurile școlare; 

 tendinţa unor cadre didactice spre un conţinut ştiinţific enciclopedist şi generalist în 

detrimentul celui concis, concret şi practico-aplicativ; 

 echilibru fragil în îmbinarea  metodelor tradiţionale cu cele moderne (fie prin folosirea 

excesivă a discursului geografic, fie prin exagerarea folosirii metodelor practic-

aplicative). 

 

Concluzii 

 Lecții foarte bine realizate în mediul urban, cât și în mediul rural! 

 În săptămâna „Școala altfel” profesorii de geografie s-au implicat  organizând diferite 

activități și excursii apreciate de elevi și părinți, dar și de comunitatea geografică. 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 83 din 213 

 

 De asemenea, multe cadre didactice, profesori de geografie, au participat la diferite 

proiecte europene; au împărtășit din experiența dumnealor prin diseminarea în cadrul 

comisiilor metodice, cercurilor pedagogice și  simpozioanelor. 

 Se remarcă activitățile practice, în teren, organizate cu prilejul desfășurării cercurilor 

pedagogice. 

 

7.5. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Matematică şi ştiinţe 
 

A. MATEMATICĂ 
7.5.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

 Asigurarea respectării standardelor de calitate optime în educaţie, în unităţile şcolare din 

judeţul Neamţ şi creşterea procentului de promovabilitate la examenele naţionale. 

 Eficientizarea inspecţiei şcolare ca instrument de control, îndrumare şi remediere a 

activităţilor didactice din unităţile şcolare din judeţul Neamţ. 

 Acces egal la educaţie pentru toţi elevii din judeţul Neamţ, prin monitorizarea continuă a 

implementării optime a curriculumului naţional şi a CDŞ/CDL.  

 

7.5.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiective generale: 

 Asigurarea calităţii sistemului educaţional prin inspecţie şcolară. 

 Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii procesului educațional. 

b) Obiective specifice:  

 Evaluarea de proces prin inspecţie şcolară. 

 Evaluarea instituțională. 

 Evaluarea modului de ralizare a curriculumului național și opțional. 

 Analiza rezultatelor şi elaborarea planurilor de îmbunătăţire a politicilor educaţionale. 

 Implicarea cadrelor didactice în procesele de evaluare sistemică şi instituţională. 

 Promovarea colaborării în cadrul echipelor de inspecţie, valorificarea comună a 

informaţiilor rezultate în scopul eficientizării activităţii de monitorizare-control-evaluare-

consiliere. 

 Crearea unor sisteme de stimulente diferenţiate pentru elevii şi profesorii performanţi. 

 Derularea unor activităţi de consiliere a cadrelor didactice în cadrul inspecţiilor de 

specialitate. 

 Monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare a diferitelor tipuri de evaluări interne 

la nivelul unităţilor de învăţământ. 

 

c) Proiectare 

. Documentele de proiectare didactică ale cadrelor didactice inspectate sunt întocmite în 

concordanţă cu cerinţele curriculumului naţional al matematicii. 

. Majoritatea activităţilor didactice asistate au fost în concordanţă cu planificarea calendaristică, 

existând doar decalaje de maxim 2-3 ore la unele clase asistate. 

. Calitatea proiectelor unităților de învățare, respectiv a proiectelor de lecție prezentate 

corespund cerinţelor proiectării unui proces de învățare formativ, relevând activităţi 

diferenţiate care ţin cont de nivelul de dezvoltare slab spre mediu la care se află elevii unităților 

de învățământ inspectate. 

. Strategiile de predare-învăţare planificate sunt în general de tip formativ, activ-participativ, 

fiind alese în conformitate cu resursele şi conţinuturile disponibile. 

. Existenţa portofoliilor la nivelul comisiilor metodice şi a cadrelor didactice. 

. În proiectarea conținuturilor de parcurs în cadrul lecțiilor asistate nu s-a ținut cont întotdeauna 

de nivelul de dezvoltare la care se află elevii clasei. 
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. Cadrele didactice inspectate prezintă proiecte ale unităţilor de învăţare mult prea general 

realizate. 

. Formalismul în alcătuirea programelor de opţional la unele cadre didactice. 

. Există cadre didactice care nu înţeleg utilitatea proiectelor  unităților de învățare și preferă 

schiţele de lecţii pe care însă majoritatea le realizează pentru fiecare oră. 

 

d) Predare – învăţare 

. În procent de 70-80% profesorii inspectați au reușit să parcurgă activitățile proiectate pentru 

orele inspectate. 

. A fost asigurat conţinutul ştiinţific al lecţiilor, cadrele didactice asistate cunoscând bine 

conceptele operaţionale şi metodica disciplinelor inspectate. 

. Respectarea momentelor lecţiei şi gestionarea relativ bine a bugetului de timp. 

. Verificarea calitativă a temelor de casă şi valorificarea acestora în realizarea legăturii cu lecţia 

anterioară. 

. Cadrele didactice inspectate au utilizat metode activ-participative, folosind problematizarea, 

metoda descoperirii, metoda jocului didactic, munca individuală și în grup pe baza fişelor de 

lucru. 

. În activitățile frontale, cadrele didactice dirijează elevii în mod eficient, elaborând sarcini de 

lucru clare şi evaluându-i stimulativ (apreciere verbală; puncte acordate pentru răspunsurile 

bune, puncte care după algoritmi cunoscuți de elevi se materializează prin note trecute în 

catalog). 

. Rezolvarea de exerciţii şi probleme cu accent pe dezvoltarea deprinderilor de bază. 

. Încurajarea elevilor la participarea activă pe tot parcursul orei. 

. Preocuparea unor cadre didactice pentru îndrumarea elevilor în realizarea portofoliilor. 

. La unele ore asistate formele de organizare a activităţii elevilor nu sunt suficient de 

diversificate, respectiv nu sunt alternate activităţile frontale cu cele activ-participative, elevii 

fiind de cele mai multe ori spectatori. 

. Inconsecvență în aplicarea metodelor active-participative în procesul de predare-învățare. 

. Nu se aplică suficient munca diferenţiată,  în special cu acei elevi care au lacune mari în 

cunoştinţele matematice. 

. Lipsa rezolvării unor probleme cu aplicabilitate practică care să trezească elevului interesul şi 

curiozitatea pentru studiul matematicii. 

. Nu se utilizează materiale didactice care să ajute elevii în înţelegerea noţiunilor noi introduse; 

. Utilizarea sporadică a instrumentelor informatice și a mijloacelor  moderne în procesul de 

predare-învăţare a matematicii. 

 

e) Evaluare 

. În cadrul orelor asistate evaluarea formativă a  elevilor s-a realizat în general fie la începutul 

învăţării, pentru a-l ajuta pe profesor să aleagă activităţile de învăţare adecvate nevoilor 

fiecărui elev, fie pe parcursul învăţării pentru a identifica noi activităţi potrivite pentru 

remedierea dificultăţilor întâmpinate de elevi. 

. La orele de aprofundare a cunoștințelor s-a pus accent pe evaluarea cunoștințelor teoretice 

aferente unității de învățare, urmată de evaluarea deprinderilor elevilor de utilizarea în practică 

a acestor cunoștințe. 

. Atât la orele de comunicare de noi cunoștințe, cât și la orele de aprofundarea cunoștințelor, 

întrebările adresate de profesori au avut menirea de a diagnostica deficienţele şi a fixa 

obiectivele pentru următoarea etapă a lecției în vederea autocorectării elevilor. 

. Întrebările ajutătoare au fost bine formulate, iar răspunsurile primite au fost apreciate în cazul 

răspunsurilor corecte și s-a pus accent pe autocorectare în cazul răspunsurilor greșite, prin noi 

întrebări ajutătoare. 
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. Testele de evaluare sunt în general corect întocmite din punctul de vedere al gradării sarcinilor 

și a punctajelor alocate itemilor. 

. Aplicarea sporadică a metodei autoevaluării. 

. Majoritatea testelor de  evaluare aplicate conțin doar itemi subiectivi de tip rezolvare de 

problemă. 

. Acordarea din oficiu a 2 sau 3 puncte în loc de 1 punct, în realizarea punctajelor testelor de 

evaluare. 

. Testele de evaluare nu sunt corectate în mod corespunzător în toate cazurile. 

. Testele de evaluare corectate  sunt păstrate de  către profesori. 

. Majoritatea profesorilor inspectați nu pun accent suficient la sfârşitul orei pe feed-back şi 

esenţializare. 

 

f) Concluzii 

Respectarea principiului ”Mai puțin înseamnă mai mult” în proiectarea conținuturilor 

de parcurs în cadrul lecțiilor, ținând cont de nivelul de dezvoltare la care se află elevii a dus la 

creșterea nivelului de pregătire al elevilor. 

Consecvență în aplicarea metodelor activ-participative a permis găsirea acelor soluții 

care să cointereseze elevii, să-i motiveze, să le trezească dorința de cunoaștere, curiozitatea și să 

îi ajute să învețe cât mai mult în clasă. 

Utilizarea cu regularitate a instrumentelor informatice și a mijloacelor moderne în 

procesul de predare-învăţare a matematicii a dus la atragerea elevilor spre studiul matematicii. 

Monitorizarea activității din școlile care au avut în anul precedent rezultate slabe la 

examene a dus la creșterea procentului de promovabilitate la examenele naționale din acest an 

școlar. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 8. 

 

 

B. FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE 
 

7.5.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

 Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii pentru o societate bazată 

pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile. 

 Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în unităţile şcolare din judeţul Neamţ, 

prin elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi inovative de abilitare curriculară 

pe discipline de studiu/niveluri de studiu cu accent pe proiectarea curriculară, proiecte  de impact 

şi cu finalităţi pe termen mediu/lung. 

 

7.5.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a noilor programe 

şcolare şi planuri cadru la nivelul unităţilor de învăţământ, aplicarea corectă a Curriculumului în 

anul şcolar 2016-2017, asigurarea calităţii procesului educaţional. 

 Eficientizarea activităţii educaţionale concretizată prin progres real, măsurabil şi 

comparabil pentru domeniul curricular şi, implicit, prin rezultatele obţinute de elevi la examenele 

naţionale. 

 Monitorizare şi consiliere, măsuri în scopul asigurării și îmbunătăţirii calităţii educației, a 

procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ. 

 Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare şi 

comunicare la nivelul unităţii şcolare-comunitatea online a şcolii şi învăţarea colaborativă)  la 

nivel local, judeţean, naţional. 
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b) Proiectarea 

 Documentele de proiectare didactică ale profesorilor de fizică sunt în general bine 

întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare şi cu planificările anuale şi 

semestriale. 

 Conţinuturile suportului informaţional sunt corecte din punct de vedere ştiinţific, 

schematizate, sistematizate, esenţializate, accentuând reactualizările bagajului de cunoştinţe al 

elevului şi explicit formulată latura aplicativ-practică a fenomenelor studiate. 

 Actualul curriculum este centrat pe competenţe specifice dobândite de elevi, corelate cu 

unităţile de conţinut, cu posibilitatea ca oricare competenţă specifică să poată fi atinsă prin 

diferite activităţi de conţinut. 

 Proiectarea didactică eficientă asigură elevilor condiţii pentru descoperirea şi 

valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi motrice, astfel, cunoştinţele de 

fizică vor contribui la dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative a elevilor. 

 În acest context, la nivelul judeţului, grupul de lucru format din profesori de fizică cu 

rezultate deosebite în activitatea didactică: prof. Oniciuc Anișoara, Scoala Gimnazială nr. 3 

Piatra Neamt, prof. Iliescu Doina, Scoala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra Neamt, prof. Vacaru 

Angela, Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani, prof. Vacaru Tereza, Scoala Gimnazială 

”Alexandru Ioan Cuza” Roman, prof. Astacioae Vasile, Liceul ”Vasile Conta” Tîrgu Neamţ şi 

prof. Pupazan Gheorghe, Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ, au realizat modele 

de planificări calendaristice şi exemple de unităţi de învăţare, pentru nivel gimnazial, modele 

care sunt utilizate la nivel naţional si care au fost postate pe site-ul MEN. 

 De remarcat activitate desfășurată de profesorii de fizică din județul Neamț care sunt 

membri în grupurile de lucru la nivelul MEN, sau membrii în comiisiile naționale de specialitate: 

 

Nume prenume 

profesor 
Unitatea de învățământ Activitate 

Haralamb Dorel CN Petru Rareș, Piatra Neamț Comisia Națională de Fizică 

Cristinel Secară CN Petru Rareș, Piatra Neamț Comisia Națională de Fizică 

Oniciuc Grigoruță CN Petru Rareș, Piatra Neamț Comisia Națională de Astronomie 

Team Leader echipa României OIAA 

Cristinel Secară CN Petru Rareș, Piatra Neamț Membru grup de lucru Bacalaureat 

Merfea Romeo CN Roman Vodă, Roman Comisia Națională de Astronomie 

 

 Grupul de lucru de revizuire a programei scolare pentru clasele a VI-a-a-VIII-a la Fizica 

 

 

c) Predarea-învăţarea 

PROIECTUL „FIZICA ALTFEL” 

 În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educației Naționale a pus 

la dispoziția profesorilor care predau fizică și a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, 

dezvoltată în ultimii 5 ani în cadrul proiectului „Fizica altfel”, derulat de CEAE şi Societatea 

Română de Fizică. 

 Ideea de bază a proiectului este conceptul de învățare prin investigație de tip inductiv 

(Inquiry Based Learning). Un elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei 

Nr. 

crt. 
Funcţia Numele şi prenumele Unitatea de învăţământ 

1 Coordonator prof. Cristinel Secară ISJ Neamţ 

 

2 

 

Membri 

prof. Haralamb Dorel Colegiul Național Petru Rareș, Piatra Neamț 

Prof. Oniciuc Anișoara Școala Gimnaziala nr. 3, Piatra Neamț 

prof. Filip Ana Liceul Tehnologic Oglinzi 

prof. Vacaru Angela Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Săbăoani 
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probleme, când studiază cu atenție  datele și relațiile cauzale, reușind să găsească cea mai bună 

soluție, rolul profesorului fiind de facilitator al cunoașterii și de partener al elevilor în învățare. 

 Rezultatul concret al derulării acestui proiect îl constituie formarea în decurs de 5 ani a 

profesorilor de fizică din 24 de judeţe pentru aplicarea la clasă a noilor metode de abordare a 

temelor din fizică, incluse în „Ghidul metodologic de predare a fizicii”. 

 Principalele obiective ale programului de formare au fost formarea profesorilor de fizică 

din învăţământul preuniversitar pentru utilizarea metodelor interactive în explorarea domeniului 

fizicii, a strategiilor didactice centrate pe competenţe din perspectiva gândirii critice, care să 

centreze în mod real activitatea de învăţare asupra elevului, să-l familiarizeze cu procesul 

cunoaşterii ştiinţifice şi să-i dezvolte astfel competenţe şi atitudini care să-i permită implicarea 

eficientă în efortul de construire a propriilor cunoştinţe. 

 Ghidul metodologic de predare a fizicii, a fost pilotat la clase în unitățile de învățământ 

din județ, iar ulterior s-au aplicat teste de evaluare de tip TIMSS (procedura utilizată a avut la 

bază Evidence Based Teaching), iar elaborarea itemilor şi analiza rezultatelor s-au făcut în 

paradigma Item Response Theory. 

 

d) Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare: 

 metode didactice diversificate, moderne şi tradiţionale: joc didactic, învăţarea asistată de 

calculator, modelarea, experimentul de laborator; 

 organizarea unor activităţi de învăţare-evaluare diferenţiate în funcţie de nivelul 

cunoştinţelor asimilate de elev, de gradul de percepere a fenomenelor în plan cognitiv, de 

sistemul de abilităţi şi aptitudini format sau în curs de dobândire; 

 corelarea corespunzătoare a obiectivelor cu strategiile didactice şi cu metodele evaluative 

aplicate in diverse momente ale procesului instructiv-educativ; 

 implicarea profesorilor în promovarea performanţei şcolare care se concretizează prin 

rezultatele obţinute de elevii şi profesorii nemţeni la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 abordarea interdisciplinară a unor teme prin opţionale de sine stătătoare care să 

sporească, să atragă şi să încurajeze elevii studiul fizicii în sensul aspectelor practice şi a formării 

abilităţilor de viaţă; 

 proiectarea în echipă a unor activităţi de predare-învăţare-evaluare şi chiar implicarea 

elevilor; 

 conceperea activităţilor şi a sarcinilor de  învăţare pe baza specificului individual de 

învăţare (stil, ritm); 

 utilizarea unor auxiliare curriculare  şi materiale didactice care să permită realizarea atât a 

activităţilor individuale independente cât şi de grup. 

 

e) Evaluarea 

Conform normelor metodologice, s-a realizat evaluarea iniţială, adaptată particularităţilor 

şi specificulului claselor de elevi, au fost identificate punctele slabe şi s-a stabilit un plan de 

remediere şi ameliorare. 

 Sunt utilizate tehnici, instrumente şi proceduri adecvate de evaluare, există o bună 

corelare a strategiilor-competenţelor-metodelor de evaluare. Profesorii încurajează participarea 

elevilor la diverse activităţi educaţionale derulate în unitatea de învăţământ, motivează elevii în 

crearea de mijloace didactice cu mijloace proprii (în cadrul unui portofoliu stabilit la început de 

semestru şi evaluat corespunzător). 

 La nivel de judeţ nu s-au constatat aspecte negative în ceea ce priveşte evaluarea elevilor. 

Se folosesc sisteme alternative de evaluare şi în acest mod se poate face o evaluare corectă a 

elevilor.  Se folosesc  majoritatea sistemelor de evaluare permiţând, astfel, fiecărui elev, să 

obţină rezultate corespunzătoare nivelului său de pregătire. 

 Exista însă, profesori care pun accent pe memorare si reproducere a unor legi, principii, 

formule etc., neglijând sau ignorând aspectele cognitive ale învăţării-acele aspecte legate de 

utilizarea informaţiei  in rezolvarea unor probleme  teoretice, dar mai ales practice. 
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f) Concluzii 

 Rezultatele la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale în anul școlar 2016-

2017, întreaga activitate desfășurată de profesorii de fizică, susținuți de laboranții și tehnicienii 

din laboratoarele de fizică, reconfirmă valoarea Școlii Nemțene de Fizică, întărită de generații de 

elevi și profesori  dăruiți succesului! 

 Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 9. 

 

 

C. CHIMIE 
7.5.1. Priorităţi asumate 

 Direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2016-2017 cu scopul prevenirii insuccesului 

şcolar şi ridicarea prestigiului şcolii nemţene de chimie: 

• Monitorizarea folosirii, din perspectivă educativă, a aspectelor practice disciplinei în 

formarea pentru viaţă şi societate, chimia fiind  “ştiinţa de a învăţa să trăieşti”, prin lecţia 

de la clasă. 

• Monitorizare prin inspecţia şcolară a modului în care sunt utilizate rezultatele evaluărilor 

la clasă în sensul întocmirii programelor de îmbunătăţire a progresului elevilor. 

• Monitorizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice privind 

intensificarea utilizării la clasă a metodelor interactive şi a activităţii pe grupe de elevi 

sau individual, mai puţin a activităţilor frontale. 

• Consiliere şi îndrumare privind corelarea conţinuturilor cu resursa umană caldă de 

instruire, adaptarea acestora la capacităţi şi deprinderi ce urmează a fi formate. 

• Formarea prin activităţi metodice, prin diseminarea de “bune practici”, a cadrelor 

didactice care predau disciplina, privind abordarea interdisciplinară a lecţiilor de ştiinţe-

realizarea de schimburi de experienţă între licee/şcoli. 

• Identificarea nevoilor de formare prin introducerea unui studiu privind necesităţile şi 

riscurile de dezvoltare şi evoluţie profesională, privind întreaga carieră didactică, 

indiferent de momentul de raportare la aceasta. 

•  Consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii calităţii actului 

educativ prin utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare-evaluare. 

• Prezentarea atractivă a ofertelor CDŞ şi argumentare sustinută pentru atragerea elevilor, 

chiar si la clasele de uman; diversificarea corespunzătoare a ofertei; o mai bună reprezentare a 

opţionalului interdisciplinar; oferta CDŞ să vină în sprijinul dorinţei de informare şi motivării 

intriseci pentru învăţare şi formare pentru viaţă a elevilor. 

•  Creşterea interesului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la grupuri şcolare 

şi colegii tehnice în pregătirea de performanţă a elevilor pentru concursuri adresate acestora. 

Atragerea elevilor în exprimarea opţiunii de bacalauret 2017-chimie, la profil teoretic și 

tehnic, prin prezentarea programei unice şi implicarea efectivă a profesorului în pregătirea 

suplimentară. 

• Monitorizarea modului în care conducerea unităţii şcolare asigură existenţa unui cabinet 

sau laborator de chimie sau ştiinţe, permisiv realizării experimentelor prevăzute de programa 

şcolară şi realizarea unei baze de date privind funcţionalitatea spaţiilor denumite cabinet sau 

laboratoare de chimie. Măsuri pentru restabilirea spaţiilor amenajate iniţial drept cabinet şi 

laboratoare în urma schimbării destinaţiei lor. 

• Susţinerea, încurajarea şi motivarea elevilor capabili de performanţă şcolară şi a 

profesorilor prin actiuni ale Asociaţiei de chimie AS CHIM.  

 

7.5.2. Analiza activității de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2016-2017     

a) Obiective specifice 

 realizarea unei baze de date reale privind personalul didactic calificat si didactic auxiliar 

precum şi a comisiilor/catedrelor care funcţionează în fiecare unitate şcolară; 
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 verificarea calităţii planificării-proiectării, organizării,  desfăşurării şi evaluării 

demersului didactic prin inspecţia la clasă; 

 asigurarea funcţionalităţii optime corespunzătoare a spaţiilor şcolare şi autorizarea 

laboratoarelor de chimie conform  noilor reglementărilor privind normele de sănătate şi 

securitate în muncă; 

 evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire al elevilor; 

 verificarea eficienţei activităţilor de formare continuă  a cadrelor didactice din perspectiva 

învăţării interdisciplinare şi transdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive  la 

nivelul comisiilor metodice judeţene şi cercurilor pedagogice, comisiilor/catedrelor din 

unităţile şcolare, privind aspectele interdisciplinarităţii aplicabile anumitor conţinuturi 

detaliate din programa şcolară; 

 monitorizarea participării cadrelor didactice  la activităţi organizate la nivel local,  

judeţean şi naţional;                                                                     

 verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică si integrală a materiei şi a notării 

ritmice; 

 stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor in prezentarea produselor activităţii de 

cercetare la sesiuni de comunicări şi referate organizate la nivel local, judeţean, 

interjudeţean şi naţional;  

 monitorizarea frecvenţei şi activităţii profesorilor de chimie în comisii, catedre metodice, 

cercuri pedagogice şi alte activităţi de interes didactic; 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare conform OMECTS 3035/10.01.2012, 

privind Metodologia –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare; 

 stabilirea unor schimburi de experienţă între cadre didactice în vederea prezentării unor 

realizări de bune practice didactice şi pedagogice aplicate la clasă; 

 realizarea de acţiuni de sprijinire, susţinere, încurajare şi motivare a performanţei şcolare 

la elevi şi profesori, precum şi pentru elevii aflaţi în dificultate, în cadrul asociaţiei 

profesorilor de chimie din judeţul Neamţ „AS CHIM”. 

 

b) Proiectarea 

 documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, 

respectându-se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare; 

 majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a 

elevilor cu care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale elevilor; 

 competenţele specifice sunt precizate într-o manieră funcţională şi în corelaţie adecvată 

cu conţinuturile şi cu capacitatea psihointelectuală a colectivelor de elevi; 

 unităţile de învăţare sunt corect întocmite, personalizate, adaptate specificului claselor şi 

nivelului de înţelegere şi accesibilitate al elevilor, în cadrul unor unități de învățare sunt 

câteva activități proiectate care intersectează rolurile celor doi actori – profesor şi elev; 

 sunt proiectate puține elemente din scenariul didactic care se adresează elevilor elevilor 

cu ritm scăzut de înţelegere, aplicare şi reacţie; 

 proiectele lecţiilor includ metode şi mijloace moderne de învăţare-evaluare care solicită 

elevul în absorţia informaţiilor, dar şi în aplicare şi valorificare practică. 

 

c) Predarea-învățarea 

 cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, laboratoarele specializate acolo 

unde acestea mai există,  inclusiv aparatura modernă (videoproiector, laptop etc.); 

 majoritatea profesorilor sunt preocupați să structureze activităţile pe strategii activ- 

participative; acestea facilitează participarea activă a elevilor la lecţie, precum şi însuşirea 

mai bună a conţinuturilor; 
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 se constată, din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de chimie, o atitudine 

pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

 se constată existenţa corespondenţei dintre planificare şi proiectarea didactică şi faptul că 

se acordă atenţie încadrării tematice în ansamblul din care face parte, prin reactualizări 

suportului de informaţii necesare dezvoltării studiului noi itemi; 

 în unitățile școlare în care s-a schimbat destinația laboratoarelor sau cabinetelor de chimie 

sau este foarte limitată oferta de ustensile și reactivi, unii profesori recurg la realizarea 

virtuală a experimentelor solicitate de programa școlară, apelând la diverse platforme 

educaționale; 

 se remarcă buna informare bibliografică realizată de profesori asupra noilor conţinuturi 

atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic; 

 activităţile asistate au avut elemente de continuitate şi elemente de legătură logică, care 

au solicitat zestrea achiziţionată de elevi, dar şi elemente de interpretare personală a elevilor, 

ceea ce a făcut posibilă învăţarea în clasă, ţinând cont de structura programului lor şcolar; 

 activităţile didactice proiectate şi aplicate sunt dense, cu un bogat conţinut ştiinţific, ceea 

ce a evidenţiat capacitatea  profesorului de a realiza un demers didactic eficient şi bine pus 

la punct privind accesibilizarea şi motivarea studiului conţinuturilor; 

 sunt realizate permanent trimiteri la cunoştinţele şi experienţa anterioară, profesorii dând 

dovadă de abilităţi de interogare  eficientă şi orientată pentru verificarea gradului de 

înţelegere a termenilor noi; 

 se  urmărește constant şi insistent crearea unui limbaj ştiinţific specific disciplinei; 

 se asigură nivelul de retenţie al subiectului abordat în lecţie prin utilizarea unei fişe de 

feed-back care permite fixarea, sistematizarea şi consolidarea suportului noțional transmis; 

 în general există un bun management al clasei, eficient şi asupra grupului de lucru, dar şi 

individual, iar resursa de timp, este, în general,  bine gestionată;  

 tema de casă propusă de profesori este o posibilitate de continuare a activităţii individuale 

din clasă, este permisivă cantitativ şi răspunde consolidării tematice abordate la oră. 

 

d) Evaluarea 

 există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii subiectului evaluării, 

baza şi scopul acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de evaluare, 

corespunzătoare  unui  învăţământ centrat pe competenţe; 

 în general, nu se poate vorbi de un raport favorabil între evaluarea modernă și cea 

tradițională, pentru prima formă există încercări timide de abordare a metodelor moderne, 

dar se apreciază inventivitatea profesorilor în găsirea unor metode simplificate, rapide, 

solide de  evaluare; 

 foarte puține abordări a metodelor inter, autoevaluative; sunt încercări timide, dar nu sunt 

consolidate argumentativ în urma analizei privind îmbunătățirea progresului școlar; 

 s-a constatat, din punctul de vedere al dimensiunii formative și finalității lecţiei de chimie, 

o atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

 elevilor le place chimia şi manifestă interes pentru studiul acestei discipline, obţinând 

rezultate foarte bune la olimpiade și la alte concursuri naționale la care participă. 

 

e) Concluzii 

 Creșterea calității educației, măsurată prin rezultatele bune și foarte bune obținute de 

elevii nemțeni la concursurile și olimpiadele școlare pentru chimie și la examenul de bacalaureat, 

a fost determinată de gradul ridicat de implicare al cadrelor didactice de specialitate în 

activitățile la catedră, de înaltul profesionalism și de permanenta perfecționare a acestora. De 

asemenea, școala nemțeană de chimie își păstrează constanța națională prin performanța 

națională, dar acordă importanță și învățământului de masă încercând să lege teoria de practică și 

de viața cotidiană, chiar în condițiile în care în multe unități școlare laboratoarele și cabinetele de 
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specialitate și-au pierdut identitatea prin transformare în săli de clasă sau alte spații, chiar dacă 

necesarul de aparatură și reactivi nu se găsesc în școli în cantități suficiente pentru a asigura 

realizarea experimentelor prevăzute la nivelul programei de chimie, unii profesori recurg la 

virtualitatea experimentală. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 10. 

 

 

D. BIOLOGIE 
7.5.1. Priorităţi asumate 

 Direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2016-2017 cu scopul prevenirii insuccesului 

şcolar şi ridicarea prestigiului şcolii nemţene de BIOLOGIE: 

 diagnoza în cadrul disciplinei, prognoza activităților școlare specifice, stabilirea 

obiectivelor acestora; 

 monitorizare prin inspecția școlară a modului în care sunt utilizate rezultatele evaluărilor 

la clasă în sensul întocmirii programelor de îmbunătățire a progresului elevilor; 

 promovarea politicilor privind asigurarea calității educației și formarea resursei umane de 

specialitate; 

 cunoașterea și aplicarea corectă a documentelor școlare și a legislației în vigoare: planuri-

cadru, programe școlare, manuale școlare, auxiliare didactice de specialitate; 

 pregătirea de specialitate și metodică;  

 utilizarea manualelor școlare, a ghidurilor metodologice și a ghidurilor de evaluare pentru 

disciplina biologie;  

 formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecțiilor de biologie și 

științe;  

 dotarea și utilizarea laboratorului de biologie; 

 formarea prin activități metodice, prin diseminarea de ”bune practici” a cadrelor didactice 

care predau disciplina, privind abordarea interdisciplinară a lecțiilor de științe, prin 

realizarea de schimburi de experiență între licee-școli; 

 asigurarea condițiilor echitabile de igienă și educație pentru sănătate în unitățile școlare 

din mediul rural; 

 deprinderea unui stil de lucru personalizat prin raportarea activităților de predare-învățare 

la dezvoltarea intelectuală și posibilitățile reale ale elevilor clasei; 

 asigurarea calității procesului instructiv-educativ prin parcurgerea integrală a programei 

de specialitate, tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării, 

evaluarea obiectivă, evitarea supranotării, focalizarea activității de inspecție pe asigurarea 

calității actului didactic: predare-învățare-evaluare; 

 prezentarea atractivă a ofertelor CDȘ și argumentare susținută pentru atragerea elevilor, 

chiar și la clasele cu profil uman, diversificarea corespunzătoare a ofertei; o mai bună 

reprezentare a opționalului interdisciplinar; oferta CDȘ să vină în sprijinul dorinței de 

informare și motivării intriseci pentru învățare și formare pentru viață a elevilor; 

 susținerea, încurajarea și motivarea elevilor capabili de performanță școlară și a 

profesorilor, fiind evidențiați și recunoscut efortul lor în obținerea distincțiilor și a 

premiilor la nivel județean, național; 

 identificarea nevoilor de formare prin introducerea unui studiu privind necesităţile şi 

riscurile de dezvoltare şi evoluţie profesională, privind întreaga carieră didactică, 

indiferent de momentul de raportare la aceasta; 

 monitorizarea modului în care conducerea unităţii şcolare asigură existenţa unui cabinet 

sau laborator de biologie  sau ştiinţe, permisiv realizării experimentelor prevăzute de 

programa şcolară şi realizarea unei baze de date privind funcţionalitatea spaţiilor 

denumite cabinet sau laboratoare de biologie; 
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 utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare; 

 creșterea participării școlare la actul instructiv-educativ și consiliere profesională 

particularizată acolo unde este cazul; 

 parcurgerea integrală a programei școlare, în vederea atingerii standardelor naționale și a 

susținerii cu succes de către elevi a examenelor naționale; 

 evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării 

procesului de învățare; 

 dezvoltarea prin formare continuă, a competențelor profesionale deținute de cadrele 

didactice de specialitatea biologie cu accent pe colaborare profesională în cadrul 

comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice în vederea creșterii eficienței actului 

didactic.  

 

7.5.2. Analiza activității de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2016-2017    

a) Obiective specifice 

 realizarea unei baze de date reale privind personalul didactic calificat şi didactic auxiliar 

precum şi a comisiilor/catedrelor care funcţionează în fiecare unitate şcolară; 

 resursele umane de care dispune disciplina biologie sunt consiliate și îndrumate mai ales 

cele debutante, dar marea majoritate a profesorilor de biologie au obținute  gradele 

didactice II și I, frecventând și cursuri de formare continuă în domeniul de specialitate; 

 verificarea calităţii planificării-proiectării, organizării,  desfăşurării şi evaluării 

demersului didactic prin inspecţia la clasă; 

 asigurarea funcţionalităţii optime corespunzătoare a spaţiilor şcolare şi autorizarea 

laboratoarelor de chimie conform noilor reglementări privind normele de sănătate şi 

securitate în muncă; 

 evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire al elevilor; 

 verificarea eficienţei activităţilor de formare continuă  a cadrelor didactice din perspectiva 

învăţării interdisciplinare şi transdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive  la 

nivelul comisiilor metodice judeţene-cerc pedagogic şi comisiilor/catedrelor din unităţile 

şcolare, privind aspectele interdisciplinarităţii aplicabile anumitor conţinuturi detaliate din 

programa şcolară; 

 formarea, prin activități metodice, prin diseminare de “bune practici”, a cadrelor didactice 

care predau disciplina privind abordarea interdisciplinară a lecțiilor de științe, mai ales că 

o mare parte din cadrele didactice de specialitate biologie au absolvit Postuniversitara de 

Științe – Sucursala Baia Mare. 

 monitorizarea participării cadrelor didactice  la activităţi organizate la nivel local  

judeţean şi naţional;                                                                     

 verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică şi integrală a materiei şi a notării 

ritmice; 

 stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor in prezentarea produselor activităţii de 

cercetare la sesiuni de comunicări şi referate organizate la nivel local, judeţean, 

interjudeţean şi naţional;  

 monitorizarea frecvenţei şi activităţii profesorilor de biologie în comisii, catedre 

metodice, cercuri pedagogice şi alte activităţi de interes didactic; 

 organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare conform OMECTS 3035/10.01.2012, 

privind Metodologia –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare; 

 stabilirea unor schimburi de experienţă între cadre didactice în vederea prezentării unor 

realizări de bune practici didactice şi pedagogice aplicate la clasă; 

 monitorizarea unităților școlare, a profesorilor de biologie în pregătirea elevilor pe 

criteriul aplicativ al disciplinei în vederea obținerii de rezultate bune la examenul de 

bacalaureat, marea majoritate a elevilor de liceu optând pentru susținerea probei la 

disciplina biologie a examenului de bacalaureat; 
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 conservarea prestigiului școlii nemțene de biologie prin rezultatele elevilor și a cadrelor 

didactice în confruntări județene și naționale; 

 prezentarea atractivă a ofertelor CDȘ și argumentare susținută a CDȘ-ului pentru 

atragerea elevilor, astfel încât opționalul la disciplina biologie să vină în sprijinul dorinței 

de informare şi motivării intrinseci pentru învațare și formare pentru viața de zi cu zi a 

elevilor. 

 

b) Proiectarea 

 documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, 

respectându-se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare; 

 coordonarea activității didactice s-a realizat din perspectiva acestor obiective și a vizat 

concretizarea competențelor stabilite la nivel național, județean și local; 

 majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a 

elevilor cu care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale elevilor; 

 competenţele specifice sunt precizate într-o manieră funcţională şi în corelaţie adecvată 

cu conţinuturile şi cu capacitatea psihointelectuală a colectivelor de elevi; 

 unităţile de învăţare sunt corect întocmite, personalizate, adaptate specificului claselor şi 

nivelului de înţelegere şi accesibilitate al elevilor; 

 sunt proiectate puține elemente din scenariul didactic care se adresează elevilor cu ritm 

scăzut de înţelegere, aplicare şi reacţie; 

 proiectele lecţiilor includ metode şi mijloace moderne de învăţare-evaluare care solicită 

elevul în absorţia informaţiilor, dar şi în aplicare şi valorificare practică. 

 

c) Predarea-învățarea 

 cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, laboratoarele specializate acolo 

unde acestea mai există,  inclusiv aparatura modernă (videoproiector, laptop etc.); 

 majoritatea profesorilor sunt preocupați să structureze activităţile pe strategii activ- 

participative; acestea facilitează participarea activă a elevilor la lecţie, precum şi însuşirea 

mai bună a conţinuturilor; 

 se constată, din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de biologie, o 

atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

 se constată existenţa corespondenţei dintre planificare şi proiectarea didactică şi faptul că 

se acordă atenţie încadrării tematice în ansamblul din care face parte, prin reactualizări 

suportului de informaţii necesare dezvoltării studiului noii teme; 

 se remarcă buna informare bibliografică realizată de profesori asupra noilor conţinuturi 

atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic; 

 activităţile asistate au avut elemente de continuitate şi elemente de legătură logică, care 

au solicitat zestrea achiziţionată de elevi, dar şi elemente de interpretare personală a elevilor, 

ceea ce a făcut posibilă învăţarea în clasă, ţinând cont de structura programului lor şcolar; 

 activităţile didactice proiectate şi aplicate sunt dense, cu un bogat conţinut ştiinţific, ceea 

ce a evidenţiat capacitatea  profesorului de a realiza un demers didactic eficient şi bine pus 

la punct privind accesibilizarea şi motivarea studiului conţinuturilor; 

 sunt realizate permanent trimiteri la cunoştinţele şi experienţa anterioară, profesorii dând 

dovadă de abilităţi de interogare  eficientă şi orientată pentru verificarea gradului de 

înţelegere a termenilor noi; 

 se urmărește constant şi insistent crearea unui limbaj ştiinţific specific disciplinei 

biologie; 

 se asigură nivelul de retenţie a subiectului abordat în lecţie prin utilizarea unei fişe de 

feed-back care permite fixarea, sistematizarea şi consolidarea suportului noțional transmis; 
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 în general există un bun management al clasei, eficient şi asupra grupului de lucru, dar şi 

individual, iar resursa de timp, este, în general,  bine gestionată;  

 tema de casă, fișele de lucru sau îmbogățirea portofoliului personal este propusă de 

profesori ca o continuare a activităţii individuale din clasă, permisivă cantitativ şi răspunde 

consolidării tematice abordate la oră. 

 

d) Evaluarea 

 participarea cadrelor didactice, profesori de biologie, la elaborarea unor măsuri în scopul 

prevenirii insuccesului școlar, adaptând întregul proces didactic şi realizând lecții atractive; 

 există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii subiectului evaluării,  

baza şi scopul acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de evaluare, 

corespunzătoare  unui  învăţământ centrat pe competenţe; 

 în general nu se poate vorbi de un raport  favorabil între evaluarea modernă și tradițională, 

pentru prima formă, există încercări timide de abordare a metodelor moderne, dar se 

apreciază inventivitatea profesorilor în găsirea unor metode, simplificate, rapide, solide de  

evaluare; 

 s-a constatat o atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

 elevilor le place biologia – ”știința vieții” şi manifestă interes pentru studiul acestei 

discipline, obţinând rezultate foarte bune la olimpiade și la alte concursuri județene și 

naționale la care participă. 

 

e) Concluzii: 

  Creșterea calității educației, măsurată prin rezultatele bune și foarte bune obținute de 

elevii nemțeni la concursurile și olimpiadele școlare pentru disciplina biologie  și la examenul de 

bacalaureat, a fost determinată de gradul ridicat de implicare a cadrelor didactice de specialitate 

în activitățile la catedră, de înaltul profesionalism și de permanenta perfecționare a acestora.  

 De asemenea, școala nemțeană de biologie  își păstrează constanța națională prin 

performanța națională, dar acordă importanță și învățământului de masă încercând să lege teoria 

de practică și de viața cotidiană, chiar în condițiile în care în multe unități școlare laboratoarele și 

cabinetele de specialitate și-au pierdut identitatea prin transformare în săli de clasă sau alte spații, 

chiar dacă necesarul de mijloace didactice nu se află în școli, profesorii recurg la virtualitatea 

experimentală. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 11. 

 

 

E. INFORMATICĂ ȘI TIC 
7.5.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

 Cunoaşterea, aplicarea şi compatibilizarea documentelor curriculare elaborate în cadrul 

reformei, a metodologiilor aprobate, la nivelul unităţilor de învăţământ, cu rezultatele 

cercetării pedagogice şi cu tendințele de practică educațională întâlnite pe plan 

internațional. 

