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Inspectoratul Școlar Județean Neamț  
în anul Centenarului 

 

I. Prioritățile ISJ Neamț 
 

În anul şcolar 2017-2018, 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. ISJ Neamț se prezintă 
 

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

instrumentele esențiale prin care acestea se realizează este școala, instituţie 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. 

 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 11 din 281 

 

 

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/tânărului;  

➢ 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 

spiritul 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 2017-2018 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 și 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 

unui spaţiu fertil al educaţiei preuniversitare orientat către performanţă, continuarea tradiţiilor 

valoroase ale învăţământului românesc, situarea întregii activităţi sub influenţa unor repere clare, 
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orientate spre rezultate bune şi foarte bune. 

Întreaga activitate educaţională desfăşurată în anul şcolar 2017-2018 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. 

Suntem de părere că unele dintre principalele realizări din anul şcolar 2017-2018 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. 

 

5. Acțiuni aniversare în anul Centenarului Marii Uniri 

 

Obiective 

1. Celebrarea Centenarului 1918-2018 pe tot parcursul anului și implementarea de proiecte 

educaționale în fiecare unitate școlară din județul Neamț; 

2. Semnarea a 100 de parteneriate școlare între 100 de școli din județul Neamț și 100 de 

școli din Republica Moldova (27 martie 2018); 

3. Organizarea de conferințe, la nivel județean, mese rotunde și dezbateri istorice; 

4. Realizarea de proiecte educaționale școlare și transmiterea acestora spre finanțare 

autorităților locale; 

5. Exprimarea prin comportament a spiritului patriotic și a asumării identitǎţii naţionale;  

6. Educarea elevilor în respect pentru valorile istorice și spirituale românești, în contextul 

Marii Uniri; 

7. Motivarea interesului elevilor pentru cunoaşterea semnificaţiei momentelor care au 

condus la realizarea României Mari;  

8. Evidenţierea rolului marilor personalităţi ale istoriei în realizarea României Mari; 

9. Educarea elevilor în spiritul respectului adevărului istoric şi al valorilor istoriei 

naţionale, ale istoriei locale;  

10. Promovarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin transpunerea unor evenimente 

istorice cu privire la realizarea României Mari în diferite creaţii artistice (desen, grafică, 

dramatizare, muzică). 

 

Proiecte educaționale 

Strategia de organizare a acțiunilor dedicate Centenarului în județul Neamț presupune 

implementarea în fiecare școală a unui proiect CENTENAR 2018, cu activități organizate lunar, 

pe tot parcursul anului 2018.  

1. 100+100 de școli întru Marea Unire a Românilor” 

Semnarea protocoalelor de parteneriat dintre 100 de școli din județul Neamț și 100 de școli 

din Republica Moldova la data de 27 martie 2018. 

2. Concursul județean CENTENAR – „Mesaje pentru viitor”, 1 martie -1 iunie 2018 
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3. ArtHistoryFest 2018 – festival istoric de promovare a tinerilor talentați din județul 

Neamț, 1-3 iunie 2018, muzică patriotică 

4. Școala de vară „Tezaur de istorie și spiritualitate – moștenire pentru viitor”, iulie-august 

2018. 

5. Conferințe județene dedicate Centenarului pe tema Marii Uniri pe 24 ianuarie, 27 

martie, 28 noiembrie și 1 decembrie 2018.  

6. Marea Unire a Românilor – 100 de ani de la formarea statului național unitar român, 1 

decembrie 2018, acțiune de amploare la nivel județean (conferință și spectacol omagial) 

7. România Centenară celebrată la Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț 

8. „Suflet Românesc2018” 

9. CENTENAR 2018 

10. „ROMÂNIA MARE PRIN OCHII ADOLESCENTULUI MILENIULUI III”  

11. 1 DECEMBRIE 1918 – legitimarea identităţii și a conștiinței naționale 

12. „ROMÂNIA CENTENARĂ”  

13. Proiect de parteneriat 6 școli  

14. ”Făurirea României Mari”  

15. „1 Decembrie 1918 – înfăptuirea unui ideal istoric“ 

16. CELEBRĂM CENTENARUL MARII UNIRI A ROMÂNILOR 

17. PROIECT EDUCAȚIONAL ,,CENTENAR 2018” 

18. „Unirea, Românii au făcut-o!” 

19. „Unire-n cuget și-n simțiri” 

20. „Centenarul Marii Uniri, simțit de-o parte și de alta a Prutului” 

21. „ȘCOALA GIMNAZIALA BICAZU ARDELEAN, CENTENAR 2018 

22. Și bunicul meu a facut Unirea!  

23. CENTENAR 2018 PRIN OCHII COPIILOR 

24. ROMÂNIA CENTENARĂ 

25. „CENTENARUL MARII UNIRI ÎN ȘCOALA MEA” 

26.  „Centenarul Unirii. Strămoșii mei – Eroii” 

27. MAREA UNIRE 2018 

28. ROMÂNIA CENTENARĂ 

29. „ROMÂNII ȘI UNIREA” 

30. SUFLET DE ROMÂN  

31. ROMÂNIA CENTENARĂ – 1 DECEMBRIE 1918, MAREA UNIRE – UN IDEAL, 

UN CREZ, O VOINȚĂ 

32. CENTENAR 2018 – ROMÂNIA „1 DECEMBRIE 1918-2018- CENTENARUL 

UNIRII” 

33. România dodoloață – România spre care tindem 

34. Marea Unire a Românilor – între dorință și realizare 

35. CENTENARUL ROMÂNIEI MARI 

36. „Împreună pentru România Mare”  

37. „O ȘCOALĂ CENTENARĂ SĂRBĂTOREȘTE MAREA UNIRE” 

38. SUNT MÂNDRU CǍ SUNT ROMÂN! 

39. „ÎNSEMNĂTATEA UNIRII PENTRU GENERAȚIA DE LA 1918 ȘI GENERAȚIA 

PREZENTĂ” 

40. ROMÂNIA CENTENARĂ 
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Cap. I. Rețeaua școlară 
 

 

1. Reţeaua şcolară în anul şcolar 2017-2018 
 

În anul școlar 2017-2018, rețeaua școlară a județului Neamț a fost stabilită în baza 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterea avizului privind stabilirea 

rețelei școlare aprobată prin OMEN nr.5777/22.11.2016. 

 

Unități de învățământ de masă (PJ) 

Nivel de învățământ/ 

unitate de învățământ 
Urban Rural Total 

Școală Postliceală 1 0 1 

Colegiu național/ 

tehnic/ tehnologic 
14 0 14 

Liceu tehnologic/ liceu 

vocațional 
12 13 25 

Școală Gimnazială 16 70 86 

Total: 43 83 126 

 

Unități de învățământ de masă arondate (AR) 

Nivel de învățământ/ 

unitate de învățământ 
Urban Rural Total 

Grădiniță 26 43 69 

Școală primară 1 54 55 

Școală Gimnazială 6 58 64 

Total: 33 155 188 

 

Unități de învățământ particular (PJ) 

Nivel de învățământ/ 

unitate de învățământ 
Urban Rural Total 

Școală Postliceală 5 0 5 

Liceu/liceu tehnologic 0 2 2 

Grădiniță 4 4 8 

Total 9 6 15 

 

Unități de învățământ de masă arondate (AR) 

Nivel de învățământ/ 

unitate de învățământ 
Urban Rural Total 

Școală Postliceală 1 0 1 

Total: 1 0 1 

 

Unități de învățământ special (PJ) 

Nivel de învățământ/ 

unitate de învățământ 
Urban Rural Total 

Liceu tehnologic 0 1 1 

Centru Școlar pentru 

Educație Incluzivă 
3 0 3 

Total 3 1 4 
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Unități de învățământ cu activitate extrașcolară (personalitate juridică) 

Unitate de învățământ Urban Rural Total 

Palat/club al copiilor 3 1 4 

Club Sportiv Școlar 1 0 1 

CJEX 1 0 1 

Total 5 1 6 

 

Structuri arondate unităților de învățământ cu activitate extrașcolară  

Unitate de învățământ Urban Rural Total 

Club al copiilor 1 0 1 

Club sportiv 2 0 2 

Total 3 0 3 

 

In total: 

- 126 de unități de învățământ de masă; 

- 188 structuri arondate unităților de învățământ de masă; 

- 4 unități școlare de învățământ special; 

- 6 unități de învățământ cu activitate extrașcolară; 

- 3 structuri arondate unităților de învățământ cu activitate extrașcolară; 

- 15 unități de învățământ particular cu PJ și una arondată; 

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională; 

- Casa Corpului Didactic Neamț; 

- ISJ Neamț. 

 

Total entități cu Personalitate juridică: 154 

Total entități fără Personalitate juridică: 192 

Total entități în sistemul educațional nemţean (PJ și structuri): 346 

 

 

2. Clase cu specific bilingv 
 

INTENSIV 

  

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

a V-a a VI-a a VII-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 

Colegiul Naţional 

“C. Hogaş” Piatra-

Neamț 

1 25 1 30 1 30 1 28 3 52 3 50 3 53 3 56 

Colegiul Naţional 

“Roman-Vodă” 

Roman 

- - - - - - - - 1 28 1 27 1 26 1 30 

TOTAL  1 25 1 30 1 30 1 28 4 80 4 77 4 79 4 86 
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BILINGV 

 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

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 

Colegiul Naţional 

“C. Hogaş” Piatra-

Neamț 

1 29 1 27 1 27 1 29 

Colegiul Naţional 

“Roman-Vodă” 

Roman 

- - - - - - - - 

TOTAL  1 29 1 27 1 27 1 29 

 

3. Clase cu profil sportiv 
 

Licee cu program sportiv şi nr. 

de clase cu program sportiv  

Alte unităţi de înv.şi nr. de clase 

cu program sportiv 

Club sportiv şcolar 

independent şi nr. gr. CSS  

Alte unit. de înv. şi nr. Grupe 

CSS 

Nr. LPS şi clase 

Nr. CSS-uri şi gr. 

Nr. elevi în LPS şi în CSS 

➢ LPS Piatra-Neamţ 

 

Gimnaziu:  

 8 clase, cu 153 elevi, din care: 

- 2 clase a V-a: 

 > 1 clasă fotbal  

 > 1 clasă handbal F+B 

- 2 clase a VI-a: 

 > 1 clasă fotbal 

 > 1 clasă handbal F+B 

- 2 clase a VII-a: 

 > 1 clasă fotbal 

 > 1 clasă handbal F+B 

 - 2 clase a VIII-a: 

 > 1 clasă fotbal  

 > 1 clasă handbal F + B 

 

Liceu:  

 12 clase, cu 300 elevi, din care: 

- 3 clase a IX-a: 

 > 1 clasă volei 

 > 1 clasă handbal F+B 

 > 1 clasă fotbal 

- 3 clase a X-a: 

 > 1 clasă volei 

 > 1 clasă handbal F+B 

 > 1 clasă fotbal 

- 3 clase a XI-a: 

 > 1 clasă atletism + canotaj 

 > 1 clasă handbal F+B 

➢ CSS Piatra-Neamț 

 

40 grupe cu 718 elevi , din 

care: 

- 2 gr. atletism (1i+1a) 

- 3 gr. schi (3i) 

- 15gr. fotbal (13i+2a) 

- 11 gr. handbal (11i ) 

- 9 gr. volei 7i+2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. LPS=2  

 

Nr.cls.în LPS=40 

 

Nr. gr. CSS pe lângă 

LPS= 63 

 

Nr.CSS independent =1 

Nr. gr. în 

 CSS=26 

 

 

✓ Nr. Elevi gimnaziu în 

2 LPS -uri: 308 elevi 

 

✓ Nr. Elevi liceu în 2 

LPS- uri: 655 elevi  

 

✓ Nr. Total elevi în 

LPS-uri: 963 elevi 

  

✓ Nr. elevi în grupe 

CSS-uri pe lângă LPS:  

 1042 elevi 

 Sportivi 

 

 

1496 elevi sportivi în 

CSS-uri 
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 > 1 clasă fotbal 

- 3 clase a XII-a: 

 > 1 clasă fotbal 

 > 1 clasă handbal F+B 

 > 1 clasă volei + atletism 

 

➢ LPS Roman 

 

Gimnaziu:  

 8 clase, cu 155 elevi, din care: 

2 cls. a V-a: 

-1 cls. fotbal+judo F+B 

-1 cls. handbal F+B şi atletism 

2 cls. a VI-a: 

-1 cls. fotbal+judo F+B 

-1 cls. handbal F+B + atletism 

2 cls. a VII-a: 

-1 cls. fotbal B+ judo 

-1 cls. handbal F+B + atletism 

 

2cls. a VIII-a: 

-1 cls. fotbal B + judo 

-1 cls. handbal F+B + atletism 

 

Liceu:  

 12 clase, cu 335 elevi, din care: 

3 cls. a IX –a: 

-1 cls. fotbal B 

-1 cls. handbal F+B 

-1 cls. atletism+judo F+B 

3 cls. a X –a: 

-1 cls. fotbal B 

-1 cls. handbal F+B 

-1 cls . atletism+judo F+B 

3 cls. a XI –a: 

-1 cls. fotbal B 

-1 cls. handbal F+B 

-1 cls. atletism+judo F+B 

3 cls. a XII –a: 

-1 cls. fotbal B 

-1 cls. handbal F+B 

-1 cls. atletism+judo F+B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ CSS Roman 

 

23 grupe cu 324 elevi, din 

care: 

-3 atletism: ( 3 gr. Î) 

-3 fotbal: (3 gr. Î) 

-3 judo: (3 gr. Î) 

-5 baseball: (3 gr.î+1 gr. av 

+1 gr. perf.) 

-5 lupte: (3 gr. î+1 gr. av+1 

gr. perf.)  

- 4 handbal (4 grupe î)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS Independent: 

 

➢ CSS –Târgu Neamţ 

 

26 grupe, cu 454 elevi, din 

care: 

-5 gr. atletism: (4 gr.î+ 1gr. 

perf.) 

-7 gr. handbal: (5 gr.î ) + 2 av. 

-10 gr . fotbal: (8 gr. î+1 gr. a 

v. + 1 perf. 

-2 gr. baseball: ( 1 gr. î+1gr. 

av.) 

- 2 gr. tenis câmp. (1gr. î + 

1gr. av.) 
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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. II – Resurse umane 
 

Priorități asumate 

 

1. Consiliere, îndrumare, monitorizare, control în vederea unui circuit corect al procesului 

educaţional, fără a se face rabat de la ideea că se pot găsi soluţii chiar şi pentru cele mai 

stringente probleme. 

2. Cunoaşterea ultimelor reglementări legislative şi integrarea lor în baza de date specifică, în 

vederea aplicării lor corecte. 

3. Constituirea catedrelor şi încadrarea personalului didactic titular, conform Metodologiei - 

cadru aprobată. 

4. Previzionarea responsabilă a încadrării unităţilor de învățământ pentru anul şcolar 2017-

2018. 

 

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

personal nedidactic) 
 

În anul școlar 2017-2018, activitatea compartimentului Managementul Resurselor Umane 

s-a realizat în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, 

aprobată prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5739/2016, 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.  

Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de 

stat la nivelul inspectoratului şcolar au fost coordonate de comisia de mobilitate a personalului 

didactic, numită prin decizia inspectorului şcolar general. 

 

A1. Cadre didactice 

 

A1.1 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 

4878,49 

 

241,83 

 

104 5224,32 
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A1.2. Situația ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în anul şcolar 

2017-2018. 

 

Norme/posturi didactice Total 

Titulari încadrați în norma de bază 3958,47 

Titulari (plata cu ora) 387,76 

Cadre didactice debutante care nu au dobandit definitivarea în 

învățământ, repartizate pe posturi didactice / catedre vacante în baza 

prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare 

14,46 

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare 

2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011 cu note/medii peste 

5(cinci) 

506,82 

Cadre didactice calificate, participante la concursul organizat la 

nivel județean  / pe parcursul anului şcolar cu medii minim 5 (cinci)   

92,49 

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată 

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

55, 02 

Personal didactic calificat asociat / pensionat 119,48 

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului 

didactic 

48,50 

Studenţi, în curs de calificare 18,67 

Studii medii 22,65 

Total  5224,32 
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În perioada 20 aprilie-3 mai 2018, la Colegiul Tehnologic “Spiru Haret”, Municipiul 

Piatra-Neamț, respectiv Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamț, au fost preluate 

cereri, împreună cu documentele solicitate în acestea, pentru mai multe categorii de cadre 

didactice, printre care şi cele care doreau înscrierea la Concursul naţional de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018. 

Pentru concurs au fost înregistrate cererile a 600 candidați. Persoanele absolvente ale 

studiilor din promoţii anterioare, au avut ca perioadă de validare a cererilor de înscriere la 

concurs, perioada 7-8 mai 2018 iar absolvenţii promoţiei curente și-au validat cererile de 

înscriere la concurs după susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în perioada 5-9 iulie 

2018. Precizăm că inspecţiile la clasă şi probele practice s-au  desfăşurat în perioada 10 mai 

2018-29 iunie 2018. 

Concursul s-a desfășurat în două centre a căror asociere cu disciplinele de concurs a fost 

postată pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamț: 

✓ Centrul de concurs nr.1 - Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Municipiul Piatra-Neamț 

✓ Centrul de concurs nr.2 – Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamț 

Data desfăşurării probei scrise a fost 11 iulie 2018, iar afişarea rezultatelor - 17 iulie 2018.  

La concurs au fost trimise spre evaluare 489 lucrări scrise, au primit note 488 de lucrări, o 

lucrare a fost anulată.  

În urma afișării rezultatelor la proba scrisă, 77 de candidați din județul Neamț au depus 

contestații. Înregistrarea contestaţiilor s-a realizat în perioada 17-18 iulie 2018, iar afişarea 
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rezultatelor finale pe 24 iulie 2018. Au fost modificate 75 note, 46 prin mărire, iar 29 prin 

micșorare. 

Rezultatele finale la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar (Situaţia statistică pe tranşe de medii, în urma 

afişării rezultatelor în data de 24 iulie 2018): 

 

Rezultate 

finale 

24 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 % 

262 53,69% 154 31,56% 72 14,75% 

 

În data de 25 iulie 2018 a avut loc repartizarea candidaţilor cu media de repartizare 

minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice vacante publicate pentru 

angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care 

au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul 

în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de repartizare. 

Au fost repartizați 40 candidați care au îndeplinit condițiile de repartizare. Au rămas 

neocupate 21 posturi. 

 

A2. Personal didactic auxiliar 

 

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

2017-2018 este ilustrată în tabelul următor: 

 

RESURSE UMANE 
NORME 

2017-2018 

Personal didactic 

auxiliar 
850,25 

 

Evoluţia posturilor didactic auxiliare în perioada 2016-2018: 

 

RESURSE UMANE 

NORME 

2016-2017 

NORME 

2017-2018 

975,98 850,25 
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A3. Personal nedidactic 

 

Situaţia normelor/posturilor pentru personalul nedidactic la începutul anului şcolar 2017-

2018: 

 

RESURSE UMANE 
NORME 

2017-2018 

Personal nedidactic 1431,76 

 

Evoluţia posturilor nedidactice în perioada 2016-2018: 

 

RESURSE UMANE 

NORME 

2016-2017 

NORME 

2017-2018 

1308,50 1431,76 

 

 
 

Activități derulate în cadrul compartimentului managementul resurselor umane  

 

Activitatea compartimentului resurse umane a I.S.J. Neamț s-a axat pe următoarele direcţii:  

• organizarea acţiunilor de mobilitate a personalului didactic din sistemul de învăţământ 

preuniversitar (constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul untăților de 

învățământ, completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului 

didactic titular, transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere 

de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de 

învățământ, pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, 

a personalului didactic titular, repartizarea în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare, detașări, concursul național a posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs, etc..);  

• inspecţii tematice şi generale;  

• publicarea adreselor, metodologiilor şi anunţurilor pe site-ul Inspectoratului Școlar 

Județean;  

• publicarea posturilor pe baza documentelor privind încadrarea pentru anul şcolar 2017-

2018;  

• realizarea documentelor de planificare şi a celorlalte documente statistice;  

• situația încadrărilor prin plata cu ora;  
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• evidența concediilor fără plată, a concediilor pentru îngrijire copil și a deciziilor în urma 

demisiilor; 

• coordonarea unităților de învățământ arondate;  

• consilierea directorilor, cadrelor didactice și a altor persoane/instituții. 

 

A4. Situaţia încadrării unităţilor şcolare cu directori 

 

După desfășurarea celui de al doilea concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori 

și directori adjuncți din unitățile de învățământ nemțene, organizat în conformitate cu prevederile 

OMEN nr. 3969/2017, cu modificările ulterioare, în perioada iulie-august 2017, structura 

personalului de conducere din școlile din județul Neamț este următoarea: 

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 

  

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

educațional cu inspectorul școlar general, iar directorii au încheiat contract de management 

administrativ-financiar cu primarul unității administrativ-teritoriale, respectiv președintele 

consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ.  

 

B. Resurse umane, elevi 
 

B1. Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi elevilor în învăţământul 

preuniversitar – pe cicluri, clase/grupe, rural/urban, zi/seral/fără frecvenţă/FR etc. 

 

 

 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 
11241 5515 230 108 10901 5317 223 103 

Preşcolar 

URBAN 
4640 2269 112 46 4688 2280 103 42 

Preşcolar 

RURAL 
6601 3246 118 62 6213 3037 120 61 
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 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 

21585 10450 699 319 21139 10226 687 315 

Primar URBAN 8528 4139 382 172 8477 4113 368 165 

Primar RURAL 13057 6311 317 147 12662 6113 319 150 

 

 

 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 

17920 8544 418 211 17580 8398 399 197 

Gimnazial 

URBAN 
7065 3359 247 131 6988 3348 224 119 

Gimnazial 

RURAL 
10855 5185 171 80 10592 5050 175 78 

  

 

 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 

14919 7802 74 39 14624 7678 61 32 

Liceal ZI 

URBAN 
13504 7076 74 39 13259 6977 61 32 

Liceal ZI 

RURAL 
1415 726   1365 701   
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 B.1.5. Învăţământ liceal seralâ 

 

 

 

 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 

SERAL cls 

IX-XIV 

1145 578 3 2 1021 547 3 2 

Liceal 

SERAL 

URBAN 

997 513 3 2 890 490 3 2 

Liceal 

SERAL 

RURAL 

148 65   131 57   

  

 

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 
2319 630 27 10 2288 616 24 8 

Profesional 

URBAN 
1606 336 15 4 1581 323 12 2 

Profesional 

RURAL 
713 294 12 6 707 293 12 6 

 

 

B.1.7. Învăţământ postliceal 

 

 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) 

Postliceal 

TOTAL 
753 375 1 1 690 342 1 1 

Postliceal 

URBAN 
660 333 1 1 601 300 1 1 

Postliceal 

RURAL 
93 42   89 42   
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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 

82 40 44 26 74 28 33 14 

A doua şansă 

primar 

URBAN 

82 40 44 26 74 28 33 14 

 

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 

170 76 21 11 168 76 21 11 

A doua 

şansă 

secundar 

inferior 

URBAN 

142 62 21 11 147 63 21 11 

A doua 

şansă 

secundar 

inferior 

RURAL 

28 14   21 13   

 

 

B.2. Concluzii 

 

În anul şcolar 2017-2018 au fost cuprinşi într-o formă de învăţământ preuniversitar 

70134 de copii şi elevi, număr aflat în vizibilă descreștere, în comparație cu anii școlari anteriori.  

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

învăţământ. 

 

Nivelul/Tipul de învăţământ 
Elevi înscrişi la început de 

an 

Elevi rămaşi la sfârşitul 

semestrului al II-lea 

Preşcolar TOTAL 11241 10901 

Primar TOTAL clasa pregatitoare-IV 21585 21139 

Gimnazial total cls V-VIII 17920 17580 

Liceal ZI cls IX-XII/XIII 14919 14624 

Liceal SERAL cls IX-XIV 1145 1021 

Profesional TOTAL 2319 2288 

Postliceal TOTAL 753 342 

A doua şansă primar TOTAL cls I-IV 82 74 

A doua şansă secundar inferior TOTAL 

cls V-VIII 
170 168 

Total elevi înscrişi la începutul anului 

şcolar 70134 68137 

 

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

copiilor şi elevilor în învăţământul nemţean de toate tipurile. 

 

16%

31%

26%

21%

2%
3% 1%0% 0%

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. III – Dezvoltarea profesională 
 

În anul școlar 2017-2018, formarea continuă a cadrelor didactice s-a realizat în 

conformitate cu 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-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în 

învățământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/2017; 

• 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 

 

DIRECȚII STRATEGICE: 

• Asigurarea condițiilor pentru creșterea nivelului de competență a personalului didactic 

din unitățile de învățământ ale județului Neamț prin programele și activitățile de formare 

continuă și evoluție în carieră. 

• Asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor 

didactice din unitățile de învățământ ale județului. 

 

Obiective generale: 

 

1. Elaborarea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare a formării continue şi a 

evoluției în carieră a cadrelor didactice şi a personalului de conducere, îndrumare şi control 

2. Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar 

prin programe realizate de inspectoratul şcolar în colaborare cu Casa Corpului Didactic 

3. Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice 

organizate la nivelul unităţilor şcolare sau grupurilor de unităţi şcolare, respectiv comisii 

metodice, catedre şi cercuri pedagogice 

4. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice 

5. Coordonarea și organizarea examenului național de definitivare în învăţământ 

6. Coordonarea şi monitorizarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin grade 

didactice 

 

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; 

• 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 
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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; 

• 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;  

• 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 şcolari pentru curriculum; 

• responsabilii comisiilor metodice și ai cercurilor pedagogice; 

• formatori naţionali şi locali; 

• Casa Corpului Didactic. 

 

Activități desfășurate în scopul atingerii obiectivelor propuse: 

• actualizarea bazei de date privind legislaţia şi reglementările MEN în domeniul 

perfecţionării/formării continue; 

• diseminarea în toate unitățile de învățământ a precizărilor metodologice privind 

definitivarea în învățământ, evoluția în carieră prin grade didactice, formarea continuă la nivel 

județean și local; 

• actualizarea bazei de date privind resursa umană din sistemul de educație din județul 

Neamț; 

• elaborarea documentelor manageriale pentru compartimentul Dezvoltarea resurselor 

umane; 

• fundamentarea bugetului necesar activităţii de formare continuă; 

• identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic; 

• asigurarea înscrierii cadrelor didactice la definitivat și gradele didactice I și II, în 

conformitate cu metodologiile în vigoare; 

• analiza dosarelor candidaţilor şi înştiinţarea acestora cu privire la admiterea/respingerea 

dosarelor de înscriere la definitivat și grade didactice; 

• constituirea copului de metodiști ai inspectoratului școlar pentru anul școlar 2017-2018; 

• formarea metodiștilor inspectoratului școlar selectați în acest an școlar; 

• organizarea, coordonarea și monitorizarea activității corpului de metodiști ai 

inspectoratului școlar 

• organizarea și desfășurarea etapei de înscriere a cadrelor didactice la examenul național 

de definitivare în învățământ; 

• organizarea și desfășurarea înscrierii cadrelor didactice la gradul II și gradul I; validarea 

cererilor pentru inspecțiile curente nr.1; 

• repartizarea către profesorii metodiști a inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea 

gradelor didactice și a inspecțiilor speciale pentru definitivat; 

• transmiterea către DPPD-uri din centrele universitare, conform calendarului, a dosarelor 
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candidaţilor înscrişi la examenele de acordare a gradelor didactice; 

• planificarea şi monitorizarea inspecţiilor curente şi speciale; 

• parcurgerea procedurilor de echivalare a doctoratului cu gradul I; 

• diseminarea în teritoriu a informațiilor privind ofertele de formare continuă primite de la 

furnizori. 

