
TRIPLĂ SĂRBĂTOARE A INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

 

Vineri, 5 octombrie 2018, în sala de conferințe a Hotelului Central Plaza din Piatra-Neamț 

s-a desfășurat, în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț o amplă manifestare cu 

multiple semnificații: pe de o parte, instituția județeană a prezentat Raportul privind starea 

învățământului din anul școlar 2017-2018; pe de altă parte, manifestarea de la Piatra-Neamț a 

inclus și marcarea unei jumătăți de veac de la înființarea inspectoratelor școlare județene; nu în 

ultimul rând, invitații: parteneri educaționali, oficiali ai județului, foști inspectori generali, 

conducerea ISJ Neamț, colectivul de inspectori și personalul nedidactic, directorii unităților de 

învățământ preuniversitar nemțean, participanți la manifestare, au sărbătorit Ziua Mondială a 

Educației.  

Așadar, o singură manifestare cu multiple semnificații! 

 

Participanții s-au bucurat de  o primire călduroasă din 

partea organizatorilor. De altfel, întreaga zi a stat sub semnul 

căldurii și al dorinței de comunicare. 

Echipa de inspectori a prezentat principalele realizări din anul școlar 2017-2018, aspecte 

care au vizat: rețeaua școlară, resursele umane, materiale și informaționale, inspecția școlară de 

toate tipurile (generală, în specialitate și de perfecționare, tematică), activitatea educativă, 

activitatea de performanță, proiectele europene etc. 

 

A fost evocată dimensiunea relației școală-familie, s-a 

vorbit despre importanța activităților educative din școli și din 

cluburile elevilor. 

 Despre dimensiunea sintetică a inspecției școlare a 

vorbit dl Ioan Milea, inspector școlar general adjunct, iar 

invitații au evidențiat eficiența activităților de îndrumare și 

control din cadrul inspecției generale. 

 

Dna Elena Laiu, inspector școlar general, a vorbit 

despre semnificația Zilei Mondiale a Educației, care se 

sărbătorește, în fiecare an, la 5 octombrie. De altfel, 

inițiativa de a sărbători Ziua Mondială a Educației a intrat 

deja în tradiția învățământului românesc și nu numai, 

devenind emblematică pentru generații de elevi și de 

oameni ai catedrei. 



Inspectorii generali care, de-a lungul timpului, au 

condus destinele învățământului nemțean au primit din 

partea organizatorilor placheta omagială, semn al prețuirii și 

al recunoștinței pentru contribuția la dezvoltarea 

învățământului preuniversitar românesc. 

 

 

Organizatorii au înmânat diplome partenerilor educaționali 

pentru statornicia cu care au susținut învățământul nemțean, 

încurajând performanța și excelența. 

Atmosfera a fost de sărbătoare: s-au evocat momente, 

personalități, oameni care au fost, s-au legat prietenii, s-au reînnodat 

relații... Totul, sub mantia sincerității și a bucuriei! Numeroasele 

fotografii au nuanțat bucuria și împreună trăirea momentelor de 

sărbătoare. 

 

 

 