 Îmbunătățirea şi diversificarea ofertei curriculare personalizate la nivel instituțional, în 

funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale. 

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de 

cunoştinţe la un curriculum centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi 

formarea competentelor specifice in funcție de filieră, profil, specializare sau calificare şi 

de nevoile pieței forței de muncă. 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale 

tuturor elevilor, îmbinare de modalități care să satisfacă exigenţele actuale şi să reprezinte 

garanţia solidă a educaţiei viitorului. 
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 Valorificarea superioară a activităților de inspecție școlară în remedierea 

disfuncționalităților și în îmbunătățirea calității educației din școli. 

 Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, prin proiecte de cooperare şi 

parteneriat care pun în valoare elevul şi performanţele acestora. 

 Creşterea capacităţii de autoevaluare şi realizarea unui management dinamic şi activ în 

condiţiile asumării descentralizării. 

 

7.5.2. Analiza activităţii de predare – învăţare - evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea, aplicarea şi compatibilizarea documentelor curriculare elaborate în cadrul 

reformei, a metodologiilor aprobate, la nivelul unităţilor de învăţământ, cu rezultatele 

cercetării pedagogice si cu tendințele de practică educațională întâlnite pe plan 

internațional.  

 Îmbunătățirea şi diversificarea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în 

funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale.  

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de 

cunoştinţe la un curriculum centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi 

formarea competentelor specifice în funcție de filiera, profil, specializare sau calificare şi 

cu nevoile pieței forței de muncă.  

 Îmbunătăţirea calităţii predării – învăţării - evaluării astfel încât să se asigure şanse egale 

tuturor elevilor, îmbinare de modalități care să satisfacă exigentele actuale şi să reprezinte 

garanţia solidă a educaţiei viitorului.  

 Creşterea atractivităţii programelor educative şcolare şi extraşcolare astfel încât să 

contribuie la dezvoltarea personală a elevilor.  

 Dezvoltarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară şi promovarea voluntariatului. 

  Abordarea strategiilor de educaţie nonformală dintr-o perspectiva integratoare în 

procesul de formare continuă a cadrelor didactice. 

 

b) Proiectarea  

Proiectarea activităților s-a realizat avându-se în vedere: 

o sincronizarea cu documentele manageriale existente la nivelul unității de 

învățământ; 

o adaptarea demersului didactic la performanțele individuale ale elevilor; 

o îmbunătățirea rezultatelor școlare; 

o sprijinirea și îndrumarea corespunzătoare a elevilor pentru o dezvoltare personală 

armonioasă. 

 S-a constatat întocmirea sistematică a proiectelor pe unități de învățare, în directă 

corelare cu planificările calendaristice, după modelul recomandat de ghidul în vigoare, înaintea 

parcurgerii fiecărei unități de învățare, în care să se regăsească elementele specifice de 

personalizare la nivelul fiecărui colectiv de elevi, proba de evaluare sumativă detaliată și 

consemnarea la rubrica observații a diferitelor modificări față de proiectarea inițială.  

 Proiectarea pe unități de învățare evidențiază nivelul inițial/progresul realizat de elevi 

până la acel moment și elementele de tratare diferențiată a elevilor, prin strategiile didactice 

selectate. 

 Corelarea funcțională a competențelor specifice cu activitățile de învățare propuse, 

resursele și elementele de evaluare corespunzătoare. 

 

c) Predarea-învăţarea 

Activitatea de predare - învățare s-a desfășurat urmărindu-se: 

o Calitatea managementului orei de specialitate, organizarea și conducerea clasei. Crearea unui 

mediu favorabil pentru desfășurarea lecțiilor și a unor activități suplimentare. 
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o Corelarea corespunzătoare a obiectivelor cu strategiile didactice cu metodele evaluative 

aplicate în diverse momente ale instrucţiei. 

o Parcurgerea integrală a materiei planificate, conform programei în vigoare. 

o Introducerea unui număr mare de opţionale în special la clasele de gimnaziu și primar. 

o Relaţiile de cooperare și colaborare profesor-elev şi atmosfera de lucru prielnică manifestării 

personalităţii elevului.  

o Metode didactice diversificate, moderne şi tradiţionale: joc didactic, învăţarea asistată de 

calculator, modelarea, experimentul de laborator etc. 

o Implicarea școlilor în programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale. 

o Promovarea unor activități de susţinere a şcolarizării-alfabetizare digitală, comunicare în 

mediul on-line, integrare, recuperare-pentru toţi copiii/tinerii, prevenirea abandonului şcolar 

(Campaniile Hour of Code, Hai pe Net, Siguranța online). 

 

d) Evaluarea 

 Profesorii utilizează evaluarea iniţială, evaluarea formativă și evaluarea sumativă, 

folosind atât metodele tradiţionale (probele orale, scrise sau practice), cât și metodele moderne 

(observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, 

portofoliul, autoevaluarea). 

 Elaborarea și utilizarea instrumentelor de lucru/ evaluare, în concordanță cu normele 

docimologice și integrarea lor eficientă în cadrul lecției. 

o Utilizarea în planificarea învățării a rezultatelor evaluării formative și a feedback-ului. 

o Implicarea elevilor în evaluarea propriului progres.  

o Integrarea elementelor de autoevaluare și interevaluare în cadrul secvențelor de evaluare, în 

vederea formării treptate a capacității de autoevaluare a elevilor. 

 

e) Concluzii 

La nivelul disciplinei se constată: 

o Utilizarea unor strategii care includ elemente de tratare diferențiată a elevilor  

o Utilizarea strategiilor didactice centrate preponderent pe activitatea elevilor  

o Utilizarea metodelor activ-participative  

o Abordarea tuturor formelor de organizare a activității și alternarea adecvată a acestora  

o Integrarea elementelor de autoevaluare și interevaluare în cadrul secvențelor de evaluare, în 

vederea formării treptate a capacității de autoevaluare a elevilor  

o Utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze elevii să formuleze întrebări, opinii, 

păreri personale, exersarea gândirii critice, colaborarea și comunicarea cu profesorii și elevii. 

Se recomandă stimularea motivației pentru învățare insistând pe conștientizarea elevilor 

privind aplicabilitatea practică a celor studiate și poziționarea competențelor dobândite funcție de 

cerințele de pe piața muncii. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 12. 

 

 

7.6. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Tehnologii 
 

7.6.1.Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

- Monitorizarea organizării învăţământului profesional prin învățământul profesional de 

doi ani, învățământul profesional de trei ani și prin stagiile de pregătire practică pentru 

obţinerea calificărilor de nivel 3. 

- Monitorizarea modului de exploatare a bazei materiale și a echipamentelor obţinute prin 

programul Phare în unităţile de învăţământ IPT din județ.  
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- Organizarea activităților de perfecționare a cadrelor didactice axate pe transferul de 

metode şi tehnici didactice; diseminarea de bune practici între cadre didactice de aceeaşi 

specialitate. 

- Organizarea și monitorizarea activității de certificare a competențelor profesionale. 

- Organizarea activităţilor de mentorat în care vor fi implicate cadrele didactice la care s-au 

constatat deficienţe în activitatea didactică. 

- Monitorizarea respectării prevederilor legale în derularea stagiilor de pregătire practică în 

întreprinderi şi încheierea convenţiilor pentru efectuarea practicii. 

- Stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul profesional și tehnic prin consultarea 

agenților economici, a elevilor și părinților, dezbateri publice etc. 

 

7.6.2 Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

- implementarea corectă a curriculumului naţional și a Curriculumului în dezvoltare 

locală şi parcurgerea eficientă a acestuia la nivelul unităţii de învăţământ;  

- evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a stadiului realizării standardelor de 

pregătire a elevilor de către cadrele didactice; 

- creşterea calităţii proceselui de predare-învăţare-evaluare precum şi a serviciilor 

educaţionale; 

- evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice, stabilirea măsurilor de 

eliminare a disfuncţionalităţilor constatate; 

- consilierea cadrelor didactice pentru atingerea standardelor de performanţă de catre 

elevi; 

- sprijinirea cadrelor didactice şi a unităţilor şcolare pentru a elabora planuri de acțiune, 

bazate pe nevoile de dezvoltare profesională a elevilor; 

- diagnoza calităţii managementului școlar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele; 

- respectarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor şi metodologiilor elaborate de 

MEN; 

- realizarea de parteneriate cu părinţii, comunitatea educativă şi autorităţile locale; 

- identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 

- monitorizarea performanţelor şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ şi la nivelul 

județului. 

 

b) Proiectarea 

- Stabilirea încadrării corecte a membrilor catedrelor, conform reglementărilor în 

vigoare, cu respectarea Centralizatorului  pentru discipline tehnice și instruire 

practică pe domenii de pregătire; repartizarea acestora pe laboratoare şi cabinete, cu 

asigurarea accesului tuturor claselor în laboratoarele de specialitate.  

- Dezbaterea în cadrul ședințelor de catedră a curriculei de specialitate, cu modificările 

avizate de MEN şi valabile pentru filierele, profilurile şi specializările la care se 

studiază discipline cu specific tehnic, precum şi a celorlalte documente metodologice 

necesare bunei desfăşurări a activităţii în învățământul profesional și tehnic. 

 

c) Predarea-învăţarea 

- Parcurgerea materiei în mod sistematic, în conformitate cu prevederile programelor 

şcolare în vigoare şi cu planificările calendaristice realizate de cadrele didactice. 

- Utilizarea softurilor pentru învăţare interactivă a aplicaţilor grafice, de laborator, de 

electronică aplicată, de prelucrare a imaginilor etc. 

- Organizarea spaţiului pentru învăţare ca mediu stimulativ pentru elevi este realizată 

de majoritatea cadrelor didactice (aranjare modulară a mobilierului în sala de clasă, 

materiale didactice adecvate vârstei elevilor şi conţinuturilor învăţării). 
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- Se stimulează capacitatea elevilor de a lucra în grup, prin formarea de echipe în 

scopul realizării lucrărilor practice. 

 

d) Evaluarea: 

- conceperea şi utilizarea în activitatea de evaluare a unui număr mare de teste de 

evaluare continuă şi sumativă, fişe de lucru individuale, fişe de lucru pentru 

activitatea de laborator, fişe de evaluare şi notare, modele de prezentare electronică a 

unor aplicaţii, lucrări, materiale şi documentaţii specifice disciplinelor tehnice; 

- evaluarea documentelor şcolare (planul de acțiune al școlii, planul managerial, planul 

de activităţi curriculare şi extracurriculare, rapoartele şedinţelor consiliului profesoral 

şi consiliului de administraţie, dosarele catedrelor sau comisiilor metodice, schemele 

orare, încadrarea cu personal didactic, documentele activităţii cu părinţii, fişele 

posturilor, bugetul şcolii, planul financiar, planificările calendaristice, proiecte ale 

unităţilor de învăţare, portofoliile cadrelor didactice, caietele elevilor, pachetele de 

teste elaborate de şcoală, dovezile progresului făcut de elevi); 

- situaţiile statistice cu rezultatele la teste, olimpiade şi concursuri şcolare; 

- situaţia evoluţiei şcolare şi profesionale a elevilor după absolvire; 

- chestionarele administrate părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, managerilor, 

membrilor consiliilor de administraţie; 

- fişele de observare a lecţiilor; 

- asistenţele la orele de curs. 

 

e) Concluzii 

- Implementarea noului curriculum pentru învățământul profesional și liceal pentru 

clasa a X-a. 

- Pilotarea învățământului pofesional dual și extinderea celui cu elemente de 

învățământ dual. 

- Dezvoltarea învățământului profesional dual într-un număr cât mai mare de unități de 

învățământ/domenii profesionale/regiuni ale județului Neamț. 

- Menținerea colaborării cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, partener direct 

interesat în formarea profesională. 

- Mai buna corelare a programelor de pregătire profesională oferite de școlile IPT cu 

cerinţele concrete ale agenților economici pe plan local și regional şi cu specificul 

acestora. 

- Promovarea unui parteneriat educațional real şi viabil cu agenți economici din cât mai 

multe domenii profesionale.  

- Sporirea implicării agenților economici în formarea profesională. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 13. 

 

 

7.7. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Arte 
 

7.7.1. Priorităţi asumate 

Inspecția școlară și managementul la disciplinele Arte, în anul școlar 2016-2017, au avut 

în vedere: 

- realizarea predării disciplinelor din aria curriculară arte la nivelul cerinţelor ştiinţifice, 

metodice şi psihopedagogice sub aspect conceptual, acţional şi evaluativ, ţinându-se cont de 

faptul că în aplicarea actualului curriculum s-a avut în vedere deplasarea semnificativă de accent 

realizată prin programă de pe conţinuturi pe competenţe; 

- adaptarea întregului proces de învăţâmânt la nivelul de cunoştinţe, interese şi motivaţii al 

elevilor şi realizarea unor demersuri didactice atractive; 
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- îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării, astfel încât să se asigure şanse egale tuturor 

elevilor; 

- participarea cadrelor didactice la elaborarea unor măsuri în scopul prevenirii insuccesului 

şcolar, reducerea ratei de absenteism şi mai ales prevenirea acesteia; 

- participarea cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare specifice disciplinei; 

- optimizarea activităţilor de formare şi perfecţionare metodico-ştiinţifică prin strategii de 

formare pe teme de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul curricular; 

- consilierea suplinitorilor debutanţi; 

- intensificarea activităţilor de identificare, motivare şi susţinere a elevilor capabili de 

performanţă prin  participarea la concursuri, premierea şi popularizarea performanţei, realizarea 

de ore de pregătire suplimentară, încurajarea iniţiativei elevilor (proiecte individuale şi de grup, 

cu temă la alegerea elevului); 

- realizarea de soft-uri educaţionale la disciplinele din aria curriculară arte; 

- abordarea educaţiei muzicale şi plastice din perspectiva integrării tezaurului artistic românesc 

în cultura artistică europeană; 

- implicarea elevilor în evenimentele organizate de comunităţile locale prin activităţi cultural - 

artistice specifice; 

- implicarea profesorilor de arte în dezvoltarea unor proiecte naţionale şi europene; 

- creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile;  

- implicarea profesorilor de educaţie muzicală în parteneriatele Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Neamţ cu Radio România Muzical (proiectul “Ascultă cinci minute de muzică clasică”) şi cu 

Corul Naţional de Cameră Madrigal (programul naţional “Cantus Mundi”); 

- asigurarea resurselor necesare organizării etapei județene a Olimpiadei Naționale Corale, a 

Concursului Internaţional de Interpretare Muzicală ”Emanuel Elenescu”, ediţia a XXVI-a, a 

Concursului Naţional de Pian ”Carl Czerny” ediţia a XXVI-a și a Concursului Național de 

Interpretare Vocală ”Elena Botez”, ediția I. 

 

7.7.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice  

        Obiectivele urmărite prin inspecţia şcolară au fost stabilite în conformitate cu scopurile 

principale ale activităţii educaționale desfășurate în unitățile de învățământ: 

- tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării astfel încât să se asigure 

progresul școlar al tuturor elevilor; 

- parcurgerea integrală a programelor școlare, în vederea atingerii standardelor naționale; 

- evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării procesului 

de învățare. 

 

b) Proiectarea 

- monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale și a proiectărilor 

didactice, la nivelul cerinţelor noii metodologii de proiectare didactică; 

- proiectarea strategiilor didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate; 

adecvarea strategiei didactice la particularitățile claselor de elevi; 

- proiectarea demersului didactic din perspectiva atingerii competențelor specifice. 

 

c) Predarea-învăţarea 

-realizarea predării conţinutului ştiinţific conform programelor școlare; 

  -existența corespondenței dintre planificare şi proiectarea didactică; 

-eficiența demersului didactic și utilizarea optimă a resursei temporale; 

-realizarea activităților extraşcolare specifice disciplinelor artistice. 
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d) Evaluarea 

- asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale actuale;  

- stimularea performanţei şi progresului şcolar prin încurajarea participării elevilor la concursuri 

şi olimpiade şcolare de profil artistic.  

 

e) Concluzii 

- creșterea calității educației, măsurată prin rezultatele bune și foarte bune obținute de elevii 

nemțeni la etapele naţionale ale olimpiadelor școlare (2 premii I, 5 premii II, 3 premii III şi 4 

menţiuni), la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII 

(5 premii I, 5 premii II, 2 premii III, 3 menţiuni ) și la concursurile de profil artistic. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 14. 

 

 

7.8. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Educaţie fizică şi sport 
 

7.8.1. Priorităţile  asumate pentru  anul şcolar 2016-2017: 

• sprijinirea schimbării mentalităţii şi a modului de abordare a educaţiei fizice şi 

sportului prin Curriculumul Naţional; 

• atingerea la un nivel superior a unei stări optime de sănătate, a călirii organismului în 

vederea practicării independente a exerciţiilor fizice pe tot parcursul anului şi promovării 

valenţelor educative, a stabilirii unei relaţii asociative civilizate; 

• reglementarea modalităţilor de modernizare şi acces la bazele şi instalaţiile sportive 

pentru desfăşurarea activităţilor sportive zilnice din învăţământul preuniversitar; 

• creşterea potenţialului psihomotric al elevilor; 

• diminuarea numărului de atitudini şi deficienţe fizice în scop de întreţinere prin 

acţiune profilactică sau terapeutică; 

• trecerea la o viziune nouă privind lecţia de educaţie fizică şi sport; 

• trecerea de la un ciclu la altul de învăţământ în baza unor evaluări fizice 

(monitorizarea anuală a rezultatelor evaluărilor elevilor); 

• perfecţionarea continuă a cadrelor didactice de specialitate prin creşterea numărului de 

activităţi, diversificarea acestora etc.; 

• creşterea numărului de activităţi extracurriculare şi cuprinderea unui număr cât mai 

mare de elevi în practicarea independentă a exerciţiului fizic; 

• înfiinţarea asociaţiilor sportive şcolare în toate unităţile de învăţământ de la toate 

nivelurile şi organizarea zilnică a unor competiţii sportive precum şi activităţi de educaţie 

corporală; 

• ridicarea performanţelor sportive şi a numărului de elevi care practică sportul de 

performanţă, atragerea sponsorilor care să investească în sportul şcolar şi în premierea 

campionilor; 

• realizarea unei reale evaluări a profesorilor de educaţie fizică şi a profesorilor-

antrenori în baza fişelor de evaluare elaborate de MEN; 

• formarea continuă a cadrelor didactice; 

• consilierea profesorilor debutanţi la locul de muncă, prin comisiile metodice, în 

cercurile pedagogice şi cu prilejul competiţiilor sportive, pentru a facilita procesul de integrare a 

lor în activitatea instructiv-educativă de calitate; 

• elaborarea tematicilor de îndrumare şi control în vederea efectuării inspecţiilor de 

specialitate. 

 

7.8.2. Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar 2016-2017 

a)  Obiective specifice urmărite în anul școlar 2016-2017 
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 Stabilirea unor criterii de evaluare instituţională a unităţilor de performanţă - licee şi 

cluburi sportive școlare. 

 Formarea continuă a cadrelor didactice (definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I) 

şi   dezvoltarea de noi competenţe. 

  Optimizarea componenţelor personalului didactic de specialitate: 

- monitorizarea continuă a activităţii de perfecţionare: catedre, comisii, cercuri 

pedagogice, asistenţe la ore, interasistenţe, lecţii demonstrative; 

- calitatea selecţiei grupelor de instruire practică, cu precădere la grupele de începători; 

- metode şi mijloace de realizare a obiectivelor de referinţă şi a componentelor specifice. 

 Atingerea la un nivel superior a unei stări optime de sănătate, a călirii organismului 

elevilor în vederea practicării independente a exerciţiilor fizice pe tot parcursul anului şi 

promovării valenţelor educative, a stabilirii unei relaţii asociative civilizate. 

 Abordarea unei viziuni creative, participative şi stimulative în  lecţia de educaţie fizică şi 

sport. 

 

Direcții de acțiune: 

 Asigurarea calităţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o societate bazată 

pe cunoaştere, prin: 

  1. Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii procesului educaţional. 

  2. Pregătirea continuă a resurselor umane specifice sistemului de învăţământ. 

 3. Redimensionarea laturii educative intra-, extra-curriculare şi extraşcolare; 

educaţia non-formală şi informală la nivelul şcolii  

 Promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie prin elaborarea unor 

programe accesibile de formare adaptate la nevoile educaţionale locale şi regionale 

 Considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţie pe termen lung, prin formarea 

şi dezvoltarea resurselor umane din domeniul educaţiei şi formării. 

 

b) Proiectarea-predarea-învățarea.  Instrumente și modalități de lucru: 

 Organizarea, cu sprijinul metodiştilor ISJ - ului, a unor cursuri de formare la nivel 

judeţean pentru cadrele didactice debutante, participante la examenul de definitivat,  

titularizare, privind metodologia de predare a disciplinei educaţie fizică, precum şi 

utilizarea corectă a     terminologiei de specialitate. 

 Utilizarea metodelor activ-participative, cu centrarea acţiunilor pe elev, în predarea 

conţinuturilor din programele şcolare, specifice educaţiei fizice şi sportului 

 Organizarea de competiţii sportive de masă şi performanţă, altele decât cele ale 

ONSS, Olimpiada gimnaziilor şi ale federaţiilor de specialitate 

 Participarea unui număr mare de elevi la activităţi sportive extracurriculare, prin 

parteneriate     încheiate la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional, cu MEN, cu 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cu primăriile 

 Elaborarea tematicilor de îndrumare şi control în vederea efectuării inspecţiilor de 

specialitate 

 Amenajarea şi dotarea bazelor sportive în vederea realizării cerinţelor programelor 

şcolare 

 Antrenarea tuturor elevilor în practicarea în mod organizat a exerciţiului fizic şi a 

sportului, atât prin activităţi şcolare cât şi extraşcolare. 

Activități: 

 concursurile specifice disciplinei şcolare  cuprinse în calendarul Olimpiadei Naţionale 

a Sportului Şcolar, a Olimpiadei Gimnaziilor, Campionate Naționale Școlare, alte 

competiţii şcolare şi extraşcolare; 

 concursurile specifice disciplinei Pregătire Sportivă Teoretică; 

 activitatea comisiei judeţene (Consiliul Consultativ al disciplinei) şi a grupului 
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de lucru pe disciplina de învăţământ - educaţie fizică şi sport; 

 inspecţia şcolară de specialitate, perfecţionare prin grade didactice, tematică conform 

graficului ISJ Neamţ, inspecţie generală; 

 activitatea specifică cercurilor pedagogice; 

 cadrul pentru funcţionarea procesului de învăţământ preuniversitar la disciplina 

educaţie fizică şi sport - asigurarea resursei umane calificate; 

 activitatea managerială a unităţilor de învăţământ preuniversitar coordonate 

managerial în anul şcolar 2016-2017; 

 derularea programelor şi a proiectelor din învăţământul preuniversitar; 

 consfătuiri, întâlniri de lucru, în vederea dezvoltării strategiilor care vizează  creşterea 

calităţii învăţământului preuniversitar pentru disciplina educaţie fizică şi sport. 

 

c) Evaluarea  
Puncte tari: 

 Organizarea în bune condiţii a consfătuirilor judeţene ale profesorilor de educaţie fizică şi 

sport în cele trei centre stabilite: Piatra Neamţ, Roman şi Târgu Neamţ, cu transmiterea şi 

diseminarea  informaţiilor de la Consfătuirea Naţională a inspectorilor de specialitate 

 Încadrarea cu personal didactic calificat în toate  unităţile şcolare din judeţ în urma 

concursurilor de ocupare de posturi, cu respectarea normelor şi a legislaţiei în vigoare 

 Participarea profesorilor de educaţie fizică, într-un număr foarte mare, la perfecţionarea 

prin cele 9 cercuri pedagogice organizate la nivelul judeţului precum şi la nivelul comisiilor 

metodice 

 Formarea continuă a profesorilor de educaţie fizică şi sport prin participarea la examene 

pentru obţinerea gradelor didactice 

 Cuprinderea unui număr mare de elevi în activităţile sportive organizate la nivelul 

unităţilor şcolare, a localităţilor, la nivel judeţean, național și internațional, activităţi 

prevăzute în calendarul ONSS, Olimpiada Gimnaziilor şi în Campionatele Naţionale Şcolare 

 Activitatea de performanţă de excepţie la nivelul LPS-urilor şi a CSS-urilor 

 Participarea unui număr mare de elevi la activităţi sportive extracurriculare, prin 

parteneriate încheiate la nivel local, judeţean, interjudeţean, cu Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret, Jandarmeria, Poliția, cu primăriile locale 

 Participare la perfecţionări. 

             Puncte slabe: 

 Aplicarea unei metodologii scolastice  şi neatractive  de desfăşurare a lecţiilor de educaţie 

fizică şi sport care anulează independenţa elevilor în lecţie, a activităţii în grup şi în final are 

efect de îndepărtare a elevilor faţă de activităţile specifice 

 Neincluderea educaţiei fizice cu un număr optim de lecţii în trunchiul comun 

 Dezinteresul multor profesori de educaţie fizică generat de marginalizarea acestei 

activităţi de către managementul unităţilor şcolare 

  Scăderea interesului elevilor pentru activităţile motrice curriculare şi extracurriculare, 

fapt ce favorizează orientarea acestora către consumul de alcool, tutun şi droguri, către 

vagabondaj, delincvenţă,  etc. 

 Dificultăţi în selecţionarea tinerilor care să facă faţă sportului de performanţă 

  Lipsa de interes a unor cadre didactice în elaborarea documentelor de planificare atât în 

conţinut cât şi realizarea acestora la termenele stabilite, susţinerea unui proces instructiv 

educativ de  calitate inferioară. 

 Ameninţări 

 Lipsa fondurilor necesare dotării corespunzătoare a bazelor sportive şcolare. 

 Baze sportive inexistente. 

 Reticenţa la schimbare a cadrelor didactice. 

 Dominarea interesului personal asupra celui profesional. 
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 Lipsa fondurilor necesare pentru susţinerea competiţiilor sportive oficiale. 

 

d) Concluzii 

În societatea noastră, reforma educaţională nu poate fi făcută fără oameni care nu au 

motivaţie și spirit creator ce să implice nevoia de noutate, de orientare, nu au dorinţa de a-şi 

valorifica capacităţile de înnoire permanentă în acţiuni specifice procesului de învăţământ. 

 Managementul unei activităţi trebuie să fie o şansă pentru a ne cunoaşte pe noi înşine, de 

a ne cunoaște influenţa pe care o exercităm asupra altora. 

 De câtă dăruire este nevoie pentru a-ţi atinge ţelurile? Cât trebuie să înveţi ce înseamnă 

valoarea dăruirii? Cât trebuie să oferi propriul tău exemplu? – sunt întrebări pe care trebuie să ni 

le punem zilnic. 

 Trebuie să fim responsabili, să ne implicăm mai mult şi să fim dispuşi să cooperăm în 

toate acţiunile pe care le întreprindem. 

 Măiestria pedagogică trebuie să triumfe pe drumul sinuos care duce spre înalta 

performanţă profesională. De aceea trebuie să ne privim într-o perspectivă “dinăuntru în afară” şi 

invers. 

 Cu ajutorul capacităţii de conştientizare ne putem scrie propriul scenariu pe care, apoi, îl 

putem rescrie prin schimbarea paradigmelor, cele care determină mentalitatea şi conduita în 

acord cu valorile autentice şi cu principiile corecte. 

 Educaţia fizică şi sportul acţionează cel mai direct asupra personalităţii elevului, iar 

perfecţionarea organizării şi desfăşurări activităţii de educaţie fizică şi sport, la nivel naţional, se 

înscrie în măsurile de optimizare a întregului ansamblu social şi al învăţământului pe toate 

componentele educaţiei prefigurate în strategia ISJ Neamț. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 15. 

 

 

7.9. Activitatea bibliotecilor şcolare şi a CDI-urilor 
 

7.9.1. Priorităţi ale activităţii din biblioteci şi CDI-uri: 

- amenajarea unor spaţii destinate lecturii (săli de lectură, laboratoare media, săli de clasă); 

- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de cerc padagogic prin care să se asigure accesul la 

carte al cititorilor de toate categoriile; 

- implicarea bibliotecarilor în derularea unor proiecte educaţionale complexe; 

- valorificarea mai eficientă a fondului de carte existent, prin iniţierea unor schimburi de carte 

între biblioteci din unităţi şcolare învecinate. 

  

a) Obiective 

O1: Asigurarea unui cadru instituţionalizat privind valorificarea fondului de carte al 

bibliotecilor în lecţie. 

O2: Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice şi culturale pentru elevi şi cadre 

didactice. 

O3: Popularizarea şi  implementarea cărţii de interes didactic/şcolar în procesul de învăţământ 

O4: Dezvoltarea reţelei de biblioteci şi colaborarea acestora cu centrele de informare şi 

documentare, cu biblioteca CCD Neamţ şi cu Biblioteca Judeţeană G. T. Kirileanu 

Neamţ. 

O5: Formarea şi informarea bibliotecarilor, în scopul aplicării programului de informatizare a 

bibliotecilor. 

 

b) Acţiuni stimulative pentru activitatea de lectură a elevilor:  

- creşterea funcţionalităţii bibliotecilor şcolare; 
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- îmbogăţirea fondului de carte; 

- dezvoltarea gustului pentru lectură al elevilor; 

- antrenarea elevilor în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare, care vizează 

actul lecturii; 

- popularizarea bibliografiei de interes şcolar;  

- popularizarea bibliografiei de interes didactic;c 

- ompletarea colecţiilor existente la nivelul bibliotecilor;  

- sprijinirea profesorilor în obţinerea performanţei la concursuri şi olimpiade şcolare.  

 

c) Principalele constatări pot fi  formulate astfel:  

- îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor cu titluri din bibliografia şcolară obligatorie 

prin donaţii şi sponsorizări;  

- informatizarea bibliotecilor din mediul urban şi, parţial, a celor din mediul rural; 

- realizarea unor acţiuni specifice pentru promovarea lecturii în rândul elevilor; 

- implicarea responsabilă a bibliotecarilor în promovarea imaginii şcolii; 

- promovarea unei atitudini benefice, stimulative pentru actul de învăţare; 

- atitudine neprofitabilă pentru valorificarea lucrului în echipă; deficitul de încadrare cu 

personal didactic auxiliar pentru biblioteci; în unele unităţi şcolare programul bibliotecii este 

asigurat de bibliotecari încadraţi cu fracţiuni de normă;  

- existenţa unui număr mare de volume şi publicaţii uzate;  

- interesul scăzut pentru  lectură al elevilor din gimnaziu şi liceu, apelul tot mai frecvent la 

surse de informare oferite de televiziune şi internet; 

- implicarea responsabilă în viaţa şcolii;  

- organizarea unor activităţi de popularizare a cărţii; 

- înfiinţarea unor biblioteci virtuale. 

 

 

7.10. Învăţământ particular şi alternative educaţionale 
 

7.10.1. Priorităţile urmărite şi realizate în învățământul particular și alternativa 

educațională Step by Step 

 Proiectarea, planificarea şi organizarea activităţilor pe baza rapoartelor de activitate şi a 

realităţii unităţilor de învăţământ particular şi a alternativelor educaţionale din judeţ. 

 Monitorizarea calităţii procesului instructiv/educativ la nivelul învăţământului particular 

şi a alternativelor educaţionale; dezvoltarea capacităţii de autoevaluare în vederea 

dezvoltării cât și a încadrării în standardele de evaluare. 

 Consilierea managerilor unităţilor şcolare privind implementarea metodologiilor, 

completarea machetelor, întocmirea documentelor de planificare. 

 Asigurarea circulaţiei informaţiei către unităţile de învăţământ şi M.E.N. 

 Propunerea și desfășurarea  parteneriatelor dintre şcoală, comunitatea locală şi agenții 

economici pentru realizarea stagiilor de practică dar și pentru derularea diferitelor 

proiecte. 

 Îmbunătățirea formării profesionale. 

 Monitorizarea programului complementar Școala după școală. 

 Monitorizarea activităţii alternativelor educaţionale (Step by Step) conform precizărilor 

M.E.N privind evaluarea instituţională a învăţământului alternativ.  

 Încadrarea cu personal calificat, organizarea concursului pentru ocuparea posturilor 

vacante conform metodologiei în vigoare, specifică învățământului particular. 

 Monitorizarea desfășurării examenelor și concursurilor desfășurate în învățământul 

particular. 
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7.10.2. Rețeaua  de învățământ particular autorizat și acreditat  

 

Nr. 

crt. 
Mediul Unitatea de învățământ particular 

1 Urban 
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 

„PREUNIVERSITARIA ROMAN MUŞAT" ROMAN 

2 Urban 
ŞCOALA  POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,MOLDOVA" 

ROMAN 

3 Urban 
ŞCOALA  POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,MOLDOVA" TG. 

NEAMŢ, 

4 Urban 
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG EDUCATION PIATRA-

NEAMȚ  

5 Urban CENTRUL DE STUDII EUROPEAN PIATRA NEAMȚ 

6 Urban 
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,LAUREATUS" 

TÂRGU NEAMŢ 

7 Rural 
LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL IOAN DE LA 

SALLE”PILDEŞTI 

8 Rural 
LICEUL PARTICULAR NR.1 SAT BISTRIȚA, COM. 

ALEXANDRU CEL BUN 

9 Urban GRĂDINIȚA „CRISTOS REGE” PIATRA-NEAMȚ 

10 Urban 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VINCENZINA 

CUSMANO” PIATRA-NEAMȚ  

11 Rural 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTA 

FAMILIE” GHERĂEȘTI 

12 Rural GRĂDINIȚA „ROZA VENERINI” PILDEȘTI  

13 Rural 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTA ANA” - 

SĂBĂOANI 

14 Urban 
GRADINIȚA PARTICULARĂ „HAPPY LAND” PIATRA-

NEAMȚ  

15 Rural 
GRĂDINIŢA „MAICA MARIA ROSA ZANGARA" 

BURUIENEŞTI,COM. DOLJEŞTI 

16 Urban GRĂDINIȚA „EPISCOP MELCHISEDEC” - ROMAN 

 

7.10.3. Principalele activități realizate în  anul școlar 2016-2017 

Pe parcursul anului școlar 2016-2017 s-a constatat, în general, o bună comunicare cu 

unitățile de învățământ particular și între acestea. S-au realizat baze de date/machete și alte 

documente solicitate de către M.E.N., A.R.A.C.I.P, ISJ Neamț, cum ar fi: 

 Completarea R.A.E.I; completarea machetelor cu directorii învățământului particular; 

centralizarea autorizațiilor sanitare. 

 Realizarea inspecțiilor  tematice, în concordanță cu graficul unic de control al ISJ Neamț, cu 

tematica generală a instituției și cu tematica propusă de inspectorul școlar pentru învățământ 

particular și alternative educaționale. 

 Întocmirea bazei de date pentru finanțarea învățământului particular.  

 Monitorizarea desfășurării cercurilor pedagogice: directori învățământ particular, învățământ 

postliceal, învățământ preșcolar.  

 Monitorizarea desfășurării examenului de bacalaureat. 

 Constituirea comisiilor de examen/certificarea competențelor; consilierea directorilor 

unităților de învățământ care organizează examene finale. 
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7.10.4. Inspecții tematice  

Pe parcursul anului școlar s-au realizat 23 de inspecții tematice în învățământul particular 

și alternativa educațională Step by step,  pe următoarele tematici: 

1. Managementul procesului didactic – inspecții de specialitate, la disciplina geografie, în 

cadrul liceelor particulare.  

2. Formarea continuă între proiectare și realizare. 

3. Evaluările naționale, prioritate a activității manageriale.  

4. Monitorizarea organizării și derulării programului „Școală după şcoală”, în conformitate 

cu OMECTS nr.5349/07.09.2011  și a alternativei educaționale „Step by Step”. 

5. Priorități ale managementului școlar pentru semestrul al II-lea.  

6. Proiectarea și realizarea activității manageriale în anul școlar 2016-2017. 

7. Monitorizarea examenului  de certificare a competențelor - nivel 5.  

 

 

7.11. Minorităţi 
 

7.11.1. Priorităţile asumate pentru anul şcolar 2016-2017: 

 ȋmbunătăţirea cuprinderii în învăţământ a copiilor şi tinerilor din grupurile dezavantajate, 

la toate nivelurile de şcolaritate; 

 crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru copiii proveniţi din comunităţi 

dezavantajate; 

 proiectarea şi asigurarea unei oferte educaţionale promotoare a  integrării şi 

interculturalităţii; 

 proiectarea şi oferta sprijinului educaţional în vederea asigurării progresului şcolar 

individual pentru toţi elevii; 

 promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

 organizarea unor forme de educaţie complementară (remedială) în vederea finalizăriii 

învăţământului obligatoriu pentru tinerii şi adulţii care au părăsit sistemul educaţional; 

 promovarea unui parteneriat continuu şcoală – comunitate prin dinamizarea şi implicarea 

comunităţilor locale a părinţilor în problematica educaţională a elevilor; 

 valorificarea istoriei şi tradiţiile romilor și a studiului limbii romani; 

 formarea cadrelor didactice în vederea aplicării educaţiei incluzive şi centrării demersului 

educaţional pe nevoile elevilor; 

 promovarea conceptului de nonviolenţă şi toleranţă în cadrul şcolilor, educaţie 

democratică şi pentru democraţie; 

 sprijinirea şcolilor pentru a dezvolta un climat incluziv care să asigure educaţie de calitate 

pentru toţi copiii (prin formarea cadrelor didactice) şi care permite implementarea 

măsurilor specifice de sprijin pentru copiii care întâmpină dificultăţi în şcoală (prin 

programe de după-amiază) sau pentru copiii care au abandonat şcoala (prin programe de 

şansa a doua); 

 îmbunătăţirea colaborării dintre şcoală şi comunitate şi implicarea părinţilor în activităţile 

şcolare, cu sprijinul unor persoane care vor fi angajate în mod expres pentru această 

activitate (mediatorii şcolari); 

  participarea la programe speciale destinate recuperării şi integrării sociale a tinerilor ce 

provin din familiile de etnie rromă; 

 creşterea ratei de participare la educaţie a elevilor proveniţi din rândurile minorităţii 

rrome; 

 realizarea unui echilibru etnic al efectivelor de elevi din şcoli sau clase la un nivel 

comparabil cu caracteristicile demografice ale respectivei localităţi. 

 dezvoltarea capacităţii conducerilor unităţilor din învăţământul preuniversitar care 

integrează copii din medii defavorizate în şcoala publică, de a proiecta, realiza şi evalua 
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dezvoltarea instituţională, pe baza unei culturi organizaţionale care implică asumarea 

tehnicilor şi instrumentelor de lucru specifice şcolii; 

 implicarea membrilor comunităţii locale pentru a sprijini şcoala şi pentru a dezvolta 

cooperarea dintre şcoală, autorităţi locale şi comunitate. 

 

7.11.2. Analiza activităţii desfăşurate  

a) Obiective 

 ȋmbunătăţirea cuprinderii în învăţământ a copiilor şi tinerilor din grupurile dezavantajate, 

la toate nivelurile de şcolaritate; 

 crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru copiii proveniţi din comunităţi 

dezavantajate; 

 proiectarea şi asigurarea unei oferte educaţionale promotoare a  integrării şi 

interculturalităţii; 

 proiectarea şi oferta sprijinului educaţional în vederea asigurării progresului şcolar 

individual pentru toţi elevii; 

 promovarea principiilor educaţiei incluzive; 

 organizarea unor forme de educaţie complementară (remedială) în vederea finalizăriii 

învăţământului obligatoriu pentru tinerii şi adulţii care au părăsit sistemul educaţional; 

 organizarea grădiniţelor estivale; 

 promovarea unui parteneriat continuu şcoală-comunitate prin dinamizarea şi implicarea 

comunităţilor locale, a părinţilor în problematica educaţională a elevilor; 

 valorificarea istoriei şi tradiţiile romilor, introducerea studiului limbii romani; 

 formarea cadrelor didactice în vederea aplicării educaţiei incluzive şi centrării demersului 

educaţional pe nevoile elevilor. 