 

1. Cercuri pedagogice 
 

Activitatea de perfecționare la nivel județean, prin cercuri pedagogice 

 

La începutul anului școlar 2017-2018 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.  

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 și 

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

 

1.1. Cercuri pedagogice - directori 

 

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: Școala și indicatorii de sistem – corelația între oferta 

managerială/proiectul de dezvoltare instituțională și indicatorii fundamentali, definiți prin 

politici educaționale naționale, privind participarea școlară, rezultatele învățării, eficiența 

externă și satisfacția beneficiarilor. 

Tema propusă pentru Semestrul al II-lea: Managementul timpului și al stresului. 

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

• 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. 

 

1.2. Cercuri pedagogice – cadre didactice 

 

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 
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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 2017-2018 de inspectoratul școlar și diseminată în toate unitățile de învățământ ale 

județului. 

Planificarea activităţii în cadrul cercurilor pedagogice s-a realizat ţinând cont de nevoile de 

perfecţionare ale cadrelor didactice din judeţ, cu accent pe îndrumarea şi consilierea profesorilor 

debutanţi. Au fost propuse forme variate şi eficiente de activitate: dezbateri, referate, activităţi 

demonstrative, analize, ateliere de lucru, activităţi interactive în grup, activități de diseminare a 

experiențelor valoroase. 

Obiectivele specifice urmărite în activitățile de cerc pedagogic au fost: 

- cunoaşterea, aplicarea creativă şi diversificarea modalităţilor de implementare a 

curriculumului naţional, în funcție de condiţiile specifice şcolii, de caracteristicile colectivelor de 

elevi şi de interesele elevilor; 

- însuşirea şi aplicarea de noi strategii de predare, învăţare şi evaluare, astfel încât acestea 

să contribuie la caracterul formativ al învăţământului; 

- stimularea interesului cadrelor didactice pentru perfecţionare şi autoperfecţionare 

profesională, precum şi promovarea de modele de bună practică. 

În cele două semestre au fost susținute activitățile pentru 187 de cercuri ale cadrelor 

didactice din județul Neamț, corespunzătoare celor 21 de discipline. 

 

1.3. Cercuri pedagogice – personal didactic auxiliar 

 

Au fost organizate activități de perfecționare la nivel județean pentru personalul didactic 

auxiliar din următoarele categorii: secretare, bibliotecari, informaticieni, laboranți, pedagogi. S-

au desfășurat 10 cercuri pedagogice în semestrele I și II pentru personalul didactic auxiliar.  

 

2. Grade didactice 
 

2.1. Definitivat 

 

Dezvoltarea profesională prin participarea la examenul național de definitivare în 

învățământ constituie un punct distinct în activitatea compartimentului pentru dezvoltarea 

resursei umane.  

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 2017-2018, definitivarea în învățământ a cadrelor didactice debutante 

participante la etapele specifice s-a organizat în baza OMEN Nr. 4814/31.08.2017, cu 

modificările și completările ulterioare. În perioada 9-27 octombrie 2017, s-au înregistrat în 

aplicația națională pentru definitivat un număr de 205 de cereri de înscriere în vederea 

definitivării în învățământ. Toate aceste cereri au întrunit condițiile prevăzute de metodologia în 

vigoare. 

În perioada 1-30 noiembrie s-a realizat repartizarea inspecțiilor de definitivat inspectorilor 

școlari și metodiștilor, precum și planificarea susținerii celor două inspecții. În semestrul I 

(decembrie – ianuarie) au fost susținute 17 inspecții și un număr de 24 de inspecții a fost 

înregistrat în anul școlar anterior, pentru sesiunea 2018. 

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

promovat această probă, după cum urmează:  
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Date statistice definitivat 2018 

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

învățământ): 191 

• număr candidați prezenți la proba scrisă din cadrul examenului: 185 

• număr candidați retrași în timpul probei scrise: 22 

• candidați cu note la proba scrisă: 163 

• procent de promovabilitate: 83,44% 

 

Din analiza comparativă a ultimilor șapte ani a rezultatelor la proba scrisă din cadrul 

examenului național de definitivare în învățământ, se constată că în sesiunea 2018 s-a înregistrat 

cel mai mare procent de promovabilitate. 

 

 

2.2. Gradul I și gradul al II-lea 

 

Evoluția în carieră prin grade 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 cu modificările și completările ulterioare; 

popularizarea în toate unităţile de învățământ a materialelor privind cadrul legislativ privind 

evoluția în carieră prin grade didactice; 
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• crearea bazei de date la nivelul judeţului pentru monitorizarea şi gestionarea inspecţiilor 

speciale; 

• 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. 

 

În anul școlar 2017-2018 s-au înscris la probele pentru obținerea gradelor didactice 754 

cadre didactice, după cum urmează: 

 

Gradul didactic Tipul inspecției Sesiunea/Seria 
Cadre didactice 

înscrise 

GRADUL II 1 Sesiunea 2020 115 

 
INSPECȚIE 

CURENTĂ 2 
Sesiunea 2019 87 

 
INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
Sesiunea 2018 137 

GRADUL I 
INSPECȚIE 

CURENTĂ 1 
Seria 2019-2021 98 

 
INSPECȚIE 

CURENTĂ 2 
Seria 2017-2019 173 

 
INSPECȚIE 

SPECIALĂ 
Seria 2016-2018 144 

ECHIVALARE 

DOCTORAT CU 

GRADUL I 

INSPECȚIE 

CURENTĂ 
- 2 

TOTAL 756 

  

În perioada 1-30 noiembrie au fost înregistrate dosarele de înscriere la gradele didactice I și 

II, depuse în acest an școlar, analizându-se îndeplinirea condițiilor specifice de către fiecare 

cadru didactic în parte. Au fost înregistrate 91 de dosare pentru înscrierea la gradul II, sesiunea 

2019, dintre care 4 au fost respinse pentru neîndeplinirea condițiilor privind vechimea efectivă la 

catedră. La gradul I, seria 2018-2020, au fost înregistrate 106 dosare de înscriere, din care a fost 

respins 1 dosar pentru care inspecția curentă nr. 1 nu avea valabilitate conform Metodologiei. 

În luna decembrie s-a realizat repartizarea și planificarea inspecțiilor către inspectorii 

coordonatori ai disciplinelor și către metodiști și s-au întocmit delegații. A fost monitorizată 

efectuarea inspecțiilor până la finalul semestrului I, precum și modul de completare a 

documentelor de inspecție și circuitul acestora. 

 

3. Formarea continuă prin activităţi de catedră 
 

În toate unitățile de învățământ în care s-au efectuat inspecții generale, tematice sau de 

specialitate, s-a constatat că activitatea comisiilor metodice din școli este riguros organizată, 

eficientă și dinamică. Principalele activități care au fost vizate de comisiile metodice din unitățile 

de învățământ au urmărit: 

− analiza nevoilor de educaţie și stabilirea priorităţilor pe baza cărora se proiectează 

activitatea instructiv-educativă din școală; 

− analiza resurselor educaționale și a utilizării lor la clasele/grupele de elevi; 

− analiza rezultatelor anterioare ale învățării și determinarea condițiilor de începere a noilor 

cicluri școlare; 

− alegerea, analiza și evaluarea strategiilor didactice și aplicarea acestora la particularitățile 
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claselor de elevi; 

− analiza strategiilor de evaluare formativă și sumativă; 

− stabilirea mijloacelor de ameliorare a procesului instructiv-educativ la disciplină/grup de 

discipline la nivelul școlii. 

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 etapele 

educaționale respective. 

S-au constatat următoarele aspecte pozitive:  

• organizarea, funcţionarea și conducerea comisiilor metodice din şcolile monitorizate sunt 

realizate conform Regulamentului de Organizare și Funcţionare a 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; 

• programul semestrial al comisiilor metodice cuprinde activităţi de perfecţionare 

diversificate: lecţii demonstrative, referate, dezbateri, valorizarea şi diseminarea proiectelor 

existente în şcoală. 

 

 Pe parcursul anului școlar 2017-2018, în fiecare unitate de învățământ s-a realizat baza de 

date a formării continue, urmând a se realiza centralizarea la nivel județean, urmărindu-se 

respectarea prevederilor Legii Educației naționale și Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar.  

 Prin activitățile de inspecție tematică cu privire la formarea continuă propuse în Graficul 

unic de control al inspectoratului școlar, s-au vizat următoarele: 

• monitorizarea activității metodico-științifice realizate la nivelul unității de învățământ 

prin catedre/comisii metodice 

• monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic din unitățile de 

învățământ în anul școlar 2017-2018. 

 

4. Participarea la programe de formare acreditate 
 

În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț, s-a urmărit realizarea analizei nevoilor de 

formare a personalului didactic din județ și previzionarea nevoilor de formare pe termen mediu și 

scurt. Contribuțiile inspectoratului școlar la realizarea unei analize de nevoi reale, în ceea ce 

priveşte formarea continuă a cadrelor didactice din judeţ şi a personalului cu funcţii de 

conducere, îndrumare şi control au constat în: 

• analiza rapoartelor de inspecţie tematică şi a notelor de control  

• analiza rapoartelor inspecțiilor generale 

• analiza proceselor-verbale şi a rapoartelor primite de la metodiştii ISJ 

• aplicarea de chestionare axate pe nevoia formării continue 

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 au existat constant preocupări pentru identificarea 

posibilităţilor de formare pe plan local, regional, naţional și colectarea ofertelor de programe de 

formare la nivel local, regional, naţional. Oportunitățile de formare continuă și ofertele obținute 

de la diferiți furnizori au fost transmise în unitățile de învățământ pentru informarea personalului 

didactic. 
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Întrucât unul dintre obiectivele principale ale compartimentului DRU este creşterea calităţii 

activităţii managerilor (inspectori, directori, consilieri educativi, responsabili cu perfecţionarea) 

şi a calităţii prestaţiei didactice, în anul școlar 2017-2018 s-au realizat următoarele activități: 

• elaborarea programului de perfecţionare la nivelul judeţului prin cercuri pedagogice şi 

consfătuiri; 

• proiectarea, organizarea și monitorizarea activităţilor județene de formare continuă; 

• formarea metodiștilor selectați în anul școlar 2017-2018; 

• organizarea modulelor de formare în didactica disciplinei în vederea pregătirii pentru 

examenul de definitivare în învățământ. 

În cadrul aceleiași strategii, s-au propus următoarele programe de formare cuprinse în 

Oferta Casei Corpului Didactic Neamț pentru anul școlar 2017-2018, în conformitate cu 

prevederile OMEN nr. 3408/2017 și OMEN nr. 3854/2017: program de pregătire a debutanților 

în vederea susținerii probelor examenului național de definitivare în învățământ: Definitivat 

2017-2018, pag. 8 din Ofertă; program de instruire a profesorilor titulari cu gradul didactic I și II 

din județ, în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul 

examenului național de definitivare în învățământ: Dezvoltarea competențelor de evaluare a 

lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, 

pag 11 din Ofertă; programele de formare propuse în programul de formare a inspectorilor și 

cadrelor didactice care fac parte din corpul de metodiști ai inspectoratului școlar: Metodist al ISJ 

Neamț, pag. 7 din Ofertă etc. 

În perioada 25 – 9 februarie 2018 s-a desfășurat, în parteneriat cu CCD Neamț, programul 

de formare continuă prioritar avizat de MEN: Formarea metodiștilor inspectoratului școlar. Au 

participat 21 de cursanți. Suportul de curs, materialele pentru activitățile practice și fișele de 

lucru au fost elaborate de Compartimentul Dezvoltarea Resurselor Umane al ISJ Neamț. 

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.  

 

5. Concluzii 
 

Prin întreaga activitate desfășurată în anul școlar 2017-2018 la nivelul compartimentului 

Dezvoltarea resurselor umane, s-a urmărit direcția strategică prevăzută în planul managerial al 

inspectoratului școlar, 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 2017-2018. 
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Partea a II-a 

CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 
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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. 

 

Obiective 

Obiectivele urmărite prin inspecţia şcolară de toate tipurile, în anul şcolar 2017-2018, 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 și 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: 

O 1: Organizarea şi funcţionarea reţelei de învăţământ. 

O 2: Desfăşurarea inspecţiei şcolare la parametrii de eficienţă. 

O 3: Aplicarea legislaţiei şcolare şi respectarea cadrului legal şi regulamentar. 

O 4: Şcolarizarea elevilor. 

O 5: Asigurarea resurselor umane şi de personal pentru buna funcţionare a unităţilor 

şcolare din judeţ. 

O 6: Organizarea şi îndrumarea activităţilor de perfecţionare şi de formare continuă. 

O 7: 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;  
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- 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;  

- 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 

2017-2018 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.  

 

Priorităţi 

În anul şcolar 2017-2018, 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 al 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;  
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- 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. 

 

2. Activitatea Compartimentului pentru curriculum şi inspecţie şcolară – 

Obiective, conţinuturi, continuitate/noutate şi calitate în programul 

de reformă curriculară 
 

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); 

➢ 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. 

 

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 și a celorlalte categorii de angajaţi şi a 

partenerilor educaţionali, pentru creşterea eficienței didactice şi îmbunătăţirea evaluării calităţii 

actului didactic. 

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; 
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➢ 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; 

➢ racordarea 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 și a 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. 

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; 

- 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 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 2017-2018, 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 
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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).  

 

Repartizarea săptămânilor pe tipuri de inspecţie în anul şcolar 2017-2018 

 

Număr 

săptămâni 

Inspecţii 

tematice 

Inspecţii de 

specialitate 

Inspecţii de evaluare 

instituţională 

35 12 11 12 

 

Număr săptămâni - 35

Inspecţii tematice

Inspecţii de specialitate

Inspecţii de evaluare

intituţională

 
 

În anul şcolar 2017-2018 ponderea săptămânilor de inspecţii a fost asigurată, astfel, 

inspecţiile de specialitate fiind 11, cele tematice 12 săptămâni, iar inspecţiile generale de 

evaluare instituţională desfăşurându-se pe parcursul a 12 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.  

 

Rapoarte de inspecție/cerc pedagogic 

 

Total rapoarte de inspecție Inspecţie tematică Inspecţie în specialitate 

637 261 376 

Total cercuri Cerc directori Cerc pedagogic profesori 

211 13 198 
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637

261

376

Rapoarte de inspecţie

Total rapoarte de

inspecţie

Inspecţie tematică

Inspecţie în specialitate

  

Din totalul de 637 de rapoarte de inspecţie, distribuţia pe cele 2 semestre se configurează 

astfel: 

Semestrul I: 336 de rapoarte de inspecție – 152 de rapoarte de inspecţie în specialitate şi 

184 de inspecţii tematice. 

 

152

184

Semestrul I

Rapoarte inspecţii în
specialitate

Rapoarte inspecţii tematice

 
 

Semestrul al II-lea – 301 de rapoarte de inspecție – 214 de rapoarte de inspecţie în 

specialitate şi 77 de inspecţii tematice.  
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214

77

Semestrul al II-lea

Rapoarte inspecţii în
specialitate

Rapoarte inspecţii
tematice

 
 

„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 2017-2018, la nivelul judeţului Neamţ, au fost funcţionale 211 cercuri, 

repartizate, în funcţie de tip, astfel:  

 

13

198

TOTAL CERCURI - 211

Cerc directori

Cerc pedagogic
profesori

 
 

Inspecţia şcolară, dimensiunea sintetică 

 

Nr. 

crt. 
Tipul inspecţiei 

Număr de 

inspecţii 
Număr de profesori inspectaţi 

1. Inspecţie generală 204 338 

2. Inspecţie tematică 261 - 

3. Inspecţie în specialitate (inclusiv 

inspecţiile pentru obţinerea 

gradelor didactice) 

376 682 (inspectaţi prin inspecţie de 

specialitate şi prin inspecţie de 

obţinere a gradelor didactice)  
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3. Inspecţia generală 
 

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. 

 

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; 

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. 
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Unităţi şcolare evaluate prin inspecţie generală 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea şcolară inspectată - PJ 

1.  Şcoala Gimnazială Prof. Gheorghe Dumitreasa Girov 

2.  Şcoala Gimnazială E. Rigler Ștefan cel Mare 

3.  Şcoala Gimnazială Dochia 

4.  Şcoala Gimnazială Dumitru Almaș Negrești 

5.  Şcoala Gimnazială Gh. Savinescu Crăcăoani 

6.  Liceul cu Program Sportiv Roman 

7.  Școala Gimnazială Secuieni 

8.  Școala Gimnazială Făurei 

9.  CSEI Al. Roșca Piatra-Neamț 

10.  Liceul Mihail Sadoveanu Borca 

11.  Colegiul Național Gh. Asachi Piatra-Neamţ 

12.  Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamţ 

 

Dimensiunea inspecţiei şcolare generale 

 

Demersul evaluativ a dovedit transparenţă şi obiectivitate, calificativele finale cuantificând 

situaţia reală, existentă la nivelul şcolilor evaluate.  

 

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 catedră 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. 

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. 

Dintre recomandările frecvent utilizate, enumerăm: 

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 
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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 
 

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. 

 

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 în 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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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 din 

sistem.  

 

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 2018. 

 

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 puncte 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: 
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✓ organizarea colectivului de elevi  

✓ 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 inspecţiei 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. 

 

5.1. Învăţământul preşcolar 

 

Priorităţi asumate, la nivelul disciplinei 

Privită din perspectivă 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”. 

Dinamica politicilor în domeniu, în plan internaţional, exprimată prin schimbări, 

actualizări, reforme, rezultatele unor cercetări, studii, experimente, a condus la o racordare a 

politicilor educaţionale ale României cu politicile la nivel european. 

Disciplina Educație Timpurie din cadrul Departamentului Curriculum şi Inspecție Școlară 

și-a propus pentru anul școlar 2017-2018, să acţioneze în direcţia creşterii calităţii actului 

didactic prin abordări deschise spre noile educații, spre consilierea şi sprijinirea cadrelor 

didactice din învăţământul preșcolar și spre promovarea unei atitudini deschise spre 

perfecționare și formare continuă. 

Documentele promovate la nivel European, cu impact la nivel naţional, au avut în atenţie 
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educaţia şi implicit educaţia timpurie: Comunicarea Comisiei Europene şi Concluziile 

Consiliului Uniunii Europene privind educaţia şi îngrijirea timpurie Să oferim copiilor noştri cel 

mai bun start pentru lumea de mâine ( 2011/C/175/03), Raportul Grupului de Lucru pentru 

Educaţie şi Îngrijire Timpurie de la nivelul Comisiei Europene (2014), Recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (206/962/EC). 

Corelarea permanentă a legislaţiei internaţionale cu legislaţia în plan naţional, a creat 

contexte legislative de atingere a ţintelor şi de implementare a unor măsuri din strategiile 

europene în plan naţional: Strategia Europa 2020, Strategia naţională privind reducerea 

părăsirii timpurii a şcolii (HG nr.417/2015), Strategia naţională privind incluziunea socială şi 

reducerea sărăciei (HG.nr.383/2015), Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (HG.nr.1113/2014), Strategia Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020 (HG.18/14.01.2015) 

Priorităţile 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 mondial şi naţional. 

Având în vedere necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu sistemul 

european de educaţie şi formare profesională, pentru anul şcolar 2017-2018, învăţământul 

preşcolar din judeţul Neamţ şi-a structurat priorităţile în acord cu priorităţile Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț și cu prioritățile Ministerului Educaţiei Naţionale. Așadar, activitatea 

educațională, privită din perspectiva muncii în echipă, în care triada copil – educator – părinte 

are sprijinul comunității locale și valorifică oportunitățile zonale, are în vedere totalitatea 

măsurilor întreprinse de factorii implicați, pentru acordarea de șanse egale la educația pentru 

viață, a copiilor. 

Având în vedere ţintele strategice ale ISJ Neamț, respectiv: 

- monitorizarea, îndrumarea, consilierea şi evaluarea în scopul îmbunătăţirii calităţii 

educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ, pentru atingerea obiectivelor strategice 

naţionale adoptate de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

- asigurarea unui management flexibil la nivelul unităţilor de învăţământ în perspectiva 

realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar şi părăsirii 

timpurii a şcolii; 

- identificarea şi implementarea de măsuri în scopul asigurării calităţii procesului de 

predare – învăţare - evaluare ce vizează îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale; 

- dezvoltarea de parteneriate funcţionale cu administraţiile publice locale, reprezentanţi 

ai comunităţii, agenţi economici, sindicate, asociaţii de părinţi, cu ONG-uri şi cu alte organizaţii 

relevante din afara şcolii cum ar fi: serviciile comunitare din zonă care reprezintă emigranţii sau 

minorităţile; 

- promovarea imaginii pozitive a instituţiilor de educaţie la nivelul comunităţii, prin 

proiecte de cooperare şi parteneriat care pun în valoare elevul şi performanţele acestora; 

- asigurarea accesului la mobilităţi în spaţiul european, a unui număr cât mai mare de 

beneficiari, prin dezvoltare de proiecte în parteneriat cu instituţii similare din Uniunea 

Europeană; 

- asigurarea unui act educaţional de calitate prin susţinerea formării continue a cadrelor 

didactice din unităţile de învăţământ ale judeţului. 

La nivelul disciplinei Educație timpurie, s-au avut în vedere următoarele: 

➢ Identificarea şi implementarea de măsuri în scopul asigurării calităţii procesului de 

predare – învăţare – evaluare, ce vizează: 

• Reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar. 

• Tratarea diferenţiată şi individualizată a predării - învăţării-evaluării, astfel încât să 

se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor. 

• Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea atingerii standardelor de 
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competenţă care să asigure o bună integrare şcolară. 

➢ Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi inovative de abilitare 

curriculară pe nivel de studiu cu accent pe proiectarea curriculară. 

➢ Creşterea nivelului de competenţă a personalului didactic din unităţile de învăţământ 

ale judeţului prin programele şi activităţile de formare continuă/perfecţionare. 

➢ Dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare şi realizarea unui management dinamic şi 

activ în condiţiile asumării descentralizării. 

➢ Utilizarea de strategii pentru atragerea copiilor spre mediul educaţional și reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii, strategii ce stau la baza întregii politici de dezvoltare 

instituţională. 

➢ Monitorizarea şi consilierea, în scopul îmbunătăţirii calităţii educației la nivelul 

unităţilor şcolare din Neamţ. 

 

Direcțiile de acţiune  

- coordonarea activităţii cadrelor didactice, educatoare/institutori/profesori pentru 

învăţământ preşcolar; 

- reducerea numărului de auxiliare didactice în baza selectării lor riguroase, în acord cu 

specificul grupei ; 

- amenajarea mediului educaţional, cu impact în ceea ce priveşte stimularea, dezvoltarea 

şi învăţarea copiilor, crearea ocaziilor de explorare şi descoperire. 

- implementarea noilor educații în vederea unei abordări corecte a diversității naturale, 

sociale și culturale (educație financiară, ecologică, educația pentru diversitate, educația pentru 

schimbare, educația nutrițională etc.) 

- aplicarea de activități opționale care vin în sprijinul dezvoltării copiilor pe zona de 

interes manifestată de aceștia; 

- aplicarea de strategii didactice care fac apel la educația outdoor; 

- continuare aplicării programulul naţional ,,Fiecare copil în grădiniţă” 

- consolidarea competenţelor cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare 

pentru aplicarea de proiecte naționale în scopul atragerii copiilor spre școală/grădiniță; 

- realizarea de echipe mixte, la nivel local, cu implicarea autorităților locale pentru 

punerea în practică a proiectelor referitoare la atelierele de vară. 

- stimularea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic de la 

învăţământul preşcolar, prin participarea la activităţi de perfecţionare colectivă - comisii 

metodice, cercuri pedagogice, consfătuiri didactice, simpozioane, precum şi prin studiu 

individual; 

- consilierea directorilor din teritoriu în vederea realizării de programe şi proiecte de 

dezvoltare educaţională şi de oferte educaţionale personalizate ale şcolilor; 

- monitorizarea activității şcolilor din teritoriul arondat; 

- analiza rezultatelor obținute la învățătură, cu prilejul inspecţiilor tematice şi în 

specialitate, în teritoriul arondat, și stabilirea, de comun acord cu 

educatoarele/institutorii/profesorii pentru învățământ preşcolar şi conducerile de şcoli, a 

măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei; 

- urmărirea modului în care au fost implementate aceste măsuri (unităţile din sectorul 

arondat şi cele în care am desfăşurat inspecţii în specialitate sau inspecții generale); 

- implicarea în organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale: Evaluarea finală a 

elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea naţională, Admiterea elevilor, Echivalarea 

perioadelor de studii efectuate în străinătate precum şi a etapelor locale și județene a 

concursurilor organizate la nivelul disciplinei. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare 

În anul şcolar 2017-2018 s-au avut în vedere următoarele obiective generale: 

➢ Monitorizarea, îndrumarea şi controlul privind aplicarea corectă a planului-cadru și a 
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curriculum-ului la disciplină.  

➢ Monitorizarea stadiului implementării proiectelor pentru accesul la educație și 

diminuarea absenteismului pentru categoriile aflate în situațiile de risc. 

➢ Dezvoltarea programelor şi proiectelor educaţionale care promovează educaţia 

incluzivă şi egalitatea de şanse. 

➢ Abordarea procesului didactic din perspectiva integrată care să ofere deschidere spre 

formarea competenţelor pentru viaţă. 

➢ Asigurarea unei proiectări realiste, realizabile, eficiente care să conducă la o 

activitate optimă cu finalităţile scontate. 

➢ Compatibilizarea activităţii din grădiniţele nemţene cu politicile educaţionale 

naționale şi europene. 

S-a urmărit realizarea obiectivelor prin următoarele categorii de activităţi: 

• Controlul permanent al procesului instructiv-educativ-evaluativ din şcoli. 

• Monitorizarea aplicării curriculumului naţional şi a instrumentelor standard de 

monitorizare a progresului evaluativ individual al copiilor. 

• Monitorizarea realizării proiectării didactice şi funcţionalitatea acesteia în situaţiile de 

învăţare (planificarea, proiectarea didactică). 

• Monitorizarea organizării şi desfăşurării demersurilor didactice: strategii de predare, 

valorificarea resurselor, desfăşurarea activităţilor, managementul clasei. 

• Monitorizarea aplicării instrumentelor şi tehnicilor de evaluare. 

• Monitorizarea realizării activităţilor de tip nonformal şi implicarea grădiniţelor în 

proiecte, programe, concursuri. 

• Consilierea cadrelor didactice cu privire la activitatea didactică evaluată. 

• Stabilirea temelor de perfecţionare prin consultarea colectivelor didactice şi 

promovarea temelor cu impact în abordarea curriculară modernă şi flexibilă. 

• Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare prin activităţi 

de formare continuă, grade didactice, cercuri pedagogice, comisii metodice, schimburi de 

experienţă, parteneriate educaţionale. 

• Monitorizarea implementării politicilor educaţionale naţionale la nivelul unităţilor 

şcolare din judeţ. 

• Asigurarea condiţiilor de implementare a strategiilor educaţionale locale şi judeţene. 

• Sprijinirea conducerilor de şcoli în realizarea politicilor educaţionale proprii. 

• Propunerea de soluţii ameliorative, în raport de realitatea locului, pentru aplicarea lor 

la nivelul unităţilor de învăţământ şi monitorizarea gradului de implementare a acestora. 

• Finalizarea activităţilor de control şi evaluare prin măsuri corective şi ameliorative. 

• Asigurarea condiţiilor legale pentru controlul, măsurarea, aprecierea şi valorificarea 

obiectivelor proprii asumate de unităţile şcolare; 

• Realizarea de întâlniri cu părinţii, elevii, reprezentanţii comunităţii locale, aplicarea de 

chestionare, analizarea şi interpretarea acestora. 

• Realizarea cadrului pentru analize multiple, de sinteză şi interpretare a datelor din 

şcoli. 

• Monitorizarea aplicării prevederilor legale în proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi 

finalizarea concursurilor şcolare pe discipline de învăţământ şi în cadrul examenelor naţionale. 

• Facilitarea informaţiilor necesare pentru alcătuirea unor baze de date la nivelul 

unităţilor şcolare. 

• Sprijinirea şcolilor, prin comunicări şi consiliere privind înscrierea copiilor de nivel 

preşcolar, în anul şcolar următor, prin accesarea şi utilizarea platformei electronice, transmiterea 

informațiilor, adreselor și comunicatelor M.E.N. 

• Monitorizarea activităţii de înscriere în platforma SIIIR şi menţinerea legăturii cu 

administratorul de platformă, cu M.E.N. şi unităţile şcolare, transmiterea tuturor informaţiilor 

referitoare la reglarea acţiunilor. 
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• Analizarea situaţiilor şi a evenimentelor din unele şcoli, consilierea managerilor pentru 

reglarea disfuncţionalităților semnalate pe diverse surse.  

• Din perspectiva accesului la educaţie şi a sprijinirii grupurilor dezavantajate, s-a 

continuat implementarea proiectului naţional ,,Fiecare copil la grădiniţă”, monitorizându-se 

periodic acest program şi consiliind cadre didactice şi parteneri educaţionali pentru înţelegerea 

acestuia, implementarea şi facilitarea accesului la educaţie, pentru grupul ţintă; 

• Monitorizarea activităţii opţionale ,,Educaţie financiară în grădiniţe” şi diseminarea 

exemplelor de bune practici obţinute în cadrul acestor activităţi. 

• Sprijinirea iniţiativelor referitoare la abordări tematice de interes pentru dezvoltarea 

profesională şi pentru diseminarea exemplelor de bune practici, la nivelul schimburilor de 

experienţă între unităţi partenere din plan local, judeţean şi interjudeţean. 

• Continuarea activităţilor din Centrele de Resurse pentru Educaţie şi 

Dezvoltare(CRED), și promovarea activităților de perfecționare a cadrelor prin utilizarea 

logisticii existente în cele cinci centre județene; 

• Stabilirea de relaţii eficiente cu instituţiile publice, cu partenerii sociali care au ca zonă 

de activitate copilul şi drepturile sale. 

• Promovarea imaginii copilului preşcolar prin implicarea în organizarea de concursuri, 

festivaluri, simpozioane, la nivelul disciplinei. 

 

Inspecţii generale desfăşurate în anul şcolar 2017-2018 

1. Şcoala Gimnazială ,,Prof.Gheorghe Dumitreasa” Girov 

▪ Grădiniţa cu program normal Căciuleşti 

▪ Grădiniţa cu program normal Gura-Văii 

2. Liceul Tehnologic ,,Gh.Ruset Roznovanu”Roznov 

▪ Grădiniţa cu program normal Roznov 

▪ Grădiniţa cu program normal Slobozia 

3. Şcoala Gimnazială ,,Dr.Emanuel Rigler” comuna Ştefan cel Mare 

▪ Grădiniţa cu program normal Ştefan cel Mare 

▪ Grădiniţa cu program normal Ghigoieşti 

4. Şcoala Gimnazială Nr.1 Făurei 

▪ Grădiniţa cu program normal Budeşti 

5. Liceul cu program sportiv Roman 

▪  Şcoala Gimnazială ,,Roman Muşat” 

▪ Grădiniţa cu program prelungit 

6. Şcoala Gimnazială Secuieni 

▪ Grădiniţa cu program normal Secuieni 

▪ Grădiniţa cu program normal Butnăreşti 

7. Colegiul Naţional ,,Gh.Asachi” Piatra-Neamţ 

▪ Grădiniţa cu program normal nr.2 

8. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă,,Alexandru Roşca” Piatra-Neamţ 

9. Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Almaş” Negreşti 

▪ Grădiniţa cu program normal Negreşti 

▪ Grădiniţa cu program normal Poiana 

10. Şcoala Gimnazială ,,Gheorghe Săvinescu” Crăcăoani 

▪ Grădiniţa cu program normal Crăcăoani 

▪ Grădiniţa cu program normal Cracăul Negru 

▪ Grădiniţa cu program normal Magazia 

11. Şcoala Gimnazială Dochia 

 

Puncte tari 

➢ Personal didactic calificat. 

➢ Existenţa unui număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II şi I. 
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➢ Numărul în creştere al cadrelor didactice care finalizează studii superioare de scurtă 

şi lungă durată. 

➢ În conceperea documentelor de proiectare - planificare, cadrele didactice utilizează 

documentele de specialitate în vigoare şi selectează unităţile de învăţare în funcţie de specificul 

grupelor şi în raport de specificitatea locului. 

➢ Abordarea temelor anuale de studiu se realizează prin intermediul proiectelor 

tematice de maxim interes pentru copii. 

➢ În general, documentele de macro-proiectare sunt concepute corect, în concordanţă 

cu documentele în specialitate. 

➢ Cadrele didactice îşi derulează activitatea pe baza proiectelor didactice în care, 

obiectivele sunt menţionate cu claritate în funcţie de potenţialul colectiv şi individual.  

➢ Activităţile proiectate şi desfăşurate au inclus, în general, teme accesibile nivelului 

de vârstă, au fost pregătite conceptual şi metodic, au constituit aplicaţii a ceea ce deţin copiii din 

punct de vedere cognitiv, comportamental şi atitudinal. 

➢ Obiectivele stabilite, pentru lecţiile asistate, au fost în acord cu tema şi nevoia de 

cunoaştere a copilului. S-au utilizat strategii diverse care au asigurat transferul de cunoştinţe, s-

au respectat principiile intuiţiei, accesibilităţii şi învăţării active, s-a asigurat 

interdisciplinaritatea, s-au creat situaţii de învăţare care prin varietatea lor au asigurat libertatea 

de acţiune şi exprimare. 

➢ Organizarea şi desfăşurarea activităţilor au stimulat procesul de învăţare şi au 

implicat crearea unui climat afectiv ce a favorizat dialogul între educatoare şi copil, încurajând 

manifestările independente şi valorificând potenţialul şi disponibilitatea copiilor. 

➢  Metodele şi tehnicile flexibile, coerenţa şi creativitatea demersurilor didactice, 

elementele de tratare diferenţiată pentru vârste diferite, dar şi pentru copiii cu nevoi speciale, au 

condus la concluzia că, la nivelul grupelor, există preocupare pentru o abordare didactică de 

calitate. 

➢  S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor, pentru utilizarea materialelor didactice care să atragă preşcolarii şi să stimuleze 

dorinţa acestora de participare la activităţile proiectate.  

➢ În cadrul activităţilor asistate, s-au observat strategii multiple, corelate şi integrate 

într-un ansamblu coerent în raport de conţinuturile informaţionale. Tehnicile utilizate, materialul 

didactic adecvat, au contribuit la atingerea obiectivelor referitoare la informaţiile cu caracter 

ştiinţific şi la exersarea competenţelor de comunicare. 

➢ Educatoarele cunosc interesele copiilor, creează diferite oportunităţi pentru 

exprimarea punctelor de vedere, comunică şi interacţionează cu toţi copiii grupei, încurajându-i 

în permanenţă pentru participarea acestora la activităţi.  

➢ Cadrele didactice au în vedere învăţarea în context intuitiv şi ludic, respectarea 

adevărului ştiinţific, respectarea regulilor de relaţionare şi comportare. 

➢ Copiii au dovedit abilităţi de înţelegere a mesajelor transmise, au formulat răspunsuri 

logice şi argumentate, au utilizat limbajul specific disciplinelor.  

➢ Competenţele de comunicare sunt exersate eficient, în relaţia cadrelor didactice cu 

preşcolarii manifestându-se preocupare pentru flexibilizarea şi adaptarea noţiunilor la 

capacităţile de asimilare, în scopul însuşirii conştiente a categoriilor informaţionale utilizate.  

➢ În cadrul activităţilor, copiii au demonstrat că au deprinderi de lucru cu seturile de 

materiale puse la dispoziţie, sunt interesaţi să rezolve sarcinile transmise, caută soluţii şi 

rezolvări, comunică între ei şi sunt destul de receptivi la ceea ce reprezintă element de noutate. 

Nivelul lor de pregătire este structurat pe categorii de vârstă şi include adaptarea la mediul 

grădiniţei, familiarizarea cu instrumentele specifice domeniilor de dezvoltare, înţelegerea 

sarcinilor şi comunicarea cu adultul. 

➢ Activităţile derulate respectă condiţiile de abordare a conţinuturilor din perspectiva 

dezvoltării globale şi autonome a copiilor, finalitatea fiind pregătirea pentru şcoală.  

➢ Cadrele didactice sunt active, responsabile şi implicate în proiectarea, organizarea şi 
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desfăşurarea de activităţi care să răspundă nevoii de dezvoltare a copiilor din perspectiva tuturor 

domeniilor.  

➢ În general, se abordează metode şi procedee de evaluare în concordanţă cu specificul 

vârstei, activitatea copiilor fiind continuu apreciată, în raport de contribuţia participării la lecţie. 

➢ Progresul individual este evidenţiat prin materiale rezultate din activitatea copiilor, 

produse ce sunt ataşate la portofoliile acestora.  

➢ La nivelul unităţilor, în general, există o bună colaborare cu familiile, în sensul 

asigurării continuităţii demersurilor educaţionale din perspectiva pregătirii conştiente a copiilor 

pentru activitatea de tip şcolar. 

➢ În cadrul comisiilor de perfecționare la nivelul unităților școlare, în general, cadrele 

didactice lucrează în echipă pentru realizarea de instrumente proprii de planificare-proiectare 

care să vină în sprijinul întregului colectiv și, în mod deosebit, cu adresabilitate directă pentru 

segmentul de cadre didactice debutante ori cu mai puțină experiență didactică. 

➢ În general, s-a înregistrat o frecvenţă bună a copiilor la grupe şi s-a constatat 

preocupare pentru amenajarea unor spaţii educaţionale corespunzătoare nevoii de dezvoltare a 

copiilor. 

➢ Se apreciază grija cadrelor didactice pentru dotarea grupelor cu materiale didactice, 

jocuri şi jucării necesare diferitelor momente din programul zilei, ceea ce asigură libertatea de 

acţiune şi mişcare a copiilor şi, în acelaşi timp, se apreciază creativitatea şi dorinţa de a ţine pasul 

cu tot ceea ce este nou în sistem. 

➢ Resursele educaţionale utilizate includ, în general, materiale realizate pentru centrele 

de interes, auxiliare corespunzătoare nivelului de vârstă, instrumente utile realizate de cadrele 

didactice pentru momentele de dezvoltare personală. 

➢ Grădiniţele, în general, funcţionează în spaţii educaţionale bine amenajate cu un grad 

sporit de confort, rezultat al implicării factorilor de decizie şi a factorilor din administraţia 

publică locală.  

➢ Politicile de dezvoltare a unităţilor şcolare sunt întocmite în concordanţă cu 

precizările legislative în vigoare şi au ca obiectiv prioritar pregătirea copiilor pentru formarea 

competenţelor de bază, dar şi derularea de activităţi, care să valorifice mai bine timpul liber al 

copiilor în consens cu opţiunile şi vocaţia acestora. 

➢ La nivelul grădiniţelor sunt dezvoltate proiecte de parteneriat educaţional, în plan 

local, judeţean şi naţional, sunt realizate schimburi de experienţă între cadre didactice din diferite 

localităţi ale judeţului, dar şi cu judeţe din ţară, antrenându-se în aceste activităţi, cadre didactice, 

elevi, părinţi, comunitatea locală. 

➢ Proiectele educaţionale promovează, printre altele, valorile naţionale, tradiţiile şi 

obiceiurile locului pentru cultivarea valorilor morale şi spirituale, în contextul integrării 

europene. 

➢ Sunt în derulare proiecte care promovează voluntariatul, în sensul sprijinirii unor 

copii, a unor familii aflate în dificultate ori în scopul dezvoltării educaţiei pentru un mediu curat. 

 

Puncte slabe 

➢ Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii reformei şi a 

documentelor de strategie educaţională privind asigurarea calităţii în educaţie. 

➢ S-au identificat situaţii în care cadrele didactice nu respectă planul de învăţământ, nu 

deţin informaţii suficiente despre specificul şi didactica disciplinei, nu au o viziune de ansamblu 

cu privire la proiectele tematice, la obiectivele acestora, la inventarul de probleme necesar 

abordării. 

➢ Uneori proiectarea include obiective ce nu respectă nivelul de vârstă şi 

caracteristicile grupei, ceea ce creează dificultăţi în receptarea mesajelor de către copii şi în 

rezolvarea sarcinilor didactice. 

➢ Uneori, obiectivele stabilite pentru abordarea învăţării sunt irealiste în comparaţie cu 

nivelul de pregătire al copiilor şi se recomandă o alocare pe măsura posibilităţilor, dar şi 
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intensificarea muncii cu copiii care vor merge la şcoală. 

➢ Proiectele didactice, uneori, sunt sumare (lipsesc elementele referitoare la obţinerea 

performanţei, dar şi elementele de creativitate şi tratare diferenţiată). 

➢ Din asistenţe s-a constat că este nevoie de o mai mare implicare a cadrului didactic în 

ceea ce priveşte proiectarea şi desfăşurarea activităţilor, respectarea potenţialului individual, a 

particularităţilor de grup, a posibilităţilor de exprimare, comunicare şi acţiune a copiilor, prin 

abordarea unor activităţi care să răspundă nivelului de dezvoltare cognitivă, aptitudinală, 

comportamentală.  

➢  Sarcinile de lucru trebuie să fie realiste, realizabile şi să se elaboreze în acord cu 

dezvoltarea individuală, pentru sprijinirea copiilor şi pentru promovarea unei atitudini pozitive 

faţă de învăţare. 

➢ S-au identificat şi situaţii în care cadrele didactice nu deţin informaţii suficiente 

despre specificul disciplinei, despre potenţialul de învăţare al copilului mic şi abordează 

activităţile fără adaptarea acestora la specificul grupei. 

➢ În unele situaţii, abordarea activităţilor integrate este insuficientă, cadrele didactice 

manifestând dependenţă excesivă de programele utilizate anterior. 

➢ În unele situaţii, abordarea a fost preponderent frontală, metodele participativ-active 

utilizate în mică măsură, materialele intuitive prezentate şi oferite copiilor, insuficiente ori 

necorespunzătoare.  

➢ Au fost sesizate prea puţine elemente de tratare diferenţiată. 

➢ Uneori, activităţile nu au fost pregătite suficient, nu s-au organizat şi desfăşurat 

metodic, ceea ce a determinat realizarea parţială a obiectivelor proiectate. Abordate mai mult 

frontal, cu puţine situaţii de activizare individuală şi pe grupuri mici, activităţile desfăşurate 

astfel au determinat o relaţionare limitată pe parcursul activităţilor. 

➢ Uneori, stilul profesional nu motivează suficient participarea copiilor la activitate. 

➢ Au fost situaţii în care la evaluarea iniţială nu s-au utilizat fişele standard elaborate 

de MEN, această investigare a stadiului dezvoltării copiilor fiind realizată în baza unor 

instrumente proprii, fără a exista şi o finalitate a evaluărilor. 

➢ Evaluarea continuă, uneori, este abordată superficial şi nu valorifică deplin gradul de 

participare, diminuând motivarea şi interesul copiilor. 

➢ Au existat şi situaţii în care aprecierile au fost formale, nu au reflectat participarea 

individuală şi nu au constituit un motiv de stimulare a interesului copiilor. 

➢ Uneori, relaţia cu părinţii nu este bine valorificată în sensul stabilirii unei continuităţi 

educaţionale grădiniţă - familie, ceea ce necesită o mai bună definire prin comunicări periodice şi 

discuţii referitoare la proiectele derulate în grădiniţă şi implicarea familiei în ceea ce priveşte 

parteneriatul educaţional. 

➢ Sunt cadre didactice care se limitează la perfecţionarea continuă de la nivelul 

comisiilor metodice şi de la nivelul cercurilor pedagogice, uneori, şi la acestea participarea este 

formală. 

 

Exemple de bune practici 

Concursurile de cultură generală, concursurile cultural-artistice, concursurile de artă 

plastică şi antreprenoriale, concursurile sportive organizate la nivel preşcolar au antrenat un 

număr impresionant de unităţi şcolare, de cadre didactice şi copii. 

Simpozionul anual „Datini şi obiceiuri de iarnă”, ediţia a XXVI-a, unități participante: 

G.P.N.a Colegiului Naţional „Gh. Asachi” Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr.5 Piatra-Neamţ, Grădiniţa 

„Spiru Haret” Piatra-Neamţ, G.P.P Nr.6 Piatra-Neamţ, Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Nr. 3, 

Grădiniţa Şcolii Nr. 2, G.P.P Nr.2 Tg. Neamţ, G.P.P. „Floare de Colț” Piatra-Neamț, G.P.P.Nr. 8 

Piatra-Neamț, G.P.P. Nr.9 Piatra-Neamț, G.P.P. Nr.10 Piatra-Neamț, G.P.N. Nr.13, G.P.P. 

,,Lumea Copiilor” Bicaz, G.P.P. „Muguri de lumină” Roman. 

În perioada intitulată „Să ştii mai multe, să fii mai bun, - Şcoala altfel”, dedicată 

educaţiei care îmbină formalul, nonformalul şi informalul, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 
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şi Asociaţia Pedagogică ,,Educatoarea” a organizat ediţia a XXVI- a Festivalului Judeţean al 

Preşcolarilor ,,Copiii – Florile vieţii”. În cadrul Festivalului au fost organizate următoarele 

secţiuni: 

1. Artă dramatică: „Cel mai bun recitator" 

Participanţi: G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamț, Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra-Neamț, 

G.P.P. Nr. 6 Piatra-Neamț, G.P.P. Nr. 8 Piatra-Neamț, Grădinița „Spiru Haret” Piatra-Neamț, 

Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Piatra-Neamț, G.P.P.S. ,,Veronica Filip” Piatra-Neamț, G.P.P 

Nr. 2 Tg. Neamţ 

2. Artă muzicală: Muzică vocală: „Tip-Top, Mini-Top” (12 soliști) și „Cel mai bun 

grup vocal” (15 preșcolari), de la următoarele grădiniţe : G.P.P. Nr.1 Tg. Neamţ, G.P.P. Nr.2 

Tg. Neamţ, G.P.P. „Floare de Colț” Piatra-Neamț, G.P.P. ,,Cristos Rege” Piatra-Neamț, 

Grădiniţa P.P. Nr.5 Piatra-Neamţ, Grădiniţa P.P. Nr.6 Piatra-Neamţ, Grădiniţa P.P. Nr.8 Piatra-

Neamţ, Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra-Neamț, Grădinița Colegiului Tehnologic „Spiru 

Haret” Piatra-Neamț. 

3. Artă coregrafică: 

Concursul de dans: au participat 13 echipaje, 149 preșcolari și 12 educatoare implicate. 

Unități participante: G.P.P. „Muguri de lumină” Roman, G.P.P. Nr.1 Tg. Neamţ, G.P.P. 

Nr.2 Tg. Neamţ, G.P.P. Nr.8 Piatra-Neamț, Grădinița Colegiului Tehnologic „Spiru Haret”, 

Piatra-Neamț, G.P.P. Nr.5 Piatra-Neamț, Grădiniţa P.P. Nr.2 Piatra-Neamţ. 

4. Secţiunea sport  

Concursuri sportive: alergare, triciclete, role, trotinete, tenis de masă. Participanţi: 

G.P.P. Nr. 1 Tg. Neamţ, G.P.P. Nr. 2 Tg. Neamţ, G.P.P. Nr.5 Piatra-Neamţ, Grădiniţa „Spiru 

Haret” Piatra-Neamţ, G.P.P Nr.6 Piatra-Neamţ, Grădiniţa Şcolii Nr. 2 Piatra-Neamţ, G.P.P. 

„Floare de Colţ” Piatra-Neamț, G.P.P. ,,Lumea copiilor” Bicaz, G.P.P. Nr.8 Piatra-Neamţ, G.P.P. 

Nr.9 Piatra-Neamţ, G.P.P. „Muguri de lumină” Roman, Grădinița Borlești.  

5. Secţiunea educaţie preventivă: 

Concurs „Micii pietoni ştiu circulaţie”. Au participat 3 echipaje de la: Grădiniţa P.P. Nr. 

8 Piatra-Neamț, G.P.P. Nr. 2 Tg. Neamț, G.P.P. Nr. 1 Tg. Neamț. 

Concurs „Periuţa de argint”. Au participat 6 echipaje de la: G.P.P. Nr.5 Piatra-Neamț, 

G.P.P. Nr.1 Tg. Neamț, G.P.P. Nr. 2 Tg. Neamț, G.P.N. Girov, G.P.N. Borlești, G.P.P. „Floare 

de Colt” Piatra-Neamț. 

Concurs „Micii creştini” – concurs judeţean de educaţie religioasă, organizat de Grădiniţa 

cu program prelungit „Lumea Copiilor” Bicaz în parteneriat cu Biserica Ortodoxă „Sfântul 

Gheorghe” din Bicaz, Inspectoratul Şcolar Neamţ şi Asociaţia Pedagogică „Educatoarea” Neamţ, 

aflat la ediţia a VIII-a şi desfăşurat la Bicaz, participă 12 echipaje de la: G.P.P.„Muguri de 

lumină” Roman, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, G.P.P. Nr.2 Tg. Neamţ, G.P.N. 

Nr.13 Piatra-Neamţ, G.P.P.Nr. 9 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr.8 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 5 Piatra-

Neamţ, G.P.P. Nr. 12 Piatra-Neamţ, G.P.P. „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, G.P.P. „Lumea 

Copiilor” Bicaz. G.P.P. „Floare de Colţ” Piatra-Neamţ, G.P.N. Bicazu Ardelean. 

Concurs „Îngerii mediului” – concurs judeţean de educaţie ecologică, organizat de 

Grădiniţa cu program prelungit „Lumea Copiilor” Bicaz şi Asociaţia Pedagogică „Educatoarea” 

Neamţ, aflat la ediţia a VIII-a şi desfăşurat la Bicaz, au participat 10 echipaje de la: G.P.P. Nr.2 

Tg. Neamţ, G.P.P. „Muguri de lumină” Roman, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, 

G.P.P. Nr.9 Piatra-Neamţ, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, G.P.N.Nr.13 Piatra-

Neamţ, Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamţ, Şcoala 

Gimnazială Bicazu Ardelean, G.P.P.„Lumea Copiilor” Bicaz. 

Concurs „Îngerii mediului” – concurs interjudeţean de educaţie ecologică cu participare 

indirectă: 615 de preşcolari din judeţele Neamţ, Iaşi, Botoşani, Vrancea, Mureş, Oradea, 

Bucureşti. Unităţile participante din judeţul Neamţ: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ, 

Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială Bicazu Ardelean, G.P.P. 

„Lumea copiilor” Bicaz, G.P.N. Taşca, G.P.P. „Floare de Colţ” Piatra-Neamț, G.P.P. Nr.2 Tg. 

Neamţ, G.P.P. Nr. 9 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 8 Piatra-Neamţ, Şcoala 
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Gimnazială Hangu, Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” Tarcău, Şcoala Gimnazială „Iustin 

Pîrvu” Poiana Teiului, Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bicaz Chei, 

Grădiniţa „Muguri de Lumină” Roman.  

Concurs „Gânduri de ecologist” – simpozion regional, Secţiunea „Exemple de bune 

practici” - 75 cadre didactice şi din judeţele NEAMŢ, BOTOŞANI, IAŞI, VASLUI, MUREŞ, 

VRANCEA.  

Unităţile participante din judeţul Neamţ: GPN de la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ, 

G.P.P. „Floare de Colţ” Piatra-Neamț, G.P.P. Nr. 2 Tg. Neamţ, G.P.P. Nr. 9 Piatra-Neamţ, 

G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 8 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială Hangu, Şcoala 

Gimnazială „Iulia Hălăucescu” Tarcău, Şcoala Gimnazială „Iustin Pîrvu”Poiana Teiului, Liceul 

„Mihail Sadoveanu” Borca, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bicaz Chei, Grădiniţa „Muguri de Lumină” 

Roman, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială Bicazu Ardelean, 

G.P.P. „Lumea copiilor” Bicaz, Grădiniţa Taşca, G.P.P. Nr. 6 Piatra-Neamţ, G. P.P. Nr. 10 

Piatra-Neamţ, G.P.N. a Şcolii ,,Nicu Albu” Piatra-Neamţ. 

6. Artă plastică 

Desene pe asfalt, participanţi de la: GPN de la Colegiul Naţional „Gh. Asachi”, 

Grădiniţa Şcolii Nr. 3 PN, Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 9, G.P.P. 

Nr. 8, G.P.P. Nr. 6, G.P.P. Nr. 5, Grădiniţa „Cristos Rege”, G. P. N. Borlești, G.P.P.S. „Veronica 

Filip” Piatra-Neamț. 

Artă plastică/ desen, pictură/ colaj, participanţi de la : G.P.P. Nr.8 Piatra-Neamţ, 

G.P.P.Nr.5 Piatra-Neamţ, Grădiniţa „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, G. P. P. Nr.6 Piatra-Neamţ, 

Grădiniţa Şcolii Nr. 2 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 9, Piatra-Neamţ, G.P.P. „Floare de Colt” Piatra-

Neamț, G.P.P.. ”Veronica Filip” Piatra-Neamț, G.P.P. ”Lumea copiilor” Bicaz, Grădinița Şcolii 

Gimnaziale Nr. 3 Piatra-Neamț. 

7. Concurs judeţean „Evrika”: au participat 5 echipaje, 50 preșcolari, îndrumați de 9 

educatoare, de la: G.P.P. „Muguri de Lumină” Roman, G.P.N. a Școlii Gimnaziale „Vasile 

Alecsandri” Roman, G.P.P. a Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Roman, G.P.P. Nr. 1 a 

Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roman, G.P.P. „Lumea Copiilor”, Bicaz, G.P.P. ”Spiru 

Haret” Piatra-Neamț. 

8. Concurs judeţean „Copilul din inima mea”: au participat 4 echipaje, 40 preșcolari, 

îndrumați de 7 educatoare, de la Grădinița Colegiului Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, 

G.P.P „Muguri de Lumină”, Roman, G.P.N. a Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Roman, 

G.P.P. a Liceului cu Program Sportiv Roman. 