 

b) Activități 

 realizarea bazei de date cu privire la cuprinderea în gradiniţe, învăţământ  primar, 

gimnaziu şi licee și școli profesionale a populaţiei rrome; 

 informarea la timp a tuturor factorilor de decizie  asupra ordinelor, notificărilor şi 

precizărilor M.E.N. privind învăţământul pentru rromi; 

 realizarea unor planuri de dezvoltare instituţională care să promoveze principiile şcolii 

incluzive; 

 depistarea elevilor rromi predispuşi la abandon şcolar; 

 participarea la seminarii şi întâlniri de lucru; 

 înscrierea elevilor de etnie rromă la licee, școli profesionale şi facultăţi; 

 implicarea membrilor comunităţii locale pentru a sprijini şcoala şi pentru a dezvolta 

cooperarea dintre şcoală, autorităţi locale şi comunitate. 

 

ADMITEREA rromilor în licee și în învățământul profesional 
 

1.Nr. locuri pentru 

rromi 

 

2. Nr. elevi 

rromi pentru 

care s-au dat 

recomandari 

pentru judet 

 

3. Nr. elevi 

rromi 

inscrisi 

efectiv 

pentru 

locurile 

distincte 

4. Nr. elevi 

rromi prezenti 

la sedinta 

publica si 

admisi pe 

locurile 

distincte 

5. Alte 

situatii 

 

6. Situatia numerica 

pe specializarile 

vizate 

 

 
liceu profesional 

175 23 72 33 31 39 elevi 

corigenţi/ 

repetenţi 

4 – vocaţional 

6  – profesional 

(mecanic) 

5 – real 

6 -  uman 

3  - servicii 

7 -tehnologic 
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c) Concluzii: 

 comunicarea cu părinţii este încă formală la unii profesori, corespondenţa cu aceştia, 

vizitele la  domiciliu, asigurarea unui dialog deschis bazat pe încredere şi confidenţialitate, 

participarea părinţilor la activităţi concrete, de cele mai multe ori nu se realizează; 

 în şcolile unde nu există personal rrom angajat (mediator școlar) nu se cunosc facilităţile 

acordate de M.E.N. şi Guvernul României, iar colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi 

neguvernamentale sunt ȋngreunate; 

 există în continuare şcoli care abordează educaţia elevilor rromi discriminatoriu, 

considerând ca principali vinovaţi pentru insuccesul şcolar al acestora numai pe elevi şi parinţii 

rromi; 

 există în continuare cadre didactice care izolează, marginalizează şi ironizează elevii 

rromi producând acestora neparticiparea la cursuri; 

 datorită condiţiilor sociale precare un număr considerabil de părinţi rromi îşi folosesc 

copii la diverse munci şi astfel îi îndepărtează de şcoală; 

 existenţa unor cadre didactice netolerante şi care nu acceptă diversitatea, ignoră dreptul la 

educaţie al elevilor rromi. 

 

 

7.12. Învăţământul special şi incluziv 
 

7.12.1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017 la nivelul disciplinei 

 Garantarea dreptului la educaţie al fiecărui copil. 

 Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative 

speciale. 

 Tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării astfel încât să se 

asigure progresul școlar al tuturor elevilor, din CSEI-uri şi şcoli incluzive. 

 Creşterea numărului de profesori din domeniul educaţiei speciale, astfel încât să 

beneficieze de servicii specializate un număr cât mai mare de elevi cu CES din școlile 

incluzive. 

 Dezvoltarea profesională şi formarea continuă a profesorilor din domeniul învăţământului 

special. 

 Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-familie, şcoală-societate civilă, în domeniul 

învăţământului special. 

 Dezvoltarea voluntariatului în domeniul învățământului special. 

 Desfăşurarea activităților care să contribuie la integrarea socială şi profesională a 

copiilor/elevilor cu CES. 

 

7.12.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2016-2017 

a) Obiectivele specifice 

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a Curriculumului la 

nivelul învăţământului special. 

 Îmbunătăţirea calităţii demersului de învăţare/terapie/compensare astfel încât să se 

asigure şanse egale copiilor. 

 Dezvoltarea resurselor umane prin participarea la stagii de formarea continuă a 

personalului didactic şi didactic auxiliar. 

 Asigurarea instrumentelor de lucru şi realizarea bazelor de date. 

 Promovarea unui învăţământ diferenţiat în şcolile de masă/realizarea claselor integrate în 

şcolile de masă. 

 Monitorizarea modului de realizare a activităţii de planificare-proiectare a  cadrelor 

didactice. 
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 Monitorizarea desfăşurării eficiente a activităţii didactice la clase. 

 

b) Proiectarea 

Activitatea de proiectare didactică din învățământul special și incluziv are la bază atât 

obiective caracteristice, cât și obiective recuperatorii, specifice diferitelor tipuri de deficiențe.  

Documentele de proiectare didactică pornesc de la curriculum specific și sunt adaptate 

tipul dizabilității, nivelului de dezvoltare, caracteristicilor individuale și potențialului 

copiilor/elevilor cu CES. În funcție de disciplină, caracteristicile claselor de elevi, vârstă și tipul 

de dizabilitate ponderea obiectivelor cognitive, afective și motrice este diferită. Obiectivele 

cognitive sunt de multe ori formulate în termeni minimali, medii și maximali, în concordanță cu 

particularitățile psiho-individuale ale copiilor/elevilor.  

Proiectarea didactică și pregătirea pentru lecții sunt realizate consecvent și sunt reflectate 

de portofoliile cadrelor didactice.  

Proiectele unităților de învățare și proiectele didactice vizează resurse variate, de 

prezentare a informației în moduri atractive, de modelare a conceptelor cu caracter practic, de 

explorare, astfel încât să poată fi atinse competențele urmărite în învățământul special. 

Un instrument specific este planul de intervenție personalizat întocmit pentru elevii cu 

CES, plan care cuprinde prioritățile specificate pentru un anumit orizont de timp, stabilirea 

obiectivelor, conținuturilor, a mijloacelor și metodelor de realizare. Pentru fiecare obiectiv sunt 

precizate criteriile minimale de apreciere a progresului, metodele și instrumentele de realizare. 

 

c) Predarea-învăţarea 

Activitatea de predare-învățare în învățământul special se desfășoară respectând 

individualizarea și personalizarea demersului didactic.  

Metodele didactice utilizate presupun o adaptare și o combinare a tradiționalului cu 

modernul, a metodelor individuale cu cele colective și de grup.  

De exemplu, povestirea este dublată de imagini sau scurte filmulețe. În acest mod se 

captează mai bine atenția elevilor și se creează fondul afectiv pozitiv necesar recepționării 

mesajului. 

În activitățile cu elevii cu deficiențe de intelect se utilizează frecvent demonstrația, 

imitația, modelarea, simularea, jocul didactic, metodele expozitive adaptate. Metodele expozitive 

implică utilizarea unui limbaj adaptat tipului și nivelului dezvoltării comunicării la elev, o 

prezentare clară și concisă, utilizarea materialelor intuitive; este necesară utilizarea mai frecventă 

a întrebărilor de control pentru a se verifica recepționarea corectă a mesajului de către elevi. 

Conţinuturile activităţilor de educaţie specială sunt complexe şi adaptate unor sarcini 

diverse, plecând de la secvenţe de captare a atenţiei, sarcini simple până la realizarea unor sarcini 

de lucru cu grad mai ridicat de dificultate şi implicarea copiilor în demersurile de autoevaluare. 

Nivelul de dificultate şi complexitate al activităţilor sunt stabilite de profesori în funcţie 

de nivelul deficienţei, de potenţialul de învăţare al fiecărui elev şi de nivelul achiziţiilor din 

timpul orelor de clasă.  

Activităţile specifice profesorilor din învățământul special urmărește atât transmiterea de 

informaţii, formarea de priceperi şi deprinderi, cât şi terapia/recuperarea copiilor/elevilor, prin 

antrenarea unor tehnici specifice şi responsabilizarea lor în diferite activităţi. 

Mijloacele didactice utilizate în învățământul special sunt variate și atractive. Cadrele 

didactice utilizează atât mijloace de învățământ care cuprind mesajul didactic, cât și mijloace de 

învățământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice. Cadrele didactice selectează 

mijloacele în funcție de obiectivele urmărite. În activitățile desfășurate în învățământul special 

sunt multe mijloace didactice confecționate de către profesori dar și de către profesori împreună 

cu elevii (panouri, planșe, albume, scheme s.a.). 

Elevii au portofolii cu produse ale activităţii lor de la diverse discipline, acestea 

permiţând observarea progresului/regresului. 
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Activitățile de predare-învățare de la clasă sunt continuate prin activități extrașcolare. La 

activitățile din cadrul cercurilor și la activitățile extrașcolare se continuă formarea/dezvoltarea 

unor comportamente autonome și independente. De exemplu, prin activitățile de teatru/teatru de 

păpuși/teatru cu umbre-desfășurate de CSEI ”Al. Roșca” Piatra Neamț - elevii și-a dezvoltat 

capacitatea de a comunica în mod corect, de a respecta reguli, de a se sprijini și ajuta; de 

asemenea, prezentarea în fața unui public a facilitat dezvoltarea imaginii și a stimei de sine. 

Activitățile de dans în care au fost implicați elevii de la CSEI  Tg. Neamț au facilitat dezvoltarea 

responsabilității în cadrul grupului, respectarea regulilor, exersarea atenției și dezvoltarea 

memoriei. Participarea la concursurile de meserii ale elevilor de la Liceul Tehnologic Special, 

com. Ștefan cel Mare a facilitat dezvoltarea la elevi a competențelor specifice domeniului tehnic, 

a dezvoltat mecanisme competiționale și a facilitat dezvoltarea comunicării. Inițiativele de 

modificare/completare/ adaptare a legislației specifice au fost promovate de CSEI Roman. În 

spatele acestor activități se află eforturile, dăruirea și implicarea cadrelor didactice și a întregi 

comunități educaționale a învățământului special. Toate aceste activități au facilitat incluziunea 

școlară a elevilor cu CES. 

 

d) Evaluarea 

În activitățile didactice din învățământul special se utilizează atât aprecierea 

performanțelor (raportate la potențialul individual și  la potențialul de dezvoltare) cât și 

aprecierea efortului depus de elevi în activitățile didactice. Evaluarea este predominant pozitivă 

și are un rol predominant reglator, de corectare și ajustare a demersului învățării. Evaluarea 

elevilor se realizează diferenţiat, în funcţie de particularităţile de personalitate, nivelul 

dezvoltării, tipul dizabilității şi de specificul tulburărilor. Se utilizează frecvent întărirea pozitivă 

(încurajarea,  aprecierea verbală asupra modalităţii de lucru a elevilor, mici stimulente); pentru 

elevii cu care au şi  tulburări de comportament, profesorii  utilizează un stil asertiv în momentele 

în care acesta este necesar.  

Observarea sistematică a comportamentului elevilor, modul de implicare a acestora în 

activitățile desfășurate în clasă, realizarea portofoliilor sunt câteva dintre tehnicile de evaluare 

utilizate în activitățile educaționale desfășurate cu elevii cu CES.  

 

e) Concluzii 

Contextul abordării copiilor cu cerinţe educative speciale este unul ce necesită îmbinarea 

competenţelor ştiinţifice cu cele psiho-pedagogice, transpuse, cu suflet, în  practică.   

Învăţământul special asigură fiecărui elev condiţiile pentru o dezvoltare individuală, în 

parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi non-discriminarea. Şcolile 

trebuie să accepte și să promoveze diversitatea-ca expresie a condiției umane, adaptându-se 

ritmului de învăţare al fiecărui copil şi asigurând o educaţie de calitate pentru toţi. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 16. 
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Cap. II – Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară 
 

 

1. Situaţia la învăţătură  

a. Situaţia copiilor înscrişi/rămaşi înscrişi în grădiniţă la sfârşitul anului şcolar 

 

Învăţământ preşcolar Copiii înscrişi la început de an 
Copiii rămaşi la sfârşitul 

anului şcolar 

TOTAL 12939 12667 

 

b. Situaţia promovabilităţii la învăţământul primar la sfârşitul anului şcolar 

 

 Clasa pregătitoare – 

clasa a IV-a 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL  21274 20791 - - 

TOTAL Clasa  

pregătitoare – Clasa I 
7836 7496 - - 

TOTAL Clasele II-IV 13438 13295 13071 98,31% 

 

 
 

c. Situaţia promovabilităţii la învăţământul gimnazial la sfârşitul anului şcolar 

 

 Clasele V-VIII 
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 19308 18981 18329 96,54% 
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d. Situaţia promovabilităţii la învăţământul liceal zi la sfârşitul anului şcolar 

 

 Clasele IX-XII/XIII 
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 15837 15071 14448 96,13% 

 

 
 

e. Situaţia promovabilităţii la învăţământul liceal seral la sfârşitul anului şcolar 

 

Clasele IX-XIV  
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 948 830 716 86,26% 
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f. Situaţia promovabilităţii la învăţământul profesional la sfârşitul anului 

şcolar 

 

 Învăţământ 

profesional 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 2004 1945 1697 87,24% 

 

 
 

 

g. Situaţia promovabilităţii la învăţământul postliceal la sfârşitul anului şcolar 

 

Învăţământ 

postliceal 

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 1623 1466 1418 96,72% 
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h. Situaţia promovabilităţii la învăţământul prin Programul A doua şansă – 

învăţământ primar - la sfârşitul anului şcolar  

 

A doua şansă 

primar  clasele I-

IV  

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 46 42 30 71,42% 

 

 
 

i. Situaţia promovabilităţii la învăţământul prin Programul A doua şansă – 

învăţământ gimnazial - la sfârşitul anului şcolar 

 

A doua şansă 

gimnazial  clasele 

V-VIII  

Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul anului şcolar 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

TOTAL 160 162 131 80,86% 
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2. Frecvenţa elevilor. Fenomenul de absenteism – statistici şi interpretare 

 

 În conformitate cu Strategia Inspectoratului Școlar Județean Neamț privind 

prevenirea absenteismului și abandonului școlar, în anul școlar 2016-2017, activitățile de 

prevenire şi diminuare a absenteismului şi abandonului școlar au vizat o serie de obiective 

generale, după cum urmează: 

- creșterea nivelului de conștientizare, în rândul elevilor, cu privire la riscurile la care se expun 

prin refuzul de a frecventa cursurile școlii; 

- realizarea unui mediul educațional prietenos (diversificarea şi atractivitatea activităților 

extracurriculare şi extraşcolare, promovarea cooperării, recompensarea echitabilă a 

performanței școlare, etc.); 

- colaborarea școlii cu instituțiile comunitare, cu partenerii educaționali. 

 În acțiunile comune întreprinse de Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu unitățile de 

învățământ şi cu Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, Inspectoratul de Jandarmi Neamț, 

serviciile de poliție comunitară din municipiile şi orașele din județul Neamț, în ceea ce privește 

absenteismul şi abandonul școlar, s-a urmărit proiectarea unor activități de prevenire şi 

combatere a acestor fenomene. Monitorizarea elevilor care absentează de la cursuri sau care 

frecventează unitățile de alimentație publică în timpul programului școlar au reprezentat o a doua 

dominantă a activității comune a partenerilor educaționali implicați în prevenirea și diminuarea  

acestor fenomene. 

 Pe parcursul anului școlar 2016-2017, conform procedurii de culegere de informații 

privind absențele elevilor, CJRAE Neamț a centralizat baza de date cu privire la absenteismul 

școlar din fiecare lună calendaristică. 

 CJRAE Neamț a oferit, la solicitarea școlilor, servicii de consiliere care au avut ca scop 

reducerea absenteismului școlar: planuri de intervenție, monitorizarea elevilor care pleacă de la 

ore, ca măsură de prevenire a absenteismului școlar şi discuții cu părinții acestor elevi. 

Cu toate că gradul de participare la educație a înregistrat procente mai ridicate față de anul școlar 

precedent, la unele unități de învățământ, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, absenteismul şi 

abandonul școlar rămân probleme nerezolvate. 

 Problemele economice, cele de relaționare între părinți şi copii, timpul scurt petrecut cu 

familia, suportul social şi emoțional redus, redistribuirea rolurilor, supraîncărcarea profesională a 

părinților sau munca în străinătate determină multe probleme emoționale la copii. La acestea se 

adaugă presiunea grupului, supraîncărcarea școlară, riscul consumului de droguri şi a altor forme 

de dependență, strategii didactice ineficiente, deficiențe în evaluare şi notare, frica de examene 

etc.  
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Tabelul 1 – Situația absențelor înregistrate în anul școlar 2016-2017 

 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ liceal 

(zi/f.r.) și profesional 

Total 

absențe 

Din care 

absențe 

motivate 

172.496 398.444 673.844 1.244.784 517.707 

 

Grafic 1 – Situația absențelor nemotivate/din care motivate înregistrate lunar, în anul școlar 

2016-2017 
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Tabel 2 – Situația absențelor nemotivate/din care motivate înregistrate lunar, în anul școlar 2016-

2017 

Luna Total absente Din care motivate 

Septembrie 10.882 4.635 

Octombrie 183.095 73.810 

Noiembrie 185.283 73.108 

Decembrie 98.666 40.150 

Ianuarie 136.827 63.798 

Februarie 123.508 52.978 

Martie 204.492 89.735 

Aprilie 108.828 46.726 

Mai 150.292 55.803 

Iunie 42.911 16.964 

 

Grafic 2 – Situația absențelor în anul școlar 2015-2016/2016-2017 
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Tabel 3 – Situația absențelor în anul școlar 2015-2016/2016-2017 

An școlar Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ liceal 

(zi/f.r) și 

profesional 

Total 

absențe 

Din care 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

2016-2017 172.496 398.444 673.844 1.244.784 517.707 727.077 

2015-2016 171.072 436.263 789.373 1.396.708 615.810 780.898 
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Situația analitică a absenteismului școlar în anul școlar 2016-2017 

 

Tabel 4 – Absenteismul școlar în luna septembrie 2016  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 707 169 

Clasa I 192 97 

Clasa a II-a 376 70 

Clasa a III-a 295 31 

Clasa a IV-a 459 46 

Total primar 2030 413 

Clasa a V-a 521 118 

Clasa a VI-a 698 256 

Clasa a VII-a 736 294 

Clasa a VIII-a 804 351 

Total gimnazial 2759 1019 

Clasa a IX-a 479 272 

Clasa a X-a 1185 636 

Clasa a XI-a 1549 837 

Clasa a XII-a 2091 1155 

Total liceal ZI 5304 2900 

Clasa a IX-a 60 0 

Clasa a X-a 0 0 

Clasa a XI-a 0 0 

Clasa a XII-a 75 30 

Total liceal seral/f.r. 135 30 

Total pe județ învățământ 

profesional 655               273 

Total pe județ 10.882 4.635 

 

Total absențe nemotivate: 6.247 

Nr. elevi exmatriculați: 0 

 

Tabelul 5 - Situația comparativă a absenteismului (septembrie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 42.889 27.415 15.474 0 

2016-2017 10.882 6.247 4.635 0 
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Tabel 6 – Absenteismul școlar în luna octombrie 2016  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 5877 2087 

Clasa I 4424 2007 

Clasa a II-a 6114 1725 

Clasa a III-a 3866 1344 

Clasa a IV-a 3987 910 

Total primar 24268 8073 

Clasa a V-a 10264 3182 

Clasa a VI-a 12512 4927 

Clasa a VII-a 18929 7237 

Clasa a VIII-a 18239 7030 

Total gimnazial 59944 22376 

Clasa a IX-a 13875 5288 

Clasa a X-a 18863 8283 

Clasa a XI-a 18633 8102 

Clasa a XII-a 24019 12247 

Total liceal ZI 75390 33920 

Clasa a IX-a 208 25 

Clasa a X-a 540 219 

Clasa a XI-a 0 0 

Clasa a XII-a 1970 684 

Total liceal seral/f.r. 2718 928 

Total pe județ învățământ 

profesional 20775               8513 

Total pe județ 183.095 73.810 

 

Total absențe nemotivate: 109.285 

Nr. elevi exmatriculați: 7 

 

Tabelul 7 - Situația comparativă a absenteismului (octombrie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 180.394 103.990 76.404 9 

2016-2017 183.095 109.285 73.810 7 

 

 

Tabel 8 – Absenteismul școlar în luna noiembrie 2016  

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 4875 1303 

Clasa I 4314 1576 

Clasa a II-a 5445 1477 

Clasa a III-a 3389 666 

Clasa a IV-a 3484 1187 

Total primar 21507 6209 

Clasa a V-a 10943 3542 

Clasa a VI-a 12820 4707 
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Clasa a VII-a 17392 6061 

Clasa a VIII-a 17990 6284 

Total gimnazial 59145 20594 

Clasa a IX-a 14507 6154 

Clasa a X-a 20456 8669 

Clasa a XI-a 20014 10088 

Clasa a XII-a 22668 12605 

Total liceal ZI 77645 37516 

Clasa a IX-a 146 18 

Clasa a X-a 366 190 

Clasa a XI-a 94 0 

Clasa a XII-a 2012 511 

Total liceal seral/f.r. 2618 719 

Total pe județ învățământ 

profesional 24368               8070 

Total pe județ 185.283 73.108 

 

Total absențe nemotivate: 112.175 

Nr. elevi exmatriculați: 25 

 

Tabelul 9 - Situația comparativă a absenteismului (octombrie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 132.226 57.267 74.959 10 

2016-2017 185.283 112.175 73.108 25 

 

Tabel 10 – Absenteismul școlar în luna decembrie 2016  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 3729 827 

Clasa I 2658 1220 

Clasa a II-a 3513 905 

Clasa a III-a 3295 1433 

Clasa a IV-a 2636 767 

Total primar 15831 5152 

Clasa a V-a 6366 2203 

Clasa a VI-a 7576 3162 

Clasa a VII-a 9860 3881 

Clasa a VIII-a 10282 3794 

Total gimnazial 34084 13040 

Clasa a IX-a 6469 2960 

Clasa a X-a 10377 4066 

Clasa a XI-a 9748 4620 

Clasa a XII-a 11442 6022 

Total liceal ZI 38036 17668 

Clasa a IX-a 86 17 

Clasa a X-a 319 104 

Clasa a XI-a 0 0 
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Clasa a XII-a 604 206 

Total liceal seral/f.r. 1009 327 

Total pe județ învățământ 

profesional 9706               3963 

Total pe județ 98.666 40.150 

 

Total absențe nemotivate: 58.516 

Nr. elevi exmatriculați: 9 

 

Tabelul 11 - Situația comparativă a absenteismului (decembrie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absente Absente 

nemotivate 

Absente 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 99.726 60.652 39.074 33 

2016-2017 98.666 58.516 40.150 9 

 

Tabel 12 – Absenteismul școlar în luna ianuarie 2017  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 6436 2440 

Clasa I 3694 1790 

Clasa a II-a 4572 1540 

Clasa a III-a 3442 1325 

Clasa a IV-a 3382 1191 

Total primar 21526 8286 

Clasa a V-a 8396 3945 

Clasa a VI-a 8646 3759 

Clasa a VII-a 11920 5298 

Clasa a VIII-a 11587 5018 

Total gimnazial 40549 18020 

Clasa a IX-a 12231 5973 

Clasa a X-a 14793 7569 

Clasa a XI-a 13210 8018 

Clasa a XII-a 16550 10056 

Total liceal ZI 56784 31616 

Clasa a IX-a 142 16 

Clasa a X-a 450 15 

Clasa a XI-a 79 1 

Clasa a XII-a 1140 519 

Total liceal seral/f.r. 1811 551 

Total pe județ învățământ 

profesional 16157               5325 

Total pe județ 136.827 63.798 

 

Total absențe nemotivate: 73.029 

Nr. elevi exmatriculați: 65 
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Tabelul 13 - Situația comparativă a absenteismului (ianuarie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 129.420 71.446 57.974 89 

2016-2017 136.827 73.029 63.798   65 

 

Tabel 14 – Absenteismul școlar în luna februarie 2017  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 6376 1642 

Clasa I 2841 1471 

Clasa a II-a 4158 1217 

Clasa a III-a 2387 839 

Clasa a IV-a 2568 744 

Total primar 18330 5913 

Clasa a V-a 6031 2253 

Clasa a VI-a 6790 2704 

Clasa a VII-a 10092 4257 

Clasa a VIII-a 11137 4959 

Total gimnazial 34050 14173 

Clasa a IX-a 9672 4304 

Clasa a X-a 13494 5880 

Clasa a XI-a 12368 7538 

Clasa a XII-a 14877 9072 

Total liceal ZI 50411 26794 

Clasa a IX-a 306 20 

Clasa a X-a 650 144 

Clasa a XI-a 450 25 

Clasa a XII-a 1744 349 

Total liceal seral/f.r. 3150 538 

Total pe județ învățământ 

profesional 17567               5560 

Total pe județ 123.508 52.978 

 

Total absențe nemotivate: 70.530 

Nr. elevi exmatriculați: 34 

 

Tabelul 15 - Situația comparativă a absenteismului (februarie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 114.481 52.753 61.728 67 

2016-2017 123.508 70.530 52.978 34 

 

Tabel 16 – Absenteismul școlar în luna martie 2017  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 7040 2860 

Clasa I 5449 3209 
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Clasa a II-a 6958 2046 

Clasa a III-a 4684 2204 

Clasa a IV-a 5284 2039 

Total primar 29415 12358 

Clasa a V-a 12769 4580 

Clasa a VI-a 13688 5125 

Clasa a VII-a 21393 8655 

Clasa a VIII-a 21604 9052 

Total gimnazial 69454 27412 

Clasa a IX-a 16221 7575 

Clasa a X-a 21673 9781 

Clasa a XI-a 18747 11092 

Clasa a XII-a 23163 14055 

Total liceal ZI 79804 42503 

Clasa a IX-a 605 46 

Clasa a X-a 724 226 

Clasa a XI-a 2075 386 

Clasa a XII-a 1842 703 

Total liceal seral/f.r. 5246 1361 

Total pe județ învățământ 

profesional 20573               6101 

Total pe județ 204.492 89.735 

 

Total absențe nemotivate: 114.757 

Nr. elevi exmatriculați:18 

 

Tabelul 17 - Situația comparativă a absenteismului (martie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absente Absente 

nemotivate 

Absente 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 209.108 115.093 94.015 53 

2016-2017 204.492 114.757 89.735 18 

 

Tabel 18 – Absenteismul școlar în luna aprilie 2017  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 2692 670 

Clasa I 2207 1120 

Clasa a II-a 3301 642 

Clasa a III-a 1856 478 

Clasa a IV-a 2168 639 

Total primar 12224 3549 

Clasa a V-a 6101 2201 

Clasa a VI-a 6624 2729 

Clasa a VII-a 10644 4524 

Clasa a VIII-a 9744 3867 

Total gimnazial 33113 13321 

Clasa a IX-a 11239 5284 

Clasa a X-a 13242 6145 
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Clasa a XI-a 11993 6917 

Clasa a XII-a 12198 7061 

Total liceal ZI 48672 25407 

Clasa a IX-a 71 1 

Clasa a X-a 151 45 

Clasa a XI-a 826 336 

Clasa a XII-a 664 102 

Total liceal seral/f.r./f.f. 1712 484 

Total pe județ Invatamant 

profesional 13107               3965 

Total pe județ 108.828 46.726 

 

Total absențe nemotivate: 62.102 

Nr. elevi exmatriculați: 31 

 

Tabelul 19 - Situația comparativă a absenteismului (aprilie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 136.045 79.024 57.021 47 

2016-2017 108.828 62.102 46.726 31 

 

Tabel 20 – Absenteismul școlar în luna mai 2017  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 4313 654 

Clasa I 3977 1721 

Clasa a II-a 4827 801 

Clasa a III-a 2844 849 

Clasa a IV-a 4146 1234 

Total primar 20107 5259 

Clasa a V-a 10174 2736 

Clasa a VI-a 10591 3206 

Clasa a VII-a 16499 5662 

Clasa a VIII-a 15111 6190 

Total gimnazial 52375 17794 

Clasa a IX-a 12242 5392 

Clasa a X-a 16664 6502 

Clasa a XI-a 15144 8311 

Clasa a XII-a 8554 5161 

Total liceal ZI 52604 25366 

Clasa a IX-a 348 42 

Clasa a X-a 287 97 

Clasa a XI-a 1609 368 

Clasa a XII-a 1496 552 

Total liceal seral/f.r./f.f. 3740 1059 

Total pe județ Invatamant 

profesional 21466               6325 

Total pe județ 150.292 55.803 
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Total absențe nemotivate: 94.489 

Nr. elevi exmatriculați: 37 

 

Tabelul 21 - Situația comparativă a absenteismului (mai 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absențe Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 209.108 115.093 94.015 53 

2016-2017 150.292 94.489 55.803 37 

 

Tabel 22 – Absenteismul școlar în luna iunie 2017  

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 908 542 

Clasa I 1276 611 

Clasa a II-a 1103 420 

Clasa a III-a 2101 811 

Clasa a IV-a 1870 672 

Total primar 7258 3056 

Clasa a V-a 4105 1910 

Clasa a VI-a 3207 1328 

Clasa a VII-a 4789 1938 

Clasa a VIII-a 870 259 

Total gimnazial 12971 5435 

Clasa a IX-a 5914 1992 

Clasa a X-a 6205 2106 

Clasa a XI-a 7821 3442 

Clasa a XII-a 107 23 

Total liceal ZI 20047 7563 

Clasa a IX-a 414 110 

Clasa a X-a 137 23 

Clasa a XI-a 868 321 

Clasa a XII-a 231 191 

Total liceal seral/f.r./f.f. 1650 645 

Total pe județ învăţământ 

profesional 985 265 

Total pe județ 42.911 16.964 

 

Total absențe nemotivate: 42.911 

Nr. elevi exmatriculați: 21 

 

Tabelul 22 - Situația comparativă a absenteismului (iunie 2015-2016/2016-2016) 

 

An școlar Total absente Absente 

nemotivate 

Absente 

motivate 

Număr de elevi 

exmatriculați 

2015-2016 107.249 63.324 43.925 86 

2016-2017 42.911 25.947 16.964 21 
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Abandonul şcolar – statistici şi interpretare  

 

 Cel mai adesea, riscul de abandon școlar este asociat cu factorii care influențează elevul 

(stare de sănătate, nivel de inteligență, nivelul achizițiilor anterioare, atitudini şi comportamente 

specifice etc.), sau de mediul socio-economic şi cultural al familiei de proveniență.  

 De cele mai multe ori, eșecul școlar este pus pe seama elevului, care nu reușește să facă 

față cerințelor școlii, sau pe seama familiei, care nu se dovedește capabilă să sprijine elevul 

pentru a performa conform standardelor.  

 Astfel, pentru prevenirea şi diminuarea abandonului școlar, școala nemțeană a abordat 

inovativ fenomenul, din perspectiva strategiilor școlare utilizate de cadrele didactice, pe de o 

parte, și a managementului instituțional, pe de cealaltă parte. Demersul educațional a fost 

caracterizat de: personalizarea cunoașterii, flexibilizarea curriculară, creativitate pedagogică şi 

utilizarea metodelor activ-participative din perspectiva incluziunii educaționale. 

 În egală măsură, eficiența acțiunilor comune privind implementarea Planului Local 

comun de Acțiune privind creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic şi 

prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar din județul Neamț au condus către o ameliorare a situației disciplinare în sistemul 

de învățământ nemțean la toate nivelurile de școlaritate. 

 Dacă în anul școlar 2014-2015 s-au înregistrat un număr de 663 de elevi aflați în abandon 

școlar, în anul școlar 2015-2016, 476 de elevi au renunțat să mai frecventeze școala, pentru ca în 

anul școlar 2016-2017 numărul elevilor care nu mai frecventează o formă de învățământ este de 

497 (232 în mediul urban și 265 în mediul rural). 

 

Grafic 3 – Situația abandonului școlar în anii 2014-2015/2015-2016/2016-2017 
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Cap. III – Examene naţionale 
 

 

În anul școlar 2016-2017 elevii din județul Neamț au susținut următoarele tipuri de 

evaluări și examene naționale: 

- Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016 - 

2017; 

- Evaluare Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a, an școlar 2016 - 2017; 

- Examenul de Bacalaureat Național 2017. 

 

Priorități asumate: 

 instruirea conducerii școlilor și monitorizarea modului în care acestea pregătesc și 

organizează evaluările și examenele naţionale; 

 informarea elevilor şi a părinţilor în ceea ce priveşte Metodologiile de organizare şi 

desfăşurare a evaluărilor și examenelor naţionale. 

 monitorizarea modului în care cadrele didactice desfăşoară activităţi de pregătire 

suplimentară a elevilor pentru susţinerea evaluărilor și examenelor naţionale; 

 pregătirea cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor de clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, a 

VIII-a și a XII-a în vederea susținerii evaluărilor și examenelor naționale; 

 participarea elevilor la simulările examenelor naționale, analiza rezultatelor și realizarea 

planurilor de îmbunătățire a rezultatelor. 

 

Puncte tari:  

 colaborarea bună dintre comisiile județene și comisiile din centrele de examen/evaluare; 

 asigurarea bazei materiale şi instituționale în toate centrele de examen şi centrele zonale de 

evaluare;  

 existența și cunoașterea procedurilor necesare bunei desfășurări a examenelor; 

 asigurarea resursei umane pentru centrele de examen şi pentru centrele zonale de evaluare; 

 analiza testelor inițiale, a testelor de progres, a simulărilor date pe parcursul anului școlar 

precum și realizarea și punerea în aplicare a planurilor de remediere au dus la o îmbunătățire a 

rezultatelor; 

 monitorizarea activității profesorilor din școlile cu rezultate slabe la examenele din anii 

precedenți;  

 o mai bună colaborare cu familiile și conștientizarea elevilor și familiilor asupra importanței 

susținerii examenelor naționale și a pregătirii acestora. 

 

Puncte slabe:  

 în unele unități școlare, se constată interesul şi implicarea părinţilor, colaborarea acestora cu 

şcoala şi profesorii, în vederea ameliorării rezultatelor, pentru pregătirea și participarea la 

examenele naționale; 

 frecvența elevilor la pregătirile suplimentare lasă de dorit. În unele cazuri, pregătirile 

suplimentare se țin în mod haotic: nu sunt identificate carențele în pregătirea elevilor, 

conținuturile nu sunt programate Mulți elevi de la liceele tehnologice sau de la frecvență 

redusă nu consideră importante examenele naționale (unii elevi nu doresc să participe la 

aceste examene). 

 

 

 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 127 din 213 

 

1. Evaluarea la clasele a II-a şi a IV-a – statistici şi interpretare 
 

1.1. Organizare 

Evaluările naţionale la finalul claselor a II-a şi a IV-a s-au desfăşurat conform 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a 

şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017, după cum urmează: 

   ● clasa a II - a:  

           - 10 aprilie 2017 - Limba română - Scris;  

           - 11 aprilie 2017 - Limba română - Citit;  

           - 12 aprilie 2017 - Matematică. 

   ● clasa a IV-a:  

            - 3 mai 2017 - Limba română;  

            - 4 mai 2017 - Matematică.  

Testele pentru EN-2017 au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și 

Examinare, fiind   formulate clar, precis şi în  concordanţă cu programele şcolare în vigoare, 

pentru fiecare disciplină de studiu; au avut un nivel mediu de dificultate şi un format asemănător 

cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. 

Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a, 

în limba română, au fost structurate astfel:  

a) primul test a vizat evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;  

b) al doilea test a vizat evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;  

c) al treilea test a vizat evaluarea competenţelor de matematică.  

Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-

a, în limba română, au fost structurate astfel:  

a) primul test a vizat evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba 

română;  

b) al doilea test a vizat evaluarea competenţelor de matematică. 

La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor a aparţinut administratorului de 

test- învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasa a IV-a 

administratorul de test a fost un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit. Pe toată 

durata administrării testelor, administratorul de test a fost asistat de un al doilea cadru didactic, 

care nu preda la clasa respectivă şi care a avut rolul de a susţine procesul de administrare a 

instrumentelor de evaluare. 

Sălile în care s-a susţinut EN-2017 au fost, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară 

activitatea în mod curent. Acestea au fost adaptate, după caz, în funcţie de testul planificat, prin 

eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar fi putut influenţa pe elevi. Durata alocată 

rezolvării subiectelor a fost de 30 de minute la EN II şi de 60 de minute la EN IV.  

Evaluarea fiecărui test s-a făcut de către două cadre didactice, cu respectarea strictă a 

baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic. 

Rezultatele obţinute la EN-2017 nu s-au înregistrat în catalogul clasei; ele au fost 

valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de 

învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea 

părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor 

evaluate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 128 din 213 

 

1.2. Raportul pe clase 

Clasa a II-a 

Prezenţa elevilor la cele trei probe: 

 

Număr elevi 

Înscriși 

Prezenți la 

Citit -Limba 

română 

Absenți la 

Citit -

Limba 

română 

Prezenți la 

Scris -Limba 

română 

Absenți la 

Scris -

Limba 

română 

Prezenți la 

Matematică 

Absenți la 

Matematică 

4727 4510(95,5%) 217(4,5%) 4492(95%) 235(5%) 4479(95%) 248(5%) 

 

            Analiza  rezultatelor  

Aspecte pozitive 

Limba română-scris - Testul de evaluarea competenţelor de producere a mesajelor 

scrise 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

 au dovedit capacitatea de a înţelege cerinţele; 

 au demonstrat că ştiu să  se exprime concis, coerent; 

 scriu fără omisiuni, inversiuni de litere în cadrul cuvintelor; 

 cunosc părţile componente ale unui bilet/text şi le respectă în momentul redactării lor; 

 folosesc corect ortogramele studiate; 

 folosesc corect semnele de punctuaţie; 

 folosesc propoziţii dezvoltate, acestea având legătură cu tema dată; 

 au capacitatea de a înţelege întrebările şi răspund corect la ele; 

 evită repetiţiile, aleg  titlul   potrivit  conţinutului textului; 

 ordonează propoziţiile într-un text şi îl aşază corect în pagină; 

 redactează texte coerente, complexe şi chiar originale, respectând tema dată. 

 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

    formulează incorect  tipul de bilet cerut; 

          utilizează, în mod greşit, unele ortograme; 

          formulează eronat unele răspunsuri; 

          nu respectă scrierea cu alineate. 

     

 Măsuri 

 lucru suplimentar la clasă, activitate susţinută a profesorului de sprijin şi a părinţilor; 

 alcătuirea unor planuri individuale de învăţare, instrumente care asigură crearea unui 

traseu particularizat şi personalizat de învăţare, instrumente de 

remediere/dezvoltare/orientare, care cuprind informaţii diagnostice şi prognostice în 

vederea optimizării învăţării.    

 

Limba română - citit - Testul de evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite  

Puncte tari 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

 dovedesc capacitatea de a citi în ritm rapid textul şi înţeleg cerinţele fiecărui item, 

alegând varianta corectă; 

 desprind informaţii de detaliu dintr-un mesaj; 

 îmbină enunţuri într-un mesaj propriu; 
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 desprind informaţii esenţiale din textul citit; 

 redau, prin cuvinte proprii, părerea proprie; 

 formulează răspunsurile în enunţuri corecte din punct de vedere gramatical şi 

corespunzător mesajului textului; 

 se încadrează în timpul alocat rezolvării testului. 

 

      Puncte slabe 

     Unii dintre elevi: 

 nu citesc suficient de rapid şi nu se încadrează în timpul acordat; 

 nu au capacitatea de a se concentra pentru a înţelege corect sarcinile de lucru; 

 nu fac faţă cerinţelor minime ale testului. 

 

     Matematica - Testul a urmărit evaluarea competenţelor de matematică. 

      Puncte tari 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

 identifică operaţia de aflare a sumei şi diferenţei; 

 ordonează corect crescător un şir de numere date, compară, efectuează calcule simple; 

 identifică figura geometrică corespunzătoare; 

 rezolvă corect o problemă, calculând sau scriind direct răspunsul; 

 identifică figura geometrică corespunzătoare; 

 identifică locul în spaţiu al unor obiecte; 

 identifică regula şi continuă şirul dat. 

     

  Puncte slabe 

      Unii dintre elevi: 

 întâmpină greutăţi la scrierea sub formă de adunare/scădere repetată a unor probleme; 

 explică/motivează greu un răspuns. 

 

      Aspecte de îmbunătățit 

 Evaluarea răspunsurilor prin coduri şi nu prin notă/calificativ îngreunează aprecierea 

individuală a rezultatelor, astfel că, la discuţiile cu elevii şi cu părinţii, evaluatorii nu pot 

spune la ce nivel precis de performanţă se ridică o anumită lucrare. 

 Reducerea numărului itemilor, eventual a textului, la limba română, formularea mai 

precisă a acestora sau mărirea timpului acordat pentru rezolvare. 