9. Concurs judeţean „Pupăza din tei”: au participat 7 echipaje, 70 preșcolari, îndrumați 

de 14 educatoare de la: G.P.P. Nr. 2 Tg. Neamţ, G.P.P. Nr.1 Tg. Neamţ, G.P.P. „Floare de Colț” 

Piatra-Neamţ, G.P.P. „Lumea Copiilor” Bicaz, G.P.P. Nr. 2 Piatra-Neamț, Grădiniţa „Muguri de 

Lumină” Roman, G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamț.  

10. „Piramida sănătăţii”, concurs judeţean de educaţie pentru sănătate, cu participare 

indirectă, care promovează educarea unui comportament alimentar adecvat, începând cu vârsta 

timpurie. Proiectul educaţional se află la a IV- a ediţie, se bucură de o participare numeroasă la 

nivelul judeţului (140 preșcolari și 30 educatoare) şi se alătură celorlalte concursuri şi proiecte 

iniţiate de APE-Neamţ.  

Unități participante: G.P.P. Nr.6 Piatra-Neamţ, Grădiniţa „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, 

G.P.N. a Şcolii Nr. 3, G.P.P Nr.2 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 8 Piatra-

Neamţ, G.P.P. „Floare de Colț” Piatra-Neamț, G.P.P. Nr 2 Tg. Neamţ, Grădinița Școlii 

Gimnaziale „Iulia Hălăucescu” Tarcău, Şcoala Gimnazială Bicazu Ardelean, G.P.P. ,,Lumea 

copiilor” Bicaz, Grădiniţa Şcolii ,,Nicu Albu” Piatra-Neamț, Grădiniţa „Muguri de Lumină” 

Roman. 

11. Festivalul „A fost...odată”, a VII-a ediţie, promovează dezvoltarea competenţelor 

pentru lectură şi are ca scop stimularea potenţialului creativ al copiilor de vârstă preşcolară şi 

şcolară mică. 
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Secțiunea Artă plastică: 

Unități participante din județ: Grădinița Școlii Gimnaziale ”Iulia Hălăucescu” Tarcău, 

G. P.P. „Lumea copiilor” Bicaz, Grădiniţa Şcolii ,,Nicu Albu” Piatra-Neamț”, G.P.P. Nr. 5 

Piatra-Neamţ, G. P.P. Nr.6 Piatra-Neamţ, Grădiniţa „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, Grădiniţa Şcolii 

Nr. 3, G.P.P Nr. 2 Piatra-Neamţ, G.P.P. „Floare de Colţ” Piatra-Neamț, G.P.P. Nr. 2 Tg. Neamţ, 

Grădiniţa „Muguri de Lumină” Roman (144 preșcolari și 38 educatoare implicate). 

Secțiunea Cultură generală, s-a desfășurat în data de 2 aprilie, Ziua Internațională a 

Cărții pentru Copii.  

Unități participante din județ: G.P.P. Nr. 6 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamţ, 

Grădiniţa „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, Grădiniţa Şcolii Nr. 3 Piatra-Neamţ, G.P.P Nr. 2 Piatra-

Neamţ, G.P.P. „Floare de Colţ” Piatra-Neamț, G.P.P. Nr 2 Tg. Neamţ, Grădinița Școlii 

Gimnaziale „Iulia Hălăucescu” Tarcău, Grădiniţa cu P.P. „Lumea copiilor” Bicaz, Grădiniţa 

Şcolii „Nicu Albu” Piatra-Neamț, G.P.P „Muguri de Lumină” Roman (100 preșcolari și 50 

educatoare implicate). 

Secțiunea Teatru pentru copii:  

Unități participante: Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț, Grădinița 

„Muguri de Lumină” Roman, Grădinița „Cristos Rege” Piatra-Neamț, Gradinita P.P. Nr 1 Tg. 

Neamț, G.P.P. Nr 2 Tg. Neamț, G.P.P. Nr. 5 Piatra-Neamț, Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra-

Neamț, G.P.P. „Floare de Colț” Piatra-Neamț, G.P.P. „Lumea copiilor” Bicaz, Şcoala 

Gimnazială „Daniela Cuciuc”Piatra-Neamț. 

12. „La cireşe”- festivalul naţional cu următoarele secţiuni: artă dramatică, cultural- 

artistic, artă plastic. 

Unităţile participante: Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț, G.P.P. Nr. 2 

Tg. Neamţ, G.P.P. „Floare de Colţ” Piatra-Neamț, G.P.P. ,,Veronica Filip” Piatra-Neamț, G.P.P. 

Nr.5 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr.8 Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional „Gh. Asachi” Piatra-Neamț, 

G.P.P. Nr. 9 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 6 Piatra-Neamţ, G.P.P. Nr. 10 Piatra-Neamţ, GPN de la 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra-Neamţ, Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ, G.P.P. 

Nr. 2 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra-Neamţ, G.P.N. Nr. 1 Şcoala Gimnazială „I. 

I. Mironescu” Tazlău, Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” Tarcău, Grădiniţa „Lumea copiilor” 

Bicaz, Grădiniţa „Muguri de Lumină” Roman, G.P.N. L.P.S. Roman, Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Dumbrava Roşie, Şcoala Gimnazială Români.  

13. Simpozion Judeţean ”Memoria, dimensiunea temporală a sistemului psihic 

uman”, activitate desfășurată în parteneriat cu Centrul CRED Bicaz și Târgu Neamț cu 

participarea a 35 cadre didactice. 

Voluntariat: 

Proiect educaţional cu participare internaţională: „Voluntar junior” din cadrul 

activităților SNAC. 

S-au implicat 17 cadre didactice și 85 preșcolari. 

Parteneri la nivel judeţean şi internaţional: 

▪ Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

▪ Casa Corpului Didactic Neamţ 

▪ Asociaţia Pedagogică “Educatoarea”, Neamţ 

▪ Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bicaz 

▪ Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ 

▪ Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra-Neamţ 

▪ Şcoala Gimnazială Nr.8 Piatra-Neamţ 

▪ Centre de la petite enfance St. Georges & St. Joseph - Service de Garde en Milieu 

Familial-Canada 
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5.2. Învăţământul primar 

 

Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2017-2018, la nivelul învăţământului primar, s-a 

înscris în coordonatele proiectate de Strategia Inspectoratului Şcolar Județean Neamţ şi Planul 

managerial al Compartimentului Curriculum şi Inspecţie Şcolară. 

Inspecţia școlară a urmărit atingerea unor standarde care să definească stilul didactic al 

învăţătorilor şi nivelul de pregătire al elevilor, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru 

realizarea succesului personal şi profesional în contextul social actual, dezvoltarea interesului 

pentru educaţie printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi 

pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune, abordarea într-o nouă perspectivă a 

problemelor din domeniul educaţiei.  

 

Priorităţile asumate 

 ● Asigurarea accesului la educaţie 

➢ asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului 

obligatoriu;  

➢ menţinerea în sistemul educaţional a copiilor provenind din segmentele sociale 

defavorizate;  

➢ reducerea absenteismului, combaterea abandonului şcolar, prevenirea eşecului şcolar. 

 ● Calitate în educaţie  

➢ aplicarea programelor şcolare în vigoare; 

➢ 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. 

 

Direcțiile de acţiune  

• coordonarea activităţii celor 1024 de învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ 

primar ai claselor ciclului primar; 

• realizarea unei baze de date complexe; aceasta s-a dovedit a fi funcţională, 

constituindu-se în documente absolut necesare în fundamentarea întregii activităţi de 

management al disciplinei; 

• stimularea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic de la 

învăţământul primar, prin participarea la activităţi de perfecţionare continuă - comisii metodice, 

cercuri pedagogice, consfătuiri didactice, simpozioane, precum şi prin studiu individual; 

• promovarea învăţării active, centrate pe elev; învăţarea nu trebuie să fie un proces 

pasiv, ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe; 

• modernizarea predării-învăţării-evaluării prin proiectarea unor strategii participative 

care să asigure învăţarea în clasă; structurarea unor sisteme coerente de materiale şi mijloace 

didactice; 

• valorificarea rezultatelor elevilor obţinute în urma evaluărilor predictive, formative, 

sumative în scopul adaptării măsurilor de ameliorare a componentelor activităţii din 

învăţământul primar; 

• organizarea, în cadrul cercurilor pedagogice, a unor activități care să ilustreze tratarea 

diferențiată și individualizată a elevilor; 
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• intensificarea inspecţiilor la clasă din perspectiva respectării programelor şcolare; 

• creşterea gradului de transparenţă şi a consistenţei procesului de evaluare şi, prin 

aceasta, a credibilităţii deciziei privind notarea;  

• reducerea numărului de auxiliare didactice în baza selectării lor riguroase, în acord cu 

specificul clasei;  

• coordonarea activității de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare; 

• continuarea formărilor la clasa pregătitoare;  

• amenajarea mediului educaţional, cu impact în ceea ce priveşte stimularea, dezvoltarea 

şi învăţarea copiilor, crearea ocaziilor de explorare şi descoperire; 

• colaborarea cu personalul de la Casa Corpului Didactic Neamţ, care se ocupă de 

formarea continuă a personalului didactic din învăţământul primar;  

• colaborarea cu personalul de la C.J.R.A.E. Neamţ în vederea asistenţei şi consilierii 

psihopedagogice a elevilor din ciclul primar şi a personalului didactic care se ocupă de pregătirea 

instructiv-educativă a acestora; 

• consilierea unităţilor şcolare care au învățământ primar în vederea stabilirii unui 

curriculum la decizia școlii viabil; 

• analiza rezultatelor obținute la învățătură, cu prilejul inspecţiilor tematice şi în 

specialitate, în teritoriul arondat, și stabilirea, de comun acord cu învățătorii/institutorii/profesorii 

pentru învățământ primar şi conducerile de şcoli, a măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei; 

• urmărirea modului în care au fost implementate aceste măsuri (unităţile din sectorul 

arondat şi cele în care am desfăşurat inspecţii în specialitate sau inspecții generale); 

• implementarea, la nivelul județului Neamț, a disciplinei opționale Educație financiară; 

• implicarea în organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a 

și a IV-a, precum şi a etapelor locale, județene și naționale ale concursurilor specifice disciplinei: 

Și eu pot fi bun la mate, Micii matematicieni, Mate – Olimpiada Micilor Școlari, Mathesis, 

Oimpiada de educație civică, Mate + etc. 

 

Analiza activității de predare-învățare-evaluare 

Obiective  

● cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica 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. 

Activități 

● desfăşurarea unor activităţi de îndrumare şi control în unităţile şcolare din zone 

defavorizate ale judeţului; 

● coordonarea activităţii de înscriere a copiilor în învăţământul primar; 

● monitorizarea Evaluărilor Naţionale pentru clasele a II-a şi a IV-a; 

● coordonarea activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul cercurilor 

pedagogice de specialitate;  

● sprijinirea dezvoltării profesionale a metodiştilor pentru învăţământul primar, prin 
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participarea la activităţi de formare specifice; 

● acordarea de consultaţii cadrelor didactice pentru pregătirea în vederea susţinerii 

examenelor de perfecţionare(definitivat şi grade didactice); 

● organizarea fazelor locale şi judeţene ale unor concursuri şcolare specifice 

învăţământului primar; 

● implicarea unui număr cât mai mare de învăţători în derularea unor proiecte şi 

parteneriate educaţionale. 

 

Puncte tari 

● asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ; 

● cunoaşterea şi respectarea curriculumului de către învăţătorii/institutorii/profesorii 

pentru învăţământ primar; 

● 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.  

 

Puncte slabe 

● depăşirea programei şcolare, fără să se ţină cont de compoziţia claselor; acest tip de 

demers este dublat de absenţa diferenţierii și individualizării elevilor; 

● reducerea comunicării orale în clasă la întrebarea formulată de către cadrul didactic şi 

răspunsul oferit de către elev; intervenţia imediată a învăţătorului/profesorului, fără a se lăsa 

suficient timp de gândire elevului; 

● folosirea, în exces, de către unii învăţători, a rolului de emiţător, modelul interactiv 

fiind promovat doar la nivel declarativ; aceeaşi observaţie asupra unor metode care se aplică 

alterat în activitatea didactică; lucrul în grup/echipă nu oferă elevilor ocazia cooperării veritabile, 

şi nici posibilitatea împărtăşirii ideilor, opiniilor;  

● absenţa abordărilor integrate la clasele pregătitoare, I şi a II-a;  

● acordarea unei atenţii scăzute elevilor cu nevoi speciale sau cu un ritm mai lent de 

învăţare şi care întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară; 

progresul acestora nu este corespunzător deoarece starea lor socială nu le permite să se ajute şi 

nici să fie prea mult ajutaţi de către familiile lor; 
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● preocupări parţiale pentru asigurarea de corelaţii transdisciplinare şi interdisciplinare;  

● utilizarea pe o scară largă a instrumentelor de evaluare tradiţionaliste, în dauna 

tehnicilor alternative, moderne; 

● ruperea temei pentru acasă de contextul de învăţare; din punct de vedere cantitativ, 

temele sunt, în multe situaţii supradimensionate, iar în majoritatea cazurilor nu se corectează şi 

nu se dă feedback elevilor;  

● reprezentarea slabă a TIC - ului în cadrul lecţiilor asistate. 

 

Exemple de bună practică 

● activitatea didactică a majorităţii învățătorilor de la unităţile de învăţământ în care s-

au desfăşurat inspecţii generale: Gheorghe Săvinescu Crăcăoani, Dochia, Făurei, Prof. Gheorghe 

Dumitreasa Girov, Dumitru Almaș Negrești, Liceul cu Program Sportiv Roman, Gh. Ruset 

Roznovanu Roznov, Secuieni, Dr. Emanuiel Rigler Ștefan cel Mare. 

● implementarea corectă, de către majoritatea învățătorilor, a planurilor cadru, a 

programelor și a planificărilor la toate disciplinele de studiu; întocmirea documentelor de 

planificare și proiectare didactică în concordanță cu actualul curriculum școlar; 

● centrarea activității metodico-științifice de la nivelul comisiilor metodice şi a 

cercurilor pedagogice, pe adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei în funcţie de 

particularităţile psihice, de vârstă şi individuale ale elevilor, în vederea tratării lor diferențiate și 

individualizate; 

● participarea multor cadre didactice la diferite cursuri de formare continuă, la 

simpozioane, sesiuni de comunicări, stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în 

domeniul ştiinţelor educaţiei, perfecţionare prin definitivare în învăţământ şi acordarea gradelor 

didactice; 

● numărul foarte mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II 

(aproximativ 83 %); 

● implicarea învățătorilor în organizarea și desfășurarea evalărilor naționale la finalul 

claselor a II-a și a IV-a; 

● implicarea majorității cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea unor activități 

extrașcolare (serbări, excursii, vizite, drumeții, spectacole de teatru, concursuri etc.); 

● rezultatele bune şi foarte bune obţinute de către elevii claselor ciclului primar în urma 

participării la diferite concursuri şi activităţi educative extraşcolare şi extracurriculare; 

● manifestarea unui interes deosebit din partea multor învățători de a se implica în 

derularea unor parteneriate și proiecte educaționale locale, județene și naționale; 

● implicarea în actul decizional al școlilor cu personalitate juridică a unui număr destul 

de mare de învățători. 

 

5.3. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Limbă şi comunicare  

 

A. Limba şi literatura română şi limbi clasice 
 

Priorităţile asumate pentru anul școlar 2017-2018 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; 

- 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; 
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- 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.). 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2017-2018 

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 și a unui climat de colaborare între 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). 

 

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;  

- 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; 
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- 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 2017-2018. 

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 

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 2017-2018 sunt 

prezentate în Anexă. 

 

B. Limba engleză și limba germană 
 

Inspecţia şcolară de specialitate a urmărit, în anul şcolar 2017-2018, îmbunătăţirea 

managementului activităţilor didactice, eficacitatea în utilizarea unor metode şi strategii didactice 

variate, creativitatea în stilurile de predare-învăţare şi motivarea elevilor pentru învăţarea limbii 

engleze, monitorizarea formării şi perfecţionării cadrelor didactice. 

La limba engleză, învăţarea este direcţionată spre formarea de competenţe lingvistice, 

conform CECRL. În consecinţă, practica la clasă are ca rezultat formarea de abilităţi şi 

competenţe consolidate şi care să poată fi utilizate de către elevi în orice situaţii de comunicare 

reale. 

Priorităţile asumate 

• 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 
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standardelor educaţionale, asigurarea progresului şi performanţei şcolare; 

• stimularea afirmării profesionale, prin publicaţii în reviste de specialitate, editarea de 

cărţi, broşuri şi participarea la manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional; 

• formarea continuă a cadrelor de specialitate şi perfecţionarea profesorilor debutanţi. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare 

Obiective: 

• monitorizarea activităţii profesorilor debutanţi; 

• creşterea interesului elevilor pentru studiul limbii engleze; dezvoltarea la elevi a 

interesului pentru cultura şi civilizaţia britanică; 

• 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;  

Activităţi: 

Ziua europeană a limbilor moderne – În data de 26 septembrie 2017, s-au organizat 

activităţi dedicate “ Zilei europene a limbilor moderne” în 64 de unităţi şcolare din judeţ, dintre 

care menţionăm: Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ, Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamţ , Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamţ, Liceul cu Program 

Sportiv Piatra - Neamţ, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Şcoala „Vasile Alecsandri” Roman, 

Şcoala Nr. 10 Piatra-Neamţ ,Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ, Şcoala Nr. 1 

Bicaz, Şcoala Nr. 8 Piatra-Neamț, Școala Dămuc, Liceul „Vasile Alecsandri” Săbăoani. 

Concursul Public Speaking – etapa județeană - 127 de participanți la categoriile 12-15 

și 16-20 ani; 20 de elevi de la categoria 16-20 ani s-au calificat la etapa regională a concursului. 

Tema din acest an: THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO INVENT IT. 
Semifinala națională – 12 participanți; premiul I – 1, premiul al II-lea – 1, premiul al III-

lea – 1, mențiune – 1. 
Cercurile pedagogice – Activitățile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice au venit în 

sprijinul îmbunătăţirii pregătirii metodico-ştiinţifice a profesorilor de limba engleză din judeţ. 

Tema activităţii pentru primul semestru la limba engleză a fost Integrated Skills in the EFL 

Classroom, iar pentru semestrul al II-lea - Effective Strategies for Teaching Vocabulary; la limba 

germană sem I: Das neue DaF-Curriculum și semestrul al II-lea: Kooperatives Lernen im DaF-

Unterricht. 

În cadrul cercurilor pedagogice, au fost organizate schimburi de experienţă în specialitate în 

9 unități școlare din judeţ. Cu această ocazie, au fost prezentate activităţi didactice, planuri de 

lecție, 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. 

 

Aspecte pozitive  

• Documentele de proiectare au fost întocmite conform metodologiei în vigoare și în 

concordanță cu cerințele programelor școlare.  

• Sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea limbii engleze și se 

utilizează mijloace TIC în scopul dezvoltării celor patru competențe generale. 

• 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. 

• Creșterea procentului de promovare a examenelor de titularizare și definitivat. 

•  Motivarea permanentă, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea 

sarcinilor de lucru şi realizarea şi asigurarea caracterului practic aplicativ al cunoştinţelor, mai 

ales prin invitarea elevilor să participe la diverse activităţi extracurriculare, proiecte. 
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• Participări la activităţi de formare continuă (grade didactice, British Council și CCD 

Neamţ; participări ale unor cadre didactice la simpozioane pe teme de didactică; Desfăşurarea 

unui cerc pedagogic la British Council Iaşi). 

 
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 

fără raportări la conţinuturile programei. 

▪ Între sistemul de evaluare şi cel de notare nu există întotdeauna o armonizare 

perfectă, elemente ale evaluării curente rămânând în afara unei notări obiective. 

▪ Profesori de altă specializare au ore suplimentare de limba engleză, fără ca 

întotdeauna acestea să fie concepute cu rigurozitate şi creativitate. 

▪ Se insistă prea mult asupra elementelor de construcție a comunicării, în detrimentul 

dezvoltării competențelor de comunicare. 

▪ Slaba pregătire de specialitate şi/sau metodică a unor cadre debutante, care nu le 

permite să desfăşoare un demers didactic coerent, centrat pe nevoile şi particularităţile elevilor. 

▪ Insuficienta manifestare a creativității pedagogice a cadrelor didactice în vederea 

creșterii motivației elevilor pentru învățare. 

▪ Utilizarea excesivă a limbii române în locul limbii engleze, în unele cazuri. 

▪ Între sistemul de evaluare și cel de notare nu există întotdeauna o armonizare 

perfectă, elemente ale evaluării curente rămânând în afara unei notări obiective. 

 

Recomandări 

▪ corectarea neajunsurilor şi inadvertenţelor lingvistice constatate la unele cadre 

didactice;  

▪ utilizarea calculatorului în activitatea didactică, dar şi în redactarea documentelor de 

programare didactică şi pentru informarea ştiinţifică, nu doar pentru estetica şi lizibilitatea 

textelor, dar şi pentru eficientizarea efortului personal şi pentru ameliorarea şi modernizarea 

demersului didactic;  

▪ utilizarea unor strategii motivante, a tuturor resurselor învăţării pentru realizarea unei 

comunicări autentice şi pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină; 

▪ acordarea unei mai mari atenţii pentru motivarea notei şi pentru formarea capacităţii 

de autoevaluare la elevi; 

▪ continuarea perfecţionării pe linie metodică prin studiu individual şi participarea la 

cursuri de formare la nivel judeţean şi naţional; 

▪ folosirea metodei de învăţare prin descoperire, a strategiilor şi procedeelor care să 

dezvolte competenţele de exprimare scrisă şi orală, precum şi o gestionare mai bună a timpului 

pe parcursul activităţilor didactice; 

▪ dinamizarea activităţilor realizate la clasă, lucrul pe grupe; 

▪ evitarea traducerii integrale în limba română a textelor suport; utilizarea cu precădere 

a limbii engleze pentru comenzile simple; 

▪ adaptarea volumului de informaţii la nivelul de cunoştinţe ale elevilor;  

▪ folosirea materialelor autentice diversificate ca tip;  

▪ îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne; 

▪ recurgerea la mijloacele media moderne în procesul de învăţare; 

▪ o preocupare mai intensă în formarea la elevi a abilităţii de comunicare orală în 

manieră individuală; 

▪ o mai bună gestionare a timpului de predare-învăţare; 

▪  motivarea notelor acordate elevilor; 
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C. Limba franceză 
 

Aspecte pozitive 

• Documentele de proiectare au fost întocmite conform metodologiei în vigoare și în 

concordanță cu cerințele programelor școlare.  

• Sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea limbii franceze și se 

utilizează mijloace TIC în scopul dezvoltării celor patru competențe generale. 

• Activitatea profesorilor metodişti (14), aceștia contribuind la consilierea atât a cadrelor 

didactice debutante, cât şi a celor care urmau să susţină grade didactice. 

•  Motivarea permanentă, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea sarcinilor 

de lucru şi realizarea şi asigurarea caracterului practic aplicativ al cunoştinţelor, mai ales prin 

invitarea elevilor să participe la diverse activităţi extracurriculare, proiecte. 

• Interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă; unii profesori sunt înscrişi la 

masterat; dorinţă de perfecţionare profesională şi receptivitate la sugestiile metodologice şi de 

specialitate ale metodistului. 

• Buna pregătire ştiinţifică didactică şi de specialitate, rigoarea, calmul, tactul 

pedagogic, creativitatea în conceperea activităţilor didactice, folosirea teatrului ca pretext de 

învăţare a limbii franceze, pasiunea pentru profesia aleasă la mulţi profesori. 

• Atmosfera propice învăţării creată de cadrul didactic, preocuparea de a folosi metode 

şi strategii adecvate atingerii performanţei, aplicarea cunoştinţelor acumulate la cursurile de 

formare. 

• Evaluarea s-a dovedit a fi stimulativă, fără a-i stresa pe elevi ceea ce conduce la 

încredere şi la progres şcolar efectiv; o evaluare discretă, nepenalizantă, neinhibitivă; unii 

profesori au caiete de înregistrare a progresului şcolar al elevilor, pentru fiecare din cele cinci 

componente ale competenţei de comunicare. 

• Încurajarea elevilor de a se exprima liber în limba franceză. 

• Activităţi variate şi original concepute care combină mijloacele multimedia cu cele 

clasice. 

• Valorizarea spiritului imaginativ al elevilor prin antrenarea lor în realizarea de creaţii 

originale. 

• Bună gestionare a resurselor umane şi materiale. 

• Stimularea creativităţii elevilor pentru cultura şi civilizaţia franceză. 

• Participarea la cursuri de formare. 

 

Aspecte negative 

▪ Disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu manuale şcolare adaptate nivelului 

clasei; manuale învechite din punct de vedere al conţinutului. 

▪ 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 

fără raportări la conţinuturile programei. 

▪ Se insistă 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, precum și lucrul 

diferențiat. 

▪ Insuficienta manifestare a creativității pedagogice a cadrelor didactice în vederea 

creșterii motivației elevilor pentru învățare. 

▪ În unele cazuri, ritmul prea alert, stresant al unor lecţii, sau dimpotrivă, în alte cazuri, 

temporizarea excesivă a unor activităţi şi atmosfera monotonă a lecţiilor. 

▪ Utilizarea excesivă a limbii române, în locul limbii franceze, în unele cazuri. 

▪ Neîncurajarea elevilor de a participa la concursuri și competiții. 
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Recomandări  

▪ monitorizarea și consilierea pe probleme de curriculum, proiectare şi tehnică didactică;  

▪ formarea continuă a cadrelor de specialitate şi perfecţionarea profesorilor debutanţi; 

▪ stimularea elevilor de a folosi noile cunoştinţe în contexte noi de comunicare, 

realizarea de corelaţii intra şi interdisciplinare; 

▪ diversificarea metodelor de evaluare; 

▪  integrarea într-o măsură mai mare a mijloacelor audio-video în actul de predare-

învăţare-evaluare; 

▪ continuarea pregătirii profesionale prin participarea la activităţi și stagii de formare 

metodico-ştiinţifică; 

▪  recurgerea la mijloacele media moderne în procesul de învăţare; 

▪ o relaţie deschisă, de încredere şi de colaborare între asistentul metodist (îndrumător) 

şi profesorul asistat poate servi foarte bine perfecţionării continue, dialogului constructiv şi 

eficient, care să elimine disfuncţionalităţile şi să fie spre beneficiul tuturor participanţilor la actul 

educativ. 

 

Formarea cadrelor didactice 

S-au avut în vedere următoarele aspecte: 

▪ participarea cadrelor didactice din județ care predau disciplina limba franceză la 

activitățile de formare continuă, prin care acestea să își dezvolte şi să-și completeze profilul de 

competențe stabilit prin formarea inițială; 

▪ dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice organizate la nivelul unităţilor şcolare sau grupurilor de unităţi şcolare, prin 

comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice;  

▪ coordonarea şi monitorizarea activităţii de dezvoltare profesională prin sesiuni 

metodico-ştiinţifice de comunicări şi schimburi de experienţă în specialitate şi psihopedagogie; 

▪ crearea premiselor pentru formarea continuă a cadrelor didactice prin programe 

realizate de inspectoratul şcolar şi de inspectoratul şcolar în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic (Programul de pregătire pentru Examenul național de definitivare în învățământ; 

Programul de formare a metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Neamț). 

În anul școlar 2017-2018, s-a participat la un număr de 18 cursuri de formare, asigurate 

atât de ISJ Neamț și CCD Neamț, cât și de alte instituții abilitate. A fost vorba atât despre cursuri 

de specialitate (didactice sau științifice), cât și despre cursuri de management educațional și 

instituțional.  

 

Monitorizarea și consilierea cadrelor didactice 

▪ modalități de informare, consiliere și monitorizare utilizate: prin website-ul ISJ, 

adresele de e-mail ale unităților școlare, adresele de e-mail ale cadrelor didactice, întâlniri 

periodice, cercuri pedagogice, întâlniri cu profesorii metodiști pe zone, întâlniri cu inspectorii 

DRU, inspecții în teritoriu. 

 

Exemple de bună practică 

▪ Existenţa a patru centre funcţionale de cursuri D.E.L.F. prin Institutul Francez din Iaşi 

(Colegiul Naţional Petru Rareş, Piatra-Neamţ, Şcoala nr. 2, Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional 

Roman Vodă, Roman, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare din Tg. Neamţ) 

▪ Ziua europeană a limbilor moderne - În data de 26 septembrie 2017, s-au organizat 

activităţi dedicate „Zilei europene a limbilor moderne” în 58 de unităţi şcolare din judeţ, dintre 

care menţionăm: Liceul cu Program Sportiv Piatra - Neamţ, Şcoala „Mihai Eminescu” Roman, 

Şcoala Nr. 10 Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ, Şcoala „Elena 

Cuza” Piatra-Neamţ, Şcoala Nr. 7 Roman, Şcoala „Nicolae Grigorescu” Agapia, Liceul 

Economic “Vasile Conta” Târgu-Neamţ, Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamţ, Colegiul 

Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ, 
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Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ, Şcoala Nr.1 Ceahlău, Şcoala Nr. 1 Bicaz, 

Şcoala Nr. 1 Roman. 

▪ Ziua Francofoniei – În marea majoritate a unităților de învățământ din județ, s-a 

marcat Ziua Internațională a Francofoniei prin diverse manifestări, cum ar fi spectacole de 

cântece și poezie, teatru, simpozioane, dezbateri, concursuri etc. 

▪ Cercurile pedagogice - Activitatea desfăşurată în cadrul cercurilor pedagogice a venit 

în sprijinul îmbunătăţirii pregătirii metodico-ştiinţifice a profesorilor de limba franceză din judeţ. 

În cadrul activităţilor de cerc, au fost organizate schimburi de experienţă și exemple de bune 

practici în specialitate în 6 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; de 

menționat că 2 cercuri pedagogice au avut loc la Institutul Francez Iași. 

▪ Au fost dotate 20 de unităţi de învăţământ cu cărţi în limba franceză, donate de 

asociaţia ADIFLOR, din Franţa. 

▪ Limba franceză se studiază în două din cele mai importante grădiniţe din judeţul 

Neamţ. 

▪ Participare importantă la concursuri județene, naţionale şi internaţionale de promovare 

a limbii franceze (de exemplu, Olympiades de la Francophonie, Concursul Național de 

Traduceri Corneliu M. Popescu Vaslui, Concursul Interjudeţean “Creativitate şi multilingvism”, 

Câmpia Turzii, Jeunes Plumes Francophones, La Francophonie avant toute chose, Concursul 

Național de Creație Epistolară Homo ludens, Protegez la nature Craiova), unde s-au obținut 

numeroase premii și mențiuni și unde au participat, de asemenea, și cadre didactice din județ în 

calitate de evaluatori.  

▪ Există, fie şi la nivel de curs opţional, un curs de limbă spaniolă, la Colegiul Naţional 

Roman Vodă, Roman. 

▪ Existenţa unor parteneriate cu Institutul Francez din Iaşi, pentru desfăşurarea unor 

activităţi de formare şi extracurriculare. 

▪ Parteneriat cu ADIFLOR, Franţa, în cadrul concursului naţional Olimpiadele 

francofoniei, pe lista naţională a M.E.N., şi pentru proiectul de dotare a claselor primare şi a 

grădiniţelor cu cărţi de franceză pentru copii. 

▪ Foarte bună colaborare cu asociaţiile Le Roannais și Echange Roumanie din Franţa. 

Cu ocazia parteneriatelor școlare realizate prin asociația Echange Roumanie, un număr de peste 

20 de elevi a realizat schimburi școlare cu colegii din Franța, găzduind și fiind găzduiți de copii 

de vârsta lor, ceea ce a facilitat înțelegerea mai bună a unor chestiuni de ordin civilizațional.  

 

5.4. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Om şi societate 

 

A. Istorie 
 

Priorităţile asumate la nivelul disciplinei istoria 

• Pregătirea strategiei privind organizarea activităților pentru celebrarea Centenarului 

Marii Uniri; 

• Lansarea Proiectului educațional – 24 ianuarie 2018: „100+100 de școli întru Marea 

Unire a Românilor” - Semnarea protocoalelor de parteneriat dintre 100 de școli din județul 

Neamț și 100 de școli din Republica Moldova la data de 27 martie 2018; 

• Concursul județean CENTENAR – „Mesaje pentru viitor”, 1 martie-1 iunie 2018; 

• ArtHistoryFest 2018 – festival istoric de promovare a tinerilor talentați din județul 

Neamț -1-3 iunie 2018; 

• Atingerea de către elevi a standardelor prevăzute de sistemul de evaluare în 

învăţământ; 
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• Realizarea predării-învăţării conform standardelor de calitate; 

• Stimularea performanţei în rândul elevilor; 

• Formarea continuă a cadrelor didactice în conformitate cu cerinţele modernizării 

predării disciplinei; 

• Perfecţionarea activităţii de îndrumare şi control în specialitate. 

 

Direcţiile de acţiune 

• Atingerea nivelului standard de educație de către elevi prin rezultatele învățării; 

• Motivarea, consilierea și îndrumarea profesorilor pentru stimularea performanţei 

şcolare în rândul elevilor; 

• Preocuparea cadrului didactic pentru formarea continuă; 

• Realizarea obiectivelor şi cerinţelor evaluării în cadrul lecţiilor;  

• Comportamentul didactic al profesorului;  

• Preocuparea cadrului didactic pentru realizarea obiectivelor şi cerinţelor noului 

curriculum la disciplina Istorie (planificări, opţionale, manuale, asumarea orelor în specialitate); 

• Calitatea evaluării în cadrul lecţiilor; 

• Evaluarea finală şi pregătirea elevilor pentru examenele de bacalaureat şi admitere-

realizarea obiectivelor şi cerinţelor, forme, metode, strategii. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective 

• Cunoaşterea și aplicarea corectă a programei şcolare; 

• Construirea demersului didactic din perspectiva atingerii obiectivelor de referinţă sau 

competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare; 

• Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de 

obiectivele de referinţă sau competenţele specifice; 

• Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de 

activitate; 

• Creșterea gradului de adecvare a strategiei didactice la particularităţile claselor de 

elevi:  

• Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare; 

• Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării. 

 

Activităţi 

• Inspecţia şcolară este o prioritate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi a 

inspectorilor școlari; 

• Formarea continuă a grupului de metodiști pentru o mai bună monitorizare a inspecţiei 

şcolare, în aşa fel încât inspecţiile de specialitate să aibă impact, să nu devină formale şi să fie 

obiective.  

• Monitorizarea continuă, prin inspecții de specialitate, în vederea evitării formalismului 

în evaluarea lecţiilor; 

• Asumarea responsabilității metodiștilor prin îndrumarea şi consilierea obiectivă a 

profesorilor, în demersul perfecţionării prin grade didactice. 

• Inspecţiile în specialitate s-au realizat pe bază de grafic şi au vizat cadre didactice şi 

unităţi şcolare stabilite pe baza unor criterii privind cuprinderea prioritară a cadrelor înscrise la 

examenele de grad, cadrele tinere, cu mai puţină experienţă, cadrele care nu au mai fost 

inspectate în ultimul timp ş.a. 

• Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice în primul semestru au vizat organizarea 

programului județean CENTENAR 2018; 

• Profesorii de istorie s-au implicat și în organizarea unor activităţi extraşcolare: 
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CENTENAR 2018, proiecte educationale în fiecare scoala din judetul Neamț, Ziua Eroilor, 1 

decembrie, 24 ianuarie „Ziua Europei”, „Preuniversitaria”, Zile festive ale școlilor, aniversări/ 

comemorări ale unor evenimente istorice. 

 

Puncte tari 

o Proiectarea demersurilor didactice şi realizarea scenariului didactic asigură 

prelucrarea şi gestionarea ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică a conţinutului ştiinţific al 

lecţiilor; 

o Corelarea elementelor de specialitate cu conţinutul ştiinţific al altor discipline de 

învăţământ, cu experienţa de viaţă şi de cunoaştere a elevilor cu realitatea socio-umană concretă, 

cu obiectivele socializării elevului; 

o Există preocupare pentru valorificarea informaţiei ştiinţifice de specialitate din 

perspective formative, punându-se un accent sporit pe dezvoltarea la elevi a competenţelor 

aplicative şi rezolutive, a atitudinilor corespunzătoare;  

o Învăţarea centrată pe elev ca subiect al activităţii instructiv-educative şi orientarea 

acesteia înspre formarea competenţelor specifice permit respectarea unor exigenţe ale învăţării 

durabile, printre care: 

• Utilizarea unor metode active (de exemplu, învăţarea prin descoperire, învăţarea 

problematizată, învăţarea prin cooperare, simularea, jocul de roluri), care pot contribui la 

dezvoltarea receptivităţii şi capacităţii de abordare raţională a problemelor personale şi publice, 

în contextul unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic; 

• Realizarea unor observaţii, studii de caz, elaborarea unor eseuri, referate, şi 

portofolii, individual şi în grupuri de lucru; 

• Luarea în considerare a potenţialului cognitiv – instrumental al elevilor format în 

anii anteriori de studiu; 

• Continuarea dezvoltării gândirii critice a elevilor (creatoare, flexibile, 

interogative, deschise);  

• Identificarea unor fapte, fenomene şi procese din domeniul social şi al relaţiilor 

dintre acestea, prin intermediul conceptelor specifice ştiinţelor sociale; 

• Realizarea unor conexiuni între cunoştinţele dobândite în domeniul ştiinţelor 

sociale şi aplicarea acestora în evaluarea şi optimizarea soluţiilor unor situaţii-problemă; 

• Promovarea în rândul elevilor a următoarelor valori şi atitudini: gândirea critică şi 

divergentă, disponibilitatea pentru dialog şi dezbatere, curiozitatea şi interesul pentru studiu. 

 

Puncte slabe 

• Nu s-a reuşit respectarea 100% a graficului de inspecţii, motivele fiind legate de 

priorităţile de etapă apărute în activitatea inspectorului şcolar; 

• S-au constatat deficienţe privind comunicarea didactică, între profesor-elev; 

• Implicare şi creativitate didactică insuficientă, raportat la numărul profesorilor de 

istorie din judeţul Neamț; 

• Menţinerea caracterului expozitiv al lecţiilor; 

• Insuficienta integrare a aplicaţiilor la lecţie; 

• Nerespectarea momentelor lecţiei/ a scenariului didactic propus; 

• Activitatea comisiilor metodice şi a catedrelor de specialitate nu se ridică la nivelul 

standardelor, în toate școlile; 

• Unele cadre didactice nu depun suficiente eforturi pentru modernizarea strategiilor, 

metodelor şi demersurilor de predare. 

 

Exemple de bună practică 

- În toate unitățile școlare din județul Neamț s-au făcut eforturi considerabile pentru 

proiectul CENTENAR 2018, au fost atrase finanțări de la autoritățile locale și județene și au fost 
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organizare multiple și variate activități.  

- 96,8 % promovabilitate Bacalaureat 2018. 

 

B. Socio-umane 
 

Priorităţile asumate la nivelul disciplinelor 

Inspecţia şcolară şi managementul la disciplinele socio-umane, în anul şcolar 2017-2018, 

au avut în vedere:  

- asigurarea resurselor umane, materiale şi curriculare necesare desfășurării educației 

școlare; 

- cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor programelor şcolare, a metodologiilor şi 

reglementărilor în domeniu;  

- realizarea predării-învăţării-evaluării conform standardelor de competenţă la 

specialitate; 

- monitorizarea prin inspecție școlară a modului de predare-învățare-evaluare la 

disciplina „Educație socială”, clasa a V-a, din perspectiva cerințelor noului plan cadru;  

- monitorizarea nivelului atingerii de către elevi a competenţelor și standardelor 

specifice prevăzute de programele şcolare și de sistemul de evaluare în învăţământ; 

- modernizarea strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice şi adecvarea acestora la 

particularităţile colectivelor de elevi; stimularea performanţei în rândul elevilor; 

- antrenarea elevilor și cadrelor didactice la competiții școlare curriculare şi extra-

curriculare;  

- evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării; formarea continuă a 

cadrelor didactice în conformitate cu cerinţele asigurării calităţii în învăţământ; 

- monitorizarea modului în care profesorii stimulează înscrierea propriilor elevi la 

pregătirea de performanță organizată în Centrul de Excelență și urmăresc evolutiv 

comportamentul acestora; 

- consiliere şi îndrumare privind corelarea conţinuturilor cu resursa umană caldă de 

instruire, adaptarea acestora la capacităţi şi deprinderi ce urmează a fi formate și finalității 

studiului disciplinei; 

- 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; 

- prezentarea atractivă a ofertelor CDŞ şi argumentarea sustinută pentru atragerea 

elevilor; diversificarea corespunzătoare a ofertei; oferta CDŞ să sprijine dorinţa de informare şi 

motivare pentru învăţare şi formare pentru viaţă a elevilor; 

- creşterea interesului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la colegii tehnice 

în pregătirea pentru performanţă a elevilor în vederea participării la concursuri de specialitate;  

- atragerea elevilor în exprimarea opţiunii de Bacalaureat 2018 pentru disciplinele 

socio-umane şi implicarea efectivă a profesorului în pregătirea suplimentară. 

 

Direcţiile de acţiune: 

• realizarea unei baze de date reale privind personalul didactic calificat precum şi a 

comisiilor/catedrelor care funcţionează în fiecare unitate şcolară; 

• verificarea calităţii planificării-proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării 

demersului didactic prin inspecţie la clasă; 

• evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire al elevilor; 

• verificarea eficienţei activităţilor de formarea continuă a cadrelor didactice şi 

perspectiva învăţării interdisciplinare şi transdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive 

la nivelul comisiilor metodice privind aspectele interdisciplinarităţii aplicabile anumitor 

conţinuturi detaliate din programa şcolară; 
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• monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţi organizate la nivel local 

judeţean şi naţional;  

• verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică și integrală a materiei şi a notării 

ritmice; 

• stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor în prezentarea produselor activităţii 

de cercetare la sesiuni de comunicări și referate organizate la nivelul unităţii şcolare, judeţean, 

interjudeţean şi naţional;  

• monitorizarea frecvenţei şi activităţii profesorilor de științe socio-umane 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, în cadrul cercurilor 

pedagogice și schimburi de experiență cu colegi din alte județe sau din străinătate. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare:  

 

Puncte tari: 

Asigurarea resurselor didactice: au fost asigurate resursele didactice în toate unităţile de 

învăţământ, la disciplinele socio-umane, în conformitate cu metodologia şi reglementările, fiind 

acoperite toate orele şi catedrele cu un număr de 76 profesori de discipline socio-umane (55 

titulari, 48 cu gradul didactic I din care 7 cu titlul de doctor). 

• Au fost asigurate resursele curriculare (programe şcolare, planificările/proiectările 

unităţilor de învăţare standardizate, manuale, auxiliare didactice).  

Inspectarea, evaluarea şi consilierea unui număr de 21 de cadre didactice (15 cadre 

didactice inspectate în cadrul celor 12 inspecţii generale, 2 inspecții tematice și în specialitate şi 

6 cadre didactice inspectate în cadrul inspecțiilor de perfecționare), fiind acordate 42 de 

calificative. 

• În cadrul inspecţiilor de specialitate s-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru 

deplasarea de accent de pe conţinuturi pe competenţe, operarea, în cadrul lecţiilor, cu abordări 

diverse, diferenţiate, cu proiectări şi scenarii didactice personalizate care impun cooperarea cu 

colectivele de elevi, implicarea elevilor în parcurgerea unui traseu cognitiv adecvat logicii 

interne a fiecărei discipline, manifestarea creativităţii didactice a profesorului, adecvarea 

demersurilor didactice la particularităţile colectivelor de elevi, modernizarea predării-învăţării-

evaluării prin utilizarea la lecţie a metodelor şi instrumentelor activ-participative, a fişelor de 

lucru, studiilor de caz, elaborării de portofolii şi de proiecte educaţionale. Sunt de apreciat 

experienţele pozitive privind predarea asistată de calculator, integrarea în lecţie a microsesiunilor 

de comunicări şi referate, a studiilor de caz bazate pe situaţii tipice desprinse din realitatea socio-

umană concretă. Există, la unele cadre didactice, preocuparea de abordare inter- şi 

transdisciplinară a conţinuturilor, de prelucrare operaţională a acestora, de valorificare a 

informaţiei ştiinţifice de specialitate din perspective formative, punându-se accent pe dezvoltarea 

la elevi a competenţelor aplicative şi rezolutive, a atitudinilor corespunzătoare privind raportarea 

la problematica socio-educaţională a colectivelor de elevi.  

• În ceea ce privește monitorizarea orelor la disciplina „Educație socială”, au fost realizate 

17 asistențe (în cadrul inspecțiilor școlare generale). În cadul acestora au fost discutate aspectele 

privind demersul de predare-învățare-evaluare, modul de proiectare al activităților de dezvoltare 

a competențelor specifice și exemplelor de activități de învățare. Au fost analizate, de asemenea, 

aspectele privind modul în care s-a realizat transferul de conținuturi și au fost dirijate activitățile 

elevilor (raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor 

grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social, cooperarea pentru 

realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și 
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comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice și participarea responsabilă la 

luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin 

manifestarea unui comportament social, civic și economic activ).  

Evaluarea activităţii elevilor 

• elevii utilizează un limbaj ştiinţific corespunzător disciplinelor socio-umane, au 

deprinderi de observare şi aplicare; 

• elevii intervin în învăţare pentru clarificarea și explicarea unor noţiuni, dar şi se 

corectează şi se completează în stabilirea concluziilor; 

• elevii răspund cerinţelor formulate de profesori şi reuşesc să finalizeze sarcinile de 

lucru, dirijaţi prin întrebări ajutătoare; 

• au spirit de observaţie pe care-l folosesc în compararea şi diferenţierea unor fenomene 

sociale şi de includere a propriei experinţe de viaţă în învăţare; 

• au căpătat deprinderea de muncă independentă prin rezolvarea unor solicitări, anexe 

ale portofoliilor personale;  

• caietele elevilor reflectă un volum de muncă normal, temele pentru acasă sunt, în 

general, discutate în clasă şi verificate; 

• elevii au bun nivel de cunoştinţe pe care-l folosesc în rezolvarea sarcinilor, dar şi 

abilităţi de lucru în echipă; 

• sunt naturali în comportament spontani şi relaţionează foarte bine cu profesorul şi între 

ei pentru finalizarea activităţii; 

• elevii manifestă interes pentru învăţarea disciplinelor socio-umane; 

• sunt încurajaţi prin aprecieri asupra prestaţiei la activităţile proiectate. 

 

Puncte slabe: 

• Precaritatea pregătirii metodice și de specialitate inițiale a unor cadre didactice 

reflectată în: 

o existenţa incompatibilităţilor specializare-centralizator pentru unele cadre 

didactice care nu au întreprins demersuri de profesionalizare pentru disciplinele la care sunt 

consideraţi necalificaţi. Se impune, continuarea studiilor prin masterat sau prin reconversie. 

• Existenţa unui număr mare de profesori suplinitori care obţin note mari la 

concursurile de titularizare, dar care nu pot obţine catedre stabile de la un an la altul. 

• Deficiențe în proiectarea evaluării la disciplina ”Educație socială”. 

• Preocuparea insuficientă privind:  

o studierea şi aplicarea programelor şcolare, a celorlalte reglementări în domeniul 

curriculumului; 

o personalizarea şi individualizarea proiectelor de lectie, bateriilor de teste, fișelor 

de evaluare, auxiliarelor curriculare etc.; 

o implicarea în ofertarea disciplinelor opţionale la disciplinele socio-umane;  

o pregătirea elevilor pentru olimpiadele şi concursurile şcolare. 

• Insuficienta diferenţiere şi individualizare a procesului de predare-învăţare-evaluare, 

utilizarea excesivă a evaluării frontale în defavoarea evaluării individualizate şi personalizate, 

insuficienţa materialelor didactice în desfășurarea lecției.  

• Utilizarea predominantă la clasă a strategiilor de tip discursiv/informativ în 

defavoarea celor modern, activ-participative, formative. 

• Tendinţa unor profesori de alte discipline, care predau „Cultura civică” prin 

completare de normă, de neglijare a acesteia în favoarea disciplinei de bază, implicarea scăzută a 

acestora în pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare la disciplina „Cultură civică”. 

• Implicarea scăzută a profesorilor cu specializarea Economie/Istorie/Psihologie în 

pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare de Economie, Cultură civică, Psihologie. 

• Implicarea insuficientă a profesorilor de discipline socio-umane în activitatea 

extracurriculară şcolară şi extraşcolară, în viaţa şcolii, în comisiile şi colectivele metodice de 
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specialitate, în gestionarea unor situaţii socio-psihologice ale colectivelor de elevi, abordarea la 

clasă a unor probleme concrete din viaţa şcolii. 

 

Formarea continuă a profesorilor de discipline socio-umane:  

• Organizarea consfătuirilor profesorilor de științe socio-umane (7 septembrie 2017). 

• Organizarea cercului pedagogic pe semestrele I (Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

Săbăoani, tema: Dezvoltarea școlii sociologice românești după Marea Unire; cu repere de 

activitate: susținerea și dezbaterea referatului cu tema precizată, activitate demonstrativă la clasă 

(secvență didactică, disciplina Sociologie), informare bibliografică, materiale didactice, anunțuri, 

dezbateri, recomandări, concluzii) și II (Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț, tema: Studierea 

disciplinei Educație antreprenorială – motivație în obținerea succesului antreprenorial; cu 

secvențele: susținerea și dezbaterea referatului cu tema precizată, activitate demonstrativă la 

clasă (secvență didactică, disciplina Educație antreprenorială), informare bibliografică, materiale 

didactice, anunțuri, dezbateri, recomandări, concluzii). 

• Participare la cursuri de reconversie profesională, studii post-universitare, 

simpozioane și conferințe științifice (cadre didactice din județ). 

• Elaborarea de articole științifice, lucrări de sinteză, cercetări în domeniul științelor 

socio-umane. 

• Organizarea de proiecte și programe cu finanțare europeană în domeniul științelor 

sociale, educației civice (Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic 

„Miron Costin” Roman, Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, Colegiul Național 

”Roman Vodă” Roman, Liceul ”Vasile Conta” Tg.Neamț); 

• Implicarea cadrelor didactice de discipline socio-umane în organizarea activităților 

extraşcolare: 

✓ Coordonarea unor activități dedicate ,,Zilei internaționale a educației" - organizate 

de profesorii de discipline socio-umane, la nivelul unităților de învățământ din județ. 

✓ Pregătirea unor proiecte de educație civică, economică și juridică în cadrul 

”Săptămânii Școala Altfel”, în unitățile de învățământ nemțean.  

✓ Implicarea cadrelor didactice care predau discipline socio-umane în programul B 

N R " Să vorbim despre bani și bănci" la care au participat elevi din clasele de gimnaziu și liceu 

din județul Neamț. 

✓ Implementarea programului de educație juridică în școli și semnarea Protocolului 

de implementare a programelor de educație juridică, dintre ISJ Neamț și Tribunalul Neamț. 

 

Exemple de bună practică: 

• Participarea unui număr mare de elevi la cursurile organizate de Centrul Județean de 

excelență Neamț (64) și implicarea a 8 cadre didactice de specialitate în acest demers.  

• Organizarea etapei locale a Olimpiadei de educație/cultură civică și științe socio-

umane (subiect unic pe județ), la care au participat peste 340 de elevi din învățământul primar, 

gimnazial și liceal. La etapa județeană s-au calificat: 140 de elevi la disciplinele socio-umane, 71 

de echipaje la Cultură civică și 79 de echipaje la Educație civică. 

• Organizarea etapei județene a Olimpiadei de pedagogie și psihologie pentru liceele 

pedagogice, la care au participat 16 elevi de la Colegiul Național ”Gh. Asachi” Piatra-Neamț și 

Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Francisc de Assisi” Roman. 

• Participarea unui număr de 10 elevi la etapa națională a olimpiadelor școlare de profil 

(socio-umane și pedagogie-psihologie). 

• Participarea unui număr de 3 cadre didactice în comisiile naționale ale olimpiadelor 

școlare și concursurilor disciplinare și interdisciplinare. 

• Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat reprezintă o prioritate pentru 

cadrele didactice care predau discipline socio-umane. Sunt elaborate programe de studiu, pentru 

bacalaureat, cu elevii la majoritatea unităților de învățământ liceal. 
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Implicarea cadrelor didactice de discipline socio-umane în organizarea activităților 

extraşcolare: 

✓ proiectarea și organizarea concursului ”Gândesc, vorbesc și acționez Pro-

integritate”, proiect pilot implementat de lucrătorii Serviciilor Județene Anticorupţie şi 

Inspectoratelor Şcolare Județene din Neamţ, Sibiu şi Constanţa. Acest proiect a reprezentat un 

eveniment educațional menit să promoveze valorile cetățeniei active și democratice și să 

operaționalizeze aspecte cuprinse în Planul Naţional de Acţiune pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016-2020. La startul competiției, alături de elevii din judeţele Sibiu şi 

Constanţa, s-au aliniat echipajele de la Liceul Tehnologic-Economic Administrativ Piatra-

Neamț, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman, Liceul 

„Vasile Conta” Tg. Neamț, Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț şi Seminarul Teologic 

Ortodox „Cuvioasa Parascheva” Agapia. Echipajele participante au avut posibilitatea de a 

interacționa prin schimburi de întrebări sau intervenții punctuale în cadrul a 12 runde de 

dezbateri, desfășurate la Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamţ. Participanții au fost determinați să 

emită judecăți asupra unor „moțiuni” folosind criterii obiective și, totodată, să apere o poziție 

folosind argumente susținute de dovezi, nu doar de opinii. Moţiunile au vizat aspecte privind 

integritatea profesională şi combaterea corupţiei, transparența decizională, responsabilitatea 

managementului şi consolidarea încrederii în instituțiile publice. Concursul s-a desfășurat pe 

perioada a trei etape, la care, în calitate de membru al echipei de implementare, am participat. 

✓ Activitatea Cluburilor de Oratorie şi Dezbateri (Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș” Piatra-Neamț, Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Liceul Teologic 

Franciscan Roman, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman etc.). 

✓ Cercurile de psihologie ,,Psyche’’ și de Sociologie „Dimitrie Gusti”- Colegiul 

Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ, prof. Corduneanu Anca, Loredana Bompa. 

✓ Revistele şcolare cu profil socio-uman: „Teme monetare” (Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț), „Psyche”, „Socrates”(Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu 

Neamţ), „Caleidoscop PSI”(Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ).  