 

 

Clasa a IV -a 

Prezenţa elevilor la cele două probe: 

 

Număr elevi 

Înscriși 
Prezenți la 

Limba română 

Absenți la 

Limba română 

Prezenți la 

Matematică 

Absenți la 

Matematică 

3797 3655(96%) 142(4%) 3665(96%) 132(4%) 

 

Analiza  rezultatelor 
Limba română - Evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română 

  Puncte tari 

   Cei mai mulţi dintre elevi: 
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 stăpânesc actul citirii conştiente, ştiu să formuleze întrebări corecte referitoare  la 

textul citit; 

 au un vocabular adecvat nivelului de şcolarizare  pentru care sunt evaluaţi; 

 ştiu să lucreze pe text; identifică succesiunea întâmplărilor, valorifică conţinutul 

textului în rezolvarea sarcinilor; 

 au capacitatea  de a face corelaţii între conţinutul textului şi aspecte reale din mediul 

înconjurător; 

 îşi exprimă propriile opinii şi sesizează valoarea educativă a textului; 

 manifestă creativitate în compunerea textelor; 

 realizează corelarea între imagine şi text. 

 

 Puncte slabe 

 Unii dintre elevi: 

 formulează  enunţuri incorecte care nu au în totalitate legătură cu cerinţa; 

 ordonează parţial  ideile conform derulării faptelor; 

 sesizează şi identifică parţial  aspectele relevante din text; 

 fac greşeli de scriere - omisiuni, adăugiri de litere, neîncadrarea în spaţiul de lucru, 

scrierea ortogramelor, forma literelor. 

 

  Măsuri 

 pregătire suplimentară, prin lucru diferenţiat şi individualizat; 

 activităţi de lecturare şi explicare a textelor, exerciţii recuperatorii; 

 planuri de remediere şcolară pentru elevii cu rezultate slabe. 

 

Matematica - Evaluarea competenţelor de matematică 

 

      Puncte tari 

      Cei mai mulţi dintre elevi: 

 cunosc citirea, scrierea, aproximarea numerelor naturale în sistemul zecimal; 

 efectuează şi rezolvă corect exrciţii şi probleme cu cele patru operaţii cu numere 

naturale; 

 aplică calculul, terminologia specifică în rezolvarea unor probleme;  

 cunosc citirea şi scrierea numerelor cu cifre romane; 

 analizează şi identifică raţionamentul pentru rezolvarea unor probleme; 

 recunosc figurile/corpurile geometrice şi sesizează unităţile de măsură în activităţi de 

măsurare, calcul, rezolvări de probleme; 

 aplică în rezolvarea de probleme noţiunile specifice despre figurile geometrice, 

fracţii, unităţi de măsură; 

 extrag, analizează, prelucrează și interpretează corect informațiile dintr-un tabel. 

 

   Puncte slabe 

   Unii dintre elevi: 

 fac greşeli  de calcul simplu; 

 interpretează eronat datele scrise în tabele şi grafice; 

 nu respectă ordinea efectuării operaţiilor. 

 

  Măsuri 

 pregătire suplimentară; 

 lucru diferenţiat şi individualizat; 

 rezolvarea problemelor pornind de la aspecte practice concrete. 
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      Aspecte de îmbunătățit 

 Probele de evaluare au un conţinut extins (mărimea textului de la limba şi literatura 

română, numărul mare de pagini/test, numărul mare de itemi), aspect care poate 

genera starea de stres, elevii având impresia că nu au timp suficient pentru rezolvare. 

 Itemii, prin conţinutul lor, antrenează preponderent capacităţi de tip reproductiv; sunt 

adecvaţi, mai ales, pentru evaluarea rezultatelor învăţării situate în zona inferioară a 

domeniului cognitiv. 

 

 

2. Evaluarea la clasa a VI-a - statistici şi interpretare 
 

2.1. Organizare 

Evaluările naţionale la finalul clasei a VI-a s-a desfăşurat conform Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul 

şcolar 2016-2017, după cum urmează: 

   ● clasa a VI-a:  

            - 10 mai 2017 - Limbă și comunicare;  

            - 11 mai 2017 - Matematică și Științe ale naturii.  

Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:  

 primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi 

comunicare”;  

 al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică 

şi Ştiinţe ale naturii”.  
Testele au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare, fiind  formulate 

clar, precis şi în  concordanţă cu programele şcolare în vigoare, pentru fiecare disciplină de studiu; au 

avut un nivel mediu de dificultate. 
Testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi 

comunicare” au fost evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea 

limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă.  

Testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi 

Ştiinţe ale naturii” au fost evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu 

specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.  

Evaluarea fiecărui test s-a făcut cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor 

cuprinse în Caietul cadrului didactic. Pentru a facilita analiza rezultatelor şi comunicarea 

acestora către elevi şi părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, în timpul evaluării testelor, 

profesorii evaluatori au putut face pe acestea sublinieri sau menţiuni. Rezultatele evaluării au 

fost stabilite de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei 

de evaluare pentru fiecare test. 

Rezultatele testărilor nu se trec în catalog şi sunt valorificate prin: elaborarea planurilor 

individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului și informarea 

părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate 

 

2.2. Prezenţa elevilor la cele două probe: 

 

Număr elevi 

Înscriși 

Prezenți la 

Limba română 

Absenți la 

Limba română 

Prezenți la 

Matematică 

Absenți la 

Matematică 

4779 4630(97%) 149(3%) 4605(96%) 174(4%) 
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      2.3. Analiza  rezultatelor 

Puncte tari: 
Cei mai mulţi dintre elevi: 

 stăpânesc actul citirii conştiente, ştiu să formuleze întrebări corecte referitoare  la textul 

citit; 

 au un vocabular adecvat nivelului de şcolarizare  pentru care sunt evaluaţi; 

 ştiu să lucreze pe text; identifică succesiunea  întâmplărilor, valorifică conţinutul 

textului în rezolvarea sarcinilor; 

 au capacitatea  de a face corelaţii între conţinutul textului şi aspecte reale din mediul 

înconjurător; 

 îşi exprimă propriile opinii şi sesizează valoarea educativă a textului și manifestă 

creativitate în compunerea textelor; 

 cunosc citirea, scrierea, aproximarea numerelor naturale în sistemul zecimal și îl aplică 

corect în probleme de matematică și fizică; 

 aplică calculul, terminologia specifică în rezolvarea unor probleme interdisciplinare;  

 analizează şi identifică raţionamentul pentru rezolvarea unor probleme de matematică, 

fizică și biologie. 

 

  Puncte slabe 

 Unii dintre elevi: 

●   nu se pot încadra în timp pentru a citi conștient și a rezolva sarcinile de lurcu; 

●   sesizează şi identifică parţial  aspectele relevante din text; 

●   fac greşeli  de calcul simplu, interpretează eronat datele scrise în tabele şi grafice. 

 

 Măsuri: 

 pregătire suplimentară; 

 lucru diferenţiat şi individualizat; 

 rezolvarea problemelor pornind de la aspecte practice concrete. 

 

 

3. Evaluarea naţională la clasa a VIII-a – statistici şi interpretare 
 

Evaluarea Naţională a elevilor clasei a VIII-a în anul școlar , conform prevederilor M-

etodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a,  s-a 

organizat și desfășurat conform OMECS nr.5071/2016 care completează O.M.E.C.T.S.  nr. 

4801/31.08.2010, valabilă și pentru anul școlar 2016-2017. 

Cei 4 123  de absolvenţi ai clasei a VIII-a, care s-au înscris la EN 2017, au fost repartizaţi 

pentru susţinerea probelor în 117 centre de examen. O unitate şcolară (Colegiul Tehnic 

„Danubiana” Roman) a fost arondată la Centrul de examen organizat la Liceul cu Program 

Sportiv Roman, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a-VIII-a, deoarece numărul absolvenților 

clasei a VIII-a a fost foarte mic. 

Comisia Județeană și comisiile din Centrele de examen/evaluare/contestații au respectat 

toate procedurile existente astfel încât examenul să se desfășoare în condiții bune. 

Au fost organizate, pe parcursul anului școlar, ședințe de instruire a directorilor și a 

membrilor comisiilor de organizare astfel încât examenele să se deruleze în bune condiții. 

Au fost monitorizate școlile atât în cadrul organizării simulărilor, a pregătirii elevilor, dar 

și a derulării examenelor și au fost luate măsuri remediale acolo înde a fost cazul. 

În urma demersurilor întreprinse, s-au conturat o serie de constatări şi concluzii pozitive, 

care demonstrează lipsa unor disfuncţii majore în organizarea şi desfăşurarea acestui examen 

naţional. 
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În sinteză, aspectele pozitive pot fi prezentate astfel: 

- diseminarea corespunzătoare a informaţiilor privind EN 2017 (în rândul părinţilor, al 

elevilor, antrenarea autorităţilor locale în EN etc.); 

- în şcoli, comisiile de examen au acţionat în conformitate cu prevederile regulamentare şi 

cu precizările din procedurile MEN şi ISJ Neamţ; 

- s-a asigurat înregistrarea audio-video în sălile menţionate în proceduri (săli de examen, 

săli de preluare a subiectelor, săli de bagaje, cancelarii etc.); 

- repartizarea elevilor în sălile de examen s-a realizat în acord cu prevederile 

regulamentare; 

- asistenţii au fost numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general; la examen au 

participat exclusiv asistenţii nominalizaţi; 

- pe uşile sălilor de examen au fost afişate toate „precizările” din proceduri şi metodologie; 

- preluarea subiectelor s-a realizat în parametrii de normalitate (timp, securitate, 

înregistrare a imaginilor audio-video); 

- instruirea corespunzătoare a elevilor şi a asistenţilor (inclusiv membrii comisiei EN); 

- preluarea, multiplicarea şi distribuirea subiectelor s-au realizat în conformitate cu 

prevederile de securitate impuse;  

- funcţionalitatea optimă a echipamentelor audio-video; 

- rezolvarea tuturor situaţiilor speciale pentru acordarea primului ajutor; 

- comunicare eficientă între comisia de examen, profesorii implicaţi în EN şi comisia 

judeţeană/monitori/inspectori şcolari. 

 

Puncte slabe 

Aspectele negative au fost întâmplătoare şi reduse numeric, astfel încât nu au afectat buna 

desfăşurare a EN.  

Principalele puncte slabe constatate: 

- lipsă de acurateţe în numerotarea paginilor; 

- completarea ezitantă a datelor de identificare din casetă şi de pe prima pagină; 

- nu toţi elevii au început rezolvarea din partea de sus a paginii a II-a. 

 

Rezultatele finale obţinute de elevi, după contestații, au fost: 

 

Număr 

candidaţi 

înscrişi 

Nr.  

candidaţi 

prezenţi 

Nr. 

candidaţi 

absenţi 

Nr. 

medii 

între 1-

4,99 

Nr. medii 

între 5-

5,99 

Nr. 

medii 

între 

6-6,99 

Nr. medii 

între 

7-7,99 

Nr. 

medii 

între 

8-8,99 

Nr. 

medii 

între 

9-9,99 

Nr. 

medii  

de 10 

4123 4073 50 504 546 572 593 630 554 7 

Procente 98,79% 1,72% 28,75% 13,41% 14,04% 14,56% 15,47% 13,60% 0,17% 

 

Contestaţii 

În judeţul Neamţ au fost depuse 194  de contestaţii la limba şi literatura română şi 135 

contestaţii la matematică. Situația rezolvării contestațiilor este următoarea: 

 

Disciplina 

Nr. 

contestații 

depuse 

Nr. de note 

crescute 

Nr. note 

modificate cu 

mai puţin de 

un punct 

Nr. note 

modificate cu 

cel puţin un 

punct 

 

Nr. note 

nemodificate 

 

Nr. note 

micşorate 

LRO 194 109 164 6 24 61 

MAT 135 75 124 0 11 49 

TOTAL 329 184 288 6 35 110 

 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 134 din 213 

 

În județul Neamț, procentul de promovabilitate la examenul național de Evaluare 

Națională 2017 a fost  de 71,25%. 

 

 

4. Examenul de bacalaureat naţional – statistici şi interpretare 
 

Organizarea examenului de bacalaureat naţional 2017. Cadrul legislativ 

Examenul de bacalaureat 2017 a fost organizat şi s-a desfăşurat în judeţul Neamţ în 

conformitate cu OMECTS nr. 4799/2010, completat cu notele MEN/DGEMIP privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2017 şi cu procedurile MEN 

privind bacalaureatul 2017, inclusiv Calendarul examenului de bacalaureat naţional 2017. 

 În vederea bunei desfăşurări a examenului de bacalaureat, Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Neamţ şi conducerile unităţilor de învăţământ implicate au desfăşurat activităţi de pregătire a 

examenului: prelucrarea metodologiei în vigoare şi a programelor valabile pentru examenul de 

bacalaureat, înscrierea propriu-zisă a candidaţilor, asigurarea dotării centrelor de examen şi a 

centrului zonal de evaluare (spaţii şcolare suficiente, copiatoare, calculatoare, radio, telefon/fax, 

materiale consumabile, camere de supraveghere audio-video, pentru fiecare sală de examen), 

organizarea bazei de date cu cadre didactice pentru evaluare şi supraveghere, organizarea şi 

desfăşurarea probelor de examen.  

Probele orale 

Probele de verificare a competenţelor de comunicare lingvistică în limba română şi  

într-o limbă de circulaţie internaţională precum şi competenţele digitale au fost organizate şi s-

au desfăşurat în conformitate cu prevederile regulamentare. 

Nu s-au înregistrat disfuncţii în desfăşurarea probelor de evaluare a competenţelor 

lingvistice de comunicare şi a competenţelor digitale. 

La proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba română a fost 

eliminat un candidat în sesiunea iunie-iulie. 

Prezentăm, în continuare, situaţia participării şi rezultatele obţinute la aceste probe: 

 

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română   

    

4.1. Sesiunea iunie - iulie 2017.  

 

Număr candidaţi 

ÎNSCRIŞI – Proba A 

Nume candidaţi 

PREZENŢI – Proba A 

Număr candidaţi 

NEPREZENTAŢI – 

Proba A 

Număr candidaţi 

ELIMINAŢI – Proba A 

3344 3281 63 0 

 

Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

MEDIU 

Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

AVANSAT 

Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

EXPERIMENTAT 

123 491 2667 

 

Evaluarea competenţelor digitale  

 

Număr candidaţi 

ÎNSCRIŞI – Proba D 

Nume candidaţi 

PREZENŢI – Proba D 

Număr candidaţi 

NEPREZENTAŢI – 

Proba D 

Număr candidaţi 

ELIMINAŢI – Proba D 

3095 3026 69 0 
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Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

ÎNCEPĂTOR 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

MEDIU 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

AVANSAT 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

EXPERIMENTAT 

182 342 1106 878 518 

 

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

studiată pe parcursul învăţământului liceal  

 

Număr candidaţi 

ÎNSCRIŞI – Proba C 

Nume candidaţi 

PREZENŢI – Proba C 

Număr candidaţi 

NEPREZENTAŢI – 

Proba C 

Număr candidaţi 

ELIMINAŢI – Proba C 

3156 3077 79 - 

 

Proba de înţelegere a unui text audiat 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

71 432 1165 869 540 

 

Proba scrisă – Înţelegerea unui text citit 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

61 690 1364 627 335 

 

Proba scrisă – Producerea de mesaje scrise 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

811 535 513 551 667 

 

Proba orală 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

44 536 581 592 1324 

 

Centrele de examen şi centrul de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                       

În conformitate cu metodologia de examen, au fost nominalizate centrele de examen şi 

centrele zonale de evaluare, respectiv  12 centre de examen, cu o subcomisie, după cum 

urmează:  

1. C Ex  - Liceul Carol I Bicaz (cu o subcomisie la Liceul Mihail Sadoveanu Borca) 

2. C Ex  - Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamţ 

3. C Ex  - Colegiul Naţional Calistrat Hogaş Piatra-Neamţ 

4. C Ex  - Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ  

5. C Ex  - Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamţ 

6. C Ex  - Colegiul Tehnic Gh. Cartianu Piatra-Neamţ 

7. C Ex  - Colegiul Naţional Roman-Vodă Roman  

8. C Ex  - Colegiul Tehnic Petru Poni Roman  
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9. C Ex  – Colegiul Tehnic Danubiana Roman 

10. C Ex  – Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman 

11. C Ex  - Liceul Vasile Conta Tîrgu-Neamţ 

12. C Ex  - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Tîrgu-Neamţ. 

De asemenea, a fost organizat un Centru zonal de evaluare (CZE)  Colegiul Tehnologic 

Spiru Haret Piatra Neamţ. 

 

Instruiri privind examenul de bacalaureat naţional 2017 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a organizat şedinţe de instruire cu directorii 

unităţilor de învăţământ, cu secretarii şi informaticienii şcolilor în care au fost prelucrate 

prevederile metodologiei de examen, precum și  precizările procedurilor valabile pentru 

desfăşurarea examenului de bacalaureat 2017. 

În conformitate cu Adresa MEN, s-au transmis precizările privind informarea publicului, 

numărul de TEL VERDE NAŢIONAL şi numărul  TEL VERDE al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Neamţ. 

          Instruirile preşedinţilor, comisiilor din centrele de examen şi a preşedinţilor, 

vicepreşedinţilor şi membrilor  comisiilor din centrele zonale de evaluare  a avut loc în data de 

24.06.2017, ora 10,00, la sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ,  şi în data de 

25.06.2017, ora 11,00 la sala de şedinţe a Liceului Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-

Neamţ, conform adreselor ISJ Neamţ trimise prin e-mail unităţilor şcolare şi/sau postate pe site-

ul instituţiei  şi conform proceselor-verbale de şedinţă. 

            În cadrul şedinţei de instruire au fost diseminate toate informaţiile referitoare la cadrul 

regulamentar după care se desfăşoară examenul de bacalaureat naţional 2017.  

IŞJ Neamţ a organizat activitatea de monitorizare a modului de organizare şi desfăşurare 

a  sesiunii de bacalaureat,  delegând inspectori care au verificat aplicarea metodologiei şi a 

precizărilor MEN.  

 

Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat 

 

Rezultatele înregistrate înaintea depunerii de contestații 

 

Înscrişi Promovați Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

3662 73,25% 3499 163 4 932 2563 

 

Rezultate înregistrate după etapa depunerii contestaţiilor  

 

Înscrişi Promovați Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

3662 74,51% 3499 163 4 888 2607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 137 din 213 

 

F
o

rm
a

 d
e 

în
v

ă
ță

m
â

n
t 

N
r.

 e
le

v
i 

in
sc

r
is

i 

N
r.

 e
le

v
i 

p
re

z
en

ți
 

N
r.

 e
le

v
i 

n
ep

re
z
en

ta
ți

 

N
r.

 e
le

v
i 

el
im

in
a

ți
 

N
u

m
ă

r 
d

e 

ca
n

d
id

a
ți

 

re
sp

in
și

 

Din care cu 

medii: 
Nr. 

elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 

6.99 

7 - 

7.99 

8 - 

8.99 

9 - 

9.99 
10 

Zi 3605 
3453 

(95,78%) 

152 

(4,22%) 

4 

(0,12

%) 

856 

(24,79%) 

683 

(79,79
%) 

173 

(20,21
%) 

2593 

(75,09
%) 

528 

(20,36
%) 

632 

(24,37
%) 

842 

(32,47
%) 

591 

(22,79
%) 

0 

(0%
) 

Seral 34 
27 

(79,41%) 

7 

(20,59%) 

0 

(0%) 

22 

(81,48%) 

22 
(100

%) 

0 

(0%) 

5 
(18,52

%) 

3 

(60%) 

2 

(40%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 
(0%

) 

Frecvență 

redusă 23 
19 

(82,61%) 

4 

(17,39%) 

0 

(0%) 

10 

(52,63%) 
8 

(80%) 

2 

(20%) 

9 

(47,37

%) 

5 

(55,56

%) 

3 

(33,33

%) 

1 

(11,11

%) 0 (0%) 

0 

(0%

) 

TOTAL 3662 
3499 

(95,55%) 

163 

(4,45%) 
4 

 (0,11%) 
888 

(25,38%) 

713 

(80,29

%) 

175 

(19,71

%) 

2607 

(74,51

%) 

536 

(20,56

%) 

637 

(24,43

%) 

843 

(32,34

%) 

591 

(22,67

%) 

0 

(0

%) 

 

4.2. Sesiunea august – septembrie 2017 

 

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română      

 

Număr candidaţi 

ÎNSCRIŞI – Proba 

A 

Nume candidaţi 

PREZENŢI – 

Proba A 

Număr candidaţi 

NEPREZENTAŢI – 

Proba A 

Număr candidaţi 

ELIMINAŢI – 

Proba A 

127 127 41 0 

 

Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

MEDIU 

Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

AVANSAT 

Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

EXPERIMENTAT 

19 44 23 

 

Evaluarea competenţelor digitale  

 

Număr candidaţi 

ÎNSCRIŞI – Proba D 

Nume candidaţi 

PREZENŢI – 

Proba D 

Număr candidaţi 

NEPREZENTAŢI 

– Proba D 

Număr candidaţi 

ELIMINAŢI – Proba D 

130 90 40 0 

 

Număr 

candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

ÎNCEPĂTOR 

Număr 

candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

MEDIU 

Număr 

candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

AVANSAT 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul 

EXPERIMENTAT 

38 36 15 1 0 

 

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională 

studiată pe parcursul învăţământului liceal  

 

Număr candidaţi 

ÎNSCRIŞI – Proba C 

Nume candidaţi 

PREZENŢI – Proba C 

Număr candidaţi 

NEPREZENTAŢI – 

Proba C 

Număr candidaţi 

ELIMINAŢI – Proba C 

135 84 51 0 
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Proba de înţelegere a unui text audiat 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

3 19 38 10 14 

 

Proba scrisă – Înţelegerea unui text citit 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

0 4 34 26 20 

 

Proba scrisă – Producerea de mesaje scrise 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

50 15 6 7 6 

 

Proba orală 

Număr candidaţi 

fără calificativ 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul A2 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B1 

Număr candidaţi 

care au obţinut 

calificativul B2 

19 26 9 12 18 

 

Centrele de examen şi centrul de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                                                       

În conformitate cu metodologia de examen, au fost nominalizate centrele de examen şi 

centrele zonale de evaluare, respectiv  3 centre de examen, după cum urmează:  

1. C Ex  - Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamţ 

2. C Ex  - Colegiul Naţional Roman-Vodă Roman  

3. C Ex  - Liceul Vasile Conta Tîrgu-Neamţ 

De asemenea, a fost organizat un Centru zonal de evaluare (CZE)  Colegiul Tehnologic 

de Transporturi Piatra Neamţ. 

 

Situaţia candidaţilor la examenul de bacalaureat 

 

Rezultatele înregistrate înaintea depunerii de contestații 

 

Înscrişi Promovați Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

831 28,19% 642 189 1 460 181 

 

Rezultate înregistrate după etapa depunerii contestaţiilor  

 

Înscrişi Promovați Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

831 31% 642 189 1 442 199 
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Din care cu medii: 

  

  
< 5 5 - 5.99 

 

 

  
6 - 6.99 7 - 7.99 

8 - 

8.99 
9 - 9.99 10 

Zi 783 
613 

(78,29%) 
170 

(21,71%) 
1 

(0,16%) 
426 

(69,49%) 
281 

(65,96%) 
145 

(34,04%) 

186 

(30,34%) 

160 

(86,02%) 

22 

(11,83%) 

2 

(1,08%) 2 (1,08%) - 

Seral 17 
10 

(58,82%) 7 (41,18%) 0 (0%) 8 (80%) 6 (75%) 2 (25%) 2 (20%) 2 (100%) - 0 (0%) - - 

Frecvență 
redusă 31 

19 
(61,29%) 

12 
(38,71%) 0 (0%) 

8 
(42,11%) 8 (100%) - 

11 

(57,89%) 9 (81,82%) 1 (9,09%) 

1 

(9,09%) - - 

TOTAL 831 
642 

(77,26%) 
189 

(22,74%) 
1 

(0,16%) 
442 

(68,85%) 
295 

(66,74%) 
147 

(33,26%) 

199 

(31%) 

171 

(85,93%) 

23 

(11,56%) 

3 

(1,51%) 2 (1,01%) - 
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Cap. IV – Activitatea educativă 
 

            

1. Programe şi proiecte derulate. „Școala altfel” 

În conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 5034/29.08.2016, în anul școlar 2016-2017 s-a 

desfășurat Programul național „Școala altfel”. Acesta s-a derulat pe perioada a 5 zile consecutive 

lucrătoare, în timpul anului școlar, pe baza unei planificări la decizia fiecărei unități de 

învățământ. Cadrele didactice au proiectat, testat și evaluat abordări eficiente pentru dezvoltarea 

competențelor și abilităților vizate prin programul „Școala altfel”, aspecte reflectate optim în 

planurile de activități propuse pentru acest program. 

Programul „Școala altfel” a oferit spațiul de experimentare în care atât cadrele didactice 

cât și elevii au fost încurajați să își manifeste creativitatea și să abordeze într-un mod atractiv 

teoria cu practica, învățarea cu preocupările individuale, într-un context favorabil dezvoltării 

socio-emoționale. 

În perioada alocată programului „Școala altfel”, au fost facilitate activități educative 

având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: transdisciplinaritate; experiențiale/de 

învățare prin experiență; proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații 

nonguvernamentale și/sau agenți economici; inovatoare pentru contextul în care sunt derulate;  

bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional.  

Obiectivele și activitățile educative proiectate au răspuns intereselor copiilor 

preșcolari/elevilor și au reflectat preocuparea cadrelor didactice de a identifica soluții la 

provocările întâmpinate în facilitarea dezvoltării competenței de învățare și a abilităților socio-

emoționale. Acestea au venit în completarea experiențelor de învățare pe discipline, 

amplificându-le componenta de dezvoltare socio-emoțională și legătura cu viața de zi cu zi, 

precum și cu preocupările preșcolarilor și elevilor.  

În implementarea programului „Școala altfel” s-a urmărit creșterea gradului de implicare 

a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de învățare. Această strategie a fost 

benefică pentru dezvoltarea în rândul acestora a competenței de  învățare  și a abilităților socio-

emoționale (recunoașterea și gestionarea emoțiilor, preocuparea manifestată față de alte 

persoane, stabilirea unor relații pozitive, luarea unor decizii responsabile și gestionarea situațiilor 

provocatoare în mod constructiv și integru).   

În derularea activităților programului „Școala altfel”, cadrele didactice, elevii și părinții 

au identificat și valorificat resurse locale care au presupus antrenarea, prin parteneriate, a 

organizațiilor neguvernamentale, a administrațiilor publice si a entităților economice din fiecare 

comunitate. 

Activitățile educative din cadrul programului „Școala altfel” s-au realizat atât în unitatea 

școlară cât și în afara acesteia, respectându-se prevederile legale cu privire la siguranța elevilor.  

La nivelul județului Neamț au fort proiectate și organizate 411 excursii și drumeții, 87 de 

vizite și activități educative la muzee și biblioteci și 16 activități care au avut ca scop vizionări de 

film. Pe parcursul acestui program s-au realizat 127 de activității de ecologizare, activități de 

plantare de flori și arbori și peste 87 de concursuri școlare (de cultură generală, de matematică, 

de educație civică, de fizică etc.). Au fost organizate și mediatizate în comunitatea de apartenență 

șezători literare si ateliere de creație, care au avut ca obiectiv principal valorificarea tradițiilor și 

obiceiurilor din județul Neamț. 
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Excursii

Vizite de documentare

Vizionări de film

Activitati de ecologizare

Concursuri școlare

Activități de voluntariat

Alte activități educative

 
Activitățile  de voluntariat au reprezentat un segment important din acest program, 

regăsindu-se în planificările tuturor unităților de învățământ din județul Neamț (147 de 

activități). 

Școlile au mai organizat  ateliere de teatru forum și improvizație, cercuri de poezie și 

proverbe, ateliere de rebusuri, competiții sportive, activități de educație pentru sănătate, activități 

de consiliere și orientare în carieră, activități de prevenire a bullying-ului, vizite la biserici și 

obiective turistice, vizite și lecții de documentare la societăți comerciale. 

Au mai fost organizate activități de informare, prezentări de tip power-point, susțineri de 

referate, vizite la instituții publice, întâlniri cu oameni de afaceri și personalități ale culturii din 

județul Neamț. 

În cardul Programul național „Școala altfel” au fost implementate 71 de proiecte cuprinse 

în calendarele activităților educative (CAEN, CAERI, CAEJ). 

Nu au lipsit activitățile tip job shadow-day, vizite cu ocazia Zilelor Porților Deschise la 

instituții din județ și din regiune. 

În implementarea proiectelor au fost atrase instituții precum: Consiliul Județean Neamț, 

Instituția Prefectului Județului Neamț, primării, biblioteci, Direcția silvică Piatra-Neamț, 

Tribunalul Piatra-Neamț, Agenția de Protecție a mediului Neamț, Serviciul de ambulanță Piatra-

Neamț, Parcul Natural Vânători-Neamț, Asociația IACOMI, Comunitatea Evreilor Neamț, 

Comunitatea Elena Neamț, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Piatra-Neamț, Forumului 

Germanilor din Piatra-Neamț Raiffeisen Bank, JA Romania, cinematograful ”Dacia”, Asociația 

Children Forever, Asociația de Dezvoltare economică și socială ”Christiana” Piatra-Neamț, 

Asociația ProDemocrația, filiala Tg. Neamț, Inspectoratul Județean de PoliȚie Neamț, CEPECA 

Neamț, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Bacău, SC AutoMoldova  Piatra-

Neamț, Universitatea ,”Stefan cel Mare" Suceava, SC „Agrana” Roman, Baza 95 Aeriana "Erou 

căpitan aviator Alexandru Șerbănescu" Bacău, Asociația Tineretul ONU din România, Centrul 

de colectare selectivă „Velplast” Roman, Sc Comes Săvinești, SC Sebimar SRL Gherăești, 

Teatrul Magic Bacău, Serviciul de ambulanță Bicaz, Parcul Național Ceahlău, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra-Neamț, Căminul de Bătrâni Bogdănești, județul Suceava, 

Asociația AWARD, partener ERA, Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea ”Gh. 

Asachi” Iași, SC Lucia Pan SRL,  SC Izotec SRl, SC Nord Arin, S.C. Perla Invest Piatra-Neamț, 

S.C. Cozla SRL, Biblioteca Județeană ,,G. T. Kirileanu” Piatra-Neamț, Asociația "Salvați 

copiii”, Centrul Social Acoperământul Maicii Domnului. 

În evaluarea acestui program au fost vizate:  

- activitățile de dezvoltare ale abilităților socio–emoționale ale elevilor, ca fundament pentru 

relațiile sociale de calitate și pentru a face față provocărilor vieții: autocunoașterea (conștiința 

de sine, conceptul de sine);  
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- autogestionare/autoreglare (gestionarea eficientă a propriilor emoții, gânduri și 

comportamente, inclusiv managementul stresului, impulsurilor, precum și auto-capacitarea 

pentru atingerea unor obiective personale și/sau de învățare); 

- conștientizarea dimensiunii sociale (înțelegerea perspectivei celuilalt, empatizarea cu 

persoane din diferite culturi, înțelegerea normele sociale, cetățenești, comunitare și etice, 

valorizarea resurselor și sprijinului familiei, școlii și comunității);  

- abilități de relaționare (abilitatea de a stabili și menține relații sănătoase și satisfăcătoare cu 

indivizi și grupuri, inclusiv abilitățile de comunicare clară, ascultare activă și de a cere și 

oferi sprijin);  

- luarea deciziilor în mod responsabil (abilitatea de a face alegeri personale și interacțiunile 

sociale pe baza unor standarde etice, de siguranță, sociale, precum și evaluarea realistă a 

consecințele diverselor acțiuni asupra bunăstării personale, a celorlalți și asupra mediului). 

Evaluarea activităților realizate în cadrul Programul național „Școala altfel”, în județul 

Neamț, s-a reflectat prin utilizarea unor instrumente care au permis măsurarea nivelului de 

dobândire, însușire și utilizare de către elevi a acelor cunoștințe, abilități și/sau atitudini 

specifice, competențe de învățare și/sau abilități socio-emoționale. 

Recomandări: 

 Proiectarea mai multor activități cu caracter aplicativ și inter/ transdisciplinar. 

 Identificarea unor resurse financiare, la nivelul comunității, care să permită 

participarea tuturor elevilor la toate activitățile propuse; 

 Alocarea de fonduri speciale de la Ministerul Educației Naționale pentru activitățile 

cuprinse în programul național „Școala altfel”. 

 

Concluzii: 

Profesorii și părinții au apreciat programul „Școala altfel” și consideră  că orice activitate 

care are legătură cu școala este benefică pentru copii. Utilizarea educației nonformale, ca mediu 

de comunicare și dezvoltare a competențelor elevilor, a fost benefică pentru stimularea 

curiozității și definirea unui orizont profesional mai larg. 

Cele mai multe dintre activitățile organizate cu prilejul acestui au fost corect reflectate în 

mijloacele media din județul Neamț și au primit un feedback pozitiv din partea comunității 

locale. 

„Școala altfel” este o reușită de echipă! 

 

 

2. Palatul Copiilor 

2.1. Priorităţi asumate la nivelul unităţii de învăţământ: 

 Palatul copiilor Piatra-Neamţ este o unitate de învăţământ de stat, cu personalitate 

juridică, specializată în activităţi extraşcolare, în cadrul căruia se desfăşoară acţiuni instructiv-

educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se 

dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul 

liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 

În anul şcolar 2016-2017, activitatea Palatului copiilor Piatra-Neamţ a vizat: 

a) Asigurarea activităţii extraşcolare a preşcolarilor şi elevilor din Piatra-Neamţ şi din 

localităţile limitrofe, care au ales să urmeze programele unui cerc. 

b) Organizarea de activităţi/competiții extraşcolare la nivel local, judeţean, regional, 

naţional şi internaţional în municipiul Piatra-Neamţ. 

c) Stimularea performanţei în rândul elevilor participanţi la cercurile şcolare.  

d) Implementarea unor parteneriate, în calitate de experţi în educaţia nonformală, cu unităţi 

şcolare din judeţul Neamţ, în vederea organizării unor proiecte extraşcolare. 

e) Analiza permanentă a cererii de programe educaţionale nonformale de pe piaţa şcolară 

nemţeană si îmbunătăţirea ofertei de cercuri pentru anul şcolar 2017-2018. 
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f) Asigurarea resurselor umane, materiale şi curriculare necesare desfăşurării activităţilor 

educative extraşcolare în condiţii optime. 

g) Monitorizarea nivelului atingerii de către elevi a competenţelor și standardelor specifice 

prevăzute de programele şcolare la fiecare cerc. 

 Priorităţi asumate la nivelul fiecărui cerc: 

 pictura - dezvoltarea spiritului estetic şi critic;  

 dans modern şi majorete - dezvoltarea armonioasă minte-trup-suflet;  

 muzică vocal-instrumentală - cultivarea capacităţilor vocale şi instrumentale;  

 dansuri populare - promovarea folclorului românesc;  

 teatru - dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi a interpretării scenice;  

 ecologie - formarea viitorului cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere 

obiectiv asupra mediului înconjurător, de a-l incita la participare, conştient de 

propriul viitor;  

 creaţii-confecţii - dezvoltarea spiritului estetic şi a creativităţii vestimentare;  

 electronică - dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor de utilizare a instrumentelor şi 

aparatelor electronice;  

 educaţie rutieră - cunoaşterea şi respectarea regulilor de siguranţă în circulaţie;  

 matematica aplicată în tehnica de calcul - realizarea de conexiuni, dezvoltare a 

gândirii logice; 

 automodele - dezvoltarea creativităţii şi atenţiei distributive;  

 carting - realizarea echilibrului îndemânare – viteză - organizare;  

 şah - dezvoltarea intelectuală şi a capacităţilor de a lua decizii;  

 orientare turistică - perseverenţă, orientare, disciplină în mediul natural;  

 tenis de masă - coordonare mental-fizică. 

 

2.2. Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare 

Obiective:  

 Proiectarea unor activităţi extraşcolare atractive. 

 Asigurarea complementarităţii dintre competenţele obţinute prin educaţia nonformală 

cu cele obţinute în şcoală prin educaţie formală. 

 Proiectarea şi utilizarea de către cadrele didactice a metodelor moderne în procesul 

didactic.  

 Proiectarea activităţilor extraşcolare cu o resursă de timp suficientă învăţării. 

 Asigurarea accesului tuturor copiilor la activităţile organizate, prin proiectarea unor 

demersuri educaţionale personalizate.  

 Cultivarea la elevi a creativităţii şi inovaţiei, a spiritului de observaţie şi orientare. 

 Utilizarea în mod optim a timpului destinat activităţilor extraşcolare. 

 Dezvoltarea la copii a unor trăsături de caracter armonioase, pro-sociale. 

 Asigurarea continuităţii formării copiilor în ani şcolari consecutivi. 

 Asigurarea unor relaţii profesor-elev bazate pe colaborare şi parteneriat.  

 Existenţa unor posibilităţi multiple de evaluare şi valorificare a competenţelor 

elevilor.  

 Stimularea performantei elevilor prin competiţii şcolare organizate la nivel naţional şi 

internaţional.  

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 17. 
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3. Cluburile copiilor şi elevilor 

3.1. Priorităţile asumate 

În anul şcolar 2016-2017 priorităţile cluburilor copiilor din Roman, Tg. Neamţ şi 

Săbăoani au derivat din politicile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, din strategiile locale şi naţionale privind dezvoltarea 

resurselor umane formarea iniţială şi formarea continuă pe tot parcursul vieţii. 

Astfel, pornind de la aceste considerente, managementul acestor organizaţii şcolare a avut 

în vedere: 

 Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul 

tuturor cluburilor.  

 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă 

aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate. 

 Creşterea calităţii resurselor umane implicate în actul didactic în vederea îndeplinirii 

scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, prin educaţie extraşcolară. 

 Întreprinderea tuturor demersurilor în vederea alocării resurselor financiare necesare 

aplicării politicilor educaţionale.  

 Modernizarea bazei materiale prin implementarea coerentă a politicilor şi strategiilor în 

domeniul educaţional. 

 Asigurarea efectivelor de elevi la activităţile de cerc conform normativelor, pe parcursul 

anului şcolar.  

 Evaluarea şi popularizarea performanţelor obţinute. 

 Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi - părinţi - comunitate locală) faţă de 

activitatea didactică din unităţile de învăţământ cu activitate extraşcolară. 

 Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel 

local, regional, naţional şi internaţional. 

 Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului de învăţământ. 

 Participarea la activităţi/concursuri/festivaluri/competiţii şi obţinerea de rezultate. 

 

3.2. Direcţiile de acţiune: 

 Finalizarea lucrărilor la sediul nou al Clubului Copiilor Roman. 

 Proiectarea activităţilor de învăţare pentru valorizarea spiritului creativ al elevilor 

înscrişi la cercuri. 

 Asigurarea calităţii proceselor educaţionale. 

 Iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de învăţare inter-cercuri/ateliere. 

 Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul tuturor 

cluburilor elevilor. 

 Iniţierea de programe parteneriale şcoală-club al copiilor pentru reintegrarea copiilor 

care au abandonat şcoala.  

 Integrarea unui număr cât mai mare de elevi în proiecte educaţionale prin realizarea unei 

oferte educaţionale parteneriale atractive.  

 Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educaţional. 

 Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare comunitară. 

 Proiectarea şi realizarea unor acţiuni comune/schimburi de experienţă cu alte organizaţii 

şcolare de acelaşi profil din ţară. 

 

3.3. Analiza activităţii educative 

Obiective strategice:  

 creşterea numărului de elevi înscrişi la cercuri;  

 asigurarea condiţiilor materiale necesare; 

 asigurarea securităţii elevilor în unitatea şcolară şi combaterea violenţei în incinta şi 

în proximitatea acesteia; 
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 fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, pe baza 

analizei opţiunilor elevilor şi intereselor părinţilor acestora; 

 realizarea de parteneriate cu unităţile şcolare din judeţul Neamţ şi din ţară, şi cu alte 

instituţii în vederea realizării de proiecte educative; 

 cultivarea la elevi a creativităţii şi inovaţiei, a spiritului de observaţie şi orientare; 

 organizarea de evenimente culturale, ştiinţifice şi sportive; 

 dezvoltarea la copii a unor trăsături de caracter armonioase, pro-sociale. 

 

3.4. Activităţi:  

Activitatea instructivă şi educativă desfăşurată în cluburile copiilor din judeţul Neamţ a 

urmărit realizarea obiectivelor specifice stabilite prin programele şi regulamentele din domeniu, 

în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4624/2015 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5567/2011. 