✓ Activităţile de voluntariat în cadrul ONG-urilor din oraşul Tg. Neamţ (Colegiul 

Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ): Fundaţia Filantropică „Omenia”, Fundaţia de 

Dezvoltare Locală „Speranţa” în sprijinul copiilor defavorizaţi şi al persoanelor cu dizabilităţi, 

sub îndrumarea prof. Loredana Bompa. 

✓ Activitatea profesorilor metodiști s-a remarcat prin eficiența demersului de 

consiliere a cadrelor didactice în vederea aplicării corecte a documentelor curriculare şi în 

vederea desfăşurării unui proces educaţional de calitate. Apreciem eforturile profesorilor 

Dumitrița Vasilca, Petruța Lostun, Mihai Obreja, Beatrice Lăpușneanu, George Lazăr, Teodor 

Negru și Elena Bogos în toate activitățile de monitorizare şi consiliere a profesorilor debutanţi, 

realizate pe parcursul întregului an şcolar, în organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare de 

specialitate și în creșterea vizibilității disiciplinelor socio-umane la nivel județean și național. 

✓ Consiliul Consultativ pentru Științele socio-umane a contribuit, și în acest an, la 

punerea în aplicare a reperelor curriculare și metodologice naționale pentru științele socio-

umane, a politicilor educaţionale la nivelul județului Neamț, în ceea ce privește disciplinele 

socio-umane, în demersul de eficientizare a activităţii cadrelor didactice din județul Neamț, care 

predau discipline socio-umane.  

 

C. Religie 
 

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 
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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 frontale, 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; 

● creșterea calităţii învăţământului din mediul rural, prin colaborarea şcoală-parohie în 

susţinerea activităţilor extraşcolare şi implicarea profesorului de Religie în diminuarea 

abandonului şcolar; 

• îmbunătățirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

• elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către 

performanţă; 

● identificarea unor noi alternative educaţionale, prin valorificarea experienţei ecumenice 

şi intercreştine în procesul de educaţie religioasă, precum și deschiderea educaţiei religioase 

către societate, către om şi problemele lui. 

 

Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin 

inspecţia şcolară (inspecţii tematice, inspecţii conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, 

publicat în M.O. Nr. 746. /24.10.2011), inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare 

privind asigurarea calităţii educaţiei) 

 

Aspecte pozitive 

➢ normarea şi încadrarea pe post s-a realizat respectând legislaţia în vigoare şi fără a se 

depăşi numărul total de norme alocat fiecărei unităţi de învăţământ. Pentru anumite cadre 

didactice, completarea normei s-a făcut ţinând cont de specializările înscrise pe diplomele de 

studii; 

➢ schemele orare sunt elaborate la nivelul PJ-ului şi a tuturor structurilor pentru 

preşcolar, primar (respectă particularităţile şi specificul învăţământului simultan), gimnazial şi 

liceal – după caz; sunt afişate în sala profesorală (şi pe clase şi pe cadre didactice); respectă, pe 

cât posibil, curba efortului, dar mai ales au în vedere faptul că există cadre didactice cu norma în 

mai multe unităţi de învăţământ; 

➢ valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi cei implicați în demersul didactic 

şi aplicate în activităţile zilnice; 

➢ echipele manageriale sunt interesate de dezvoltarea unei culturi organizaţionale 

specific şcolilor pe care le conduc; acestea au elaborat misiunea şi valorile organizaţiei în urma 

unor analize pertinente (analiza SWOT şi analiza PEST) şi a unor procese consultative; 

➢ directorii unităţilor de învăţământ au portofolii ce conţin toate dosarele cerute 

dovedind aplecare către problemele specifice managementului şcolar; 

➢ valorile şi normele de conduită sunt înţelese de toţi cei implicați în demersul didactic 

şi aplicate în activităţile zilnice; 

➢ regulamentul de ordine interioară este elaborat pe categorii de dispoziţii şi structurat 

pe nivele de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial) şi pe resurse umane (elevi, personal 

didactic, personal didactic, auxiliar, personal nedidactic). Sancţiunile elevilor (motivul 

sancţionării, tipul sancţiunii, măsuri de prevenire a comportamentului sancţionat) au fost 

dezbătute în Consilii de Administraţie, au fost aduse la cunoştinţa celui sancţionat şi a părinţilor; 

➢ resursele alocate au fost folosite eficient pentru achiziţionarea materialelor didactice 

în sălile de clasă;  

➢ există un sistem de înregistrare a tuturor evenimentelor din şcoli (dosare decizii, 
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procese verbale, dosare cu cereri ale elevilor şi cadrelor didactice); 

➢ scolile se raportează permanent la comunitatea locală, fiind încheiate parteneriate pe 

aceste ținte de interes; 

➢ echipele manageriale din majoritatea școlilor nemtene, monitorizează permanent 

gradul de atingere a obiectivelor propuse, îmbunătăţind continuu instrumentele de evaluare. 

 

Aspecte negative 

• există școli în care dotările sunt încă la un nivel inadecvat pentru a asigura o formare 

corespunzătoare a elevilor; 

• majoritatea şcolilor nu au un serviciu de pază specializat sau un sistem de 

supraveghere video care să garanteze protecţia bunurilor; 

• oferta curriculară a şcolii nu este suficient de diversificată pentru satisfacerea 

nevoilor majorităţii elevilor; 

• neacordarea unei prioritati deosebite modului de completare a documentelor şcolare, 

îndeosebi a cataloagelor şcolare, şi astfel apar corecturi şi modificări în înscrisurile acestor 

documente; 

• prea puţine asistenţe la ore ale directorilor de unităţi de învăţământ; 

• majoritatea unităţilor de învăţământ nu au proiecte europene. 

 

Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate şi speciale, inspecţii 

generale, tematice, conform Ordinului MECTS nr. 5.547/6.10. 2011, publicat în M.O. Nr. 746. 

/24.10.2011) 

- curriculumul aplicat 

- strategiile didactice şi metodele de predare-învăţare utilizate 

- instrumentele de evaluare utilizate 

- rezultatele elevilor la evaluarea curentă 

 

Aspecte pozitive 

• 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. 

 

Aspecte negative 

• necesitatea la unele cadre didactice la o mai bună pregătire metodică şi psiho-

pedagogică; 

•  lipsa componentei evaluative din cadrul demersului didactic (utilizarea unor fişe de 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
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evaluare şi de autoevaluare); 

• nu se acorda atenţie instruirii diferenţiate având în vedere faptul că există elevi care 

prezintă dificultăţi în învăţare; sarcinile de lucru au fost aceleaşi pentru toţi elevi, motiv pentru 

care unii elevi nu au putut fi valorificaţi la potenţialul lor; 

• uneori, lecţiile au un caracter static, elevii fiind prea puţin sau deloc antrenaţi în 

activitate 

• nu în toate cazurile se lucrează diferenţiat cu elevii; 

• unii elevi nu sunt implicaţi suficient în activitatea didactică şi nici în proiecte 

educative. 

 

Proiecte, programe, conferinţe 

PREL – proiectul POSDRU 134267 axat pe-perfecţionarea cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie şi dezvoltarea competenţelor 

personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar în vederea îmbunătăţirii 

managementului şi calităţii procesului educaţional. 

 Managementul și dezvoltarea carierei didactice din perspectiva profesorului 

metodist, program coordonat de ISJ Neamț, are ca obiective perfectionarea profesorului 

metodist bazat pe cunoaştere, calitatea instruirii şi dobândirea unor noi abilităţi de către cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar, care devin factori de competitivitate. 

 Consilierea în cariera didactica a cadrelor didactice debutante, program susținut de 

MEN cu implicarea profesorilor mentor și participarea unui număr mare de profesori de religie 

debutanți. 

 Programele și activitățile din cadrul ATOR și Taberelor MMB care functionează în baza 

unui protocol între MMB și ISJ Neamț duc la un nivel de plus valoare pentru copiii paricipanți 

cât și pentru profesorii de religie (Seminarul M. Neamț, Tabara internatională de tradiție și 

spiritualitate, IULIE 2018, Seminarul M. Neamț, seriile taberei-FLOARE DE COLȚ-DURĂU). 

 Proiectul educaţional „Valori culturale românești” s-a desfăşurat în perioada 23-26 

mai 2018 ca parteneriat între Seminarul Teologic de la M. Neamț și Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” Iași, manifestare de prestigiu regională a reunit un număr mare de elevi interesați de 

istoria națională și de cunoașterea și cultivarea tradițiilor ortodoxe.  

 Simpozionul național – Școala modernă – familie - mai 2018, CCD Neamț 

 

Alte activităţi  

Concursul „Melchisedec Ștefănescu ierarh și cărturar”. 

 În acest an, am coordonat a XVI-a ediţie a Concursului Naţional „Melchisedec 

Ștefănescu ierarh și cărturar”. S-au înscris un număr de peste 400 elevi, din ciclul primar, 

gimnazial şi liceal. Aceştia au fost îndrumaţi de 210 cadre didactice, din municipiul Bucureşti şi 

alte 20 de judeţe din ţară. Lucrările înscrise au fost jurizate de către comisia centrală de 

organizare şi evaluare a concursului. 

Coordonare a activităților de voluntariat pe diverse domenii. S-au desfăşurat, în regim 

de voluntariat în cadrul unor ONG uri sau din fonduri proprii, foarte multe activităţi caritative şi 

de ajutorare a unor categorii defavorizate (persoane cu dizabilităţi, bătrâni, orfani etc.) sau 

afectate de inundaţii. Profesorii au colaborat cu preoţii de la parohiile apropiate şcolilor sau cu 

ONG-uri, pentru a ajuta elevii defavorizaţi, cu o masă caldă la prânz, prin centrele sociale de la 

parohii sau pentru a le procura rechizite. 

 Responsabil al programului „A doua șansă”. Asigurarea accesului la învățământ primar 

și secundar inferior de calitate a tuturor elevilor prin programul ”A doua șansă” prin aplicarea 

politicilor educaționale privind accesul la educație și aplicarea strategiei privind reducerea 

părăsirii timpurii a școlii. 

Puncte tari  

●completarea şi ocuparea tuturor catedrelor de Religie, inclusiv cele din zonele greu 

accesibile numai cu profesori calificaţi; 
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●cunoaşterea şi aplicarea noilor programe şcolare de către profesori şi aplicarea lor; 

distribuirea unor materiale primite de la MEN cu multă operativitate la toate şcolile din judeţ la 

cercurile pedagogice, şedinţele cu directorii, întâlnirile cu metodiştii şi membrii consiliului 

consultativ; 

●buna pregătire de specialitate a cadrelor didactice; 

●disponibilitatea multor cadre didactice pentru activităţile de perfecţionare; 

● tipărirea auxiliarelor didactice-caiete de Religie, ghiduri metodice - ca şi a unor cărţi de 

specialitate – au avut darul de a contribui la îmbunătăţirea procesului didactic al învăţământului 

religios;  

●pelerinajele au avut ca scop cunoaşterea spiritualităţii locale; susţinerea manifestărilor 

religioase sau naţionale locale ocupă un loc deosebit; ilustrează rolul pe care-l ocupă educaţia 

religioasă în şcoală;  

●spiritul ecumenic care s-a încetăţenit în şcoală acolo unde la nivel local sunt mai multe 

confesiuni este un adevărat câştig pentru învăţământ, dar şi pentru comunitatea locală. Credem 

că şi acest din urmă aspect a contribuit la a determina pe elevi să declare cu ocazia inspecţiilor că 

Religia face parte dintre cele mai iubite obiecte de studiu, acelaşi lucru îl declară şi părinţii. Ei 

sunt mulţumiţi de efectul benefic al Religiei faţă de comportamentul şi integrarea socială a 

elevilor, faţă de diminuarea unor atitudini de comportament deviant sau a abandonului şcolar; 

●câştigul cel mai mare al educaţiei religioase îl constituie, însă, efectele benefice ale 

acestuia în rândul elevilor. Atât în mediul urban, cât şi în cel rural, educaţia religioasă a 

contribuit la conştientizarea elevilor, în primul rând, faţă de o ţinută civică şi comunitară.  

 

Puncte slabe 

●lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru formarea continuă; 

●pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante; 

●notarea şi aprecierea elevilor este încă deficitară sau i se acordă puţină importanţă; 

●gestionarea necorespunzătoare a resursei timp; 

●practicarea de către unele cadre didactice a unui proces didactic informativ în detrimentul 

celui formativ; 

●slaba preocupare privind selecţia, pregătirea, motivarea elevilor pentru performanţă 

şcolară, mai ales la şcolile din mediul rural; 

●dezinteresul unor cadre didactice în a-şi procura material didactic; 

●deficienţe în ceea ce priveşte valorificarea rezultatelor inspecţiei şcolare, materialele 

prezentate de conducătorii de cercuri pedagogice, metodişti nu sunt de multe ori realiste, 

obiective; 

●neimplicarea unor profesori în activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

 

Oportunităţi 

• Promovarea exemplelor de bună practică şi a experienţei pozitive la nivelul disciplinei, 

dar şi în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice;  

• Participarea la toate cursurile de formare continuă organizate de ISJ şi CCD şi la alte 

activităţile de perfecţionare; 

• Deschiderea tinerei generaţii către cunoaşterea şi predarea Religiei; 

• Esenţa multiplelor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice prin 

programe locale şi naţionale. 

  

Ameninţări 

• Solicitarea orelor de religie de către profesori titulari de altă specialitate în vederea 

completării de catedră; 

• Slaba motivație financiara a cadrelor didactice; 

• Lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestată de unele cadre didactice; 
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• Lipsa fondurilor financiare necesare pentru achiziţionarea de materiale didactice şi 

mijloace informative şi de comunicare. 

 

 

D. Geografie 
 

Priorităţile asumate  

• Cunoașterea și parcurgerea integrală a conţinutului programelor şcolare în general. 

• Cunoașterea și aplicarea programei noi de geografie, pentru gimnaziu, aprobată prin 

OMEN 3393/28.02.2017, în anul școlar 2017-2018, aplicat la clasa a V-a.  

• Consilierea cadrelor didactice în realizarea planificărilor calendaristice și pe unități 

de învățare; consilierea cadrelor didactice pentru propunerea și implementarea unor C.D.Ș 

adecvate vârstei elevilor. 

• Elaborarea testelor iniţiale şi aplicarea acestora; interpretarea rezultatelor testelor 

iniţiale şi prezentarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire al elevilor. 

• Promovarea strategiilor și metodelor didactice care asigură participarea activă a 

elevilor la desfăşurarea demersului didactic. 

• Pregătirea adecvată a cadrelor didactice pentru derularea procesului instructiv-

educativ. 

• Organizarea comisiilor metodice din unitățile de învățământ, monitorizarea și 

desfășurarea cercurilor pedagogice la disciplina geografie . 

• 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 participarea 

elevilor la cursuri de pregătire suplimentară acolo unde este cazul.  

• Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice și realizarea unor programe de 

formare adecvate. 

• Organizarea și desfășurarea Simpozionului „Geografia în învățământul 

preuniversitar: prezent și perspective” 

 

Direcţiile de acţiune 

➢ Parcurgerea integrală a programelor școlare și monitorizarea aplicării noului 

curriculum în unitățile de învățământ. 

➢ Monitorizarea desfășurării procesului instructiv-educativ. 

➢ Diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare pentru a permite învățarea 

activă. 

➢ Stimularea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic prin 

participarea la activităţi de perfecţionare: comisii metodice, cercuri pedagogice, consfătuiri 

didactice, simpozioane, studiu individual, parcurgerea gradelor didactice.  

➢ Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru disciplina geografie pentru nivelul 

gimnazial și liceal. 

➢ Promovarea exemplelor de bună practică. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective specifice 

➢ Cunoașterea și aplicarea corectă a planurilor-cadru și a programelor școlare la nivelul 

unităților de învățământ. 

➢ Realizarea unui portofoliu adecvat, funcțional, al profesorului de geografie. 
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➢ Monitorizarea și consilierea cadrelor didactice în scopul asigurării și îmbunătățirii 

calității educației. 

➢ Pregătirea adecvată pentru realizarea lecțiilor. 

➢ Formarea continuă și dezvoltarea carierei cadrelor didactice 

➢ Utilizarea resurselor și a mijloacelor de învățământ. 

 

Activităţi 

 

Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat o serie de activități relevante pentru disciplina 

geografie, cum ar fi cercurile pedagogice, activități în săptămâna „Școala altfel” prin implicarea 

directă a profesorilor de geografie; Simpozionul „Geografia în învățământul preuniversitar: 

prezent și perspective, a XXIV-a ediție” organizat în anul școlar 2017-2018 de către colegii din 

zona Roman; s-au propus diferite activități care au fost incluse în C.A.E.J., s-au inițiat noi 

concursuri la nivel județean (Geoinformatica) 

 

Puncte tari 

Procesul instructiv-educativ 

Ca urmare a inspecțiilor de specialitate și de perfecționare realizate de către inspectorul 

școlar și profesorii metodiști, s-a constatat că programa școlară este respectată, este parcursă 

ritmic și integral; profesorii sunt bine pregătiți metodic și științific pentru lecții, au portofolii bine 

structurate, elevii participă activ la lecții, au dovedit că au competențe și abilități adecvate 

nivelului vârstei și anului de studiu, drept dovadă, promovabilitatea la examenul de bacalaureat, 

la disciplina geografie a fost de 88,45%. De remarcat, de asemenea, și rezultatele foarte bune 

obținute în general, de către cadrele didactice- profesori de geografie la examenul de definitivat 

sau de titularizare (medii peste 9). 

Cercuri pedagogice 

S-au desfășurat conform planificării. Au fost structurate astfel: lecții demonstrative, 

referate și aplicații practice. 

Aspecte relevante 

✓ Strategiile didactice au fost adaptate la cerințele noului curriculum; demersul didactic 

a fost orientat spre asigurarea unei legături strânse între teorie şi experienţa cotidiană. 

✓ Situațiile de învățare au fost optim proiectate pentru a dezvolta competențele 

selectate pentru activitate, utilizând structuri adecvate programei şi pregătirii anterioare a 

elevilor. 

✓ A fost acordată o atenție deosebită formării capacităţii de abordare integrată a 

problemelor de geografie, atât sub raportul componentelor interioare cât şi al dimensiunii 

spaţiale. 

✓ Lecțiile au beneficiat de inserţia TIC prin utilizarea CD-ului manualului, la clasa a 

V-a, în activitatea de recapitulare și fixare a cunoștințelor dobândite cu predominarea exercițiilor 

interactive. 

✓ Lecțiile au fost dinamice, profesorul asumându-și rolul de ghid care îndrumă elevii 

într-un demers inductiv, de la particular la general, prin urmărirea trecerii de la efect la cauză, 

având la bază observația, demonstrația și exercițiul geografic. 

✓ Abordările au fost interdisciplinare și transdisciplinare cu accent pe corelație între 

procese și fenomene geografice. 

✓ Lecțiile au fost centrate pe elev beneficiind de o diversitate de resurse procedurale și 

materiale, clasice și moderne îmbinate în mod echilibrat. 

✓ Utilizarea de resurse procedurale adaptate elevilor de clasa a V-a: jocul geografic, 

întrecerea pe echipe, munca în echipă, descoperirea dirijată în teren încurajând întrecerea și 

cooperarea în echipă. 

✓ În sem. al II-lea, lecțiile s-au desfășurat sub formă de aplicație practică, în cadrul 

orizontului local: zona Bistrița-Scăricica unde, analiza orizontului local a urmărit algoritmul 
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geografic având ca suport harta topografică, fișa de observare a stării vremii, instrumente de 

orientare clasice și moderne: telefonul mobil cu aplicația GPS; sau la Centrala Hidroelectrică de 

la Stejaru. 

✓ Elevii au demonstrat că și-au dezvoltat anumite competențe de bază: sunt capabili să 

se orienteze în teren cu ajutorul mijloacelor indicate, au abilitatea de a identifica, utilizând harta 

topografică, principalele elemente geografice din orizontul local și apropiat (cursuri de apă, 

culmi montane, obiective antropice), au capacitatea de a caracteriza starea vremii cu ajutorul 

fișei de lucru, demonstrează siguranță și ușurință în îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

Simpozion 

În anul 2018 a fost organizată a XXIV-a ediție, în parteneriat cu Universitatea din Tiraspol 

cu sediul în Chișnău, Republica Moldova, lucrările s-au desfășurat pe parcursul a două zile, 

incluzând și aplicația practică. 

Alte activități  

Inițierea unor concursuri și proiecte cu specific geografic, exemplu Geoinformatica – la 

Liceul Tehnologic Economic –Administrativ, adresat elevilor de învățământ liceal, tehnologic 

(prof. Anca Cituran), participarea la diferite concursuri din calendarul concursurilor naționale/ 

regionale cu sau fără finanțare M.E.N, cu implicarea a 75 de profesori de geografie în 

organizarea și desfășurarea acestora ( GIV – Geoinfovirtual etc.)  

 

Puncte slabe 

Procesul instructiv-educativ 

- Aplicarea insuficientă a unor planuri remediale pentru îmbunătățirea situației la 

învățătură, acolo unde nivelul de pregătire a elevilor este redus. 

- Existența unui număr redus de cercuri ale elevilor cu specific geografic. 

- Existența unui număr redus de cabinete de geografie, la nivelul județului Neamț.  

- Existența unui număr redus de ore de geografie în planurile–cadru.  

Cercuri pedagogice 

- Prezența sporadică a unor colegi care au în încadrare doar fracțiuni de normă de 

geografie  

 

Exemple de bună practică  

Cercuri pedagogice foarte bine realizate la: Liceul „Carol I” Bicaz, Liceul Tehnologic „Gh. 

Ruset Roznovanu”, Roznov; Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Școala Gimnazială Vaduri, 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, 

Şcoala Gimnazială Gherăești, Școala Gimnazială „M. Eminescu” Roman. 

Simpozion: schimbul de bună practică și experiența dobândită pe parcursul derulării 

activităților și parteneriatul realizat cu Facultatea de Geografie din cadrul Universității din 

Tiraspol, cu sediul la Chișnău. 

Organizarea și desfășurarea Concursului de geografie „I. Ichim” 2018; Concursul este 

cuprins în lista concursurilor școlare interjudețene/ regionale nefinanțate M.E.N. în Anexa nr.7 la 

O.M.E.N. nr.3076/17.01.2018, la poziția nr. 80. 

Etapa județeană a acestui concurs s-a desfășurat la data de 21.04.2018, în patru centre de 

concurs, Colegiul Național „Roman –Vodă” Roman, Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț, Liceul 

„Mihail Sadoveanu” Borca, Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov și Școala 

Gimnazială Nr. 5 Piatra-Neamț- centru de concurs și evaluare.  

Subiectele au avut în vedere programa școlară și competențele specifice pentru fiecare an 

de studiu, pentru programa pentru o oră/săptămână. La această etapă au participat 157 de elevi, 

după cum urmează: 50 la clasa a V-a, 60 la clasa a VI-a și 47 la clasa a VII-a. S-au obținut 

rezultate bune și foarte bune, 64,3% dintre participanți au obținut peste 70 de puncte.  

La etapa interjudețeană au participat 102 elevi din județele Botoșani, Suceava, Iași Bacău 

și Neamț; s-a desfășurat în data de 12 mai 2018, la Colegiul Național de Informatică Piatra-

Neamț.  
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Participarea în număr mare și cu rezultate bune și foarte bune a elevilor la concursul 

GeoInfoVirtual, organizat de I.S.J. Iasi și Concursul Mica Olimpiada ”Terra”. 

 

5.5. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Matematică şi ştiinţe 

 

A. Matematică 
 

Analiza activității de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2017-2018 

Priorităţile asumate pentru anul şcolar 2017-2018 la nivelul disciplinei MATEMATICĂ 

a) Managementul resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa 

activităţii în învăţământ pentru formarea tinerei generaţii. Dezvoltarea resurselor umane prin 

participarea la stagii de formarea continuă a profesorilor de matematică, prin programe realizate 

de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul şcolar sau prin proiecte. Eficientizarea activităţilor de 

formare şi informare a cadrelor didactice. 

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

egale tuturor elevilor. Asigurarea resurselor materiale în scopul realizării conexiunii dintre latura 

teoretică dar şi practic aplicativă a disciplinei.  

c) Implementarea noului curriculum la clasa a V-a. 

d) Testarea iniţială a elevilor, realizarea planurilor de remediere şi pregătirea elevilor la 

un nivel corespunzător pentru examenele naţionale. Organizarea de simulări ale examenelor 

naţionale. Testarea finală a elevilor şi analizarea progresului şcolar.  

e) 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, organizarea centrelor de 

excelență, pregătirea tematicii unitare pe zone. 

Cadrele didactice care predau disciplina matematică în judeţul Neamţ cunosc aspectele 

ştiinţifice ale predării disciplinei în mod corespunzător. O problemă identificată ar fi legată de 

activitatea debutanţilor, care vin total nepregătiţi de pe băncile facultăţilor. Am încercat în acest 

an şcolar o activitate de mentorat cu ajutorul metodiştilor, dar rezultatele acestei activităţi sunt 

încă modeste.  

Limbajul ştiinţific este la modul general corect folosit; s-au identificat însă şi carenţe în 

folosirea corectă a acestui limbaj sau particularizări ineficiente. Este necesar să obişnuim elevii 

cu folosirea acestui tip de limbaj inclusiv în vorbirea curentă. 

Folosirea manualelor digitale și a numeroaselor softuri de matematică existente reprezintă 

evident o nouă provocare pentru profesorii de matematică, deoarece aceste programe conţin 

foarte multe materiale de specialitate şi reprezintă un mod de a atrage elevii spre studiul 

matematicii. Din păcate însă utilizarea softurilor matematice este greoaie, nu există în fiecare 

şcoală personal de înaltă calificare care să îndrume profesorii să le folosească şi mai ales există o 

reticenţă din partea multor profesori să le folosească mai des.  

La nivel de judeţ nu s-au constatat aspecte negative în ceea ce priveşte notarea elevilor. Se 

folosesc sisteme alternative de evaluare şi în acest mod se poate face o evaluare corectă a 

elevilor. Se foloseşte majoritatea sistemelor de evaluare, permiţând astfel fiecărui elev să obţină 

rezultate corespunzătoare nivelului său de pregătire. 

În anul școlar 2017-2018, în centrul atenției inspectorului școlar de matematică și a 

cadrelor didactice a fost implementarea noului curriculum de la clasa a V-a. Astfel, în primul 

semestru, la cercurile pedagogice au fost prezentate modele de lecții sau secvențe de lecții din 

noul curriculum și s-a pus accent pe modul în care vom pregăti elevii să treacă cu ușurință de la 

ciclul primar la cel gimnazial. După prezentarea noului curriculum la consfătuirea cadrelor 

didactice, s-a realizat o întâlnire cu profesorii la care au fost prezentate manualele digitale și au 

fost consiliați profesorii la activitățile de inspecție. 

O altă prioritate a anului școlar încheiat a fost pregătirea elevilor capabili de performanțe 

școlare. Au fost organizate grupe de pregătire a elevilor de gimnaziu și liceu la Piatra-Neamț, 
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Roman și Tîrgu Neamț pentru elevii din fiecare zonă.  

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Toţi profesorii de matematică din județ sunt calificaţi.  

• Planificările calendaristice sunt întocmite pe unităţi de învăţare şi detalieri de conţinut, 

cu respectarea Curriculum-ului Naţional conform modelelor MEN. 

• Organizarea cercurilor pedagogice pe zone și pe nivel gimnazial/liceal a făcut posibilă 

o bună informare a cadrelor didactice despre noutățile apărute mai ales în domeniul examenelor 

naționale. 

• Organizarea testării iniţiale şi a simulărilor examenelor naţionale, precum şi analiza 

rezultatelor, realizarea planurilor de remediere şi punerea lor în aplicare a dus la creşterea 

promovabilităţii la examene naţionale.  

• Realizarea în multe şcoli de ore suplimentare cu elevii, pentru remedierea şi 

recuperarea lacunelor sau pentru pregătirea elevilor capabili de performanţe. 

• Se remarcă o bună pregătire de specialitate a profesorilor în ceea ce priveşte 

corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor predate, evaluările sumative periodice sunt bine 

realizate şi permit reglarea demersului didactic. 

• Creșterea rezultatelor profesorilor la definitivat și titularizare. 

Puncte slabe:  

• Profesorii nu studiază noile acte normative subsecvente MEN din proprie iniţiativă. 

• Planificările calendaristice au fost preluate din planificările standard ale MEN fără a fi 

adaptate la nivelul claselor de elevi.  

• Rezultate foarte slabe la testarea iniţială şi la simulări. În unele cazuri aplicarea unor 

teste de nivel ridicat sau a testelor propuse de MEN fără a fi aplicate nivelului claselor de elevi. 

• Implicare scăzută a familiei în educaţie şi în pregătirea pe care elevii o fac acasă. 

• Preocupări parţiale pentru asigurarea de corelaţii transdisciplinare şi interdisciplinare.  

• Participarea, adeseori formală, la activităţi de formare continuă, scopul fiind, cel mai 

adesea, obţinerea de beneficii salariale şi nu de performere ale competenţelor didactice la 

standardele solicitate. 

• Lipsa unei reţele de mentori pentru asistare în dezvoltarea în carieră a cadrelor 

didactice. 

• Superficialitatea în prezentarea atractivă a ofertelor CDŞ. 

 

Oportunităţi: 

• Existenţa unui cadru legislativ nou în domeniul învăţământului, învăţământul fiind 

prioritate naţională. 

• Posibilitatea de a realiza schimburi de experienţă între şcoli. 

• Dezvoltarea unor programe de remediere şcolară care să conducă la reducerea drastică 

a analfabetismului. 

• Stagii de formare a competenţelor atât pentru personalul didactic din mediul urban cât 

şi din mediul rural. 

• Posibilitatea accesării de fonduri europene în scopul perfecţionării resurselor umane şi 

îmbunătăţirii educaţiei elevilor. 

• Creşterea rolului partenerilor educaţionali în dezvoltarea unităţilor şcolare. 

 

Ameninţări: 

• Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice. 

• Migrarea personalului didactic spre alte domenii de activitate. 

• Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii reformei şi a 
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documentelor de strategie educațională privind asigurarea calității în educație. Slaba implicare a 

unor directori în consilierea cadrelor didactice cu statut de debutant. 

• Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru practicarea 

profesiei de dascăl. 

• Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare. 

 

Activităţi metodice şi de formare  

Enumerarea activităților de succes  

➢ La începutul anului școlar, am avut 3 întâlniri cu profesorii debutanți în care am 

realizat împreună cu ei planificarea materiei, planificarea a 2 unități didactice și 3 proiecte de 

lecție. S-au purtat discuții despre activitatea la catedră a unui absolvent de facultate și modul de 

evaluare a elevilor. 

➢ În vacanța de iarnă am organizat o întâlnire cu profesorii care au sub 10 ani vechime 

și am discutat despre programa clasei a V-a și manualele digitale. 

Impactul activităților desfășurate  

➢ Lecțiile pregătite pentru inspecțiile de definitivat au fost bine pregătite, iar la examen 

toți candidații au luat note peste 8. 

➢ Realizarea de întâlniri cu profesorii care au până la 5 ani vechime pentru formarea 

deprinderilor de a se pregăti zilnic pentru ore. 

 

Exemple de bună practică 

În cadrul monitorizării implementării curriculumului la clasa a V-a, am constatat: 

1. Aspecte pozitive: 

a. Existența unor profesori foarte creativi care au reușit să surprindă schimbările din 

noua abordare a elevului de clasa a V-a și să realizeze ore interactive și foarte atractive. 

b. Implicarea elevilor în activități practice, ușurința cu care rezolvă probleme practice, 

participarea acestora în toate etapele orei. 

 

2. Aspecte care pot fi îmbunătățite: 

a. Există profesori cu multă rezistență la schimbare care nu acceptă modificările de 

abordare a elevilor. 

În urma analizei rezultatelor obținute de elevi la simulări și la Evaluarea Națională, putem 

spune că: 

1. Aspecte pozitive: 

a. Materia este parcursă ritmic şi integral. 

b. Există un program de pregătire suplimentară la nivelul fiecărui liceu. 

c. Elevii au competenţe care le permit să rezolve subiectele de bacalaureat. 

 

2. Aspecte care pot fi îmbunătățite: 

a. Insuficienţa orelor pentru a permite parcurgerea materiei şi integrarea în programă a 

lecţiilor de recapitulare şi sistematizare a materiei. 

 

Rezultatele obţinute de elevi:  
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În urma analizei rezultatelor elevilor la Bacalaureat, putem desprinde următoarele 

concluzii: 

a. Rezultatele obţinute reflectă preocuparea cadrelor didactice şi a elevilor de a obţine 

rezultate bune şi foarte bune la examenele naționale. 

b. Marea majoritate a elevilor şi-a însuşit noţiunile predate, dovadă procentul ridicat de 

promovabilitate. 

c. Există o corelare între rezultatele elevilor la evaluarea curentă şi cele de la examenul 

de Bacalaureat, dovadă faptul că marea majoritate s-a încadrat, în ambele situaţii, între mediile 7 

şi 9. 

d. Se remarcă o mobilizare a elevilor în urma rezultatelor foarte slabe de la examenul 

de simulare. 

e. În liceele în care rezultatele au fost mai modeste, elevii sunt din clasele de la filiera 

tehnologică, unde preocuparea pentru învăţătură este mai redusă. 

f. Este necesară parcurgerea unui program de pregătire suplimentară a elevilor la care 

elevii să participe. 

g. Ideal ar fi să avem alocate în programă şi planificare un număr suficient de ore 

pentru a permite recapitulare şi sistematizarea materiei, cât şi rezolvarea unui număr suficient de 

subiecte “tip bacalaureat”. 

 

Rezultatele obţinute la disciplina matematică în sesiunea iunie – iulie 2014 la bacalaureat:  
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1822 
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(16,3%) 

279 

(15,31%) 

350 

(19,21%) 69 (3,79%) 

Seral 54 

11  

(44%) 

8 

(72,73%) 1 (9,09%) 

2 

(18,18%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvenț

ă redusă 13 1 (14,29%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

 

B. Fizică 
 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2017-2018 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. 

Direcţiile de acţiune 

▪ 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, ce 

vizează: 

• Reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar; 

• Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării, astfel încât să 
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asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; 

• Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea atingerii standardelor 

naţionale şi a susţinerii cu succes a examenelor naţionale; 

• 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. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2017-2018 

Obiective 

▪ Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a noilor 

programe şcolare şi planuri cadru la nivelul unităţilor de învăţământ, aplicarea corectă a 

curriculum-ului în anul şcolar 2017-2018, 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. 

▪ Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 

specifice ale şcolii şi ale comunităţii. 

▪ Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie pe baza unor indicatori 

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

▪ Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor și cerinţele 

curriculumului unităţii şcolare. 

▪ 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. 

Activități 

▪ Informarea conducerilor unităţilor şcolare despre noilor precizări MEN privind 

curriculum şcolar. 

▪ Realizarea de inspecţii tematice privind curriculum şcolar. 

▪ Diversificarea ofertei de curriculum prin raportarea la interesele şi ritmul elevilor, la 

stilurile specifice de învăţare, la zonele de provenienţă a elevilor, la specificul unităţii şcolare. 

▪ Identificarea elevilor capabili de performanţă şcolară în specialitate. 

▪ Proiectarea activităţilor de cerc pedagogic prin: teme în echipă, pe ateliere, dezbateri 

pe baza problematicii alese. 

▪ Monitorizarea activităţii catedrelor /comisiilor metodice din perspectiva corelării cu 

particularităţile locale şi cu specificul şcolii. 

▪ Stimularea şi susţinerea cercetării ştiinţifice, participarea la sesiuni de comunicări şi 

referate judeţene şi naţionale. 

▪ Aplicarea corectă a tuturor instrumentelor de evaluare, asistenţe, interasistenţe în 

cadrul comisiilor metodice, verificarea documentelor de proiectare şi planificare, stabilirea unor 

măsuri recuperatorii. 

▪ Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ, integrarea experimentului în lecţie-

tematică prioritară. 

▪ Promovarea Asociației profesorilor de fizica din Neamț, PHYSICS@NT. 

 

Puncte tari  

▪ documente de proiectare didactică întocmite în concordanţă cu programele şcolare şi 

cu metodologiile în vigoare; 

▪ conţinuturile suportului informaţional corecte din punct de vedere ştiinţific, 

schematizate, sistematizate, esenţializate, accentuând reactualizările bagajului de cunoştinţe ale 

elevului şi explicit formulată latura aplicativ-practică a fenomenelor studiate; 

▪ număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice I și II ; 

▪ corelarea corespunzătoare a competenţelor cu strategiile didactice şi cu metodele 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 91 din 281 

 

evaluative aplicate în diverse momente ale procesului instructiv-educativ; 

▪ participarea unor cadre didactice de fizică la stagii de formare; 

▪ disponibilitatea multor cadre didactice pentru implicare în elaborarea de auxiliare 

curriculare și mijloace de invatamant, omologate de MEN; 

▪ încadrarea la nivelul mediei pe ţară în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la 

Bacalaureat 2017 pentru disciplina fizică; 

▪ angajarea multor şcoli în derularea proiectelor de parteneriat educaţional cu şcoli 

europene; 

▪ 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; 

▪ exploatarea eficientă a resursei timp în respectarea programelor, în pregătirea 

suplimentară a elevilor; 

▪ implicarea unui număr mai mare de profesori în utilizarea sistemului de instruire 

AEL; 

▪ implicarea profesorilor în promovarea performanţei şcolare care se concretizează 

prin rezultatele obţinute de elevii şi profesorii nemţeni la olimpiade şi concursuri şcolare; 

▪ publicarea revistei Lecturi de fizică-revistă de specialitate. 

 

Puncte slabe 

▪ dificultatea încadrării cu personal didactic calificat în unităţile izolate din mediul 

rural; 

▪ existenta unor catedre mozaic care duc la scăderea calităţii actului educaţional; 

▪ neimplicarea unor cadre didactice atât în propria dezvoltare profesională, cât și în 

actul educaţional și decizional; 

▪ insuficienta preocupare a cadrului didactic de a selecta auxiliare didactice 

compatibile cu nivelul intelectual al clasei; 

▪ tendinţe conservatoare la nivelul strategiilor didactice; 

▪ insuficienta informare, documentare și preocupare a cadrelor didactice, a managerilor 

pentru obţinerea de fonduri nerambursabile cu care pot dezvolta baza materiala a laboratoarelor 

de fizică; 

▪ dotarea laboratoarelor de fizică din unitățile de învățământ din mediul urban cu 

mijloace didactice: truse de fizică de mecanică, optică, electricitate, termodinamică;  

▪ participarea, adeseori formală, la activităţi de formare continuă, scopul fiind, cel mai 

adesea, obţinerea de credite transferabile şi nu de performere ale competenţelor didactice la 

standardele solicitate; 

▪ superficialitatea în prezentarea atractivă a ofertelor CDŞ. 

 

Exemple de bună practică 

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, Școala Gimnazială nr.3 

Piatra-Neamț, prof. Iliescu Doina, Școala Gimnazială „Elena Cuza” Piatra-Neamț, prof.Vacaru 

Angela, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani, prof. Vacaru Tereza, Școala Gimnazială 

„Alexandru Ioan Cuza” Roman, prof. Astacioae Vasile, Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamț și 
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prof. Pupazan Gheorghe, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tîrgu-Neamț, au realizat modele 

de planificări calendaristice şi exemple de unităţi de învăţare, pentru nivel gimnazial, modele 

care sunt utilizate la nivel naţional și care au fost postate pe site-ul MEN. 

▪ De remarcat activitatea desfășurată de profesorii de fizică din județul Neamț care sunt 

membri în grupurile de lucru la nivelul MEN sau membri în comisiile 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 Astronomie 

Team Leader echipa României OIAA 

Cristinel Secară CN Petru Rareș, Piatra-Neamț Membru grup de lucru Bacalaureat 

Merfea Romeo CN Roman Voda, Roman Comisia Națională Astronomie 

 

▪ Grupul de lucru de revizuire a noii programe școlare pentru clasele a VI-a – a-VIII-a la 

Fizica, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 

 

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, Municipiul 

Piatra-Neamț 

Prof. Oniciuc Anișoara 
Școala Gimnaziala nr.3, Municipiul Piatra-

Neamț 

prof. Filip Ana Liceul Tehnologic, comuna Oglinzi 

prof. Vacaru Angela Liceul Teoretic Vasile Alecsandri, comuna 

Săbăoani 

 

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 

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”. 

▪ În perioada 30 martie 2013- 31 mai 2013, în judeţul Neamţ, s-au derulat activităţile 

de formare a profesorilor de fizică, fizică-chimie și matematică-fizică care au predat disciplina 

fizică în anul şcolar 2012- 2013, activităţi din cadrul programului de reformă curriculară a 

științelor exacte, „Metode eficiente de învăţare a fizicii”, curs de formare oferit de Fundația 

Centrul Educația 2000+, continuat și extins de Facultatea de Fizică a Universității din București 

cu participarea Societății Române de Fizică, proiect finanțat de Fundația Româno-Americană și 

BRD România.  

▪ Principalele obiective ale programului de formare au fost formarea profesorilor de 
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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. 

▪ La nivelul județului Neamț, în 68 de unități de învățământ funcționează laboratoare 

de fizică sau fizică-chimie-biologie, din care 50 de laboratoare sunt independente, nu sunt și săli 

de clasă. 43 de laboratoare sunt dotate cu tehnică multimedia interactivă, rețele de calculatoare. 

În 48 de unități de învățământ funcționează cabinete de fizică/săli de clasă în care sunt materiale 

didactice disponibile. 

Activitatea desfășurată în cadrul Centrului de Excelență Neamț 

Parteneriatul cu Fundația Emag este cuantificabilă prin rezultatele la olimpiade şi 

concursuri naţionale şi internaţionale în anul școlar 2017-2018, 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! 

 

C. Chimie 

 
Priorităţile asumate (la nivelul fiecărei discipline/grup de discipline/compartiment) 

• Continuarea monitorizării folosirii, din perspectivă educativă, a aspectelor practice, 

specifice disciplinei, în formarea pentru viaţă şi societate, chimia fiind „ştiinţa de a învăţa să 

trăieşti”, prin lecţia de la clasă sau alte activități educative școlare și extrașcolare. 

• Monitorizarea prin inspecţia şcolară a raportului în care sunt utilizate rezultatele 

evaluărilor la clasă și a programelor de îmbunătăţire a progresului elevilor. 

• Monitorizarea modului în care profesorii stimulează înscrierea propriilor elevi la 

pregătirea de performanță organizată în Centrul de Excelență și urmăresc evolutiv 

comportamentul acestora. 

• Monitorizarea, prin inspecția școlară, a activităţii de predare-învăţare-evaluare 

desfășurată de cadrele didactice pentru implementarea și utilizarea la clasă a metodelor 

interactive, autoevaluative și coevaluative şi a activităţii pe grupe de elevi sau individual, mai 

puţin a activităţilor frontale. 

• Formarea prin activităţi metodice, prin diseminarea de „bune practici”, a cadrelor 

didactice care predau disciplinele chimie, fizică și biologie, privind abordarea interdisciplinară a 

lecţiilor de ştiinţe-realizarea de schimburi de experienţă între licee/şcoli. 

Direcţiile de acţiune 

Disciplina chimia este „ştiinţa de a învăţa să trăieşti” și în această ipostază este necesară 

crearea, dezvoltarea și exersarea unor abilități, aptitudini practice de lucru și de interpretare 

interdisciplinară a unor fenomene și efecte. Este necesar ca profesorul prin rolul său, să creeze 

posibilitatea dezvoltării la elevi a capacităţii intelectuale de a analiza şi interpreta critic şi 

responsabil, situațiile vieții cotidiene cu care se confruntă științific și practic, pentru a decide 

asupra propriului viitor. In acest context și cerințe, proiectarea demersurilor didactice şi 

realizarea scenariului didactic trebuie să asigure prelucrarea şi gestionarea ştiinţifică, 

psihopedagogică şi metodică a conţinutului ştiinţific al lecţiilor, corelarea elementelor de 

specialitate cu conţinutul ştiinţific al altor discipline de învăţământ, cu experienţa de viaţă şi de 

cunoaştere a elevilor cu mediul, cu latura aplicativă a disciplinei. 

• Analizarea, interpretarea și stabilirea de noi priorități și acțiuni pentru fiecare cadru 

didactic în funcție de rezultatele dintre raportul evaluărilor la clasă și al eficienței programelor de 

îmbunătăţire a progresului elevilor. 
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• Monitorizarea prin inspecția școlară, consiliere şi îndrumare a cadrelor didactice privind 

corelarea conţinuturilor cu resursa umană caldă de instruire, adaptarea acestora la capacităţi şi 

deprinderi ce urmează a fi formate și finalității studiului disciplinei.  

• Monitorizare și consilierea cadrelor didactice privind implementarea, utilizarea curajoasă 

a metodelor interactive, autoevaluative și coevaluative la clasă în toate momentele lecției 

proiectate. Construirea unor scenarii didactice cu accent pe activități pe grupe de elevi sau 

individuale în detrimentul scenariilor statice și tradiționale. 

• Analiza modului în care profesorii stimulează înscrierea propriilor elevi la pregătirea de 

performanță organizată în Centrul de Excelență și urmăresc evolutiv comportamentul acestora. 

Introducerea în pregătirea prin Centrul de excelență a unei grupe de clasa a VII-a începând din 

luna noiembrie. 

• Monitorizarea proiectării, desfășurării și evaluarea lecțiilor la disciplina ”Științe”, 

susținute de cadre didactice care predau disciplinele chimie, fizică și biologie, privind abordarea 

interdisciplinară a acestora și identificarea de „bune practice”, în eventualitatea realizării 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. 

• Continuarea monitorizării 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. Stabilirea de măsuri pentru restabilirea spaţiilor amenajate 

iniţial drept cabinet şi laboratoare în urma schimbării destinaţiei lor. Monitorizarea respectării 

legislației privind normele de SSM și a substanțelor chimice în laboratoarele chimice. 

• Motivarea, susţinerea, încurajarea şi motivarea elevilor capabili de performanţă 

şcolară şi a profesorilor prin acțiuni ale Asociaţiei de chimie AS CHIM. 

• Continuarea activității de publicistică a profesorilor de chimie, folosirea platformei 

RED, dar și a mijloacelor proprii asociației AS CHIM.  

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective 

• 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 argumentarea susținută pentru atragerea 

elevilor, chiar și la clasele de profil uman; diversificarea corespunzătoare a ofertei; o mai bună 

reprezentare a opţionalului interdisciplinar; oferta CDŞ să vină în sprijinul dorinţei de informare 

şi a motivării intrinseci pentru învăţare şi formare pentru viaţă a elevilor. 

• Continuarea monitorizării 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. Stabilirea de măsuri pentru restabilirea spaţiilor amenajate 

iniţial drept cabinet şi laboratoare în urma schimbării destinaţiei lor. 

• Creşterea interesului cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la colegii tehnice 

în pregătirea pentru performanţă a elevilor în vederea participării la concursuri specifice.  

• Atragerea elevilor în exprimarea opţiunii de bacalaureat 2018-chimie, pentru elevii de 

la liceele tehnice, prin prezentarea programei unice de bacalaureat şi implicarea efectivă a 

profesorului în pregătirea suplimentară. 

• Susţinerea, încurajarea şi motivarea elevilor capabili de performanţă şcolară şi a 

profesorilor prin acțiuni ale Asociaţiei de chimie AS CHIM.  

Activităţi 

• realizarea unei baze de date reale privind personalul didactic calificat și didactic 
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auxiliar precum şi a comisiilor/catedrelor care funcţionează în fiecare unitate şcolară; 

• 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 şi 

perspectiva învăţării interdisciplinare şi transdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive 

la nivelul comisiilor metodice 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 și integrală a materiei şi a 

notării ritmice; 

• stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor în prezentarea produselor activităţii 

de cercetare la sesiuni de comunicări și referate organizate la nivelul unităţii şcolare, 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, în cadrul cercurilor 

pedagogice și schimburi de experiență cu colegi din alte județe sau din străinătate; 

• realizarea de acţiuni de sprijinire, susţinerea, încurajarea și motivarea performanţei 

şcolare elevi şi profesori, precum şi pentru elevi aflaţi în dificultate, în cadrul asociaţiei 

profesorilor de chimie din judeţul Neamţ „AS CHIM”. 

Puncte tari 

Promovarea și recunoașterea valorii şcolii de chimie nemţene prin rezultatele elevilor 

la olimpiadele şi concursurile naţionale, prin activităţile metodico-ştiinţifice şi de cercetare 

adresate profesorilor şi elevilor şi activităţi de perfecţionare şi formare pentru profesori şi 

laboranţi, după cum urmează: 

•  În perioada 2-7 aprilie 2018, s-a desfășurat la Craiova a 52-a ediție a Olimpiadei 

Naționale de Chimie. Județul Neamț a participat cu un lot format din din 7 elevi din clasele VIII-

XI, Performanța anului școlar la această olimpiadă o reprezintă obținerea a 3 mențiuni MEN. 

• Concursul de Chimie pentru clasa a VII-a “Raluca Ripan”, 8-10 iunie 2018, 

Ediția a XIV-a, București, elevii participanți ai lotului județean au obținut 4 mențiuni speciale. 

• Concursul de Chimie „Petru Poni” desfăşurat în perioada 8-11 iunie 2018, 

Constanța, Ediția a IX-a, au participat 4 elevi de la profilul tehnic, obținându-se 4 mențiuni 

speciale. 

• Concurs Național „Magda Petrovanu”, informații suplimentare, site 

www.chem.uaic.ro, 12.05.2018 s-a desfășurat la Iași a X-a ediție a Concursului Național „Magda 

Petrovanu”, organizat de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Chimie, unde au 

participat 160 de elevi de la colegii naționale, colegii și licee tehnice, școli gimnaziale din județ. 

Se remarcă cu bune rezultate prezența la concurs a elevilor din mediul rural, din comune cum ar 

fi: Tămășeni/Adjudeni – 3 mențiuni – elevi îndrumați de prof. Bancu Lucretia, Bahna, 

Botești/Barticești – un premiu III – elev pregătit de prof. Butnariu Maria-Tereza, 

Răucești/Oglinzi-Liceul Tehnologic-un premiu II și o mențiune-elevi pregătiți de prof. Filip Ana 

etc. Elevii nemțeni au înregistrat rezultate bune și foarte bune, un număr de 60 premii și mențiuni 

după cum urmează:15 premii I, 8 premii II, 16 premii III, 21 mențiuni. 
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• Concursul „Cristofor Simionescu”, IAŞI, 18 noiembrie 2017, ediția a V-a, concurs 

de chimie şi protecţia mediului organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Facultatea 

de inginerie chimică şi protecţia mediului. Participanții, 80 elevi din clasele IX-XII însoțiți de 

profesorii pregătitori, au obținut 34 de premii și mențiuni, comparativ cu 13 premii și mențiuni 

înregistrate în anul 2016. 

•  Concursul Naţional de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls 

perpetuum”, ediția a-26-a, desfăşurat la Alba-Iulia, în perioada 28 iulie-2 august 2018, elevul 

din clasa a VI-a, Fechet Alexandru, a obţinut premiul II, eleva Chelariu Elena Isabela din clasa a 

VII-a, Premiul II și Rachieru Maria – Denisa, clasa a VIII-a, poziția a 9-a pe tară. 

• Tabăra Națională de Chimie a antrenat un număr de 3 elevi, situați pe primele 15 

locuri pe țară la anul respectiv de studiu și s-a desfășurat în perioada 27 august-1 septembrie la 

Colegiul Național ”Decebal”, Deva, județul Hunedoara. 

• Participarea elevilor şi profesorilor la activităţi în cadrul proiectelor din CAER şi 

judeţene, cum ar fi: „Chimia și calculatorul”, „Apa condiție sine gua non a vieții”, ”Lumea 

magică a chimiei” etc. 

Organizarea unor activităţi de cerc pedagogic cu tematici antamate în realităţile şi 

cerinţele şcolii moderne care vin în întâmpinarea profesorilor, cum ar fi: semestrul I, tema 

„Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în domeniul literației la 

disciplina chimie cu aplicație pentru săptămâna „Școala altfel” – referat; Predarea-învățarea 

chimiei prin demers comunicativ-acțional – lecție demonstrativă/înregistrare; Prezentarea de 

noutăți editoriale de specialitate; FORME DE ORGANIZARE: workshop-uri, dezbateri și 

exemple de bune practice; semestrul II, tema „Strategii de valorificare și stimulare a 

creativității elevilor în orele de chimie” – referat; Modalități de motivare a elevilor pentru studiul 

chimiei – implementarea metodelor active-participative în evaluarea formativă– lecție 

demonstrativă/înregistrare; Prezentarea de noutăți editoriale de specialitate; FORME DE 

ORGANIZARE: exemple de bune practici, dezbateri, schimburi de experiență cu profesori din 

Chișinău-activitate pentru susținerea centenarului României-Liceul ”Mihai Eminescu, organizată 

de cercul de chimie gimnaziu Roman și zonă. Cercul laboranților a proiectat următoarele 

tematică: SEMESTRUL I, „Respectarea de către laboranți a normelor, procedurilor SSM, PSI, 

ISU, pentru activitățile desfășurate în laboratoarele de fizică, chimie, biologie”; FORME DE 

ORGANIZARE: Activitate de informare cu privire la legislația specifică, în vigoare, dezbateri și 

prezentare de bune practice; SEMESTRUL II, „Proiectarea și promovarea de către laboranți a 

activităților extracurriculare, transdisciplinare, precum și participarea la acțiuni de voluntariat, 

activitate cuprinsă în proiectul propus”; FORME DE ORGANIZARE: Excursie tematică 

aplicată, cuprinsă în proiectul propus, în zona Borca și împrejurimi. De precizat faptul că 

tematicile abordate au fost solicitate de profesori, toate activitățile proiectate care au fost 

parcurse se detașează prin calitate, profesionalism, inițiativă personală și constituie modele de 

abordare interactivă în studiul chimiei. 

Participarea elevilor şi profesorilor la sărbătorirea Zilelor şcolii cu referate, lucrări de 

specialitate, lucrări metodice sau concursuri de chimie: Şcoala Elena Cuza, Colegiul Naţional de 

Informatică, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Colegiul 

Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Colegiul Naţional 

„Roman Vodă”, Școala Gimnazială nr.8 Piatra-Neamț, Liceul Tehnologic Adjudeni, Liceul 

Teoretic Săbăoani etc. 