Din perspectiva proiectării, aplicării şi evaluării procesului educaţional, s-au avut în 

vedere:  

a)  definirea unui domeniu coerent de pregătire pentru fiecare cerc şi armonizarea acestor 

domenii în cadrul ofertei instituţiei; 

b)  identificarea oportunităţii programelor de studii (cercurilor) şi adaptarea structurală a 

ofertei instituţiei; 

c)  întocmirea unor planuri de învăţământ şi programe analitice adecvate; 

d)  identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de ţinere sub control şi îmbunătăţire 

continuă a procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi sprijinire a progresului 

realizat de elevi şi evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de aceştia prin 

intermediul concursurilor); 

e)  introducerea unor criterii şi proceduri de evaluare a calităţii pe toate segmentele 

procesului de învăţământ; 

f)    introducerea unui feedback de la elevi şi părinţi, privind structura şi calitatea 

prestaţiei educaţionale şi îmbunătăţirea acesteia în consecinţă. 

Calitatea de experţi în educaţia nonformală a cadrelor didactice din Palat/cluburi a 

condus, firesc, către organizarea şi desfăşurarea de concursuri şi proiecte educaţionale pentru 

preşcolari şi elevi, realizarea schimburilor de experienţă cu parteneri educaţionali din  judeţ şi 

din ţară şi organizarea de activităţi extraşcolare care au recompensat prin medalii şi premii un 

număr mare de copii. 

Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade desfășurate în anul școlar 2016-2017 sunt 

prezentate în Anexa 18. 

 

 

4. Violenţa în şcoli 

Combaterea violenței școlare 2016-2017 

În vederea comunicării eficiente a activităților desfășurate cu scopul diminuării 

fenomenului violenței și în complementaritate cu Planul Teritorial Comun de acțiune pentru 

creșterea gradului de siguranță a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, a fost elaborată 

Strategia privind reducerea fenomenului de violență în școlile nemțene.  

Au fost vizate o serie de acțiuni concrete, precum:  

- realizarea acțiunilor din planul operațional inter-instituţional privind asigurarea securităţii și 

siguranței elevilor și a personalului didactic; 

- monitorizarea funcționării comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar din unitățile de învățământ din județul Neamț; 

- aplicarea măsurilor prevăzute de regulamentele școlare;  
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- dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul 

școlar;  

- actualizarea lunară a bazei de date;  

- inițierea de proiecte educaționale cu tematică specifică activităților de prevenire și combatere 

a violenței în unitățile de învățământ și in zonele adiacente acestora;  

- implicarea consiliilor elevilor și asociațiilor/comitetelor de părinți din școli în combaterea 

fenomenului;  

- coordonarea programelor de prevenire;  

- consilierea specializată.  

 Inspectorul școlar responsabil cu activitatea extrașcolară a participat lunar la întâlnirile 

inter-instituţionale, care au avut ca scop coordonarea activităților comune ale partenerilor privind 

reducerea fenomenului de violență în mediul școlar.  

 

Tabel 1 – Violența școlară, categoria atac la persoană, 2016-2017 

 

Violarea 

secretului 

corespondenței 

Discriminare 

și instigare la 

discriminare 

Insulte 

grave, 

repetate 

Amenințări 

repetate 
Șantaj Înșelăciune 

Instigare 

la 

violență 

Violențe 

fizice 

ușoare fără 

arme 

Lăsarea 

fără 

ajutor 

0 6 76 28 1 0 70 485 0 

 

Fapte 

privitoare 

la viața 

sexuală 

Violență 

fizică 

gravă, 

fără 

arme 

Violență 

fizică cu 

arme albe 

Violență 

fizică cu 

arme de 

foc 

Omor 

sau 

tentative 

de omor 

TOTAL Rural Urban Masculin Feminin 

2 4 2 0 0 674 401 273 608 66 

 

 

Grafic 1.- Violența școlară, categoria atac la persoană, 2016-2017 
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Grafic 2.- Violența școlară, categoria atac la persoană, 2016-2017, urban/rural 
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Grafic 3.- Violența școlară, categoria atac la persoană, 2016-2017, fete/băieți 

Fete

Băieți

 
Tabel 2 – Violența școlară, categoria atentat la securitatea unității școlare, 2016-2017 

 

Introducerea de 

persoane străine 

Alarmă 

falsă 

Incendiere sau 

tentativă de 

incendiere 

Introducere 

sau port de 

armă albă 

Introducere sau 

port de armă de 

foc 
TOTAL 

0 0 0 0 0 0 

 

Rural Urban Masculin Feminin 

0 0 0 0 

 

Tabel 3 – Violența școlară, categoria atentat la bunuri, 2016-2017 

 

Însușirea 

bunului găsit 

Furt și 

tentativă de 

furt 

Tâlhărie 

Distrugerea 

bunurilor unor 

persoane 

Distrugerea 

bunurilor școlii 
TOTAL 

0 9 0 5 47 61 

 

Rural Urban Masculin Feminin 

18 33 52 9 

 

Grafic 4.- Violența școlară, categoria atentat la bunuri, 2016-2017 
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Grafic 5.- Violența școlară, categoria atentat la bunuri, rural/urban, 2016-2017 

Urban

Rural

 
Grafic 6.- Violența școlară, categoria atentat la bunuri, fete/băieți, 2016-2017 

Masculin

Feminin

 
 

Tabel 4 – Violența școlară, număr total de categorii acte de violență, 2016-2017 

Nr. crt. Categoria  Total 

1 Atac la persoană 674 

2 Atentat la securitatea unității școlare 0 

3 Atentat la bunuri 61 

4 Alte fapte de violență sau atentate la securitate 66 

Total 801 

 

Grafic 7 – Violența școlară, număr total de categorii acte de violență, 2016-2017 

Atac la persoană

Atentat la bunuri

Alte fapte de violență
sau atentate la
securitate

 
Tabel 5 – Sancțiuni elevi, an școlar 2016-2017 

 

Observație Avertisment 
Mustrare 

scrisă 

Retragere 

bursă 

Eliminare 

3-5 zile 

Mutare 

disciplinară 

Preaviz, 

exmatriculare 
Exmatriculare TOTAL 

232 77 20 21 3 2 29 10 394 
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Grafic 8 – Sancțiuni elevi, an școlar 2016-2017 

Observație

Avertisment

Mustrare scrisă

Eliminare 3-5 zile

Mutare disciplinară

Preaviz exmatriculare

 
În anul școlar 2016-2017 nu a fost aplicată cadrelor didactice nicio sancțiune pentru acte 

sau fapte de violență în mediul școlar. 
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Cap. V – Unităţi conexe 
 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  

 

Activitatea CJRAE Neamț s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial 

întocmit pentru anul şcolar 2016-2017 ce a fost elaborat pentru atingerea urmatoarelor obiective: 

a. Curriculum  

• Alegerea şi selecţionarea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea 

didactică şi nedidactică.                                                                                                                                           

• Crearea unei baterii de teste psihologice pentru depistarea comportamentelor 

deviante în rândul elevilor. 

• Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele 

naţionale, care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar. 

• Creşterea calităţii actului educaţional.     

b. Management  

• Creşterea eficienţei exercitării funcţiilor manageriale şi orientarea acestora spre 

obţinerea de rezultate.             

• Aplicarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de 

competenţe, concomitent cu construcţia unei motivaţii de rang înalt pentru întreg 

personalul. 

• Promovarea unui sistem de management al calităţii.                                      

• Asigurarea protecţiei şi securităţii personalului angajat.      

c. Resurse umane  

• Stimularea perfecţionării cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 

pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu 

accent pe dezvoltarea de competenţe. 

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. 

• Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă. 

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor 

individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. 

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei 

existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. 

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice 

auxiliare şi a personalului nedidactic. 

 • Evaluarea personalului. 

d. Parteneriate si programe  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ. 

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. 

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

e. Resurse materiale  

• Dezvoltarea bazei materiale. 

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. 

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

f. Relatii publice, comunicare si imagine  

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. 

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice. 
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Rezultate obţinute prin ţintele strategice stabilite în planul managerial al CJRAE 

 

În anul școlar 2016-2017 structura personalului didactic din cadrul CJRAE a fost 

următoarea: 

  
 Total 

posturi/ 

catedre 

Debutant 
Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I Master Doctorat 

Profesori 

logopezi 
13 1 1 4 7 6 

- 

 

Profesori 

CJAP 
4 - - 1 3 3 

 

- 

Profesori 

consilieri 
28 2 2 6 18 20 2 

Mediatori 

școlari 
10 - - - - - - 

  

Activitatea personalului didactic 

 

a) Activitatea profesorilor logopezi 

        Activitatea desfăşurată în cele 13 cabinete de logopedie din judeţul Neamţ a avut ca 

obiectiv principal terapia tulburărilor de limbaj.  

       Activităţile de terapie a tulburărilor de limbaj s-au desfăşurat pe parcursul a 16 

ore/săptămână şi un număr de 362 de preşcolari şi şcolari au beneficiat de terapia tulburărilor de 

limbaj. 

Principalele obiective atinse în cadrul logoterapiei au fost: 

- studierea şi asigurarea unui climat favorabil dezvoltării şi stimulării comunicării; 

- prevenirea cauzelor care pot determina handicapurile de limbaj; 

- studierea simptomatologiei handicapurilor de limbaj şi a metodelor şi procedeelor 

adecvate corectării lor; 

- cunoaşterea şi prevenirea efectelor negative ale handicapurilor de limbaj asupra 

comportamentului şi personalităţii logopatului; 

- popularizarea ştiinţei logopedice şi pregătirea familiei şi a şcolii pentru a manifesta 

înţelegere şi sprijin faţă de logopat; 

- studierea şi cunoaşterea diferitelor aspecte ale deficienţelor senzoriale şi mintale ce 

influenţează constituirea structurilor limbajului; 

- optimizarea activităţii logopedice atât pentru terapia handicapurilor de limbaj, cât şi 

pentru evitarea eşecurilor şcolare şi comportamentale; 

- depistarea populaţiei cu deficienţe de limbaj, începând cu vârsta preşcolară şi 

organizarea activităţii pentru prevenirea şi recuperarea handicapurilor de limbaj. 

 

b) Activitatea profesorilor din centre și cabinete de asistență psihopedagoică 

 Activităţile desfăşurate de către  profesorii consilieri din cabinete, CJAP şi de către 

asistentul social din cadrul CJAP Neamț au urmărit atingerea obiectivelor stabilite în 

planificările întocmite la începutul anului şcolar. 

 Principalele activități desfășurate au fost: 

- cunoaşterea personalităţii elevilor în vederea intervenţiei psihopedagogice 

personalizate; 

- dezvoltarea personală cu scopul realizării de succes în activitate şi obţinere de 

satisfacţie pe plan şcolar şi profesional; 

- funcţionarea psihosocială optimă a persoanei şi a grupului; 

- promovarea sănătăţii şi a stării de bine; 
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- prevenţia dispoziţiilor afective negative, a neîncrederii în sine, a 

comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultăţilor de 

învăţare, a situaţiilor de criză; 

- sprijinirea părinţilor în efortul de cunoaştere a propriilor copii; 

- colaborarea cu cadrele didactice în vederea rezolvării problemelor 

psihopedagogice; 

- cunoaşterea reţelei şcolare, a condiţiilor de admitere şi a cerinţelor pieţei forţei 

de muncă; 

- prevenirea şi diminuarea fenomenului abandonului şcolar şi întărirea 

şcolarizării; 

- reducerea cazurilor de copii abuzaţi în familie; 

- reducerea riscului de abuz sexual asupra minorilor; 

- prevenirea şi diminuarea factorilor de risc la elevii ai căror părinţi sunt plecaţi 

la muncă în străinătate; 

- abordarea fenomenului violenţei în şcoli la nivel individual, relaţional, 

comunitar şi social; 

- întocmirea de rapoarte lunare solicitate de ISJ Neamţ cu privire la 

monitorizarea cazurilor de violenţă din unităţile şcolare ale judeţului Neamţ. 

 

Activitatea mediatorilor şcolari 

 Din graficele săptămânale întocmite de către cei 10 mediatori şcolari angajaţi la CJRAE 

Neamţ se poate concluziona că, pe parcursul anului școlar 2016-2017, a existat o colaborare între 

aceştia şi cadrele didactice, părinţii şi elevii şcolii. 

Activităţile desfăşurate de aceştia au constat în: 

- discuţii cu familiile elevilor cu absenteism ridicat, vizite în comunitate la familiile acestor 

elevi, în colaborare cu învăţătorii şi diriginţii; 

- participarea la şedinţele şcolii în care s-au prezentat rapoarte privind monitorizarea 

frecvenţei şi măsuri de ameliorare şi prevenire a abndonului familial; 

- întocmirea unei baze de date a copiilor rromi şi a copiiilor cu părinţi migraţi; 

- înscrierea la grădiniţă a copiilor de vârstă preşcolară care nu au frecventat niciodată o 

formă de învăţământ;  

- înscrierea copiilor în clasa I; 

- asistarea elevilor în vederea efectuării temelor şcolare care a avut drept scop creşterea 

performanţelor şcolare şi prevenirea abandonului şcolar; 

- participarea la campania „din uşă în uşă” cu scopul de a motiva părinţii copiilor rromi să-

i trimită la şcoală; 

- combaterea discriminării faţă de elevii rromi; 

- participarea cu elevii la diferite evenimente culturale desfăşurate în şcoală şi în 

comunitate; 

- întocmirea dosarelor pentru elevii cu situaţie financiară precară în vederea acordării de 

burse de către Agenţia Naţională pentru Rromi. 

 

Concluzii  

Datele statistice demonstrează faptul că, în ultimii doi ani a crescut semnificativ numărul 

școlarilor care solicită asistență psihopedagogică și logopedică. Totodată constatăm că elevii care 

solicită acest tip de activități au vârste din ce în ce mai mici  iar studiile intreprinse de noi arată 

că nișa critică de vârstă este intre 8-15 ani. Zona de competență, stabilită instituțional pentru 

consilieri și logopezi este mult prea mare pentru a satisface toate solicitările în timp util.  

CJRAE Neamț a identificat soluții pentru a asigura servicii de logopedie, asistență 

psihopedagogică și consiliere prin specialiștii existenți la nivelul unităților școlare și/sau prin 

realizarea unor parteneriate cu activități punctuale, în unitățile școlare unde nu sunt acești 

specialiști.
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Proiecte europene 
 

Misiunea noastră vizează dezvoltarea de proiecte educaționale europene care contribuie 

la dezvoltarea de noi competențe pentru elevi și cadre didactice, pentru părinți, parteneri 

educaționali din instituțiile publice, cu scopul de a sprijini și integra în fiecare instituție 

educațională din sistem bunele practici europene, asigurând astfel dezvoltarea personalităţii 

elevului/tânărului pentru a răspunde următoarelor patru tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti,  

învaţă pentru a crea/inova, învață pentru a performa, învaţă pentru a te integra în comunitate. 

 

1. Obiectivele urmărite  în anul şcolar 2016-2017 

 Proiectarea unui plan integrat de dezvoltare de proiecte europene prin Programul 

Erasmus+, care să includă la nivel local, regional, național și european, proiecte 

accesibile tuturor categoriilor de beneficiari (elevi/tineri, cadre didactice, părinți, 

adulți,etc). 

 Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor 

şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei. 

 Asigurarea accesului la formare, în domeniul elaborării/implementării proiectelor, a unui 

număr cât mai mare de beneficiari. 

 Asigurarea unui cadru al calităţii implementării proiectelor prin consilierea beneficiarilor, 

respectiv  monitorizarea/evaluarea şi diseminarea activităţilor. 

 Dezvoltarea resurselor umane în contextul dezvoltării educaţiei centrată pe competenţe 

prin proiecte educaţionale, şcolare şi extraşcolare. 

 Dezvoltarea de proiecte educaţionale de prevenire a absenteismului în unităţile şcolare 

din mediul rural. 

 Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional 

prin proiecte educaționale europene. 

 

2. Instrumente şi modalităţi de lucru 

 încheierea şi dezvoltarea de parteneriate cu Universităţi, ONG-uri şi alte organizaţii 

privind aplicarea programelor naţionale de reformă şi a proiectelor de inovaţie şi cu 

finanţare nerambursabilă; 

 organizarea, în parteneriat, cu directori ai unităţilor de învăţământ, a întâlnirilor periodice 

cu reprezentanţi ai comunităţii locale, membrii în organele de conducere alese la nivel 

local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale, 

privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar şi 

implementarea de proiecte din alte surse de finanţare, cu rol educativ în dezvoltarea 

personalităţii tinerilor; 

 asigurarea, împreună cu inspectorii şcolari, directorii unităţilor de învăţământ de la 

nivelul unităţilor şcolare, a bazei logistice pentru derularea activităţilor extracurriculare 

din cadrul concursurilor şcolare „Made for Europe-2017”, „Școala Europeană -2017” și 

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică – “Tinerii Dezbat”; 

 elaborează set de proceduri operationale care să susţină și să dezvolte managementul 

proiectelor europene; 

 dezvoltă sesiuni de informare a potenţialilor beneficiari referitor la oportunităţile de 

finanţare şi la modalităţile de accesare a asistenţei financiare din Fondul Social European; 

 promovarea pe site-ul: www.isjneamt.ro a informaţiilor cu privire la oportunitățile de 

finanțare pentru unitățile școlare care dezvoltă proiecte cu finanțare nerambursabilă prin  

programul POSDRU/POCU şi Erasmus+. 

 

http://www.isjneamt.ro/
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3. Principalele constatări  

Aspecte pozitive: 

 implicarea unităților școlare din județ care își doresc să participe, la activităţile organizate 

în cadrul atelierelor de formare și scriere a proiectelor; 

 utilizarea setului de instrumente de monitorizare și evaluare cu scopul asigurării unui 

cadru al calităţii implementării proiectelor din punct de vedere tehnic şi financiar; 

 organizarea Concursului național “Made for Europe”, etapa judeteană 2017, cu 

participarea a zece unități școlare, unde echipajul județean de la Neamț a obținut la etapa 

națională a concursului un premiu I și trei premii II; 

 diseminarea activităţilor din cadrul proiectului „Fii voluntar în prima zi de școală” prin 

implicarea consilierilor locali, a voluntarilor și a persoanelor fizice care au acordat sprijin 

material copiilor proveniți din medii defavorizate social; 

 coordonarea proiectului „Si eu trăiesc sănătos!” – implementat în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Fundația Prais; proiectul vizează dezvoltarea de 

noi competențe pentru elevii din învățământul primar pentru a preveni obezitatea în 

rândul copiilor;   

 acordul de parteneriat încheiat între Fundația Prais și Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț în vederea derulării proiectului „Suntem Tânăra Generație!” - STG.  

 

     Aspecte negative: 

 implicarea slabă a unor comunităţi locale de a sprijini unităţile şcolare în derularea de 

proiecte europene; 

 un management instituţional slab programat în ceea ce priveşte accesarea de fonduri 

europene cu finanţare nerambursabilă în mediul rural; 

 număr mare de cadre didactice care, deşi cunosc o limbă de circulaţie internaţională nu 

doresc să sprijine echipele de proiect din unităţile şcolare pentru dezvoltarea de proiecte 

europene. 

 

4. Exemple de bună practică 

În anul şcolar 2016-2017 au fost depuse un număr de 15 proiecte de mobilitate, parteneriate 

educaţionale, școlare, în cadrul Programului Erasmus+ 

 

Nr. 

crt. 
Beneficiar Titlul proiectului 

Dată 

începere 

proiect 

Dată 

finalizare 

proiect 

Valoare totală 

proiect - euro 

  1. Liceul Teologic Ortodox  

„Cuvioasa Parascheva” 

Agapia 

Innovations de pratiques 

didactiques pour une 

education humaniste 

moderne 

01.09.2015 

 

31.08.2018 138.590 euro 

  2. Colegiul Tehnic 

„Danubiana” Roman 

Ostatnia szansa – 

zachowanie 

bioróżnorodności dla 

następnych pokoleń 

01.09.2015 31.08.2018 50.190 euro 

3. Școala Gimnazială, 

comuna Gâdinți 
Today, you imagine the 

European city of 

tomorrow — Ideas to 

build the future 

01.09.2015 31.08.2018 36.760 euro 

4. Liceul cu Program 

Sportiv Roman 

Viață sănătoasă și 

oportunități egale prin 

sport 

 01.09.2016 

 

31.08.2019 25.395 euro 
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Nr. 

crt. 
Beneficiar Titlul proiectului 

Dată 

începere 

proiect 

Dată 

finalizare 

proiect 

Valoare totală 

proiect - euro 

5. Colegiul Național 

“Calistrat Hogaș” Piatra-

Neamț 

Move your body and 

mind - healthy lifestyle 

for adolescents 

01.09.2016 31.08.2019 23.800 euro 

6. Colegiul National 

“Calistrat Hogaș” Piatra-

Neamț 

Appréhender le 

patrimoine culturel 

immatériel attaché aux 

différentes utilisations du 

cheval, le 1sauvegarder, 

le respecter et sensibiliser 

aux niveaux local, 

national et européen 

01.09.2016 31.08.2018 31.010 euro 

7. Colegiul Tehnic “Petru 

Poni” Roman 

Inclusion on the Way to 

Europe 

 01.09.2016 

 

01.09.2018 22.070  euro 

8. Scoala Gimnazială nr. 5 

Piatra Neamț 

Art and emotions 01.09.2016 31.08.2018 21.040 euro 

9. Colegiul Tehnic „Petru 

Poni” Roman 

Imbunătățirea 

competențelor TIC ale 

cadrelor didactice, din 

aria STEM, în context 

european 

03.07.2017 03.07.2018 22.710 euro 

10. Liceul Tehnologic 

Economic - 

Administrativ Piatra 

Neamț 

EcoTraining 03.07.2017 04.08.2018 20.270 euro 

11. Liceul Tehnologic 

Economic - 

Administrativ Piatra 

Neamț 

European Tourism 

Professionals 

03.07.2017  01.10.2018 55.834 euro 

12. Liceul Teologic Ortodox 

„Sfintii Împărați 

Constantin și Elena” 

Piatra-Neamț 

Voluntariat și 

asistență socială în 

mediu ecumenic 

03.07.2017 01.10.2019 49.344 euro 

13. Colegiul National de 

Informatică Piatra-

Neamt 

ResponsivE+ 05.07.2017 01.10.2019 69.957 euro 

14. Colegiul Național de 

Informatică Piatra-

Neamț 

Gifted European 

Mathematician 

29.03.2017 31.08.2019 194.975.euro 

15. Colegiul Tehnic “Ion 

Creangă” Tîrgu Neamț 

Lets be a rainbow! 29.03.2017 31.08.2019 108.205 euro 

 870.150 euro 

 

 

5. Concluzii/perspective 

Pentru anul şcolar 2017-2018 am stabilit următoarele priorităţi: 

 creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a elabora/scrie proiecte și de a gestiona 

fondurile de finanţare nerambursabilă prin Programul Erasmus+; 

 asigurarea accesului la formare şi consiliere pentru unităţile şcolare şi cadrele didactice 

din mediul rural, care îşi doresc să realizeze/dezvolte proiecte de mobilitate în spațiul 

european; 
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 schimb de bune practici la nivelul regiunii Nord-Est cu instituții similare care să pună în 

valoare proiecte sustenabile si specifice domeniului de activitate; 

 asigurarea accesului la formare în domeniul elaborării/implementării proiectelor a unui 

număr cât mai mare de beneficiari; 

 evidenţierea oportunităţilor de finanţare în domeniul educaţiei atât la nivel județean, 

regional, naţional, cât şi la nivel internaţional; 

 asigurarea unui cadru favorabil unităților școlare speciale din județ pentru scrierea de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru acei elevi care își doresc să participe ca grup 

țintă în implementarea proiectelor.    
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Relaţia cu mass-media 
 

1. Priorităţile asumate în anul şcolar 2016-2017  

Planul de publicitate și vizibilitate al proiectului de promovare instituțională în spațiul 

public oferă o imagine amplă a activităților și rezultatelor așteptate la nivelul instituției, a 

unităților școlare din sistem și a colaborării cu partenerii educaționali. 

 

2. Obiective de comunicare asumate în anul școlar 2016-2017 

2.1. Creşterea vizibilităţii ISJ Neamţ la nivelul comunităţii locale, la nivel naţional şi 

internaţional. 

Obiectivul a vizat:  

 organizarea de evenimente de presă: interviuri, conferinţe de presă, mese rotunde, întâlniri de 

lucru, ș.a. Interviurile sunt organizate de regulă la sediul ISJ, cu participarea inspectorului 

şcolar general, a inspectorilor şcolari generali adjuncţi, iar în cazul conferinţelor de presă, 

toată media locală şi regională este invitată telefonic, cu invitaţii transmise prin e-mail grup de 

presă sau prin fax; 

 participarea în cadrul unor emisiuni TV a inspectorului şcolar general, a inspectorilor generali 

adjuncţi şi a inspectorului de imagine al ISJ pe teme prioritare şi de actualitate din 

învăţământul nemţean; 

 Informarea presei cu informaţii de interes public din viaţa şcolilor şi din activităţile curente 

ale ISJ Neamţ; 

 mediatizarea exemplelor de bună practică a proiectelor din şcoli, diseminarea informaţiilor 

primite pe diferite căi (site ISJ Neamţ, campanii de diseminare pe anumite evenimente); 

 Reprezentarea ISJ Neamţ în diferite activităţi şi manifestări judeţene organizate în colaborare 

cu instituţiile descentralizate interesate de educaţie, de protecţia şi sănătatea copiilor. 

 

2.2. Eficientizarea comunicării în interiorul instituţiei 

       Obiectivul a vizat:  

 Preluarea şi colectarea datelor de la activităţile desfăşurate  de inspectorii şcolari în scopul 

promovării acestora în beneficiul instituției și al partenerilor acesteia. 

 Responsabilul cu imaginea la nivel de instituție colectează toate comunicatele elaborate in 

cadrul săptămânii de lucru le analizează și le transmite spre aprobare inspectorului școlar 

general pentru a fi postate pe site-ul www.isjneamt.ro.    

 Inspectorii școlari promovează pe site-ul ISJ Neamț toate activitățile la care au participat la 

diferite evenimente publice în cadrul unităților școlare, la activități solicitate de partenerii 

educaționali, la campanii de promovare a activităților desfășurate în cadrul olimpiadelor 

școlare, la activitățile organizate de MEN în teritoriu, care s-au desfășurat la nivelul 

județului Neamț.  

 

2.3. Asigurarea comunicării cu directorii unităţilor şcolare 
Obiectivul a vizat: 

 Informarea directorilor din unitățile școlare cu privire la promovarea activităţilor 

/evenimentelor atât la nivelul școlii cât și la nivelul partenerilor educaționali și la nivelul 

comunității.     

 Colaborare cu directorii unităţilor şcolare şi consilierii educativi din şcoli, care sunt direct 

interesaţi de promovarea unei imagini corecte a şcolii nemţene în comunitatea locală dar și 

pe plan național. 

 Organizarea de campanii periodice de informare asupra oportunităților oferite de rezultatele 

obținute de elevii școlii în concursurile școlare, competiții specifice, în scopul de a informa 

http://www.isjneamt.ro/
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actorii interesaţi din comunitatea școlară și din comunitatea locală despre activitățile ce 

urmăresc combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 

 Colaborare şi acces la informaţie pentru alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de 

activităţi comune în beneficiul direct al copiilor. 

 

2.4 Eficientizarea comunicării cu reprezentanţii mass-media 

          Obiectivul a vizat: 

 Colaborarea cu reprezentanţii mass-media pe plan local şi naţional. 

 Comunicare directă cu mass-media. 

 Relaţii cu publicul desfășurate conform programului de audienţe şi a programului de lucru 

cu publicul. 

 Dezvoltarea de relații cordiale și corecte cu parteneri de comunicare: presa scrisă și TV, 

grupuri de lucru, asociații profesionale, organizații nonguvernamentale, persoane publice, 

jurnaliști, instituțiile de cult și cultură etc. 

 

3. Grupul țintă al activității de promovare și publicitate 

Beneficiarii direcți ai activităților de promovare și publicitate în spațiul public sunt: 

 elevii și părinții din unitățile școlare ale județului Neamț; 

 cadrele didactice implicate în activitățile educaționale și în parteneriatele de colaborare; 

 parteneri educaționali; 

 comunitatea locală, consiliile locale, agenții economici, mediul de afaceri, etc. 

 

4. Lista instrumentelor utilizate în activitatea de promovare și publicitate: peste 160 

comunicate de presă, peste 500 de link-uri cu articole despre învățământul din județul Neamț, 

utilizarea maximă a site-ului instituției, 50 afișe evenimente/bannere/ roll-up-uri, și alte materiale 

de promovare. 

5. Rezultatele activității de promovare și publicitate în spațiul public 
 Colaborarea cu directorii unităţilor şcolare pentru promovarea unei bune imagini a 

şcolii nemţene în comunitatea locală prin mediatizarea unor exemple de bună 

practică: lansări de carte şi revistă şcolară, derularea de proiecte educaţionale, 

participarea la evenimentul “Sărbătoarea școlii nemțene”, etc. 

 Dezvoltarea de parteneriate între unităţile şcolare şi trusturi de presă media cu scopul 

promovării tuturor rezultatelor obținute de elevi în activităţile şcolare şi extraşcolare; 

 Colaborarea cu autorităţile locale (Consiliul judeţean, Consiliile locale, Primării) în 

privinţa accesării şi utilizării fondurilor structurale pentru reabilitarea şcolilor şi 

dezvoltarea infrastructurii şcolare.  

 Asigurarea accesului la mobilităţi în spaţiul European a unui număr cât mai mare de 

beneficiari, respectiv elevi şi cadre didactice, prin dezvoltarea de proiecte în 

parteneriat cu instituţii similare din Uniunea Europeană. 

 

6. Concluzii 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a realizat la nivelul institutiei o strategie de 

promovare a evenimentelor organizate şi realizate atât la nivelul unităţilor şcolare cât şi la 

nivelul inspectoratului. Toate unităţile şcolare au avut posibilitatea să-şi promoveze activităţile 

din cadrul proiectelor educaţionale, concursurile şcolare, competiţiile sportive şi alte rezultate 

meritorii obţinute de elevi/cadre didactice în procesul instructiv-educativ, pe site-ul: 

www.isjneamt.ro. La nivelul comunităţii locale şi la nivel de judeţ s-au realizat 

informări/comunicate de presă/articole de presă care au vizat transmiterea de informaţii de 

interes public din viaţa şcolilor şi din activităţile curente ale ISJ Neamţ. 

 

 

http://www.isjneamt.ro/
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Priorităţile ISJ Neamţ pentru anul şcolar 2017 – 2018 
 

 

Pentru anul şcolar 2017-2018, priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ decurg 

din politicile educaţionale promovate de Guvernul României, Ministerul Educaţie Naţionale, 

precum şi din strategiile naţională, judeţeană şi locală privind dezvoltarea resursei umane, 

formarea iniţială şi formarea continuă de-a lungul întregii vieţi. 

În contextul educaţional actual, şcolii româneşti, în general, şi şcolii nemţene, în special, îi 

revin obiective şi sarcini complexe prin care să introducem dimensiunea europeană în educaţie. 

Raportarea permanentă la valorile europene, armonizarea spaţiului educaţional nemţean cu 

spaţiul educaţional românesc şi cu spaţiul educaţional european vizează pregătirea forţei de 

muncă în acord cu standardele europene; de asemenea, această raportare permite şi o 

implementare adecvată a celor opt competenţe europene în activitatea de predare învăţare şi 

evaluare.  

  Pornind de la aceste considerente şi având în vedere exigenţele politicilor educaţionale 

europene şi româneşti, formulăm câteva dintre reperele activităţii ISJ Neamţ pentru anul şcolar 

2017-2108:  

1. Continuarea procesului de configurare a unui sistem educaţional stabil, echitabil  

şi relevant. 

2. Realizarea tuturor  demersurilor,  în vederea alocării resurselor financiare 

necesare aplicării politicilor educaţionale în judeţul Neamţ. 

3. Aplicarea corespunzătoare a politicilor educaţionale privind educaţia timpurie  în 

toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Neamţ. 

4. Continuarea procesului de descentralizare a învăţământului preuniversitar 

nemţean.  

5. Creşterea autonomiei şcolilor, în concordanţă cu politicile educaţionale actuale. 

6. Implementarea şi în acest an şcolar, a unui curriculum şcolar bazat pe competenţe. 

7. Popularizarea şi promovarea unui sistem de retribuire bazat pe performanţa 

individuală şi instituţională, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

8. Aplicarea corespunzătoare a  sistemului legislativ prin care să se asigure 

modernizarea, stabilitatea şi predictibilitatea învăţământului preuniversitar. 

9. Implementarea principiilor educaţiei permanente, în vederea obţinerii unor 

calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării. 

10. Creşterea performanţei şcolare prin antrenarea diversificată şi adecvată a resursei 

umane în activitatea de excelenţă şi competiţională 

11. Modernizarea bazei învăţământului prin implementarea coerentă a politicilor şi 

strategiilor din domeniul educaţional.  

12. Realizarea unui act de predare-învăţare-evaluare de calitate prin raportare la 

valorile învăţământului european. 

13. Identificarea unor resurse de toate tipurile (informaționale, umane, materiale, 

financiare) utilizabile în procesul de învățământ, menite să sporească eficiența și 

calitatea predării-învățării și evaluării. 

14. Valorificarea mai eficientă a resurselor școlii nemțene în contextul acordării 

acesteia la valorile învățământului european. 

15. Deplasarea interesului către învățarea centrată pe elev (ca prioritate a procesului 

instructiv-educativ). 

16. Regândirea contextelor educaționale din perspectiva eficientizării activităților 

școlare. 

17. Diversificarea ofertelor educaționale ale unităților școlare și armoniarea acestora 

cu piața muncii. 
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18. Promovarea unei învățări active prin deplasarea accentului de pe informativ pe 

formativ. 

19. Reconfigurarea contextelor de învățare în acord cu politicile educaționale proprii 

județene și naționale. 

20. Deplasarea accentului pe activități care vizeză formarea elevilor. 

21. Inițierea/Relansarea unor proiecte educaționale noi de inspirație europeană. 

22. Aplicarea coerentă a politicilor educaționale în domeniul evaluării, mai ales. 

23. Inițierea unor cursuri pentru cadrele didactice evaluatori, în vederea creșterii 

obiectivității la evaluările naționale. 

24. Finalizarea unor proiecte menite să crească randamentul activităților de învățare 

de la nivelul unor unități școlare care au înregistrat rezultate slabe la examenele 

naționale (EN, BAC). 

25. Stimularea, și prin resurse extrabugetare, a cadrelor didactice care înregistrează 

performanțe școlare remarcabile. 

26. Selectarea celor mai adecvate strategii în procesul instructiv-educativ. 

27. Îmbunătățirea imaginii școlii în spațiul media județean și național. 

28. Stabilirea unor măsuri concrete menite să îi mențină pe elevi la cursuri și să 

asigure reducerea fenomenului de absenteism și abandon școlar. 

29. Identificarea unor modalități de implementare corectă a noilor documente școlare 

pentru gimnaziu (planuri de învățământ, programe școlare, module de învățare 

etc.). 

30. Asigurarea unei deschideri cuprinzătoare către învățământul european. 
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 ANEXA 1 

 

Directorii unităţilor de învăţământ nemţean în anul şcolar 2017-2018 
 

NR. 

CRT. 
LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA 

NUME 

DIRECTOR/ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

MODUL DE 

OCUPARE A 

FUNCȚIEI: 

CONCURS (C), 

DETAȘARE (D) 

1 AGAPIA 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 

"CUVIOASA PARASCHEVA", 

COMUNA AGAPIA 

DIRECTOR 
ASOFIEI MARIA - 

MONICA 
C 2017 

2 AGAPIA 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX 

"CUVIOASA PARASCHEVA", 

COMUNA AGAPIA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

OLTIANU 

PETRONELA 
C 2017 

3 
ALEXANDRU 

CEL BUN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADURI, 

COMUNA ALEXANDRU CEL 

BUN 

DIRECTOR SEMIAN DANIELA C 2016 

4 BAHNA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BAHNA 
DIRECTOR MARIAN IRINA C 2016 

5 BAHNA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BAHNA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
CREŢU LENUŢA D 2017 interviu 

6 BĂLŢĂTEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BĂLŢĂTEŞTI 
DIRECTOR 

GHEORGHIU 

CĂTĂLINA-

ELENA 

C 2016 

7 BICAZ 
LICEUL "CAROL I", ORAŞUL 

BICAZ 
DIRECTOR IORGA RODICA C 2016 

8 BICAZ 
LICEUL "CAROL I", ORAŞUL 

BICAZ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
LAZĂR GEORGE C 2016 

9 BICAZ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

ORAŞUL BICAZ 
DIRECTOR 

STĂCESCU 

PAULA 
C 2016 

10 BICAZ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

ORAŞUL BICAZ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

SUCIU ELENA 

ALINA 
D 2017 

11 BICAZ CHEI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA BICAZ-CHEI 
DIRECTOR MATEI MIHAIL C 2016 

12 
BICAZU 

ARDELEAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 
DIRECTOR 

HUSARI DAN-

IOAN 
C 2017 

13 BÎRA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ANTONIE MUREŞIANU", 

COMUNA BÎRA 

DIRECTOR 
COZMA 

MINODORA 
C 2017 

14 BÎRGĂUANI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BÎRGĂUANI 
DIRECTOR 

CIRA 

CONSTANTIN 
C 2016 

15 BODEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BODEŞTI 
DIRECTOR 

PUȘCAȘU 

NICULINA 
C 2016 

16 BOGHICEA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BOGHICEA 
DIRECTOR MIHAI EUGEN D 2017 interviu 

17 BORCA 
LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", 

COMUNA BORCA 
DIRECTOR AMARIEI VASILE C 2016 

18 BORCA 
LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", 

COMUNA BORCA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

CIUBOTĂ 

CIPRIAN 
D 2017 

19 BORCA 
LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", 

COMUNA BORCA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
SABIE ŞTEFAN C 2016 

20 BORLEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN 

GRIGORE TEODORESCU", SAT 

RUSENI, COMUNA BORLEŞTI 

DIRECTOR 

CONSTANTIN 

CRISTINEL-

VENIAMIN 

C 2016 

21 BORLEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BORLEŞTI 
DIRECTOR 

PĂTRUNJEL 

IONEL 
C 2016 
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NR. 

CRT. 
LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA 

NUME 

DIRECTOR/ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

MODUL DE 

OCUPARE A 

FUNCȚIEI: 

CONCURS (C), 

DETAȘARE (D) 

22 BOTEŞTI 
LICEUL TEHNOLOGIC 

NISIPOREŞTI, COMUNA BOTEŞTI 
DIRECTOR 

BURSUC 

CLEOPATRA-

BRÎNDUŞA 

C 2016 

23 BOTEŞTI 
LICEUL TEHNOLOGIC 

NISIPOREŞTI, COMUNA BOTEŞTI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

PASCAL 

GABRIELA 
D 2017 interviu 

24 BOZIENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA BOZIENI 
DIRECTOR MURARIU MARIA C 2017 

25 BRUSTURI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"IEREMIA IRIMESCU", COMUNA  

BRUSTURI 

DIRECTOR 
STAFIE 

COSTACHE 
C 2016 

26 CEAHLĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GRIGORE UNGUREANU", 

COMUNA CEAHLĂU 

DIRECTOR 
CIUCANU 

LILIANA 
C 2016 

27 CÎNDEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA CÎNDEŞTI 
DIRECTOR 

CULBECE PAUL 

DUMITRU 
C 2016 

28 CORDUN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

SAT PILDEŞTI, COMUNA 

CORDUN 

DIRECTOR 
DUMITRU ANA - 

MARIA 
C 2017 

29 CORDUN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

SAT PILDEŞTI, COMUNA 

CORDUN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

GHEORGHIŢĂ 

MAGDALENA 
D 2017 interviu 

30 COSTIŞA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA COSTIŞA 
DIRECTOR LAŢCU CORINA C 2016 

31 CRĂCĂOANI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GHEORGHE SĂVINESCU", 

COMUNA CRĂCĂOANI 

DIRECTOR 
SAVIN ION-

DIONISIE 
C 2016 

32 DĂMUC 
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA 

DĂMUC 
DIRECTOR 

TOPLICEANU 

ELENA 
D 2017 interviu 

33 DOBRENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA DOBRENI 
DIRECTOR 

SECARĂ 

DANIELA 
C 2017 

34 DOCHIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA DOCHIA 
DIRECTOR 

ASAVINEI 

GEORGETA 
C 2017 

35 DOLJEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GHEORGHE PĂTRAŞCU", SAT 

BURUIENEŞTI, COMUNA 

DOLJEŞTI 

DIRECTOR 
CURPĂN 

GHEORGHE 
C 2017 

36 DOLJEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GHEORGHE PĂTRAŞCU", SAT 

BURUIENEŞTI, COMUNA 

DOLJEŞTI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

NECULAI ELENA 

ROXANA 
C 2016 

37 DRAGOMIREŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PR. 

GHEORGHE SĂNDULESCU", 

COMUNA DRAGOMIREŞTI 

DIRECTOR 
POPA 

FLORENTINA 
C 2016 

38 DRĂGĂNEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA DRĂGĂNEŞTI 
DIRECTOR ȚUGUI CRISTINA C 2016 

39 DULCEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA DULCEŞTI 
DIRECTOR 

AGAPE ANA-

MARIA 
C 2017 

40 
DUMBRAVA 

ROŞIE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 
DIRECTOR 

ŢUVICHI 

DUMITRU-

MARIUS 

C 2016 

41 FARCAŞA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN 

LUCA", COMUNA FARCAŞA 
DIRECTOR 

GAVRILUŢ 

CONSTANTIN 
D 2017 interviu 
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42 FĂUREI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA FĂUREI 
DIRECTOR 

TAMBA MIHAI-

CLAUDIU 
C 2017 

43 GÂDINŢI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA GÂDINŢI 
DIRECTOR 

GRAMA IRINA-

CĂTĂLINA 
C 2016 

44 GHERĂEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA GHERĂEŞTI 
DIRECTOR 

BĂRGĂOANU 

LAURA-DANIELA 
C 2016 

45 GHINDĂOANI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

CONTA", COMUNA 

GHINDĂOANI 

DIRECTOR 
BILBOR VASILE - 

BOGDAN 
C 2016 

46 GIROV 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. 

GHEORGHE DUMITREASA", 

COMUNA GIROV 

DIRECTOR 

MOLCĂLUȚ 

FLORENTINA-

GEORGETA 

C 2017 

47 GÎRCINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP 

MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU", 

COMUNA GÎRCINA 

DIRECTOR IONAŞCU MARIA C 2016 

48 GRINŢIEŞ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CONSTANTIN PANŢIRU", 

COMUNA GRINŢIEŞ 

DIRECTOR 
DIEACONU 

DANIEL 
C 2016 

49 GRUMĂZEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA GRUMĂZEŞTI 
DIRECTOR LAZĂR VASILE C 2016 

50 HANGU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA HANGU 
DIRECTOR 

SAMOILĂ SILVIU-

FLORINEL 
C 2017 

51 HORIA 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION 

IONESCU DE LA BRAD", 

COMUNA HORIA 

DIRECTOR 
SAMSON 

GABRIELA 
C 2017 

52 HORIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CARMEN SYLVA", COMUNA 

HORIA 

DIRECTOR 
STOIAN MARIA-

RAMONA 
C 2016 

53 HORIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CARMEN SYLVA", COMUNA 

HORIA 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

CIUȘTEA 

MIRELA-ELENA 
C 2017 

54 ICUŞEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT 

BĂLUŞEŞTI, COMUNA ICUŞEŞTI 
DIRECTOR 

LAZĂR 

GHEORGHE 
C 2017 

55 ION CREANGĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA ION CREANGĂ 
DIRECTOR TAMAȘ ANA C 2016 

56 MĂRGINENI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"NICOLAE BULEU", COMUNA 

MĂRGINENI 

DIRECTOR SURDU DORINA C 2016 

57 MOLDOVENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA MOLDOVENI 
DIRECTOR 

MĂRIEȘ 

CORNELIA-

CLAUDIA 

C 2016 

58 NEGREŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"DUMITRU ALMAŞ", COMUNA 

NEGREŞTI 

DIRECTOR 
VĂDUREANU V. 

ELENA LĂMÎIȚA 
C 2017 

59 ONICENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA ONICENI 
DIRECTOR VÎNTU DAN D 2017 interviu 

60 PĂSTRĂVENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA PĂSTRĂVENI 
DIRECTOR PERȚA ELENA C 2016 
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61 PÂNCEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VLAD 

DĂNULESCU", COMUNA 

PÂNCEŞTI 

DIRECTOR 
HUCI BOGDAN-

VASILE 
C 2016 

62 PETRICANI 
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA 

PETRICANI 
DIRECTOR 

ROTARU POPA 

IONUŢ 
C 2016 

63 PIATRA NEAMŢ 
CENTRUL JUDEȚEAN DE 

EXCELENȚĂ NEAMȚ 
DIRECTOR 

GEORGESCU 

LILIANA 
C 2016 

64 PIATRA NEAMŢ 

CENTRUL JUDEŢEAN DE 

RESURSE ŞI ASISTENŢĂ 

EDUCAŢIONALĂ NEAMŢ, 

DIRECTOR PLEŞA MELANIA C 2016 

65 PIATRA NEAMŢ 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ 

"ALEXANDRU ROŞCA", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
BĂLŢĂTESCU 

IRINA 
C 2016 

66 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"CALISTRAT HOGAŞ", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR IRIMIA FLORIN C 2016 

67 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"CALISTRAT HOGAŞ", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ANDREI 

BRÎNDUȘA 
C 2016 

68 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"GHEORGHE ASACHI",  

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
CHELARU 

CONSTANȚA 
C 2016 

69 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL 

"GHEORGHE ASACHI",  

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
SAVA DANIEL C 2016 

70 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL "PETRU 

RAREŞ", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR 
ONICIUC 

GRIGORUȚĂ 
C 2016 

71 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL "PETRU 

RAREŞ", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

JORA IONELA-

CLAUDIA 
C 2016 

72 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL DE 

INFORMATICĂ, MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
NEAMŢU 

DANIELA 
C 2016 

73 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL DE 

INFORMATICĂ, MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
DIACONU VASILE C 2016 

74 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

CARTIANU",  MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR PALEU MARIANA C 2016 

75 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

CARTIANU",  MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
IRIMIA MIHAI C 2016 

76 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE 

CARTIANU",  MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
LUPEI EMILIA C 2016 

77 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC DE 

TRANSPORTURI, MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
HOGEA ANA-

MARIA 
C 2016 

78 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC DE 

TRANSPORTURI, MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ALBU IACOB 

CRISTINA 
C 2016 

79 PIATRA NEAMŢ 
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR PAVĂL MIHAI C 2016 

80 PIATRA NEAMŢ 
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
SMĂU GIOVANA C 2016 

81 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU 

HARET", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR 

MITITELU 

CRISTODOR-

RADU 

C 2016 
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82 PIATRA NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNOLOGIC "SPIRU 

HARET", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

COZMA MONA 

ELENA 
C 2017 

83 PIATRA NEAMŢ 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR ȚOC OVIDIU C 2016 

84 PIATRA NEAMŢ 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
BLAGA MARIA C 2016 

85 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL DE ARTE "VICTOR 

BRAUNER", MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR ALBU  MIHĂIŢĂ D 2017 interviu 

86 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"DIMITRIE LEONIDA", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
POPA MARIA-

MICŞUNICA 
C 2016 

87 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"DIMITRIE LEONIDA", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ZACHMAN  

MIHAELA 

GABRIELA 

C 2017 

88 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC 

ECONOMIC - ADMINISTRATIV, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

GHEORGHIU 

DOINA-

GEORGETA 

C 2016 

89 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC 

ECONOMIC - ADMINISTRATIV, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

TODIRESEI 

MAGDALENA-

LIVIOARA 

C 2016 

90 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX " 

SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN 

ŞI ELENA", MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
BOGDAN 

CONSTANTIN 
D 2017 

91 PIATRA NEAMŢ 

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX " 

SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN 

ŞI ELENA", MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

MARELE 

ANIŞOARA 
C 2016 

92 PIATRA NEAMŢ 
PALATUL COPIILOR, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR CIURLEA VIOREL C 2016 

93 PIATRA NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"DANIELA CUCIUC", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 
IORDACHE 

IOANA ROXANA 
C 2017 

94 PIATRA NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"DANIELA CUCIUC", 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

CIOBANU 

DANIELA 

GABRIELA 

C 2017 

95 PIATRA NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA 

CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR LETOS DUMITRU C 2016 

96 PIATRA NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA 

CUZA", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ANTONOVICI 

IOANA NICOLETA 
C 2016 

97 PIATRA NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICU 

ALBU", MUNICIPIUL PIATRA-

NEAMŢ 

DIRECTOR 
DOMNICA 

DANIELA 
C 2017 

98 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR 

ASIMINE 

CARMEN 
C 2016 

99 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR 

NEŢA 

CONSTANTIN 

CIPRIAN 

C 2016 
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100 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

COVASAN 

CLAUDIA 

GEORGIANA 

D 2017 interviu 

101 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

POSTOLICĂ 

STELUȚA 
C 2017 

102 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR 

ONICIUC 

ANIȘOARA 
C 2017 

103 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
HURJUI IRINA C 2017 

104 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR 

MUNTEANU 

CARMEN LILIANA 

BEATRICE 

C 2016 

105 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
LETOS CRISTINA C 2017 

106 PIATRA NEAMŢ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, 

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 
DIRECTOR 

SIMIONEL 

TEODORA 
C 2016 

107 PIATRA NEAMŢ 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

SANITARĂ, MUNICIPIUL 

PIATRA-NEAMŢ 

DIRECTOR 

UNGUREANU 

MARIA 

MAGDALENA 

D 2017 interviu 

108 
PIATRA 

ŞOIMULUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA PIATRA ŞOIMULUI 
DIRECTOR SOCEA ILEANA C 2016 

109 
PIATRA 

ŞOIMULUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA PIATRA ŞOIMULUI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
IAGĂR ION C 2016 

110 PIPIRIG 
LICEUL TEHNOLOGIC "ION 

CREANGĂ", COMUNA PIPIRIG 
DIRECTOR 

GRĂMADĂ 

ELISABETA 
C 2016 

111 PIPIRIG 
LICEUL TEHNOLOGIC "ION 

CREANGĂ", COMUNA PIPIRIG 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

SÂNGEAP NADIA-

MIHAELA 
C 2016 

112 PIPIRIG 
LICEUL TEHNOLOGIC "ION 

CREANGĂ", COMUNA PIPIRIG 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

VATAMANU 

CRISTIAN 
C 2016 

113 PÎNGĂRAŢI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"NICOLAE IORGA", COMUNA 

PÎNGĂRAŢI 

DIRECTOR 
MURARU 

CARMEN IONELA 
C 2017 

114 PODOLENI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEXANDRU PODOLEANU", 

COMUNA PODOLENI 

DIRECTOR PRICOPE MONICA C 2017 

115 
POIANA 

TEIULUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN 

PÎRVU", COMUNA POIANA 

TEIULUI 

DIRECTOR 
DELEANU 

MARIANA 
C 2016 

116 
POIANA 

TEIULUI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN 

PÎRVU", COMUNA POIANA 

TEIULUI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
DOROFTEI MARIA D 2017 interviu 

117 POIENARI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA POIENARI 
DIRECTOR SOCEA DANIELA C 2017 

118 RĂUCEŞTI 
LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI, 

COMUNA RĂUCEŞTI 
DIRECTOR 

APOSTOAE 

LAVINIU-

CONSTANTIN 

C 2016 

119 RĂUCEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA RĂUCEŞTI 
DIRECTOR ANTON TRAIAN C 2016 
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120 RĂZBOIENI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CONSTANTIN VIRGIL 

GHEORGHIU", COMUNA 

RĂZBOIENI 

DIRECTOR 
AVRAM ALINA-

IONELA 
C 2017 

121 REDIU 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA REDIU 
DIRECTOR CIANGU IONUŢ C 2017 

122 ROMAN 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 
DĂMIAN LEONID-

BENONE 
C 2016 

123 ROMAN 
CLUBUL COPIILOR, MUNICIPIUL 

ROMAN 
DIRECTOR BOLOCA ILIE C 2016 

124 ROMAN 
COLEGIUL NAŢIONAL "ROMAN 

VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN 
DIRECTOR 

TANOVICI 

MIHAELA 
C 2016 

125 ROMAN 
COLEGIUL NAŢIONAL "ROMAN 

VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

MACOVEI 

CONSTANTIN-

CĂTĂLIN 

C 2016 

126 ROMAN 
COLEGIUL NAŢIONAL "ROMAN 

VODĂ", MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

RADU CRISTINA-

MANUELA 
C 2016 

127 ROMAN 

COLEGIUL TEHNIC 

"DANUBIANA", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 
VACARU 

LEONARD 
C 2017 

128 ROMAN 

COLEGIUL TEHNIC 

"DANUBIANA", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

PĂUN CRISTINA-

MIHAELA 
C 2016 

129 ROMAN 
COLEGIUL TEHNIC "MIRON 

COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN 
DIRECTOR 

ZĂLOAGĂ ANA-

MARIA 
C 2016 

130 ROMAN 
COLEGIUL TEHNIC "MIRON 

COSTIN", MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

SAVA 

CRISTINICA-

VIORICA 

C 2016 

131 ROMAN 
COLEGIUL TEHNIC "PETRU 

PONI", MUNICIPIUL ROMAN 
DIRECTOR 

DASCĂLU 

MARIANA-

GABRIELA 

C 2016 

132 ROMAN 
COLEGIUL TEHNIC "PETRU 

PONI", MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

PÎSLARU 

MIHAELA 
C 2016 

133 ROMAN 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 

MUNICIPIUL ROMAN 
DIRECTOR 

LUPUȘORU 

CONSTANTIN 
C 2017 

134 ROMAN 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
LUCA ANA C 2016 

135 ROMAN 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
GĂINĂ JUDIT C 2016 

136 ROMAN 
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE 

SAV", MUNICIPIUL ROMAN 
DIRECTOR ZAHARIA DAN C 2016 

137 ROMAN 
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE 

SAV", MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ONEL 

ALEXANDRU 
C 2016 

138 ROMAN 

LICEUL TEOLOGIC "EPISCOP 

MELCHISEDEC", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 
AMĂRINII IONUȚ-

ALEXANDRU 
C 2016 

139 ROMAN 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-

CATOLIC "SFÂNTUL FRANCISC 

DE ASSISI", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR SOCIU CRISTINEL C 2016 
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140 ROMAN 

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-

CATOLIC "SFÂNTUL FRANCISC 

DE ASSISI", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

POP NICUŞOR-

CRISTIAN 
D 2017 interviu 

141 ROMAN 

ŞCOALA DE ARTĂ "SERGIU 

CELIBIDACHE", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR CAMPĂU MARIA C 2017 

142 ROMAN 

ŞCOALA DE ARTĂ "SERGIU 

CELIBIDACHE", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
POPA ECATERINA C 2016 

143 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEXANDRU IOAN CUZA", 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

MAXIM 

CLAUDIU-

CONSTANTIN 

C 2016 

144 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"ALEXANDRU IOAN CUZA", 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

PRĂJESCU 

LUCICA 
C 2017 

145 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CALISTRAT HOGAŞ", 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

BOLOCA 

LUMINIŢA 

EMILIA 

C 2016 

146 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"CALISTRAT HOGAŞ", 

MUNICIPIUL ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
RUSU VIOREL C 2016 

147 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI 

EMINESCU", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 
RUSU MIHAELA-

CRISTINA 
C 2016 

148 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI 

EMINESCU", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

LEZEU 

ALEXANDRU 
C 2017 

149 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

ALECSANDRI", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 

PĂTRĂUCEANU 

ROXANA 

GABRIELA 

C 2016 

150 ROMAN 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

ALECSANDRI", MUNICIPIUL 

ROMAN 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

LUCA 

LĂCRĂMIOARA 

ELENA 

D 2017 interviu 

151 ROMÂNI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"GHEORGHE NICOLAU", 

COMUNA ROMÂNI 

DIRECTOR ALDEA MIHAELA C 2016 

152 ROZNOV 

LICEUL TEHNOLOGIC "GH. 

RUSET ROZNOVANU", ORAŞUL 

ROZNOV 

DIRECTOR ILARIE OANA C 2016 

153 ROZNOV 

LICEUL TEHNOLOGIC "GH. 

RUSET ROZNOVANU", ORAŞUL 

ROZNOV 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
STROEA IOAN C 2016 

154 ROZNOV 

LICEUL TEHNOLOGIC "GH. 

RUSET ROZNOVANU", ORAŞUL 

ROZNOV 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
TEACU OANA C 2017 

155 RUGINOASA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„NICOLAE APOSTOL”, COMUNA 

RUGINOASA 

DIRECTOR 
CIURARU MARIA-

DANIELA 
C 2016 

156 SAGNA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA SAGNA 
DIRECTOR 

SÂRGHI 

OVIDIUEDUARD 

D 2017/ (C) 

SUSPENDARE 

157 SĂBĂOANI 
CLUBUL COPIILOR, COMUNA 

SĂBĂOANI 
DIRECTOR PETRUŢ  MARIA D 2017 interviu 

158 SĂBĂOANI 

LICEUL TEORETIC "VASILE 

ALECSANDRI", COMUNA 

SĂBĂOANI 

DIRECTOR GLIGOR LILIANA C 2016 
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NR. 

CRT. 
LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA 

NUME 

DIRECTOR/ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

MODUL DE 

OCUPARE A 

FUNCȚIEI: 

CONCURS (C), 

DETAȘARE (D) 

159 SĂBĂOANI 

LICEUL TEORETIC "VASILE 

ALECSANDRI", COMUNA 

SĂBĂOANI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
CIOBANU IOANA C 2016 

160 SĂBĂOANI 

LICEUL TEORETIC "VASILE 

ALECSANDRI", COMUNA 

SĂBĂOANI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ŞIPOTEANU 

FABIAN 
C 2016 

161 SĂVINEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "I. 

GERVESCU", COMUNA 

SĂVINEŞTI 

DIRECTOR VASILIU ANA C 2016 

162 SECUIENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA SECUIENI 
DIRECTOR CHIRIAC LILIANA C 2016 

163 STĂNIŢA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA STĂNIŢA 
DIRECTOR ICHIM MIRELA C 2017 

164 
ŞTEFAN CEL 

MARE 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL, 

COMUNA ŞTEFAN CEL MARE 
DIRECTOR 

APACHIŢEI 

LILIANA 
C 2016 

165 
ŞTEFAN CEL 

MARE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. 

EMANUIEL RIGLER", COMUNA 

ŞTEFAN CEL MARE 

DIRECTOR 
SMARANDEI 

CARMEN 
C 2016 

166 TARCĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IULIA 

HĂLĂUCESCU", COMUNA 

TARCĂU 

DIRECTOR MÎŢU DANIELA C 2016 

167 TAŞCA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE 

MITRU", COMUNA TAŞCA 
DIRECTOR 

BÂRSAN-SON 

GABRIELA-

MĂDĂLINA 

C 2017 

168 TAZLĂU 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

"I.I.MIRONESCU", COMUNA 

TAZLĂU 

DIRECTOR 

CIUBOTARU 

MIHAELA-

LUMINIȚA 

C 2017 

169 TĂMĂŞENI 
LICEUL TEHNOLOGIC 

ADJUDENI, COMUNA TĂMĂŞENI 
DIRECTOR BARCAN CORINA C 2016 

170 TĂMĂŞENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA TĂMĂŞENI 
DIRECTOR CURPĂN ANGELA C 2017 

171 TIMIŞEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA TIMIŞEŞTI 
DIRECTOR 

METERCIUC 

PETRU 
C 2016 

172 TÎRGU NEAMŢ 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU 

EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, ORAŞUL 

TÎRGU NEAMŢ 

DIRECTOR 
COZMA 

MARIANA 
C 2016 

173 TÎRGU NEAMŢ 
CLUBUL COPIILOR, ORAŞUL 

TÎRGU NEAMŢ 
DIRECTOR 

SAUCIUC DANA-

CRISTINA 
C 2016 

174 TÎRGU NEAMŢ 
CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR, 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
DIRECTOR 

PAVEL 

LAURENŢIU IOAN 
C 2017 

175 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN 

CEL MARE", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 
MARGINE ADINA-

RALUCA 
C 2016 

176 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN 

CEL MARE", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

BOCĂNEȚ 

DANIELA 
C 2016 

177 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN 

CEL MARE", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

ICHIM ANA-

ALINA 
C 2016 

178 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "ION 

CREANGĂ", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 
APETREI 

GHEORGHE 
C 2016 

179 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "ION 

CREANGĂ", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

TIMOFTE 

ADRIANA 
C 2016 
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NR. 

CRT. 
LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT FUNCŢIA 

NUME 

DIRECTOR/ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

MODUL DE 

OCUPARE A 

FUNCȚIEI: 

CONCURS (C), 

DETAȘARE (D) 

180 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "ION 

CREANGĂ", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

TIMIŞESCU 

DORINA 
C 2016 

181 TÎRGU NEAMŢ 

COLEGIUL TEHNIC "ION 

CREANGĂ", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
TOMA MIHAELA C 2016 

182 TÎRGU NEAMŢ 
LICEUL "VASILE CONTA", 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
DIRECTOR 

COJOCARIU 

KARINA-INGRID 
C 2016 

183 TÎRGU NEAMŢ 
LICEUL "VASILE CONTA", 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
BĂLAN EMANUEL C 2017 

184 TÎRGU NEAMŢ 
LICEUL "VASILE CONTA", 

ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
MAFTEI ALINA C 2017 

185 TÎRGU NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION 

CREANGĂ", ORAŞUL TÎRGU 

NEAMŢ 

DIRECTOR 
ROŞU 

CONSTANTIN 
C 2016 

186 TÎRGU NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

DOMNEASCĂ „GRIGORE GHICA-

VODĂ”, ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 

DIRECTOR PINTRIJEL EUGEN C 2016 

187 TÎRGU NEAMŢ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

DOMNEASCĂ „GRIGORE GHICA-

VODĂ”, ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
FILIP DANIELA C 2017 

188 TRIFEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA TRIFEŞTI 
DIRECTOR 

GHIMPU 

COSMINA-

MIRELA 

C 2017 

189 TUPILAŢI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA TUPILAŢI 
DIRECTOR 

DIACONESCU 

AURA 
C 2016 

190 ŢIBUCANI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA ŢIBUCANI 
DIRECTOR 

POPOVICI LIVIU-

ŞTEFAN 
C 2016 

191 URECHENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA URECHENI 
DIRECTOR 

TĂNĂSELEA 

MIHAI-MARCEL 
C 2016 

192 
VALEA 

URSULUI 

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA 

VALEA URSULUI 
DIRECTOR 

SPĂTARIU 

IULIANA 
C 2016 

193 VĂLENI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, 

COMUNA VĂLENI 
DIRECTOR 

MACSIM 

GABRIELA 
C 2017 

194 
VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"ARHIMANDRIT CHIRIAC 

NICOLAU", COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

DIRECTOR PETRARIU ELENA C 2017 

195 
VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

LICEUL TEHNOLOGIC 

"ARHIMANDRIT CHIRIAC 

NICOLAU", COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

PAGA TEODORA 

DOINA 
D 2017 interviu 

196 
VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

SEMINARUL TEOLOGIC 

ORTODOX "VENIAMIN 

COSTACHI", SAT MĂNĂSTIREA 

NEAMŢ, COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

DIRECTOR MIHOC IOAN C 2016 

197 
VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

SEMINARUL TEOLOGIC 

ORTODOX "VENIAMIN 

COSTACHI", SAT MĂNĂSTIREA 

NEAMŢ, COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMŢ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

LAIU VIOREL 

ROMUS 
D 2017 

198 ZĂNEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA ZĂNEŞTI 
DIRECTOR JINARU ISABELA C 2016 

199 ZĂNEŞTI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, 

COMUNA ZĂNEŞTI 

DIRECTOR 

ADJUNCT 
DAVID ELENA C 2016 
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 ANEXA 2 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI  

LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Școala Premiul obţinut           Profesorul 

coordonator 

1. PUȘCAȘU M.  

OTILIA-MARIA 

V Colegiul Național 

„Roman-Vodă” 

Roman 

Menţiune MEN ALEXANDRU PAUL 

 

2. FĂRCĂȘEL F. 

GEORGIANA-ALECSIA 

VI Colegiul Național 

„Roman-Vodă” 

Roman 

Premiul al III-lea ALEXANDRU PAUL 

3. NICORESCU BOGDAN IX Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” Piatra-

Neamţ 

Premiul al II-lea LILIANA PISTOL 

 

PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI  

LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI CLASICE 2017 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de învățământ Disciplina 
Premiul 

obţinut 

Profesor  

coordonator 

1.  BĂLĂNESCU 

ELENA 

GEORGIANA 

a IX-a Colegiul Național ”Ștefan 

cel Mare” Tg. Neamț 

Lb. latină Premiu special Drăgănescu 

Mihaela 

2.  HUȘANU 

DIANA MARIA 

a IX-a Colegiul Național ”Roman-

Vodă” Roman 

Lb. latină Premiu 

‚special 

Tudor Nicoleta 

3.  CHIHAIA 

MODEST 

a IX-a  Seminarul Teologic ”V. 

Costachi” Tg. Neamț 

Lb. greacă 

veche 

Premiul al II-

lea 

Argatu Ilarion 

4.  URSACHE 

CASIAN 

a XI-a Seminarul Teologic ”V. 

Costachi” Tg. Neamț 

Lb. greacă 

veche 

Premiul al III-

lea 

Argatu Ilarion 

5.  DOLIȘ IOAN a XII-a Liceul Teologic ”Episcop 

Melchisedec” Roman 

Lb. greacă 

veche 

Premiul al II-

lea 

Stoica Anamaria 

 

PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI LA  

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ  

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Şcoala Clasa Secţiunea Profesor LRO Premiul 

obţinut 

1. FĂRCĂŞEL F. 

GEORGIANA-

ALECSIA 

Colegiul 

Naţional Roman-

Vodă Roman 

VI antrenament PAUL 

ALEXANDRU 

Menţiune 

MEN 

2. ENACHE C. ANDI-

IOAN 

Colegiul 

Naţional 

Calistrat Hogaş 

Piatra-Neamţ 

IX performanţă CRISTINA 

NECULĂEŞ 

Premiu 

special 
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PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI  

LA CONCURSUL NAŢIONAL DE LIMBA LATINĂ OVIDIANUM 2017 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Şcoala Clasa Profesor  

limba latină 

Premiul obţinut 

1. COROIU VIOLETA Colegiul Naţional Roman-

Vodă Roman 

IX NICOLETA 

TUDOR 

Premiul al III-lea 

2.  HUŞANU DIANA Colegiul Naţional Roman-

Vodă Roman 

IX NICOLETA 

TUDOR 

Menţiune MEN 

3. BĂLĂNESCU 

GEORGIANA 

Colegiul Naţional Ştefan 

cel Mare Tg. Neamţ 

IX MIHAELA 

DRĂGĂNESCU 

Menţiune MEN 

 

PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURSUL NAŢIONAL 

TRANSCURRICULAR DE LECTURĂ ŞI INTERPRETARE IONEL TEODOREANU  

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 

învățământ 

Profesor 

coordonator 

Premiul obţinut 

1 ISTRATE I. 

ELENA 

a V-a ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.1 

BICAZ 

HUMĂ 

MARINELA 

Premiul special Ionel Teodoreanu 

acordat de ISJ Iaşi şi Facultatea de 

Litere 

2 PÂSLARU 

GABRIEL 

a VIII-a ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ 

BĂLŢĂTEŞTI 

ANGHEL 

MARIANA 

Premiul special Ionel Teodoreanu 

acordat de ISJ Iaşi şi Facultatea de 

Litere  

şi 

Premiul special acordat de Comisia 

pentru Învăţământ din Parlamentul 

României 

 

PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI LA OLIMPIADA NAŢIONALĂ 

UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ PENTRU ELEVII DE GIMNAZIU DIN 

MEDIUL RURAL  

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea de învățământ 

Profesor 

coordonator 

Premiul obţinut 

1 GHERGHEL IULIAN a V-a Școala Gimnazială Gherăești GHERGHEL 

CRISTINA 

Premiul special al ISJ 

Galaţi 

2 MIHĂICĂ EMANUELA a VI-a Liceul Tehnologic Adjudeni GHIUZAN 

GABRIELA 

Premiul special al ISJ 

Galaţi 

3 FRÎNCU LUISA a VII-a Liceul Teoretic ”V. 

Alecsandri” Săbăoani 

GAVRILĂ                  

ANA - 

CĂTĂLINA 

Premiul special al ISJ 

Galaţi 

4 COBZARIU AUGUSTIN 

- PETRU 

a VIII-a Liceul Teoretic ”V. 

Alecsandri” Săbăoani 

TOTU 

ANGELA 

Premiul special al ISJ 

Galaţi 
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PREMII OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI LA CONCURSUL NAŢIONAL 

INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI RELIGIE CULTURĂ 

ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ  

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa/ 

Nivel 
Unitatea de învățământ 

Profesori coordonatori 

(LRO şi Religie) 

Premiul 

obţinut 

1 BĂLAN ANCA-

MARIA 

V/VI Şcoala Gimnazială nr. 2 

Piatra-Neamț 

CIAI VALENTINA-MARIA 

APALAGHIEI ADRIAN 

Menţiune 

MEN 

2 TRIFAN ELENA-

IULIANA 

VII/VIII Liceul „Vasile Conta" 

Tg. Neamţ 

CRISTEA DANIELA 

SANDU MARIUS EMANUEL 

Premiu 

special 

 

PREMII OBŢINUTE LA ETAPA NAȚIONALĂ A  

CONCURSULUI DE JURNALISM ŞI REVISTE ŞCOLARE 2017 

 
Nr. 

crt. 
Revista Școala Premiul obţinut 

Profesori 

coordonatori 

1. „Anotimpuri” Colegiul Tehnic „Gh. Cartianu” 

Piatra-Neamţ 

Premiul I 

Titlul de laureat 

Olimpia Sima 

 

2. „Adobiografiinţa” Colegiul Național „Calistrat Hogaş” 

Piatra-Neamţ 

Premiul I 

Titlul de laureat 

Gheorghe Brânzei 

Manuela Preisler 
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 ANEXA 3 

 

LIMBA ENGLEZĂ ŞI LIMBA GERMANĂ 
 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

CLASA UNITATEA ȘCOLARĂ REZULTAT PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

1.  ORUC LUIZA 

ELISABETA 

A IX-A B 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

„CALISTRAT HOGAȘ” PIATRA-

NEAMȚ 

LOCUL 5 

MENȚIUNE MEN 

BUCUR TANIA 

2.  FILIP-MURARU 

MARIA AMALIA 

A IX-A A COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU 

RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ 

LOCUL 10, 

MENȚIUNE 

SPECIALĂ 

JORA CLAUDIA 

3. OLARU 

ANTONIA IULIA 

A XII-A A COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU 

RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ 

LOCUL 8 IORGULESCU 

DANA 

4. NECHITA 

MIHAELA 

A X-A 

  

COLEGIUL NAȚIONAL DE 

INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ 

PUNCTAJ 

MAXIM (100 DE 

PUNCTE)  LA 

PROBA ORALĂ 

JINARU 

CLAUDIA 

 

REZULTATE SEMIFINALA NAȚIONALĂ PUBLIC SPEAKING 

  

NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

ȘCOALA 
PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 
PREMIUL 

1 NECHITA MIHAELA COLEGIUL NAȚIONAL DE 

INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ 

JINARU 

CLAUDIA 

PREMIUL I 

2 VRABIE ANDREEA-

ȘTEFANA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”CALISTRAT 

HOGAȘ” PIATRA-NEAMȚ 

IONESCU ANCA PREMIUL AL II-LEA 

3 BURUIANA O. A. 

MIHAIL 

COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU 

RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ 

CLAUDIA JORA PREMIUL AL II-LEA 

4 MIHALCEA 

LEONARD NICOLAE 

COLEGIUL NAȚIONAL DE 

INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ 

JINARU 

CLAUDIA 

PREMIUL AL III-LEA 

5 BERBECE RĂZVAN 

ANTONIO 

COLEGIUL NAȚIONAL DE 

INFORMATICĂ PIATRA-NEAMȚ 

JINARU 

CLAUDIA 

PREMIUL AL III-LEA 

6 PASPARUGA 

LAVINIA   

COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU 

RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ 

JORA CLAUDIA MENȚIUNE 

 

OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ – REZULTATE ETAPA NAȚIONALĂ 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 
Şcoala Clasa Premiul obţinut 

Profesor 

îndrumător 

1 MERTICARIU 

MĂDĂLINA-

MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL        

„CALISTRAT HOGAȘ”             

PIATRA-NEAMȚ 

a X-a II (Proba de proiect) Gavriluță Mihaela 

2 FILIOREANU 

DRAGOȘ-MIHAI 

COLEGIUL NAȚIONAL        

„CALISTRAT HOGAȘ”             

PIATRA-NEAMȚ 

a X-a III (Proba de proiect) Gavriluță Mihaela 

3 SÎRBU ELENA-

ANDREEA 

COLEGIUL NAȚIONAL        

„CALISTRAT HOGAȘ”             

PIATRA-NEAMȚ 

a XI-a M (Proba de proiect) Gavriluță Mihaela 
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 ANEXA 4 

 

LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA SPANIOLĂ ŞI LIMBA ITALIANĂ 
 

 

Olimpiada naţională de limba franceză 

 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa Unitatea școlară Profesor 

îndrumător 

Punctajul Premiul obținut 

1 VELEȘCU ANDREEA-

REBECA 

VII ȘC. GIMN. NR. 2  P. 

NEAMȚ 

GALAN 

GABRIELA 

90,50 Mențiune ISJ 

Suceava 

2 IGNAT CARMEN 

MIHAELA 

VIII LIC. VASILE CONTA 

TG. NEAMȚ 

STAFIE 

RALUCA 

83,00 Mențiune ISJ 

Suceava 

3 COROIU VIOLETA IX CN ROMAN VODĂ 

ROMAN 

COCUȚ OTILIA 86,00 Mențiune ISJ 

Suceava 

4 STAFI THEONA X CN ROMAN VODĂ 

ROMAN 

DORNESCU 

PAULA 

87,12 Mențiune ISJ 

Suceava 

 

Olimpiada naţională de limba italiană/limba spaniolă 

   
Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Clasa Unitatea școlară Profesor îndrumător Punctajul 

Premiul 

obținut 

1 DĂNILĂ SONIA-

ANDREEA 

VII ȘC. GIMN. 

BORLEȘTI 

SIMIONICĂ CRISTINA 89,05 Premiu 

special 

ISJ Botoșani 

2 BURSUC VASILICA VIII ȘC. GIMN. 

BORLEȘTI 

SIMIONICĂ CRISTINA 97,00 I 

3 DĂMIAN SARA IX CN PETRU RAREȘ P. 

NEAMȚ 

TODIRESEI 

MAGDALENA/ 

ENACHE CĂTĂLINA 

99,00 I 

4 GAVRILUȚĂ ELENA-

IUSTINA 

X CN C. HOGAȘ P. 

NEAMȚ 

TODIRESEI 

MAGDALENA 

/ENACHE CĂTĂLINA 

94,33 Mențiune 

MEN 

5 TELEUCĂ ȘTEFANIA XI CN C. HOGAȘ P. 

NEAMȚ 

TODIRESEI 

MAGDALENA/ 

ENACHE CĂTĂLINA 

96,50 I 

6 ȚĂBÎRNAC MARIA-

ALEXANDRA 

XII LIC. TEHN. EC. 

ADM. P. NEAMȚ 

TODIRESEI 

MAGDALENA/ 

ENACHE CĂTĂLINA 

88,00 Mențiune 

MEN 

 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa Unitatea școlară Profesor 

îndrumător 

Punctajul Premiul 

obținut 

1 BIZU BIANCA-ELENA VIII ȘC. GIMN. BODEȘTI ZAHARIA 

RAMONA 

97,00 II 

2 BALCAN DIANA X CN ROMAN VODĂ 

ROMAN 

MÎRZA-CRISTEA 

OANA 

97,38 I 

3 IUȘTIUC ANDREEA-

IULIANA 

XI CN ROMAN VODĂ 

ROMAN 

MÎRZA-CRISTEA 

OANA 

85,50 Premiu 

special 

ISJ Botoșani 
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 ANEXA 5 

 

ISTORIE 
 

 

Sesiunea de referate si comunicări ale elevilor de liceu la disciplina istorie 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev Şcoala Clasa Premiul 

obţinut 

Profesor îndrumător 

1 Mazilu Oana Corina Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș” 

XII I Prof. dr. Mătăsaru-Ionescu 

Daniela 

 

 

Olimpiada națională de istorie 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev Şcoala Clasa Premiul 

obţinut 

Profesor îndrumător 

1 Mazilu Oana Corina Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș” 

XII Mentiune Prof. dr. Mătăsaru-Ionescu 

Daniela 

2 Cernoleta Casandra 

Christiana 

Colegiul Național ”Petru 

Rareș” 

X Mențiune Prof. dr. Dorina-Luminița 

Drexler 
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 ANEXA 6 

 

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
 

 

Olimpiada internațională de Filosofie de la Rotterdam, Olanda 

 
Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume elev 
Școala Clasa 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 
Observații 

1. Mihnea Bîlici Colegiul Național 

”Calistrat Hogaș” 

Piatra-Neamț 

a XII-a II Ecaterina 

Romașcu 

a făcut parte din 

lotul României 

 

Olimpiada națională de științe socio-umane (disciplina Filosofie), Deva, jud. Hunedoara 

 
Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume elev 
Școala Clasa 

Premiul 

obținut 
Profesor îndrumător 

1. Mihnea Bîlici Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș” Piatra-Neamț 

a XII-a I Ecaterina Romașcu 

 

Concursul Național ”Democrație și toleranță”, ediția a XXIII-a, Vînători-Neamț 

 
Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Școala Clasa 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 
Observații 

1. -Cătălin-Iulian Hazi, 

-Diana-Elena Manolachi,  

-Teodor Raul Constantin 

Colegiul National 

”Roman Vodă” 

Roman 

IV/VIII III Beatrice 

Lăpușneanu 

Participarea 

la competiție 

se face în 

echipaj 

 

Olimpiada națională de pedagogie-psihologie pentru licee pedagogice, Arad 

 
Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Școala Clasa 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 

1. Denisa Gabriela Cojocariu Colegiul National ”Gheorghe Asachi” 

Piatra-Neamț 

a XI-a Premiul 

special 

Constanta Chelaru 

 

Concursului interdisciplinar ”Istorie și societate în dimensiune virtuală”, Ploiești 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume elev 
Școala Clasa 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 
Observații 

1. Ștefan Vraciu Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț 

a XI-a Mențiune Daniela Neamțu Clasat pe locul I 

la etapa 

județeană 

 

Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 
Școala Clasa 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 
Observații 

1. -Toma Teodor,  

-Andrei Malaicu, 

-Eduard Pătrunjel 

Colegiul Național 

”Calistrat Hogaș” Piatra-

Neamț 

a XI-a Mențiune Lostun Petruța Categoria 

începători 
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 ANEXA 7 

 

RELIGIE 
 

 Rezultate olimpiada nationala de religie  CRAIOVA 2017 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume elev 
Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 

1 Apostol Maria Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Tg. Neamț a IX-a Premiu special Filip Daniela 

 

Rezultate olimpiada nationala de religie pentru seminarii  şi licee teologice CLUJ 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume elev 
Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 
Observaţii 

1.  Gîrbea Cătălin Liceul Teologic Ortodox „Sf. 

Împărați Constantin și Elena” 

P.Neamț 

a IX-a Premiul II Oprea Ștefan Studiul Biblic al 

Vechiului 

Testament 

2.  Tartuș  Marian Seminarul Teologic Ortodox „V. 

Costachi” de la Mănăstirea Neamț 

a IX-a Premiu 

special 

 

Argatu Ilarion Studiul Biblic al 

Vechiului 

Testament 

3.  Coșula Dimitrie Seminarul Teologic Ortodox 

„V.Costachi” de la Mănăstirea 

Neamț 

a X-a Premiul I Laiu Romus 

Viorel 

Studiul Biblic al 

Noului Testament 

4.  Vieru Ștefan Liceul Teologic „Episcop 

Melchisedec” Roman 

a X-a Menține Bîrliba Ioan Studiul Biblic al 

Noului Testament 

5.  Sleapca 

Alexandru 

Seminarul Teologic Ortodox „V. 

Costachi” de la Mănăstirea Neamț 

a XI-a Premiul II Danieliuc 

Mihail 

Studiul Biblic al 

Noului Testament 

6.  Crețu Leonard Liceul Teologic Ortodox „Sf. 

Împărați Constantin și Elena” 

P.Neamț 

a XI-a Premiu 

special 

Oprea Ștefan Studiul Biblic al 

Noului Testament 

 

 Rezultate olimpiada nationala de religie pentru seminarii şi licee teologice RELIGIE 

CATOLICA  TIMISOARA 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 
Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 

1 Petrișor Laura-

Cristina 

Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman a IX-a Premiul III 

 

Susanu 

Cristina 

2 Pătăchi Denisa Școala Gimnazială Nr.1 Pildești a VII-a Mențiune Blaj Paulina 

3 Percă Diana Liceul Teoretic "V. Alecsandri" - Școala 

Gimnaziala Traian, Săbăoani 

a VIII-a Mențiune Bejan Lucia 

4 Dănuț Mircea-

Alexandru 

Liceul Teologic Romano - Catolic 

"Sfântul Francisc De Assisi", Roman, 

profil Vocational 

a X-a Premiul III Sofronie 

Mariana 

5 Ciobanu Daniel Liceul Teologic Romano - Catolic 

"Sfântul Francisc De Assisi", Roman, 

profil Vocational 

a XI-a Premiul III Mihoc 

Ciprian 

6 Balan David-Marius Liceul Teologic Romano - Catolic 

"Sfântul Francisc De Assisi", Roman, 

profil Vocational 

a IX-a Premiu 

Special 

 

Sofronie 

Mariana 

 

 Concursului Interdisciplinar Cultură şi Spiritualitate Românească (Limba şi 

literatura română şi Religie) 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 
Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 
Profesor îndrumător 

1 Bălan Anca-Maria Școala Gimnazială Nr.2 

P.Neamț 

a VI-a Mențiune Ciai Elena/ Apalaghiei 

Adrian 
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 ANEXA 8 

 

MATEMATICĂ 
 

Olimpiada de matematică – etapa locală, județeană și națională 

Participarea elevilor este prezentată sintetic astfel:  

 

Clasa 

Etapa 

pe școală  locală/sector 

județeană/

municipiu națională  

n
r
. 

p
a

r
ti

c
ip

a
n

ți
 

n
r
. 

ca
li

fi
c
a

ți
*

 

n
r
. 

p
a

r
ti

c
ip

a
n

ți
 

n
r
. 

ca
li

fi
c
a

ți
*

 

n
r
. 

p
a

r
ti

c
ip

a
n

ți
 

n
r
. 

ca
li

fi
c
a

ți
*

 

n
r
. 

p
a

r
ti

c
ip

a
n

ți
 

premii MEN medalii SSMR 

I II III mențiuni aur argint bronz 

a V-a 
1230 821 801 135 121 1 1               

a VI-a 
884 652 598 88 72 4 4             1 

a VII-a 
681 511 403 64 58 2 2   1     1   1 

a VIII-a 
875 465 552 75 69 2 2           1   

a IX-a 
115 98 56 46 43 1 1               

a X-a 
82 55 45 40 36 2 2             2 

a XI-a 
61 56 40 23 19 1 1             1 

a XII-a 
40 25 15 11 9 1 1       1   1   

Total 
3968 2683 2510 482 427 14 14 0 1 0 1 1 2 5 

 

Statistica participării elevilor și rezultatele la etapa de școală, locală, județeană și ONM 

Elevi calificaţi la etapa naţională şi premii, respectiv medalii SSMR, obţinute: 

 

ONM V-VI 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Școala Clasa Rezultat 

1 Serghei Radu Ștefan 
Școala Gimnazială Elena Cuza Piatra-

Neamț 
a V-a  

2 Buţiurcă Mihnea Colegiul Naţional Roman Vodă Roman a VI-a Medalia de bronz 

3 Andronic Maria 
Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra-

Neamț 
a VI-a  

4 Nedelcu Ştefan-Daniel Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ a VI-a  

5 Scurtu-Iancu Matei 
Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra-

Neamţ 
a VI-a  

 

ONM VII-XII 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Școala Clasa Rezultat 

1 Pecheanu Anna Angela 
Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra-

Neamț 
a VII-a Medalie de bronz 
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Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Școala Clasa Rezultat 

2 Polenciuc Rareş 
Colegiul Naţional Roman Vodă 

Roman 
a VII-a 

Premiul II și medalie 

de aur 

3 Băltoi Teodor Ioan 
Colegiul Naţional Roman Vodă 

Roman 
a VIII-a Medalie de argint 

4 Pruteanu C.T. Antonio 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-

Neamţ 
a VIII-a  

5 Tanasă Tudor 
Colegiul Naţional Petru Rareş 

Piatra-Neamț 
a IX-a  

6 Okukura Andrew Hiroaki 
Colegiul Național Roman Vodă 

Roman 
a X-a Medalie de bronz 

7 Roca Ioana Maria 
Colegiul Naţional Petru Rareş 

Piatra-Neamț 
a X-a Medalie de bronz 

8 Grigoriu Costin 
Colegiul Naţional Petru Rareş 

Piatra-Neamț 
a XI-a  

9 Spiridon Călin 
Colegiul Naţional Petru Rareş 

Piatra-Neamț 
a XII-a 

Mențiune și medalie 

de argint 

 

Concursul de Matematică Aplicată „A. Haimovici” 

 

NR. 

CR. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA UNITATEA ŞCOLARA 

NUMELE 

PROFESORULUI 

 

 
Medalie 

SSMR 

1 Donici Eliza Elena 9 
Colegiul Național Roman 

Vodă Roman 
Suman Daniela M 

BRONZ 

2 Anegrului Raluca 9 
Colegiul Naţional Petru 

Rareş Piatra-Neamț 
Georgescu Liliana     

3 
Dandu Pop Andrei 

Nicu 
9 

Colegiul Național 

"Calistrat Hogaș" 
Corfu Carmen M   

4 Petrișor Diana 10 
Colegiul tehnic Petru Poni 

Roman 
Diaconu Dorina     

5 Toma Emilia 10 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra-Neamț 
Georgescu Liliana M   

6 
Crăescu Gabriel 

Constantin 
11 

Colegiul Tehnic Spiru 

Haret Piatra-Neamț 

Mititelu Cristodor 

Radu 
II ARGINT 

7 
Băghiuț Ioana 

Roxana 
11 

Colegiul Tehnic Spiru 

Haret Piatra-Neamț 

Mititelu Cristodor 

Radu 
M   

8 Oglinzanu Gabriela 11 
Colegiul Național Ștefan 

cel Mare Tîrgu Neamț 
Iosub Maria I AUR 

9 Dudău Mădălina 11 
Colegiul Național 

"Calistrat Hogaș" 
Merișor Marius M BRONZ 

10 Pațilea Alexandra 11 
Colegiul Național 

"Calistrat Hogaș" 
Merișor Marius M BRONZ 

11 
Ghiuzan Roxana 

Otilia 
11 

Liceul Tehnologic Vasile 

Sav Roman 
Petrovici Adriana I AUR 

12 Pricop Andrei 11 
Liceul Tehnologic Vasile 

Sav Roman 
Petrovici Adriana M BRONZ 

13 Stoica Ecaterina 11 

Colegiul Național 

„Gheorghe Asachi”, Piatra-

Neamț 

Olaru Cleopatra     

14 Gabur Ana Amelia 12 
Colegiul Tehnic Spiru 

Haret Piatra-Neamț 
Dascălu Carmen M   

15 Stanciu Ștefan 12 
Colegiul Tehnic Spiru 

Haret Piatra-Neamț 
Dascălu Carmen M   
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NR. 

CR. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA UNITATEA ŞCOLARA 

NUMELE 

PROFESORULUI 

 

 
Medalie 

SSMR 

16 
Alucăi Andreea 

Elena 
12 

Colegiul Național Ștefan 

cel Mare Tîrgu Neamț 
Căpitanu Carmen M BRONZ 

17 Roca Lidia 12 
Colegiul Naţional Petru 

Rareş Piatra-Neamț 
Georgescu Liliana     

18 
Băcăoanu Andrei 

Răzvan 
12 

Liceul Tehnologic Vasile 

Sav Roman 
Rădulescu Zenovia I AUR 

19 
Afetelor Ioana-

Adelina 
12 

Colegiul Național 

„Gheorghe Asachi”, Piatra-

Neamț 

Olaru Cleopatra M   

20 Toma  Andreea 12 
Colegiul Național 

"Calistrat Hogaș" 
Corfu Carmen     

 

Concursuri organizate în județ 

 

Nr. 

crt. 
Concursul 

Adresat 

claselor 

cl
s 

a
 V

-a
 

cl
s 

a
 V

I-
a

 

cl
s 

a
 V

II
-a

 

cl
s 

a
 V

II
I-

a
 

cl
s 

a
 I

X
-a

 

cl
s 

a
 X

-a
 

cl
s 

a
 X

I-
a

 

cl
s 

a
 X

II
-a

 

T
o

ta
l 

1. 

Concursul școlilor din rural 

"Și eu pot fi bun la mate" 

etapa locală 

IV-VIII 1543 1246 910 879 
    

4578 

2. 

Concursul școlilor din rural 

"Și eu pot fi bun la mate" - 

etapa județeană 

IV-VIII 42 42 42 42 
    

168 

3. 

Concursul interjudețean 

"Alfa" pentru licee 

tehnologice - servicii 

IX-XII  
   

53 65 59 45 222 

4. 

Concursul interjudețean 

"Omega" pentru licee 

tehnologice - tehnic 

IX-XII  
   

62 61 56 52 231 

5. 

Concursul 

pluridisciplinar„PROSOFT

@NT” 

VII-XII  
 

25 29 14 16 10 8 102 

6. 

Concursul de matematică 

pentru gimnaziu 

„Matematica pentru toți” 

IV-VIII 75 70 79 81 
    

305 
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Concursuri la care au participat elevii nemțeni în alte județe 

 

Nr. 

crt. 
Concursul 

Orga

nizat 

de 

Nr. participanți 

Nr. premii 

obținute la ultima 

etapă a 

concursului 

medalii SSMR 

Clasa 

Etapa 

I II III 

m
en

ți
u

n
i 

   

p
e 

șc
o

a
lă

 

lo
ca

lă
/s

ec
to

r 

ju
d

eț
ea

n
ă

/m
u

n
i

ci
p

iu
 

in
te

rj
u

d
eț

ea
n

ă
 

n
a

ți
o

n
a

lă
 

m
ed

a
li

e 
a

u
r
 

m
ed

a
li

e 
a

rg
in

t 

m
ed

a
li

e 
b

ro
n

z
 

1 

Concursul 

de 

Matematică 

Aplicată 

"ADOLF 

HAIMOVI

CI” 

ISJ 

IAȘI 

a IX-a 452 176 75 
 

3 
   

2 
  

1 

a X-a 401 125 70 
 

2 
   

1 
   

a XI-a 359 132 60 
 

7 2 1 0 4 2 1 3 

a XII-a 210 85 55 
 

8 1 
  

4 1 
 

1 

Total 1422 518 260 0 20 3 1 0 11 3 1 5 

3 

Concursul 

National de 

Matematica 

Lumina 

Math 

Fund

atia 

Lumi

na 

Instit

utii 

de 

Invat

amant 

a II-a 189 
    

15 13 15 10 
   

a III-a 98 
    

4 8 7 8 
   

a IV-a 120 
    

3 8 11 10 
   

a V-a 134 
    

1 2 3 11 
   

a VI-a 87 
    

0 0 2 10 
   

a VII-a 78 
    

1 2 4 12 
   

a VIII-

a 
135 

    
2 2 5 10 

   

Total 841 0 0 0 0 26 35 47 71 
   

4 

Olimpiada 

Satelor din 

România 

ISJ 

Cluj 
a IV-a 

    
6 

  
2 4 
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ANEXA 9 

 

FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE 
 

 Olimpiada Națională de Fizică 

 Olimpiada Națională de Fizică s-a desfășurat in perioada 24-29 aprilie 2017 la Târgu Jiu- 

Gorj. 

 Rezultatele obținute au situat județul Neamț pe locul al II-lea, la nivel național, în 

clasamentul premiilor acordate de Ministerul Educației Naționale și de Societatea Română de 

Fizică!  

 Elevul Leontică Sebastian, clasa a XI-a, a obținut cel mai mare punctaj la proba 

teoretică și s-a calificat pentru a doua oară în lotul lărgit al României pentru Olimpiada 

Internațională de Fizică! 

 

Nr. 

crt. 
Numele Clasa Școala 

Premiu  

Ministerul 

Educației 

Naționale 

Premiu  

Societatea 

Română de 

Fizică 

Profesor  

1 Apostol Alexandru VI Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

Premiul II Medalie de Aur Secară Cristinel 

2 Butiurcă Mihnea VI Colegiul Naţional „Roman 

Vodă”, Roman 

Mențiune  Medalie de 

Argint 

Ostafe 

Constantin 

3 Verdeanu Mircea-Matei VI Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

  Medalie de 

Argint 

Secară Cristinel 

4 Lupaşcu Theodor Mihai VI Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

  Medalie de 

Bronz 

Secară Cristinel 

5 Scurtu Iancu-Matei VI Colegiul Tehnologic „Spiru 

Haret”, Piatra Neamţ 

  Diplomă de 

Onoare 

Pîntea Mihaela 

6 Pascal Flavia-Cristiana VII Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

Mențiune  Medalie de 

Argint 

Ilie Aida 

7 Buzdea Matei VII Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

  Medalie de 

Bronz 

Ilie Aida 

8 Chiriac George VIII Colegiul Naţional „Roman 

Vodă”, Roman 

Premiul I Medalie de Aur Merfea Romeo 

9 Cosniceanu Mihai-

Cosmin 

VIII Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

  Medalie de 

Bronz 

Ilie Aida 

10 Manole Daniel IX Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

Mențiune  Medalie de 

Argint 

Haralamb Dorel 

11 Teacu Petre-Cosmin IX Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

  Diplomă de 

Onoare 

Haralamb Dorel 

12 Spiridon Andra -Elena X Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra Neamţ 

  Medalie de 

Bronz 

Oniciuc 

Grigoruță 

13 Okukura Andrew 

Hiroaki 

X Colegiul Naţional „Roman 

Vodă”, Roman 

  Medalie de 

Bronz 

Ostafe 

Constantin 

14 Miron Raluca Andreea X Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

  Diplomă de 

Onoare 

Oniciuc 

Grigoruță 

15 Leontică Sebastian XI Colegiul Naţional „Petru 

Rareş”, Piatra Neamţ 

Mențiune  Medalie de Aur Haralamb Dorel 

16 Ghilea Maria Raluca XI Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș”, Piatra Neamţ 

    Frenți Mariana 

 



 Olimpiada națională de astronomie și astrofizică 
 În perioada 19-22 aprilie 2017, la Călimănești- Vâlcea, s-a desfășura Olimpiada 

Națională de Astronomie și Astrofizică . 

 Lotul județului Neamț  format din elevi la sectiunea juniori, a obținut următoarele 

rezultate: 

 

 Eleva Pascal Flavia, Colegiul Național "Petru Rareş", Piatra-Neamţ, s-a calificat în 

lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică.      

        

 Olimpiada Internațională de Fizică 

 Olimpiada Internațională de Fizică, ediția nr.50, s-a desfășurat în Indonezia, 

Yogyakarta, în perioada 16-24 iulie 2017. 

 Elevul Leontică Sebastian, clasa a XI-a, Colegiul Național "Petru Rareş", Piatra-

Neamţ, profesor Dorel Haralamb, a obținut Medalia de Argint. 

 

 Olimpiada  Internațională de Astronomie 2017  

 Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național 

„Petru Rareș”, Municipiul Piatra Neamț au organizat în perioada 08.07.2017 – 12.07.2017, 

pregătirea lotului lărgit-secțiunea juniori, în vederea selecției membrilor echipei României ce va 

participa la OLIMPIADA  INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE 2017. 

 Eleva Pascal Flavia, Colegiul Național "Petru Rareş", Piatra-Neamţ, prof.Oniciuc 

Grigoruță, s-a calificat în lotul României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și 

Astrofizică, care se va desfășura în lunile septembrie-octombrie. 

 

 Concursul Național de Fizică "Evrika" 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a avut onoarea de a fi fost nominalizat ca 

organizator al Concursului Național de Fizică "Evrika" ediţia a XXVII-a, desfășurat la Piatra-

Neamț în perioada 31 martie -2 aprilie 2017, concurs la care au participat aproximativ 350 elevi 

şi cadre didactice din toate județele țării. 

 

Împreună cu partenerii educaționali și cu ajutorul sponsorilor, am inițiat proiectul 

educational NEAMT#investesteineducatie,  având ca obiective principale:  

Descoperă/Redescoperă/Experimentează în județul Neamț 

Descoperă/Redescoperă/Experimentează cu Școala Nemțeană de Fizică 

 

 Cea de-a XXVII-a ediţie a Concursului Naţional de Fizică EVRIKA 2017 şi-a 

desemnat câştigătorii, elevii din județul Neamț au obținut următoarele rezultate:  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Unitatea de învăţământ 

Profesorul  care a 

pregătit elevul - la 

cerc 

Rezultat 

MEN 

Rezultat 

SRF 

1 
Brănuț Alexandra 

Colegiul Național "Petru Rareş", Oniciuc Grigoruţă 
 Medalie de 

Onoare 

2 Cosniceanu Mihai-

Cosmin 

Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă   

3 Bistriceanu Traian Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă   

4 Nechita Teodor Marc Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă   

5 Pascal Flavia Cristiana Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă Mențiune Medalie de 

Aur 6 Voicu Mateea Gabriela Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă  Medalie de 

Bronz 7 Sturzu- Cosma 

Smaranda 

Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă   

8 Balint Ana Teodora Colegiul Național "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 
Oniciuc Grigoruţă   
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea de învăţământ Localitate Premiul 

1 Pascal Flavia-Cristiana 7 Colegiul Naţional "Petru Rareş" Piatra Neamţ Premiul I 

2 Manole C. Daniel 9 Colegiul Naţional "Petru Rareş" Piatra Neamţ Menţiune 

3 Leontică T. Sebastian 11 Colegiul Naţional "Petru Rareş" Piatra Neamţ Menţiune 

 

 

Concursul Național de Fizica-Chimie pentru elevii din mediul rural  „Impuls Perpetuum” 

 Concursul național  de Fizică şi Chimie „Impuls Perpetuum” pentru elevii de gimnaziu 

din mediul rural, s-a desfășurat in perioada 6-11 august 2017 la Slobozia - Ialomița. 

 Rezultatele obținute de elevii din Neamț sunt remarcabile si reconfirmă valoarea Școlii 

Nemțene de Fizică și Chimie! 

 

Nr.crt Numele Clasa Școala 
Premiu  

MEN 

Premii 

speciale  

Profesor 

Fizică/Chimie 

 (la clasă)  

1 
Chelaru Elena 

Isabela 
VI 

Şcoala Gimnazială, 

Comuna Ion Creangă 
Locul 11  Cujbă Neculai 

2 
Bacoșcă C. Andreea-

Raluca 
VII 

Liceul Teoretic "Vasile 

Alecsandri" Săbăoani 

Mențiune 

1, locul 4 

Premiul 

special la 

Chimie 

Vacaru Angela 

/Scîrlat Anişoara 

3 Tomovici Iulian VIII 
Liceul Tehnologic, 

Comuna Petricani 
Premiul III 

Premiul 

special la 

Fizică 

Adiaconiței Carmen 

/Cristei Daniela  

 

   Concursul Interjudeţean de Fizică ,,Cygnus” 

 

 Concursul este organizat de ISJ Suceava şi Societatea Ştiinţifică ,, CYGNUS” - centru 

UNESCO în parteneriat cu Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi Colegiul Naţional 

„Ştefan cel Mare” Suceava. Rezultatele elevilor participanți din Neamț: 

 

Nr. 

crt. 
Elev Clasa Şcoala Profesor  Premiu 

1 Apostol Alexandru a VI-a Colegiul Naţional "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 

Secară Cristinel I 

2 Chilu Mihnea-Ioan a VI-a Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş", 

Piatra-Neamţ 

Ailincăi 

Constantin 

M 

3 Spiridon Andra-Elena a X-a Colegiul Naţional "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 

Oniciuc Grigoruță I 

4 Teacu Petru-Cosmin a IX-a Colegiul Naţional "Petru Rareş", 

Municipiul Piatra-Neamţ  

Haralamb Dorel II 

5 Macovei I.M. Teodor-

Andrei 

a VII-a Şcoala Gimnazială Nr. 2, Piatra-

Neamţ 

Chiruta 

Ermilia/Stroia 

Elena Luminiţa 

M 

6 Botă I. Ioana-

Alexandra 

a VIII-a Şcoala Gimnazială Nr. 2, Piatra-

Neamţ 

Chiruta 

Ermilia/Stroia 

Elena Luminiţa 

M 

7 Leontică Sebastian a XI-a Colegiul Naţional "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 

Haralamb Dorel III 

8 Lupaşcu Theodor 

Mihai 

a VI-a Colegiul Naţional "Petru Rareş", 

Piatra-Neamţ 

Secară Cristinel M 

9 Ghilea Raluca  a XI-a Colegiul Naţional "Calistrat Hogaş", 

Piatra-Neamţ 

Frenti Mariana M 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC4bTIsbfSAhVJWhQKHUBGBY4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fcncvhusi.ro%2F&usg=AFQjCNGTL1DjsYpfVn1O5Oka-8lxnUJbOA&sig2=8_OgNhZK34smYyX_m0eyMQ&bvm=bv.148441817,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC4bTIsbfSAhVJWhQKHUBGBY4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fcncvhusi.ro%2F&usg=AFQjCNGTL1DjsYpfVn1O5Oka-8lxnUJbOA&sig2=8_OgNhZK34smYyX_m0eyMQ&bvm=bv.148441817,d.d24
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Nr. 

crt. 
Elev Clasa Şcoala Profesor  Premiu 

10 Andronache F. Bogdan a VII-a Şcoala Gimnazială Nr. 2, Piatra-

Neamţ 

Chiruta 

Ermilia/Stroia 

Elena Luminiţa 

M 

11 Iftime N. Maria a VII-a Şcoala Gimnazială Nr. 2, Piatra-

Neamţ 

Chiruta 

Ermilia/Stroia 

Elena Luminiţa 

M 

 

 Concursul PROSOFT@NT – ȘTIINȚE 2017 

 În perioada 1-4 martie 2017 s-a desfășurat la Colegiul Național de Informatică Piatra 

Neamț Concursul Pluridisciplinar „PROSOFT@NT”. Acesta este un concurs organizat, începând 

cu anul 2005, de Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ. Secțiunea PROSOFT@NT – 

ȘTIINȚE, proba practică pe echipe cu prelucrare informatizată a datelor. 

 Au participat echipe din 5 județe, premiul I a fost câștigat de echipajul Colegiului 

Naţional "Petru Rareş", Piatra-Neamţ. 
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 ANEXA 10 

 

CHIMIE 
 

 

 Olimpiadei Naționale de Chimie, 19-24 aprilie 2017, Târgoviște județul Dâmboviţa 

 

 

 

 Concursul de Chimie pentru clasa a VII-a “Raluca Ripan”, 8-11 iunie 2017, Arad 

 

  

Concursul Național „Petru Poni”, 18-21 mai 2017, Curtea de Argeș, județul Argeș.  

 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Școala de proveniență 

Profesor 

îndrumător 
Rezultat final 

1. Ciocan Daniel Gabriel IX Liceul Tehnologic  “Vasile Sav” 

Roman 

Leancă Paula MENȚIUNE MEN 

2. Petrișor Laura Cristiana IX Colegiul Tehnic  “Petru Poni” 

Roman 

Rusu Maria MENȚIUNE 

SPECIALĂ 

3. ChelaruLavinia X Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Piatra Neamț 

Vișan 

Mihaela 

MENȚIUNE MEN 

 

 

  Concursul “Cristofor Simionescu”, Iași, 19 Noiembrie 2016, Ediția A IV-A 

 
Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele elevului 
Unitatea școlară Clasa Premiul 

Profesor 

îndrumător 

1. Enache Andi Ioan Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș” 

IX Premiul I Andrei Brîndușa 

2. Dăscălescu Ștefan Colegiul Național de 

Informatică 

IX Premiul II Hogea Ana-Maria 

3. Căderea Ioan Colegiul Național „Calistrat IX Premiul II Andrei Brîndușa 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevilor 
Clasa Şcoala de provenienţă 

Profesorul(ii) care 

l-a(u) pregătit 

Performanță 

etapa națională 

1. Leancă I. Ioana Ana-Maria VIII Şcoala Gimnazială “Vasile 

Alecsandri” Roman 

Popa Ecaterina Mențiune MEN 

Loc 8 național 

2. Filip-Muraru C.C. Elena VIII Colegiul Naţional “Petru Rareş” 

Piatra Neamţ 

Ionică Florica Mențiune MEN 

Loc 13 național 

3. Căderea A. Ioan IX Colegiul Național “Calistrat 

Hogaș” Piatra Neamț 

Andrei Brîndușa Mențiune specială 

4. Apetroaie M.  Tudor- Paul X Colegiul Naţional “Petru Rareş” 

Piatra Neamţ 

Ionică Florica Mențiune MEN 

Loc 11 național 

5. Preisler J.O. Patricia XI Colegiul Național “Calistrat 

Hogaș” Piatra Neamț 

Andrei Brînduşa Mențiune specială 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Şcoala de provenienţă 

Rezultate etapa 

națională 
Profesori pregătitori 

1. Pecheanu Anna-

Angela 

Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra 

Neamţ  

Mențiune specială 

 

Șurubaru Rodica 

2. Polenciuc Rareș Colegiul Naţional “Roman 

Vodă”Roman 

 Burlacu Crenguța 

Mihaela 

3. Grigoraș Andreea Şcoala Gimnazială “Vasile 

Alecsandri”Roman 

Mențiune specială Condurat Geanina 

4. Buzdea Matei Colegiul Naţional “Petru 

Rareş”Piatra Neamț 

 Tănase Rodica 
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Nr. 

crt 

Numele și 

prenumele elevului 
Unitatea școlară Clasa Premiul 

Profesor 

îndrumător 

Hogaș” 

4. Parmac Teodora Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș” 

X Premiul I Smaranda Camelia 

5.  Popescu Alexandru Colegiul Național de 

Informatică 

X Premiul III Hogea Ana-Maria 

6. Dămoc Maria Liceul Teoretic 

“VasileAlecsandri” Săbăoani 

X Mențiune Mârze Mihaela 

7. Preisler Patricia Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș”  

XI Premiul III Andrei Brîndușa 

8. Țăpuc Mihai Colegiul Național de 

Informatică 

XI Mențiune Fronea Mariana 

 

 

 Concursul Naţional Impuls perpetuum (fizică şi chimie),  Slobozia / Ialomița 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevilor 

Şcoala de provenienţă Clasa Premiul 

Profesorul(ii) 

care l-a(u) 

pregătit 

1. Tomovici Iulian Liceul Tehnologic, 

comuna Petricani 

VIII Premiul III și 

premiu special 

fizică 

Adiaconiţei 

Carmen / Cristei 

Daniela 

2. Bacoșcă C. 

Andreea Raluca 

Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri” Săbăoani 

VII Mențiunea MEN 1 

și premiu special 

chimie 

Scîrlat Anișoara / 

Vacaru Angela 

3. Chelaru Elena 

Isabela 

Școala Gimnazială, 

comuna Ion Creangă 

VI Locul 11 Cujbă Neculai 

 

 

 Concurs Național „Magda Petrovanu”  

 Sâmbătă, 08.04.2017, s-a desfășurat la Iași a IX-a ediție a Concursului Național „Magda 

Petrovanu”, organizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Chimie, care îşi 

propune să descopere şi să promoveze elevii pasionaţi de chimie atât din ciclul gimnazial, cât şi 

liceal. Anual, participă cam 1500 de elevi din toată ţara, judeţele BC, BV, BZ, BT, CT, IS, SV, 

GL, IS, VS, Chișinău etc.   

Din județul Neamț, anul acesta au participat circa 200 de elevi de la colegii naționale, 

colegii și licee tehnice, școli gimnaziale. Se remarca cu bune rezultate prezenta la concurs a 

elevilor din mediul rural din comune, cum ar fi: Tămășeni/Adjudeni – un premiu II şi o mențiune 

- elevi îndrumati de prof. Bancu Lucreția, Bahna, Petricani – un premiu III – elev pregătit de 

prof. Cristei Daniela, Răucesti, Săbăoani, etc. Este necesară precizarea că la concurs s-au înscris 

și participat elevi care au confirmat poziția în loturile naționale ale olimpiadelor și concursurilor 

la disciplina chimie, de exemplu, 5 din premiile I aparțin elevilor care vor reprezenta județul la 

Olimpiada Nationala de Chimie 2017. 

 

   Elevii nemțeni au înregistrat rezultate bune și foarte bune reprezentate prin performanța 

unui număr de 47 premii și mențiuni, după cum urmează: 

 6 premii I 
 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea școlară 

Profesor 

îndrumător 

1.  Apetroaie Tudor X Colegiul Național “Petru Rareș” Ionică Florica 

2.  Căderea Ioan IX Colegiul Național “Calistrat Hogaș” Andrei 

Brindușa 

3.  Bălănici Andrei IX Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Ungurenașu 

Teodora 
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4.  Filip-Muraru Elena VIII Colegiul National “Petru Rareș” Ionică Florica 

5.  Leancă Ioana VIII Școala Gimnazială“V. Alecsandri” Popa Ecaterina 

6.  Palaghia Rareș IX Colegiul Național “Roman Vodă” Burlacu 

Crenguța 

 

 4 premii II; 14 premii III; 23 mențiuni. 

Se poate preciza că au participat un număr de 12 elevi din clasa a XII-a, obținând: 1 

premiu II, Colegiul Național “Roman Vodă”, elev pregătit de prof. Burlacu Crenguța; 3 premii 

III, Colegiul Național “Gheorghe Asachi”, prof. îndrumător Pavăl Valentina - 2 elevi și Colegiul 

Național “Calistrat Hogaș”, prof. pregătitor Andrei Brindușa - 1 elev; 3 mențiuni, Colegiul 

Național “Roman Vodă” prof. indrumator Enescu Aurica - 2 elevi şi Colegiul Național “Calistrat 

Hogaș”, prof. pregătitor Andrei Brindușa - 1 elev. 
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 ANEXA 11 

 

BIOLOGIE 
 

 Olimpiadei Naționale de BIOLOGIE, 19-25 aprilie 2017, Baia Mare 

 

 

 Concursul ”Științe pentru juniori”, Buzău , 31 iulie - 4 august 2017 

 

 Concursul Național ”George Emil Palade”.  

 
Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Școala de proveniență 

Profesor 

îndrumător 
Rezultat final 

1. Zăbavă Ștefan aV-a Colegiul Național “Roman-

Vodă” Roman 

Ploscă 

Elisabeta 

Premiul al II-lea 

2. Voicu Matea Gabriela aVI-a Colegiul Național “Petru Rareș” 

Piatra-Neamț 

Veiss Aloma Premiul special 

 

 

 

        Din Județul Neamț, anul acesta au participat circa 540 de elevi de la colegii naționale, 

colegii și licee tehnice, școli gimnaziale la concursurile disciplinei biologie la fazele județene și 

naționale.   

  Se remarca cu bune rezultate prezenta la concurs a elevilor din mediul rural din comune 

cum ar fi: Școala Gimnazială ”Iustin Pârvu” – locul III la faza județeană a Concursului ”George 

Emil Palade”, prof. coordonator Ruștioru Angela, Școala Gimnazială Costișa - locul III la faza 

județeană a Concursului ”George Emil Palade”, prof. coordonator Troia Crina, Școala 

Gimnazială ”Carmen Sylva” Horia și Școala Gimnazială Secuieni la Concursul județean 

”Descoperă o lume sănătoasă”.  De asemenea calificarea echipajului de gimnaziu la Concursul 

”Sanitarii pricepuți”  de la Școala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamț la Concursul Național de la 

Buzău, Poiana Pinului, coordonați de d-na profesor Ţaranu Mirela. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevilor 
Clasa Şcoala de provenienţă 

Profesorul(ii) 

care 

l-a(u) pregătit 

Performanță 

etapa națională 

1. DRELCIUC  ILINCA VII Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra 

Neamț 

Gîlcescu Zenovia 118 puncte 

Loc 36 

2. CRĂCIUN RADU-

VALENTIN 

IX Colegiul Naţional “Petru 

Rareş” Piatra Neamţ 

Veiss Aloma Premiul special 

3. TĂRĂMTUȘ 

ANDRADA-MARIA 

X Colegiul Național “Petru 

Rareș” Piatra Neamț 

Veiss Aloma Lot lărgit 

4. ABABEI 

ALEXANDRU 

XI Colegiul Naţional “Petru 

Rareş” Piatra Neamţ 

Veiss Aloma 169 puncte 

Loc 21 național 

5. MACSIM MIHAELA XII Colegiul Național “Petru 

Rareș” Piatra Neamț 

Veiss Aloma Premiul special 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Şcoala de provenienţă 

Rezultate etapa 

națională 
Profesori pregătitori 

1. Filip Muraru Elena Colegiul Național “Petru Rareș” 

Piatra Neamț 

Premiul special 

 

Ionică Florica 

Pașcu Ana 

Ilie Aida 
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ANEXA 12 

 

INFORMATICĂ 
 

 Olimpiada Naţională de Informatică 

 
Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Unitatea de învățământ Clasa Premiul obţinut 

Profesor 

îndrumător 

1.  Dăscălescu 

Ștefan-Cosmin 

Colegiul Național de Informatică 

Piatra Neamț, Centrul de Excelență 

IX Mențiune MEN 

Medalie de argint  

Gheorghe Manolache 

2.  Crăciun Ioan 

Flaviu 

Colegiul Național „Roman-Vodă” 

Roman 

X Medalie de bronz Florin Moldovanu 

3.  Tărniceru Tudor-

Mihai 

Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra-Neamț 

X Medalie de bronz Liviu Constantin 

Olaru 

4.  Olaru Sebastian-

Codrin 

Colegiul Național de Informatică 

Piatra Neamț, Centrul de Excelență 

VI Medalie de bronz Nour Georgeta 

 

Olimpiada Naţională de Tehnologia Informației 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 
Unitatea de învățământ 

Clasa/ 

Secțiunea 
Premii / Medalii 

Profesor 

îndrumător 

1.  Alistar  

Șerban-Florin 

Colegiul Național de Informatică”, 

Municipiul Piatra-Neamț 

C# Premiul II MEN 

Medalie de aur 

Ungureanu 

Florentina 

2.  Vasiliu Ana Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare”, 

Orașul Tîrgu-Neamţ 

XI Mențiune MEN 

Medalie de argint 

Cracană Ioan 

3.  Apăvăloaiei 

Robert-Florin 

Liceul „Mihail Sadoveanu”, Comuna 

Borca 

X Medalie de bronz Chirilă Liliana 

4.  Vraciu Ştefan-

Cătălin 

Colegiul Național de Informatică”, 

Municipiul Piatra-Neamț 

XII Medalie de bronz Ene Dumitru 
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 ANEXA 13 

 

TEHNOLOGII 
 

Nr. 

crt. 
Rezultat Domeniul Numele elevului Clasa Școala de proveniență 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

1 

Premiul I Protecția 

mediului 

NECHITA 

VASILICA 

SORINA 

a XI-a COLEGIUL TEHNIC 

„GHEORGHE 

CARTIANU” PIATRA-

NEAMŢ 

PALEU MARIANA 

LUPEI EMILIA 

ISTRATE MONICA 

PÂRLEA EUGENIA 

2 

Premiul I 

 

Mecanică MIRLESCU 

ANDREI 

ALEXANDRU 

a XI-a COLEGIUL TEHNIC 

"ION CREANGA" TG. 

NEAMT 

IFTIME IULIAN                     

IFTIME MIHAELA 

3 
Premiul I Industrie textilă 

și pielărie 

IACOBUȚI  

DIANA 

a XII-a LICEUL TEHNOLOGIC 

NISIPOREȘTI 

PASCAL 

GABRIELA 

4 

Premiul II Construcții, 

instalații și 

lucrări publice 

BĂCĂOANU 

CAMELIA 

LOREDANA 

a XI-a COLEGIUL TEHNIC 

"MIRON COSTIN" 

ROMAN 

CĂRPUŞOR CRINA 

STOIA MIOARA 

ADĂSCĂLIŢEI M. 

5 

Premiul II Fabricarea 

produselor din 

lemn 

PARASCHIV 

PAVEL 

a XI-a COLEGIUL TEHNIC 

FORESTIER PIATRA 

NEAMŢ 

PAIU IULIAN 

DUNĂRE 

CONSTANTIN 

6 

Premiul II Protecția 

mediului 

SPÎNU ANA 

MARIA 

a XII-a COLEGIUL TEHNIC 

„GHEORGHE 

CARTIANU” PIATRA-

NEAMŢ 

PALEU MARIANA 

LUPEI EMILIA 

ISTRATE MONICA 

7 

Premiul III Electronică, 

automatizări, 

telecomunicații 

UNGUREANU 

ALEXANDRU 

a XII-a LICEUL TEHNOLOGIC 

”VASILE  SAV” 

ROMAN 

STOLNEAN 

MĂRIOARA 

PLOȘNIȚĂ 

LĂCRĂMIOARA 

UNGUREANU 

MARELENA 

CURPĂN DANIEL 

8 

Mențiune 

 

Educație 

tehnologică 

RACHIERU 

MARIA DENISA 

a VII-a LICEUL TEHNOLOGIC 

OGLINZI, COMUNA 

RĂUCEŞTI 

FILIP GHEORGHE 

9 

Mențiune Electric, 

electrotehnic, 

electromecanic 

AGACHI ȘTEFAN a XI-a LICEUL TEHNOLOGIC 

”VASILE  SAV” 

ROMAN 

PLOȘNIȚĂ 

LĂCRĂMIOARA 

UNGUREANU 

MARELENA 

TUTU MIHAI 

10 

Mențiune 

 

Turism şi 

alimentaţie 

CAPRARU I.R. 

DELIA ANA-

MARIA 

a XI-a LICEUL TEHNOLOGIC 

ECONOMIC-

ADMINISTRATIV 

PIATRA NEAMȚ 

DAMIAN 

ANAMARIA 

PANȚIRU 

TEODORA 

DOBREA 

MIHAELA 

11 

Mențiune 

 

Industrie 

alimentară/ 

Tehnician 

analize produse 

alimentare 

PODOLEANU 

MĂDĂLINA 

IONELA 

a XI-a COLEGIUL TEHNIC 

„GHEORGHE 

CARTIANU” PIATRA-

NEAMŢ 

CERCEL GEORGE 

CASIAN MARIAN 

12 

Mențiune Construcţii, 

instalații și 

lucrări publice 

DĂMOC 

MĂDĂLINA 

TATIANA 

a XII-a LICEUL TEHNOLOGIC 

”SFÂNTUL IOAN DE 

LA SALLE” PILDEȘTI 

PLOȘNIȚĂ TRAIAN  

BULGAGIU EUGEN 

13 

Mențiune 

 

Mecanică BOIȚĂ I. COSMIN 

MIHAI 

a XII-a COLEGIUL TEHNIC 

DE TRANSPORTURI 

PIATRA NEAMȚ 

MIHĂEȘ DANIELA 

ALBU-IACOB 

CRISTINA 

STAHIE MARIA 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 197 din 213 

 

Nr. 

crt. 
Rezultat Domeniul Numele elevului Clasa Școala de proveniență 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

14 

Mențiune 

 

Turism şi 

alimentaţie 

POPA V. ANA-

MARIA 

a XII-a LICEUL TEHNOLOGIC 

ECONOMIC-

ADMINISTRATIV 

PIATRA NEAMȚ 

DOBREA 

MIHAELA 

DAMIAN 

ANAMARIA 

BURUIANĂ 

GIANINA 

15 

Mențiune Agricultură- 

creşterea 

animalelor 

FĂRMUȘ  C. 

PETRICĂ 

a XII-a LICEUL TEHNOLOGIC 

”ION IONESCU DE LA 

BRAD” HORIA 

SAMSON 

CONSTANTIN 

LOZINCĂ DORU 

16 

Premiul 

special pentru 

cea mai bună 

lucrare scrisă 

Mecanică MIRLESCU 

ANDREI 

ALEXANDRU 

a XI-a COLEGIUL TEHNIC 

"ION CREANGA" TG. 

NEAMT 

IFTIME IULIAN                     

IFTIME MIHAELA 

17 

Premiul 

special pentru 

cea mai bună 

lucrare 

practică 

18 

Premiu special Educație 

tehnologică 

VAMANU  V.G. 

PETRU GABRIEL 

a VIII-a COLEGIUL  

TEHNOLOGIC ”SPIRU 

HARET” PIATRA 

NEAMȚ 

SECARĂ 

LĂCRĂMIOARA 

19 

Premiu special Educație 

tehnologică 

STANCIU ANA 

CATERINA 

a VI-a SCOALA 

GIMNAZIALA ”I.I. 

MIRONESCU” 

TAZLAU 

CIUBOTARU 

MIHAELA 
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 ANEXA 14 

 

ARTE 
 

 Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII 

 

 Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Vocală, Coregrafică şi Studii 

Teoretice, clasele IX – XII 

 

 

 Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artelor 

 

 Olimpiada Națională Corală 

 
Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 

1. Ansamblul coral 

„Laudamus” 

Liceul Teologic “Episcop 

Melchisedec”, Roman 

IX-XI II Gozar Gheorghe 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

elev 

Şcoala Clasa Premiul 

obţinut 

Profesor îndrumător 

1. Horghidan Anastasia-

Ioana 

Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

III II Irina-Oana Horghidan 

2. Timofte Nathanael Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

V Menţiune Irina-Oana Horghidan 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 
Profesor îndrumător 

1. Dumitru Emmy-

Constantin 

Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

XII I Sidor Rusu 

2. Ailenei Laura-Vasilica Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

XI II Vasile-Daniel Miron-

Anastasiu 

3. Pleşcan Dan-Marian Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

XI III Leonid Ciobanu 

4. Arseni Rebeca-Lia Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

XI Menţiune Petru Azaharioaie 

5. Păduraru Laura Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

X Menţiune Sorin-Vasile Găburoi 

6. Ciobanu Tudor-George Liceul de Arte "Victor Brauner", 

Piatra-Neamţ 

IX Menţiune Marcel Baltag 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Şcoala Clasa 

Premiul 

obţinut 
Profesor îndrumător 

  1. Gripcă Diana-Elena Liceul de Arte "Victor Brauner", Piatra-

Neamţ 

XII I Cuciureanu 

Gheorghe-Sandu 

2. Sârbu Mihaela Liceul de Arte "Victor Brauner", Piatra-

Neamţ 

XI II Tanasă Camelia-

Tatiana 

3. Răucescu Răzvan Liceul de Arte "Victor Brauner", Piatra-

Neamţ 

XII II Potop Ştefan 

4. Hrenciuc Adrian-Ionuţ Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin 

Costachi", sat Mănăstirea Neamţ, 

Comuna Vînători-Neamţ 

XI III Ţârdea Dan 

5. Luca Ştefan Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin 

Costachi", sat Mănăstirea Neamţ, 

Comuna Vînători-Neamţ 

XII III Ţârdea Dan 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 199 din 213 

 

  

ANEXA 15 

 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

 
Nr. 

crt. 
Concursul național 

Nume şi 

prenume elev 
Clasa 

Unitatea 

școlară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. Olimpiada Națională de 

Pregătire Sportivă 

Teoretică 

Dumitru Radu IX LPS Piatra 

Neamț 

Loc III Cazacu 

Marioara 

Rusu Ana 

Gabriela 

X LPS Roman Loc III Cazacu 

Marioara 

Todiresei 

Teodor 

XI LPS Piatra 

Neamț 

Mențiune 

MEN 

Cazacu 

Marioara 

Dumitru 

Alexandru 

XII LPS Roman Mențiune 

MEN 

Dănilă 

Gheorghe 

2.Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor 

 

 

- Oină licee echipă XI-XII LPS Roman Loc I, 

Campioni 

naționali 

Popa Ioan 

- Oină gimnazii echipă V-VIII Șc. 

Gherăiești 

Loc I, 

Campioni 

naționali 

Blaj 

Sebastian, 

Blaj Alina 

- Volei fete licee echipă XI-XII LPS P. 

Neamț 

Loc IV Asmarandei 

Carmen 

- Handbal băieți gimnazii echipă V-VIII LPS Piatra 

Neamț 

Loc II Caba Răzvan 

 

Rezultate obținute Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor la 

finale naționale: 

 

 Oină licee                            - Loc I – LPS Roman, campioni  naționali 

 Oină gimnaziu                     - Loc I – Șc. Gherăiești, campioni naționali 

 Volei fete licee                    - Loc IV – LPS Piatra Neamț 

 Handbal băieți gimnaziu      - Loc II – LPS Piatra Neamț 

 

LPS Roman: 

Rezultate obținute la Campionate Naționale Școlare la finale: 

 Baseball                             - Loc II, vicecampioni 

 Judo                                   - 3 Locuri V  

 Atletism  (greutate, disc, înălțime, ciocan): 2 locuri I, 1 loc II, 1 loc III  

Rezultate obținute la Campionate Naționale: 

 Atletism                             - 5 locuri I, 6 loc II, 3 locuri III 

            Rezultate obținute la Campionate Europene:  

 Atletism                             - 1 Loc III (ciocan, juniori II) 

 Rezultate  obținute la Campionate Mondiale:  

 Atletism                             - 1 loc V (ciocan, juniori II) 

 

 Piatra Neamț: 

Rezultate obținute la Campionate Naționale Școlare la finale: 

 Șah                                    - 1 loc 1 CN. ”Petru Rareș” Piatra Neamț 

 Atletism                             - 2 locuri I 

 Canotaj                              - 3 locuri I, 3 locuri II 
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Rezultate obținute la Campionate Naționale: 

 Atletism                             - 14 locuri I, 6 locuri II, 8 locuri III 

 Canotaj                              - 6 locuri I, 5 locuri II, 2 locuri III          

            Rezultate obținute la Campionatele Europene:  

 Atletism                             - 1 Loc II 

 Canotaj                              - 3 locuri I 

Rezultate obținute la Balcaniadă: 

 Atletism                             - 1 loc I, 2 locuri III 

 Rezultate  obținute la Campionate Mondiale:  

 Atletism                             - 1 loc 1  

 Canotaj                              - 1 loc I, 2 locuri III 
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ANEXA 16 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI INCLUZIV 
 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume elev 

Şcoala Clasa Premiul 

obţinut 

Profesor 

îndrumător 

Obs. 

1.  Tinei Gina CSEI Tg. Neamt Clasa preg. II Petraru Roxana Concurs 

Judetean, Liceul 

Teh. Pipirig ,,Sa 

impartasim 

minunea 

Pastelui,” 

2.  Badarau Anca Clasa VIB I Cojocaru Ana Laura 

3.  Avarvarei 

Stefania 

Clasa IX II Balanescu Carmen 

4.  Costea Gabriel Clasa VI B III Cozma Mariana 

5.  Elevi ai unitatii 

scolare si 

voluntari   

CSEI Tg. Neamt 

Colegiul National 

Stefan cel Mare si 

Liceul Vasile 

Conta 

 Premiul 

special al 

juriului 

pentru 

fidelizare 

Inst. Ed. 

Acozmolesei 

Luminita 

Festival 

National -faza 

nationala 

Impreuna pentru 

viitor Tg. Mures 

6.  Elevi ai unitatii 

scolare 

CSEI Tg. Neamt  II Cojocariu Nicusor 

Vasile Madalina 

Prietenii 

Pompierilor 

7.  Cobzaru Nicolae I Mentiune Popa Elena 

 

Concursul 

national ,,1 

Decembrie – 

Ziua Nationala,, 

- Resita 

8.  Samoila Eusebiu II I Creanga Marcela 

9.  Nenica 

Georgiana 

Preg. Mentiune Petraru Roxana 

10.  Andrei Daniela VIII II Cucos Maria 

11.  Nistor Ana Maria IV A I Grigoriu Stefan Concurs 

Judetean ,,Porni 

Luceafarul...,,- 

Scoala nr. 7 

Botosani 

12.  Gorea 

Lacramioara 

II 

13.  Podgorski Marian III 

14.  Schiopu Letitia Clasa VI A II Sarghiuta Felicia Concurs 

Judetean 

,,Soarele si 

planeta albastra,, 

- Clubul 

Copiilior Tg. 

Neamt 

15.  Ungureanu 

Lorena 

V III Damian Andreea 

16.  Lazar Vasile V I Ciudin Brandusa 

17.  Roman Maria VIII II Bogos Ana 

18.  Avarvarei 

Stefania 

IX II Danila Mariana 

19.  Badarau Anca VI B I Oltianu Lucia 

20.  Lacatusu Ioan X II Istrate Mariana 

21.  Podgorski 

Mariana 

CSEI Tg. Neamt V A II Grigoriu Stefan Proiect National 

,, De la Suflet la 

Suflet, Sfintele 

Sarbatori de 

Pasti , Editia a 

VII-a – Dorohoi 
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22.  Lascarache 

Petronel 

CSEI Tg. Neamt III Mentiune Sarghiuta Felicia Concurs 

National literar 

artistic Scoala 

Clinchetul 

copilariei 

23.  Lascarache 

Petronel 

III Mentiune Simpozion 

Regional 

Stiintific ,,Noi 

tendinte si 

provocari in 

educatie,, -

martie 2017 

24.  Andrei Daniela CSEI Tg. Neamt VIII I Inst. Educatie 

Acozmulesei 

Luminita 

Simpozion 

Regional ,,Ars 

Oeconomica,, 

sectiunea dans 
25.  Gorea 

Lacramioara 

VIII  

CSEI Tg. Neamt  Adeverinta Istrate Mariana Concurs 

interdisciplinar 

,,Micutele 

creatoare de 

moda,, editia a 

VI-a  

 Oltianu Lucia 

 Bogos Ana 

 Danila Mariana 

26.  Cobzaru Nicolae CSEI Tg. Neamt I II Popa Elena Concursul ,,In 

asteptarea lui 

Mos Nicolae,, 

Scoala 

gimnaziala ,, 

Calistrat Hogas,, 

Piatra Neamt  

27.  Samoila Eusebiu II I Creanga Marcela 

28.  Nenica 

Georgiana 

Preg. Mentiune  Petru Roxana 

29.  Ichim Andreea  VI A I Sarghiuta Felicia Concurs 

National 

Asteptand 

invierea 

Domnului 

30.  Fosalau Mihai  VI A III 

31.  CSEI Tg. Neamt  Diploma de 

participarea 

Istrate Mariana Simpozion 

National 

,,Educatia 

copiilor cu 

cerinte speciale 

sau acceptarea 

diferentei,, 

Oltianu Lucia 

Danila Mariana 

Bogos Ana 

32.  Ungureanu 

Lorena 

CSEI Tg. Neamt V I Andreea Damian Concurs ,,Sa 

facem pamantul 

sa zambeascu,,- 

Maramures 
33.  Lazar Vasile II Ciudin Brandusa 

34.  Copot Vasile CSEI Tg. Neamt IV A I Grigoriu Stefan Concurs 

National 

Martisorul -

Traditie si 

Simbol, Scoala 

Gimnaziala Ion 

Creanga- Iasi 

35.  Gorea Florentina II 

36.  Lacatusu Ioan CSEI Tg. Neamt X III Istrate Mariana Concurs 

interjudetean 

Scoala – 

universul 

copilariei mele- 

Scoala 

Gimnaziala 

Bosanci Suceava 

 

37.  Costea Gabriel VI B I Oltianu Lucia 

38.  Andrei Daniela VIII II Bogos Ana 

39.  Nadasanu Daniel VII B I Danila Mariana 
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40.  Ungureanu 

Lorena 

CSEI Tg. Neamt V II Istrate Mariana Concurs 

International ,, 

Bucuria Invierii 

GPP Iasi  
41.  Marian Andrei VI B II Oltianu Lucia 

42.  Iftime Ovidiu VIII I Bogos Ana 

43.  Nenica Tristan VII B II Danila Mariana 

44.  Olan Bogdan CSEI Tg. Neamt VIII III Rusu Manuela 

Iurea Florinel 

Aanei Mihaela 

Festivalul 

Sportului- editia 

II , Pastraveni 45.  Andrei Daniela III 

46.  Strechi Bogdan I 

47.  Morariu Stefan X Mentiune 

speciala 

48.  Marian Andrei VI B II 

49.  Ichim Andreea CSEI Tg. Neamt VI A I Sarghiuta Felicia Concurs 

Regional 

,,Coronite de 

Craciun,, - 

Pascani 

50.  Trifan Ioana Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

XI I Oțet Livia 

Apachiței L. 

Marian Beatrice 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

51.  Atomei Dragoș Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

SPP I 

 

Ghineț A. 

Vamanu Paulina 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

52.  Tablan Andreea Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

X I Oțet Livia 

Apachiței L. 

Răuță Carmen 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

53.  Mihalache 

Argentina 

Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

IX II 

 

Oțet Livia 

Pavelescu Luminița 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

54.  Boțu Paula Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

X II Oțet Livia 

Pavelescu Luminița 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

55.  Mitrea Cosmin Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

SPP II Ghineț A. 

Vamanu Paulina 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 
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56.  Șlir Georgiana Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

XI II Oțet Livia 

Marian Beatrice 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

57.  Stoian Mihaela Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

IX III Ghineț A. 

Vamanu Paulina 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

58.  Nechitei Ana-

Maria 

Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

XI III Oțet Livia 

Nechita Liliana 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

59.  Ciubotariu 

Robert 

Liceul Tehnologic 

Special, com. 

Ștefan cel Mare 

XI III Oțet Livia 

Plăcintă Maria 

concurs național 

”Tradiții și 

creativitate” 

Colegiul Tehnic 

”Ion Holban” 

Iași 

60.  Stanciu Costel 

Mădălin 

Mosă Amalia 

Georgiana 

Alecsa Costel 

Moldovanu 

Andrei Ionuț 

CSEI Roman a VIII a 

 

a VI a A 

 

a VIII a 

 

a VIII a 

Premiul 

special 

Doboș Francisc 

Michiu Cristian 

Ghebosu Adrian 

Turcea Cornel 

Concurs 

Național de șah 

,,Cupa 1 Iunie” 

Vaslui 

 

TURNEUL NATIONAL DE GIMNASTICĂ ARTISTICĂ – BUZĂU 

 

61.  Zargiu  

Gabriela 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VII-a I 

I 

Tănase Georgeta bârnă 

sărituri 

62.  Avăcăriței 

Florentina 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a III-a I 

I 

III 

Tănase Georgeta bârnă 

sărituri 

sol 

63.  Ungureanu 

Veronica 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

I III 

I 

II 

Tănase Georgeta sol 

sărituri 

bârnă 

64.  Manolache 

Elena Laura 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a II 

II 

I 

Tănase Georgeta sol 

bârnă 

sărituri 

65.  Manolache 

Florin 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a II Tănase Georgeta sărituri 

66.  Gâdioi Paul CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VIII-a III Tănase Georgeta sărituri 

67.  Pîrv 

Laurențiu 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a II Tănase Georgeta sărituri 

68.  Stoian 

Valentina 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

Grupa 

mijlocie 

III 

I 

Tănase Georgeta sol 

bârnă 

69.  Topor 

Ana Maria 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

 a IV-a II 

I 

Tănase Georgeta bârnă 

sărituri 

70.  Rusu 

Marian Gheorghe 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VII-a  II Tănase Georgeta sărituri 

71.  Avăcăriței 

Vasile 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a III Tănase Georgeta sărituri 

72.  Blăjuț 

Gheorghe 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VIII-a I Tănase Georgeta sărituri 



          Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2016-2017 

Pagina 205 din 213 

 

73.  Năforeanu  

Elvis 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VIII-a I Tănase Georgeta sărituri 

74.  Stoian 

Ionuț 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a I Tănase Georgeta sărituri 

75.  Manolache 

Mihaela 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a II 

III 

II 

Tănase Georgeta bârnă 

sol 

sărituri 

76.  Nazaret 

George 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VII-a I Tănase Georgeta sărituri 

77.  Corobanea 

Stefan Cristian 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a VI-a I Tănase Georgeta sărituri 

78.  Manolache 

Matei 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

Grupa 

mijlocie 

I 

I 

Tănase Georgeta sărituri 

sol 

79.  Ciaușu 

Andrei 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

 a II-a I Tănase Georgeta sărituri 

80.  Pîrv Nicolae 

Florin 

CSEI ”Al. Roșca” 

Piatra Neamț 

a V-a I Tănase Georgeta sărituri 
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ANEXA 17 

 

PALATUL COPIILOR PIATRA-NEAMŢ 
 

 Activităţi/performante obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale 

 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Cercul 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

coordonator 

Observaţii 

Concursuri şi festivaluri naţionale 

şi internaţionale 

1. Mihălcuţ Rita Muzică uşoară 

vocală şi 

instrumentală 

Premiul de 

excelenţă 

Teodoru Ana Festivalul internaţional „Prietenii 

muzicii” Cluj-Napoca, 24 - 26 

februarie 2017 

2. Lazaret Victoria 

Cleopatra 

Karting I Cerbu 

Constantin 

Concurs Naţional de Karting 

,,Memorialul Codruţ Morar şi Jani 

Ferec”, Bacău 

3. Lazaret Victoria 

Cleopatra 

Karting III Cerbu 

Constantin 

Concurs Naţional de Karting 

,,Cupa Caraşului” 

4. Lazaret Dumitru Eduard Karting III Cerbu 

Constantin 

Concurs Naţional de Karting şcolar  

,,Cupa Olteniei” 

5. Lazaret Dumitru Eduard Karting III Cerbu 

Constantin 

Concurs Naţional de Karting şcolar 

 ,,Cupa Brăilei” 

6. Lazaret Victoria 

Cleopatra 

Karting III Cerbu 

Constantin 

Concurs Naţional de Karting şcolar 

,,Marele Premiu al Banatului” 

7. Erhan Emilian Aeromodele 

1/12 E.B. 

II Ruştioru Ion Concursul Național de Automodele 

„Memorial  Henri  Coandă” 

Pucioasa, 2 – 4 iunie 2017 

8. Echipa Aeromodele 

Clasament 

general 

II Ruştioru Ion Concursul Național de Automodele 

„Memorial  Henri  Coandă” 

Pucioasa, 2 – 4 iunie 2017 

9. Erhan Emanuel Automodele 

1/10 OFF 

ROAD(2WD) 

III Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa Vasluiului”, Vaslui    

23 – 25 iunie 2017 

10. Chindea  Iulian Automodele 

1/10 OFF 

ROAD(4WD) 

IV Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa Vasluiului”, Vaslui    

23 – 25 iunie 2017 

11. Echipa Automodele 

Clasament 

general 

IV Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa Vasluiului”, Vaslui    

23 – 25 iunie 2017 

12. Erhan Emanuel Automodele 

1/10 OFF 

ROAD(2WD) 

II Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa Bogdan Vodă”, Câmpulung 

Moldovenesc, 27 – 29 iunie 2017 

13. Echipa Automodele 

Clasament 

general 

II Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa Bogdan Vodă”, Câmpulung 

Moldovenesc, 27 – 29 iunie 2017 

14. Stoian  George Automodele 

1/12 TRACK 

II Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa  Ciuc”,Miercurea  Ciuc,  

04 – 05 august 2017 

15. Stoian  George Automodele 

1/10 OFF ROAD 

4WD 

II Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele 

„Cupa  Ciuc”, Miercurea Ciuc,  

04 – 05 august 2017 

16. Stoian  Seorge Automodele 

1/10 OFF ROAD 

2WD 

I Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele  

„Cupa  Bicazului”, Bicaz,  

05 – 07 august 2017 

17. Stoian  George Automodele 

1/8 OFF ROAD 

II Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele  

„Cupa  Bicazului”, Bicaz,  

05 – 07 august 2017 
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Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Cercul 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

coordonator 

Observaţii 

Concursuri şi festivaluri naţionale 

şi internaţionale 

18. Echipa Automodele 

Clasament 

general 

II Ruştioru Ion Concursul Naţional de Automodele  

„Cupa  Bicazului”, Bicaz,  

05 – 07 august 2017 

19. Trupa Teatru de 

păpuşi/teatru 

     I Diaconescu 

Iuliana 

Festivalul Internaţional - Concurs 

„Anelisse”, ediţia a III-a, Iaşi, 

secţiunea: Film şi teatru 

20. Trupa Teatru de 

păpuşi/teatru 

     I Diaconescu 

Iuliana 

Concursul Naţional de Activităţi 

prezentate în Power-Point, ediţia a 

VIII-a 

21. Trupa Teatru de 

păpuşi/teatru 

    III Diaconescu 

Iuliana 

Festivalul Naţional de Teatru de 

Păpuşi – Pantomimă 

 „Cătălin Damian”, Ediţia a XXI-a 

22. Dăscălescu Elena Teatru de 

păpuşi/teatru 

Premiu 

pentru cea 

mai bună 

actriţă 

Diaconescu 

Iuliana 

Festivalul Naţional de Teatru de 

Păpuşi – Pantomimă 

 „Cătălin Damian”, Ediţia a XXI-a 

23. Micu Melisa Teatru de 

păpuşi/teatru 

Premiu 

pentru cea 

mai 

carismatică 

actriţă 

Diaconescu 

Iuliana 

Festivalul Naţional de Teatru de 

Păpuşi – Pantomimă 

 „Cătălin Damian”, Ediţia a XXI-a 

24. Pipelea Maira Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Internaţional „Copii, 

salvaţi planeta albastră” - Moreni 

25. Onu Ştefan Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „David împotriva 

lui Goliat” – Drăgăşani 

26. Monac Mateea Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „David împotriva 

lui Goliat” – Drăgăşani 

27. Tudosă Bianca Ecologie II Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „David împotriva 

lui Goliat” – Drăgăşani 

28. Grădinaru Cristi Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Dăruind vei 

dobândi” – Borleşti - Neamţ 

29. Brăiescu Alexandra Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Dăruind vei 

dobândi” – Borleşti - Neamţ 

30. Pipelea Maria Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Tradiţiile 

Japoniei Ikebana”, Râmnicu Vâlcea 

31. Codreanu Cristi Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Tradiţiile 

Japoniei Ikebana”, Râmnicu Vâlcea 

32. Ţifui Andrei Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Tradiţiile 

Japoniei Ikebana”, Râmnicu Vâlcea 

33. Radu Alin Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Tradiţiile 

Japoniei Ikebana”, Râmnicu Vâlcea 

34. Ţifui Mihnea Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Un copil sănătos 

într-un mediu curat”, Râmnicu 

Vâlcea 

35. Gîdioi Paul Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Tradiţiile 

Japoniei Ikebana”, Râmnicu Vâlcea 

36. Grădinaru Cristi Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Să cunoaştem 

lumea prin origami” – jud. Ilfov 

37. Monac Mateea Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Să cunoaştem 

lumea prin origami” – jud. Ilfov 

38. Barna Alexandra Ecologie II Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Să cunoaştem 

lumea prin origami” – jud. Ilfov 

39. Codreanu Ana - Iosub 

Dumitra 

Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional „Viaţa, verde, 

viitor” - Brăila 

40. Monac Matee -  Barna 

Alexandra 

Ecologie I Drăghiceanu 

Daniela 

Concurs Naţional ”Gestionarea 

riscurilor naturale” – Iaşi 
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Nr. 

crt. 
Nume şi prenume elev Cercul 

Premiul 

obţinut 

Profesor 

coordonator 

Observaţii 

Concursuri şi festivaluri naţionale 

şi internaţionale 

41. Blăgescu Daria Creaţii-confecţii I Costan Iuliana Concurs Naţional „Tradiţie şi 

modernitate” - Buzău 

42. Urzică Briana Creaţii-confecţii II Costan Iuliana Concurs Naţional „Tradiţiile 

Japoniei Ikebana” - Râmnicu Vâlcea 

43. Aron Diana Creaţii-confecţii I Costan Iuliana Concurs Naţional „Să cunoaştem 

lumea prin origami” – jud. Ilfov 

44. Irimia Daria Creaţii-confecţii I Costan Iuliana Concurs Naţional „Dăruind vei 

dobândi” – Borleşti - Neamţ 

45. Samson Alexandra Creaţii-confecţii I Costan Iuliana Concurs Naţional „Dăruind vei 

dobândi” – Borleşti - Neamţ 

46. Craciun Denisa Creaţii-confecţii I Costan Iuliana Concurs Naţional „Dăruind vei 

dobândi” – Borleşti - Neamţ 

46. Dandu David Şah I Pâslariu Ionel “Cupa Palatului Arad” 

Campionat Naţional de Şah  pentru 

palate şi cluburi ale copiilor 

47. Sachilaru Alexandru Şah I Pâslariu Ionel Cupa oraşului Piatra Neamţ 

(internaţional) 

48. Sachilaru Alexandru Şah II Pâslariu Ionel Cupa „Podu Înalt” - Vaslui 

(naţional) 

49. Cruşitu Ana Cristiana Pictură Bronze 

medal 

Petrariu S. 

Cristina 

CHILDREN’S ART EXHIBITION 

REPUBLIC OF CHINA 

50. Morte  Ioana Miruna Pictură Bronze 

medal 

Petrariu S. 

Cristina 

CHILDREN’S ART EXHIBITION 

REPUBLIC OF CHINA 

51. Oprea Andreea Pictură Merit class 

gold 

Honorable 

mention 

Petrariu S. 

Cristina 

INTERNATIONAL ART 

COMPETITION PORTUGALIA 

52. Balan Maria Luiza Pictură Merit class 

silver 

Petrariu S. 

Cristina 

INTERNATIONAL ART 

COMPETITION PORTUGALIA 

53. Bolum  

Bianca Maria 

Pictură Merit class 

silver 

Petrariu S. 

Cristina 

INTERNATIONAL ART 

COMPETITION PORTUGALIA 

54. Lungu Andrei Pictură Gold medal  

for a 

brilliant 

child 

Petrariu S. 

Cristina 

CHILD ART CONTEST INDIA 

55. Ungureanu Calin Pictură Gold medal  

for a 

brilliant 

child 

Petrariu S. 

Cristina 

CHILD ART CONTEST INDIA 

56. Stanciu Ana Maria Pictură Certificat of 

merit 

Petrariu S. 

Cristina 

ANNUAL WORLD CHILDREN’S 

CONTEST JAPAN 

57. Lungu Andrei Pictură 1st  place Petrariu S. 

Cristina 

ART COMPETITION STATELE 

UNITE ALE AMERICII 

58. Gripca Diana Pictură 1st  place Petrariu S. 

Cristina 

ART COMPETITION STATELE 

UNITE ALE AMERICII 

59. Banu Costina Pictură 3rd  place Petrariu S. 

Cristina 

ART COMPETITION STATELE 

UNITE ALE AMERICII 

60. Roibu Sandra Pictură Certificat of 

merit 

Petrariu S. 

Cristina 

ART COMPETITION STATELE 

UNITE ALE AMERICII 
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ANEXA 18 

 

CLUBURILE COPIILOR 
 

A. Clubul Copiilor Roman 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Cercul Premiul 

obţinut 

Profesor coordonator 

1. Paşaniuc Cosmina-Melania Muzică vocal-

instrumentală 

Trofeul 

festivalului 

Dima Anda 

2. Balotă Miruna-Andreea Muzică vocal-

instrumentală 

II Dima Anda 

3. Grosu Daria-Elena Muzică vocal-

instrumentală 

I Dima Anda 

4. Artenie Narcis Şah III Vieru Florinel 

5. Iuraşcu Leonard Şah II Vieru Florinel 

6. Simion David Qwan Ki Do I Vieru Florinel 

7. Bulgaru Dragoş Qwan Ki Do II Vieru Florinel 

8. Ursu Ştefan Ioan Qwan Ki Do I Vieru Florinel 

9. Ioan Vladimir Qwan Ki Do II Vieru Florinel 

10. Creangă Adrian Qwan Ki Do I Vieru Florinel 

11. Farcaş Wanda Orientare turistică I Boloca Ilie 

12. Hociung Daniela Orientare turistică I Boloca Ilie 

13. Bătrânu Simona Orientare turistică II Boloca Ilie 

14. Farcaş Sebastian Orientare turistică I Boloca Ilie 

15. Farcaş Alexandru Orientare turistică I Boloca Ilie 

16. Farcaş Wanda Orientare turistică I Boloca Ilie 

17. Hociung Daniela Orientare turistică I Boloca Ilie 

18. Bătrânu Simona Orientare turistică II Boloca Ilie 

19. Farcaş Sebastian Orientare turistică III Boloca Ilie 

20. Lupu Gabriela Angela Carting I Gheorghiţă Magdalena 

21. Mătăşel Ionela Carting III Gheorghiţă Magdalena 

21. Bălan Roberto Carting Premiu special Gheorghiţă Magdalena 

22. Chiriac Vlad Carting II Gheorghiţă Magdalena 

23. Pal Dragoş Carting II Gheorghiţă Magdalena 

24. Apetrei Iuliana Carting I Gheorghiţă Magdalena 

26. Rotariu Alin Carting I Gheorghiţă Magdalena 

27. Otto Luciana Carting I Gheorghiţă Magdalena 

28. Giurgică Marin Tenis de masă I Pricopoaia Adrian 

29. Agache Adriana Tenis de masă II Pricopoaia Adrian 

30. Agu Beatrice Tenis de masă I Pricopoaia Adrian 

31. Adochiţei Andreea Artă decorativă Trofeul Carp Monica 

32. Adochiţei Oana Artă decorativă Trofeul Carp Monica 

33. Rusu Anastasia Artă decorativă Trofeul Carp Monica 

34. Păun Ştefana Artă decorativă I Carp Monica 

35. Adochiţei Oana Artă decorativă I Carp Monica 

36. Rusu Anastasia Artă decorativă I Carp Monica 

37. Rusu Ecaterina Artă decorativă II Carp Monica 

38. Filip Maria Artă decorativă III Carp Monica 

39. Popovici Maria Artă decorativă I Carp Monica 

40. Severin Denisa Artă decorativă II Carp Monica 

41. Surei Andreea Artă decorativă I Carp Monica 

42. Adochiţei Andreea Artă decorativă Trofeul Carp Monica 

43. Adochiţei Oana Artă decorativă I Carp Monica 

44. Cerc Artă Decorativă Artă decorativă I Carp Monica 

45. Dabija Aldana Elena Pictură II Prisacaru Cristinel Ionel 

46. Neculai Ioana Alexandra Pictură I Prisacaru Cristinel Ionel 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Cercul Premiul 

obţinut 

Profesor coordonator 

47. Gherca Mihaela Pictură I Prisacaru Cristinel Ionel 

48. Rosu Ciuches Crina Pictură II Prisacaru Cristinel Ionel 

49. Anton Andreea Pictură III Prisacaru Cristinel Ionel 

50. Burca Ioana Pictură I Prisacaru Cristinel Ionel 

51. Burghelea Karina-Georgiana Pictură I Prisacaru Cristinel Ionel 

52. Enea Ştefan Pictură II Prisacaru Cristinel Ionel 

53. Manolache Elena Diana Pictură II Prisacaru Cristinel Ionel 

54. Neagu Andrei Pictură III Prisacaru Cristinel Ionel 

 

B. Clubul Copiilor Tg. Neamţ 

1. Proiectul multicultural „LA DANCE UN PASSPORT POUR VIVVRE L’EUROPE”, 

iniţiat de director, prof. Sauciuc Dana-Cristina, în parteneriat cu MJC St. Just-St.Rambert, 

Franţa. A fost realizată o mobilitate de elevi (14 tineri: 7 copii francezi şi 7 copii români) în 

perioada 1-8 iulie Clubul Copiilor Tg. Neamţ şi 8-15 iulie MJC St. Just-St.Rambert Franţa, un 

schimb de experienţă util, cu un impact deosebit asupra participanţilor. Cei şapte elevi au 

reprezentat toate cercurile din club: 

 - Artă textilă – Ghiba Elena 

- Ecoturism/Dansuri -Raclariu Georgiana 

- Sanitarii pricepuţi/Mandoline - Acsinte Ana-Maria 

- Pictură/Desen – Cărămidă Serena 

- Protecţia mediului - Vartic Ivona 

- Muzica Folk - Sângeap  Liviu 

- Fotocineclub/Informatică – Butnariu Casian 

2. Proiect interjudeţean “Soarele şi planeta albastră”, înscris în CAER 2017,  iniţiat de 

Cercul de Pictură - prof. Gavriloaia Daniela. 

3. Proiect interjudeţean “Codrule, codruţule..”, înscris în CAER 2017, iniţiat de Cercul de 

Fotocineclub - prof. Sauciuc Dana. 

4. Proiect judeţean “Micuţele creatoare de modă”, înscris în CAEJ 2017, iniţiat de Cercul 

de Arta Textilă - prof. Gîtlan Maria. 

5. Proiect judeţean “MAGIA ZOOM”, înscris în CAEJ 2017, iniţiat de Cercul de Sanitarii 

pricepuţi/Mandoline/Foto - prof. Grosu Cristina. 

6. Proiect judeţean pentru elevi „Diferiţi, dar uniţi!”, înscris în CAEJ 2017,  profesor 

Gîtlan Maria. 

7. Proiect interdisciplinar „Poveşti călătoare”, prof. Grosu Cristina, prof. Gavriloaia 

Daniela. 

8. Proiect transdisciplinar „Primum movens”, prof. Gavriloaia Daniela, participare directă 

şi indirectă. 

La nivelul Clubului Copiilor Tg. Neamţ au fost organizate şi activităţi educative în parteneriat cu 

alte instituţii: 

 „Sărbătorile de iarnă la români”, „Palatele la Români”, „Serbarea mărţişorului” - în 

parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Tg. Neamţ, Centrul de Servicii „Ozana” Târgu-

Neamţ 

 „Festivalul Zilele Creangă”, 1-4 martie 2017 – în parteneriat cu Asociaţia „Sf. Teodora de 

la Sihla”, Casa de Cultură Tg. Neamţ. 

 „Ziua Europei” în parteneriat cu Asociaţia ATRF, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, 

Liceul  „Vasile Conta”, Şcoala Domnească „Grigore Ghica Vodă”, CSEI Tg. Neamţ. 

 „8 martie - ziua femeii”, în parteneriat cu Centrul de îngrijire şi asistenţă Tg. Neamţ. 

 Săptămâna educaţiei globale - “Împreună pentru pace” - toţi partenerii educaţionali.  

 “Eminescu - veşnic tânăr”, în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Tg. Neamţ. 

 Ziua Francofoniei, în parteneriat cu Asociaţia ATRF.  
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 Ziua Unirii Principatelor române în parteneriat cu Primăria Tg. Neamţ. 

 1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului -  în parteneriat cu Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Târgu-Neamţ, Şcolile din Târgu-Neamţ şi împrejurimi, Centrul de Servicii 

„Ozana” Târgu-Neamţ. 

 Expoziţie la Centrul de Servicii „Ozana” cu tema: „Florile”.  

 „Ziua muzeelor”, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Tg. Neamţ. 

 Activităţile desfăşurate în această unitate de învăţământ au fost apreciate prin premii şi 

distincţii la concursuri şi festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale. 

 Elevii de la Clubul Copiilor Tg. Neamţ au obţinut în anul şcolar 2016-2017: 40 premii la 

nivel internaţional, 65 premii la nivel naţional, 31 premii la nivel regional, 19 premii la nivel 

interjudeţean şi 27 premii la nivel judeţean. 

 

C. Clubul Copiilor Săbăoani 

S-au organizat concursurile propuse pentru Calendarul naţional/regional al activităţilor 

educative extraşcolare, anul 2016: 
Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului Coordonator 

1.  Festivalul naţional de arte vizuale şi literatură pentru copii şi 

adolescenţi „Familia-coloana universului meu de copil” 

Prof. Petruţ Maria 

2.  Concurs naţional de ecologie „Planeta noastră să o salvăm” Prof. Ţilică Ioan 

3.  Festival naţional „Bucuria primăverii - bucuria învierii” Prof. Robu Maria 

4.   Concurs interjudeţean „Folclorul şi copiii – Masca în imaginaţia 

copiilor” 

Prof. Miron Cristina 

 

În urma participării la concursurile naţională şi internaţionale, elevii înscrişi la Clubul 

Copiilor Săbăoani au obţinut rezultate remarcabile: 

 

Cercul: Artă Textilă; prof. Miron Cristina 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Premiu 

obținut 
Clasa Concursul Nivelul 

1. Măcincă Sonia I XII-a „Copilăria un poem” - Vânători-Neamț Internațional 

2. Andrei Diana I III-a „Copilăria un poem” - Vânători-Neamț Internațional 

3. Călugăru Cosmina I II-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

4. Dămoc Laura I III-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

5. Bălan Denisa I VIII-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

6. Cobzariu Augustin II VIII-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

7. Mitoc Alina II VIII-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

8. Sescu Antonio I VIII-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

9. Balint Roberta I II-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

10. Rusu Ionuț I VI-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

11. Andrei Diana I III-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internațional 

12. Măcincă Sonia I XII-a „Copilul ambasadorul prieteniei între 

popoare" - Iaşi 

Internaţional 

13. Balint Antonio III II-a Concurs de Creație vestimentară Tg. 

Neamţ 

Național 

14. Călugăru Cosmina II II-a Concurs de Creație vestimentară Tg. Național 
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Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Premiu 

obținut 
Clasa Concursul Nivelul 

Neamţ 

15. Bălan Denisa I VIII-a Concurs de Creație vestimentară Tg. 

Neamţ 

Național 

16. Măcincă Sonia I XII-a „Mâini de aur" - Huedin - Cluj Internațional 

17. Bălan Denisa I VIII-a „Mâini de aur" - Huedin - Cluj Internațional 

18. Rusu Ionuț I VI-a „Mâini de aur" - Huedin - Cluj Internațional 

19. Mitoc Alina III VIII-a „Pe fir de baladă" - Tg. Jiu Național 

20. Bălan Denisa II VIII-a „Pe fir de baladă" - Tg. Jiu Național 

21. Rusu Ionuț II VI-a „Pe fir de baladă" - Tg. Jiu Național 

 

Cercul: Tapiserie; prof. Robu Maria 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Premiu 

obținut 

Clasa Concursul Nivelul 

1. Andrei Diana I III-a "Creativ art" - Suceava Național 

2. Doboș Alessia I III-a "Creativ art" - Suceava Național 

3. Doboș Adrian I VI-a "Creativ art" - Suceava Național 

4. Țurcanu Bianca III VI-a "Creativ art" - Suceava Național 

 

Cercul: Gimnastică ritmică; prof. Zamfiroi Mihaela 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Premiu obținut Clasa Concursul Nivelul 

1. Formația de dans „Royal” I (vals) 

II (Street dance) 

VII-a 

VIII-a 
“Fair Play”, ediția a XV-a, Vaslui Internațional 

2. Formația de dans „Regal” I (vals) 

I (charleston) 

VII-a “Armonii dansante”, Ediția a VI-a, 

Pașcani 

Național 

3. Formația de dans „Regal” III (vals) 

III (charleston) 

VII-a “Prietenia”, Ediția a XXXIII-a, 

Vaslui 

Internațional 

 

4. Formația de dans „Regal” I (vals) 

II (charleston) 

VII-a Concurs costume eco – “Fantezii 

de vară”, ediția a XIV-a, Bârlad 

Național 

 

Cercul: Sanitarii pricepuți; prof. Ţilică Ioan 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Premiu 

obținut 

Clasa Concursul Nivelul 

1. Mărtinuț Gisela I VII-a „Cu poluarea nu-i de joacă” - Huși - 

Vaslui 

Internațional 

2. Eva Robert I VII-a „Cu poluarea nu-i de joacă” - Huși - 

Vaslui 

Internațional 

3. Imbrea Rareș II V-a „Cu poluarea nu-i de joacă” - Huși - 

Vaslui 

Internațional 

 

4. Eva Alesia III VI-a „Cu poluarea nu-i de joacă” - Huși - 

Vaslui 

Internațional 

5. Țurcanu Tiberiu I VI-a „Planeta albastră” - Bucureşti Național 

6. Dumea Gabriel II V-a „Planeta albastră” - Bucureşti Național 

7. Antoci Fabian II V-a „Planeta albastră” - Bucureşti Național 

8. Dămoc Cosmin III III-a „Planeta albastră” - Bucureşti Național 

9. Robu Andrei I 

 

VIII-a „Natură și viață” - Bistrița-Năsăud Național 

10. Antoci Alexandru II VIII-a „Natură și viață” - Bistrița-Năsăud Național 
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Cercul: Muzică populară; Prof. Postolache Ioan 

 
Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Premiu 

obținut 

Clasa Concursul Nivelul 

1. Vacaru Andra I X-a „Nestemate populare pe plaiuri nemțene - 

Valerica Patrichi” 

Național 

2. Bacoșca Tărnă Eliza II IX-a „Nestemate populare pe plaiuri nemțene - 

Valerica Patrichi” 

Național 

 

 