Selectarea ca membri în comisii naţionale de olimpiade şi concursuri naţionale a unui 

număr de 3 profesori care şi au dovedit competenţă didactică şi profesionalismul în pregătirea 

pentru competiţii a elevilor: prof. Rusu Maria, Șum Mihaela și Condurat Geanina. Se apreciază 

participarea în rolul de coordonatori de loturi a unor cadre didactice care nu au pregătit elevii 

propriu-zis, dar care au stabilit o bună comunicare cu aceștia și au respectat normele de 

comportament și supraveghere stabilite, pe parcursul desfășurării probelor de olimpiadă și 

concursuri școlare: prof. Nicoleta Scurtu, coordonator lot la Olimpiada Națională de chimie la 

Craiova, coordonator prof. Camelia Smaranda la Concursul Național de Chimie pentru clasa a 
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VII-a„Raluca Ripan”București, prof. Ioana Bistriceanu, coordonator Concursul de Chimie 

„Petru Poni”, Constanța și prof. Cobzaru Cristina, coordonator lot județean la etapa națională 

a Olimpiadei Științe pentru Juniori, Focșani. 

Participarea profesorilor de chimie la activităţi de formare individuală prin masterate, 

continuare de studii de lungă durată, studii postuniversitare pe tematici de interdisciplinaritate; 

susținerea cu succes a gradului didactic I, de către prof. Roman Brîndușa. 

Realizarea de acţiuni şi activităţi care vin în sprijinul performanţei şcolare a elevilor sau a 

elevilor dezavantajaţi de către asociaţia profesorilor de chimie din judeţul Neamţ „AS CHIM”. 

S-a realizat o activitate de premiere a elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite 

competiționale la disciplină, a fost sprijinit material un elev cu rezultate bune la învățătură, s-au 

sponsorizat diverse activități și acțiuni realizate de ISJ Neamț: olimpiade și concursuri naționale, 

premierea anuală a elevilor etc.  

Rezultate bune la bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie: s-au înregistrat rezultate bune și 

foarte bune la o participare de 163 elevi, din care 150 elevi, zi și 13 elevi, seral. Au reușit un 

număr de 120 elevi, 85,71%, din care cu note între 9-9.99 (49 de elevi-40,83%%) și cu nota 10 

(7 elevi-5,93%%).  

Antrenarea elevilor și profesorilor de chimie capabili de performanță în activitățile 

organizate la Centrul de Excelență Neamț, atât la profil teoretic, cât și tehnic. Se apreciază 

calitatea programelor de pregătire realizate de profesor, în corelație cu programele pentru 

olimpiade și concursuri naționale, cât și calitatea actului de predare-învățare-evaluare. 

Antrenarea profesorilor de chimie în utilizarea și respectiv, publicarea de lucrări științifice, 

metodice etc. pe platforma RED. Circa 5 cadre didactice au publicat lucrări de interes metodic, 

științific pe platforma RED și produsul activității dnei profesor Geanina Condurat a fost selectat 

pentru a fi transmis la MEN. 

Activitatea didactică a profesorilor în acest an se remarcă și prin transmiterea la MEN a 

unor propuneri subiecte pentru etapa județeană, clasele VIII-XI, realizate de profesorii: Roman 

Brîndușa, Smaranda Camelia, Condurat Geanina și Leancă Paula. 

Puncte slabe 

• deficienţe proiective datorate necorelării competenţelor proiectate cu activităţile de 

învăţare, cu resursele implicate şi proba evaluativă; nedelimitarea precisă a activității 

profesorului de cea a elevului, chiar se confundă prin natura activităţilor proiectate; 

• demersurile didactice nu răspund întotdeauna necesităţilor de formare, capacităţilor 

psihointelectuale şi sociale ale elevilor; există unele cadre didactice care prestează activităţi la 

clasă cu caracter tradiţional, din care este exclus elevul; 

• existenţa formală a unor comisii/catedre metodice în unele unități școlare; planurile 

de activitate a acestora nu conţin acţiuni concrete şi specifice problemelor şcolii şi disciplinei, nu 

se accentuează şi nu se împărtăşeşte din experienţa pozitivă sau „bune practici; 

• puţine cadre didactice au elaborate programe de recuperare pentru elevii cu ritm lent 

de lucru sau cu disfuncţii în pregătirea de specialitate, respective și pentru elevii cu dificultăţi în 

testările scrise individuale; 

• nu se aplică constant şi distinctiv la clasă metode de învăţare diferenţiată având la 

bază nivelul de pregătire al elevilor; 

• nerealizarea în totalitate a experimentelor programei; nevalorificarea corespunzătoare 

a aparaturii de laborator, puţine eforturi de atestare a laboratoarelor de chimie existente şi interes 

scăzut în recondiţionarea materialelor; transformarea unor laboratoare de chimie în săli de clasă; 

• discontinuitate şi dezinteres în unele cazuri pentru pregătirea elevilor capabili de 

performanţă şcolară sau a celor cu deficienţe în învăţare; monitorizarea fără finalitate a 

progresului sau regresului şcolar; 

• scăzut nivel de utilizare a metodelor moderne de evaluare cum ar fi: autoevaluare şi 

interevaluare; 

• existența unui număr mic încă de elevi înscriși la Centrul de Excelență, raportat la 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 98 din 281 

 

numărul total al elevilor capabili de performanță din județ. 

Exemple de bună practică (cu nominalizări de unităţi şcolare, profesori etc.)-la punctele 

anterioare 

 

D. Biologie 
 

Priorităţi asumate 

• diagnoza în cadrul disciplinei, prognoza activităților școlare specifice, stabilirea 

obiectivelor acestora; 

• organizarea în acest an școlar a Olimpiadei Naționale de Biologie, în perioada 01-06 

aprilie 2018, implicare totală a tuturor cadrelor didactice ale disciplinei biologie; 

• 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 intrinseci 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; 

• 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; 
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• 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.  

 

Direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2017-2018 cu scopul prevenirii insuccesului şcolar 

şi ridicarea prestigiului şcolii nemţene de BIOLOGIE 

• realizarea unei baze de date reale privind personalul didactic calificat și 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 reglementărilor privind normele de sănătate şi securitate 

în muncă; 

• evaluarea obiectivă şi continuă al nivelului de pregătire al elevilor; 

• verificarea eficienţei activităţilor de formarea continuă a cadrelor didactice din 

perspectiva învăţării interdisciplinare şi transdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive 

la nivelul comisiilor metodice judeţene-cerc pedagogic şi comisiilor /catedre 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 și integrală a materiei şi a 

notării ritmice; 

• stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor in prezentarea produselor 

activităţii de cercetare la sesiuni de comunicări și referate organizate la nivelul unităţii şcolare, 

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 – Olimpiada Națională de Biologie, 01-06 aprilie 2018, Piatra-Neamț; 

• stabilirea unor schimburi de experienţă între cadre didactice în vederea prezentării 

unor realizări de bune practice 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; 

• conservarea prestigiului școlii nemțene de biologie prin rezultatele elevilor și a 

cadrelor didactice în confruntări județene și naționale; 
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• 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 și motivării intrinseci pentru învațare și formare pentru viața de zi cu zi a elevilor. 

 

Analiza activității de predare-învățare-evaluare 

 

Obiective 

• proiectarea documentelor didactice să fie 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; 

• cunoașterea de către cadrelor didactice a elevilor cu care lucrează adaptându-și 

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; 

• corectitudine în întocmirea unităţilor de învăţare adaptate specificului claselor şi 

nivelului de înţelegere şi accesibilitate al elevilor.  

•  proiectarea puținelor elemente din scenariul didactic care se adresează elevilor 

elevilor cu ritm scăzut de înţelegere, aplicare şi reacţie; 

• includerea în proiectele de lecţiilor a metodelor şi mijloacelor moderne de învăţare-

evaluare, care să solicite elevul în absorţia informaţiilor dar şi în aplicarea şi valorificarea 

practică. 

• activităţile didactice proiectate şi aplicate să fie dense, cu un bogat conţinut ştiinţific, 

ceea ce evidenţiază capacitatea profesorului pentru a realiza un demers didactic eficient şi bine 

pus la punct privind accesibilizarea şi motivarea studiului conţinuturilor; 

•  urmărirea constantă şi insistentă în crearea unui limbaj ştiinţific specific disciplinei 

biologie; 

•  asigurarea nivelul de retenţie a subiectului abordat în lecţie prin utilizarea unei fişe 

de feed-back care permit fixarea, sistematizarea şi consolidarea suportului noțional transmis; 

 

Activități 

• participarea cadrelor didactice, profesori de biologie, la elaborarea unor măsuri în 

scopul prevenirii insuccesului școlar, adaptând întregul proces didactic realizând lecțiile atractive 

pe baza conceperii de activități și sarcini de învățare adaptate specificului individual de învățare 

(stil, ritm); 

• folosirea în cadrul lecțiilor de biologie a unor 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 evaluare 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, din punctul de vedere al dimensiunii formative și finalității lecţiei de 

biologie, 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; 

• cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, laboratoarele specializate 

acolo unde acestea mai exista, inclusiv aparatura modernă (videoproiector, laptop etc.); 

• majoritatea profesorilor sunt preocupați să structureze activităţile pe strategii activ- 

participative; 
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• marea majoritate a cadrelor didactice sunt implicați în parteneriate și proiecte 

ecologice și de protecție a mediului; 

• 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 al 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 mijloace didactice nu se găsesc în școli, profesori recurg la virtualitatea 

experimentală; 

• organizarea în acest an școlar 2017-2018 a Fazei Naționale a Olimpiadei de Biologie 

la Piatra-Neamț a demonstrat capacitatea organizatorică, sprijin susținut și echipă de profesori 

dedicați slujirii învățământului românesc de calitate din domeniul biologiei, evenimentul având 

un un real succes, iar rezultatele au fost evidențiate atât la județean, cât și nivel național. 

 

Puncte tari 

• participare activă a tuturor cadrelor didactice la concursurile și olimpiadele școlare - 

faza locală, județeană și națională; 

• în perioada 01-06 aprilie 2018, a avut loc faza națională a Olimpiadei de Biologie la 

Piatra-Neamț, lotul județean a cuprins 4 elevi selectați în etapele anterioare, care ne-au 

reprezentat cu succes, performanța însumând o mențiune și 3 premii speciale; 

• la Concursul județean „Constatin Burduja”, adresat elevilor de liceu de la filiera 

vocațională și tehnologică au participat în anul școlar 2017-2018, 66 de elevii, obținând premii și 

distincții; 

• Concursul „Sanitarii pricepuți” faza județeană a reunit un număr de 17 echipaje 

(formate din câte 5 membri), din care 13 echipaje de gimnaziu și 4 echipaje de liceu. Calificați la 

faza națională a Concursului „Sanitarii pricepuți” de la Poiana Pinului a fost echipajul Colegiului 

Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț , aceștia obținând mențiune la faza națională; 

• Sesiunea de „Comunicări Științifice” a elevilor de liceu, faza județeană s-a desfășurat 

în luna martie 2018, elevul Miclăuș Maximilian Felix, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național 

„Petru-Rareș” obținând premiul I; 

• alte concursuri ale disciplinei au fost: „Descoperă o lume sănătoasă” unde au 

participat elevi de liceu și gimnaziu, „Micii biologi” – la acest concurs adresat elevilor din 

clasele a V-VI-a, au participat 17 echipaje, la concursul Național „George Emil Palade” au 

participat 22 de elevi din clasa aV-a și 73 de elevi din clasa a VI-a și concursul interdisciplinar 

„Științe pentru juniori”, elevii distinși cu premii și mențiuni, respectiv premii speciale, sunt 

regăsiți în tabelele referitoare la activitatea de performanță; 

• organizarea unor activități de cerc pedagogic cu tematică raportată la cerințele școlii 

moderne care vin în întâmpinarea profesorilor cum ar fi:  

SEMESTRUL I  

1. Analiza noilor competente și conținuturi din programa școlară gimnazială la disciplina 

biologie și impactul asupra programei școlare liceale la disciplina biologie. – dezbatere, referat. 

2. Dezbatere privind abordarea baremelor de evaluare și notare a subiectelor de biologie la 

examenele naționale – Bacalaureat (liceu IX-XII), Evaluare națională (clasa a VI-a) - ateliere de 

lucru.  

3. Concursurile disciplinei, Olimpiada Națională de Biologie 2017-2018 – prezentare, 

dezbatere, organizare. Rezultate obținute în anul școlar precedent la concursurile disciplinei. 

TEMATICA SEMESTRUL AL II-LEA  
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1. Strategii de diferențiere și individualizare necesare cunoașterii elevilor. Metode și 

tehnici de evaluare a rezultatelor învățării din perspectivele obiectivelor stabilite – dezbatere, 

referat; 

2. Studiul ecosistemelor naturale și antropizate din zonă – aplicație de teren;  

3. Informare bibliografică, expoziție de carte de interes didactic – manuale școlare, 

auxiliare didactice aprobate MEN, anunțuri, concluzii.  

FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri, ateliere de lucru, prezentări PPT, aplicație 

practică. 

• participarea profesorilor de biologie la activități de formare individuală prin mastere, 

continuarea studiilor de lungă durată, interdisciplinaritate, etc. 

• rezultate bune la examenul de bcalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie: Anatomie și 

fiziologie umană, genetică și ecologie umană (XI-XII) înscriși 809, reușiți 667, neprezentați 68; 

Biologie vegetală și animală (IX-X) – înscriși 534, reușiți 178 reușiți, neprezentați 168; procent 

de promovabilitate pe județul Neamț: 75,71%. 

 

Puncte slabe 

• demersurile didactice nu răspund întotdeauna necesităților de formare, capacităților 

psihointelectuale ale elevilor, existând cadre didactice care prestează activități la clasă cu 

caracter tradițional, din care elevul este exclus; 

• puține cadre didactice au reușit să eleboreze programe de recuperare pentru elevii cu 

ritm lent de lucru sau cu disfuncții în pregătirea de specialitate, respective pentru elevii cu 

dificultăți în testările scrise individuale; 

• neaplicarea la clase constant și distinctiv a metodelor de predare diferențiată ținându-

se cont de nivelul de pregătire al elevilor; 

• existența la nivelul unității școlare a unor comisii metodice formale, unde planurile 

de acțiune nu conțin acțiuni concrete și specifice problemelor școlii și a disciplinei, unde nu se 

accentuează și nu se împărtășește din experiența pozitivă sau „bune practici”; 

• introducerea în lecții a experimentelor obligatorii conform programei școlare care să-

i ajute pe elevi să interpreteze relațiile dintre propriul comportament și lumea vie; 

• aprofundarea cunoștințelor mai ales la cadrele didactice debutante și consultarea în 

permanentă a documentelor și programelor școlare în vigoare; 

• obligativitatea realizării verigii interdisciplinarității, intra și cross-curriculară în 

timpul predării și recapitulării cunoștințelor dobândite; 

• diversificarea activităților didactice prin antrenarea în procesul predării a unui număr 

cât mai mare de elevi; 

• discontinuitate și dezinteres în unele școli pentru pregătirea elevilor capabili de 

performanță școlară. 

 

Exemple de bună practică 

Unități școlare și profesorii de biologie: 

 

• Colegiul Național „Petru-Rareș” – Profesor Aloma-Maria-Veiss 

Profesor Goraș Cristina 

• Colegiul Național „Roman-Vodă” – Profesor Ploscă Elisabeta 

• Colegiul Național „Calistrat-Hogaș” Piatra-Neamț – Profesor Ciobănucă Dorel 

• Colegiul Național de Informatică – Profesor Sauciuc Alina 

Profesor Taina Grigoriu 

• Colegiul Național „Gheorghe Asachi” – Profesor Ungureanu Maria Magalena 

• Școala Gimnazială Nr.2 Piatra-Neamț – Profesor Spiridon Victoria 

• Școala Gimnazială Nr.1 Bicaz – Profesor Sasu Elena Cristina 
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• Școala Gimnazială „Grigore Ungureanu” Comuna Ceahlău – Profesor Ruștioru 

Angela 

• Școala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu” Crăcăoani – Profesor Albu Nina 

• Școala Gimnazială Comuna Secuieni – Profesor Ștențel Maria 

 

E. Informatică 
 

Priorităţile asumate  

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

cunoştinţe la un curriculum centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor digitale. 

➢ Îmbunătățirea şi diversificarea ofertei curriculare la disciplinele informatice, în 

funcţie de nevoile specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale. 

➢ Îmbunătăţirea calităţii predării – învăţării – evaluării astfel încât să se asigure şanse 

egale tuturor elevilor, prin utilizarea mediilor interactive în toate momentele procesului 

instructiv-educativ. 

➢ Valorificarea superioară a activităţilor de inspecţie şcolară în remedierea 

disfuncţionalităţilor şi în îmbunătăţirea calităţii educaţiei din şcoli. 

➢ Respectarea prevederilor legale referitoare la mobilitatea personalului didactic. 

Asigurarea transparenţei întregului proces de selecţie, evidenţă, recrutare şi încadrare a 

personalului didactic. 

➢ Cunoaşterea, aplicarea şi compatibilizarea documentelor curriculare elaborate in 

cadrul reformei, a metodologiilor aprobate, la nivelul comisiilor metodice și unităţilor de 

învăţământ. 

➢ Dezvoltarea Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară şi promovarea 

voluntariatului. 

➢ Asigurarea încadrării tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personal 

didactic calificat la disciplinele informatice.  

➢ Coordonarea activităţilor privind evoluţia în cariera didactică şi dezvoltarea 

profesională a personalului de specialitate informatică și TIC. 

➢ Popularizarea programelor de formare continuă a personalului didactic de specialitate 

informatică și TIC, conform nevoilor de formare identificate. 

➢ Dezvoltarea de proiecte educaţionale şi sociale adresate copiilor şi familiilor acestora 

care să contribuie la includerea copiilor în sistemul educaţional, la prevenirea abandonului şcolar 

și asigurarea siguranței pe internet. 

➢ Implementarea strategiei europene de diseminare şi exploatare a rezultatelor 

proiectelor, prin identificarea exemplelor de bună practică, a metodelor inovatoare şi a 

rezultatelor profesionale transferabile. 

➢ Promovarea imaginii pozitive a activităților specifice disciplinelor informatice, la 

nivelul comunităţii, prin proiecte de cooperare şi parteneriat care pun în valoare elevul şi 

performanţele acestora. 

➢ Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei şi diagnozei activităţii desfăşurate 

în anul şcolar precedent. 

➢ Monitorizarea şi verificarea respectării legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şi 

instrucţiunilor MEN şi ISJ, cu privire la organizarea examenelor naţionale la disciplinele 

informatice. 

➢ Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare 

şi comunicare la nivelul unităţii şcolare – comunicate online şi învăţarea colaborativă) la nivel 

local, judeţean, naţional. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective 

➢ Eficientizarea activităţii educaţionale concretizată prin progres real, măsurabil şi 
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comparabil pentru disciplinele informatice, prin rezultatele obţinute de elevi la examenele de 

bacalaureat (competențe digitale și informatică) și atestat profesional.  

➢ Asigurarea bunei proiectări şi organizarea optimă a activităţii didactice la disciplinele 

informatice. 

➢ Eficientizarea continuă a activităţilor de monitorizare, îndrumare şi control la 

disciplinele informatice prin utilizarea celor mai performante instrumente manageriale şi în 

concordanţă cu standardele de calitate. 

➢ Aplicarea corectă a curriculumului în anul şcolar 2017-2018, asigurarea calităţii 

procesului educaţional. 

➢ Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în unităţile şcolare din judeţul 

Neamţ, prin proiecte educaţionale de impact şi cu finalităţi pe termen lung. 

➢ Implementarea politicii administrative corespunzătoare sistemului educaţional prin 

monitorizarea, îndrumarea şi colaborarea cu compartimentul informatizare. 

 

Activităţi 

➢ Negocierea şi formularea unor valori, principii, norme interne şi reguli de lucru, care 

să regleze activitatea în catedrele de Informatică și TIC. 

➢ Identificarea schimbărilor pozitive produse care pot susţine în continuare acţiunile de 

modernizare a învăţământului. 

➢ Promovarea experienţelor pozitive prin şedinţe de lucru, publicare pe site-ul ISJ etc. 

➢ Elaborarea unui plan de măsuri, care să vizeze extinderea practicilor pozitive într-un 

număr cât mai mare de şcoli. 

➢ Determinarea celor mai adecvate modalităţi de implementare a reformei, reflectate în 

gradul de pregătire, responsabilizare şi implicare a personalului (programe de formare pe 

principiile şcolii incluzive, în domeniul managementului şcolar, în predarea disciplinei 

Informatică și TIC la nivel gimnazial etc.). 

➢ Identificarea disfuncţionalităţilor la nivelul şcolilor, cauzate de factorii de context, cu 

scopul corectării/reducerii acestora prin proiecte de ameliorare şi dezvoltare ale învăţământului. 

➢ Organizarea cercurilor pedagogice la disciplinele Informatică și TIC. 

➢ Monitorizarea organizării catedrelor în şcoli. 

➢ Validarea listelor cu metodişti și a responsabilităților acestora, la disciplinele 

informatice. 

 

Puncte tari 

➢ În urma inspecțiilor școlare efectuate, în majoritatea unităților s-a constatat 

concordanța dintre activitățile asistate și caracterul practic-aplicativ, specific disciplinei. Toate 

cadrele didactice au elaborat planificări anuale și semestriale și proiecte didactice, în 

conformitate cu precizările programei școlare în vigoare, în cadrul cărora au fost prevăzute 

sarcini de lucru, adecvate specificului disciplinei și vârstei elevilor, care au vizat dezvoltarea 

competențelor generale și specifice disciplinei. În unele situații au fost utilizate modele de 

planificări puse la dispoziție de edituri, care nu au ținut cont de alocare unui număr egal de ore la 

Informatică, respectiv TIC. 

➢ Conținuturile transmise au reflectat cerințele societății actuale și nevoile ei specifice 

– formarea setului de competențe digitale, asigurarea interdisciplinarității. Formarea și 

dezvoltarea competențelor vizate au avut în vedere mijloace informaționale moderne, 

corespunzătoare conținuturilor specifice disciplinei, asociate atât domeniului informatic, cât și 

domeniilor conexe acestuia.  

➢ Activitățile de învățare au avut un pregnant caracter aplicativ, urmărind atât 

recomandările programei școlare, cât și experiențele de învățare, școlare și sociale ale elevilor, în 

scopul integrării acestora și adecvării strategiilor didactice la nevoile, posibilitățile de înțelegere, 

interesele și contextele diverse în care se desfășoară procesul instructiv-educativ. Activitățile de 

învățare au inclus realizare de mici proiecte, individuale sau de grup, care au evidențiat 
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înțelegerea conceptelor și modul în care acestea se pot valorifica și concretiza, în viața cotidiană. 

 

Puncte slabe 

➢ Din punct de vedere al dotărilor necesare desfășurării în condiții optime a procesului 

instructiv – educativ, se impune o mai bună colaborare cu consiliile locale în vederea asigurării 

întreținerii laboratoarelor existente și a achiziționării de noi calculatoare acolo unde este cazul, 

precum și a conectării tuturor laboratoarelor la rețele de internet de mare viteză, astfel elevii să 

poată beneficia permanent de suportul, atât de necesar, al calculatoarelor, atât în activitățile de 

exersare, cât și în cadrul celor practic-aplicative. 

➢ Există cadre didactice care au predat în clasă primele capitole, considerând că nu au 

ce face în laborator pe parcursul acestora. Au demonstrat astfel că nu au studiat compendiul 

primit și nici nu au fost atente la precizările făcute de inspectorul de specialitate la consfătuirile 

anuale organizate în luna septembrie. 

 

Exemple de bună practică (cu nominalizări de unităţi şcolare, profesori etc.). 

➢ Derularea programului de formare ”Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-

a”, desfășurat în colaborare cu Casa Corpului Didactic Neamț, formatori prof. Florentina 

Ungureanu, inspector școlar de specialitate, ISJ Neamț (septembrie-octombrie 2017) și prof. Ana 

Întuneric, profesor de informatică la Colegiul Național ”Ferdinand I” Bacău (octombrie-

noiembrie 2017), unde au fost formate 25 de cadre didactice. 

➢ Activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice au avut ca teme „Formarea 

competenţelor-cheie la discipline informatice: provocări și constrângeri”, în semestrul I, iar în 

semestrul al II-lea „Medii grafice interactive pentru orele de Informatică și TIC”. Activitățile au 

fost realizate în semestrul I la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamţ și 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani, iar în semestrul al II-lea la Colegiul 

Naţional „Ştefan Cel Mare”, Oraşul Târgu-Neamț și Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Municipiul 

Roman, în trei dintre unități funcționează clase a V-a în anul școlar curent, activitățile 

demonstrative fiind realizate cu elevi din aceste clase. Au fost prezentate de asemenea referate și 

exemple de instalare și utilizare a mediilor grafice interactive Scratch, Minecraft Educațional, 

Blocky etc. 

 

5.6. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Tehnologii  

 

Priorităţi ale I.P.T. pentru anul şcolar 2017-2018 

• Implementarea noului curriculum (programe școlare și planuri de învățământ) 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. 

• Creşterea numărului de parteneriate şcoală – există peste 200 de parteneriate de 

practică încheiate cu agenți economici pentru desfăşurarea instruirii practice a elevilor. De 

asemenea, există și 980 de solicitări pentru diferite meserii ale acestora. 

• Promovarea în rândul părinților, elevilor de gimnaziu și în mass-media a 
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învățământului profesional. 

• Îmbunătățirea calității formări profesionale la nivel județean prin activități de 

monitorizare și de consiliere. 

• Asigurarea progresului școlar prin tratarea diferențiată, individualizarea predării-

învățării-evaluării, educația remedială. 

• Monitorizarea absenteismului în rândul elevilor din învățământul tehnic şi profesional; 

aplicarea planurilor de intervenție particularizată pentru reducerea acestui fenomen în unitățile de 

învățământ IPT din județ. 

• Organizarea stagiilor de formare continuă în colaborare cu Casa Corpului Didactic 

Neamț, pentru cadrele didactice de specialitate, în scopul eficientizării şi modernizării strategiilor 

de predare-învățare şi de evaluare. 

• Organizarea activităților de mentorat în care vor fi implicate cadrele didactice la care 

s-au constatat deficiențe în activitatea didactică. 

• Pilotarea intervențiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane: transfer de metode şi 

tehnici didactice; diseminarea de bune practici între cadre didactice de aceeași specialitate. 

• Monitorizarea respectării prevederilor legale în derularea stagiilor de pregătire practică 

la agenții economici şi încheierea contractelor pentru efectuarea practicii. 

• Monitorizarea elevilor privind inserția profesională după absolvirea învățământului 

profesional şi tehnic. 

• Consilierea managerială şi de specialitate din partea inspectorilor pentru discipline 

tehnice, în toate unitățile școlare în care s-au înregistrat puncte slabe în activitatea desfășurată. 

 

Direcţiile de acţiune 

• Proiectarea reţelei de şcolarizare a învățământului profesional și tehnic pentru anul 

şcolar 2017-2018; 

• Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul 

eficienţei socio-economice; 

• Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în 

unităţile de învățământ profesional și tehnic; 

• Asigurarea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea instituțională; 

• Monitorizarea strategiilor şi procedurilor de evaluare internă a calităţii în educaţie, 

cunoaşterea şi interpretarea corectă a metodologiilor elaborate de ARACIP; 

• Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind 

modernizarea / reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice; 

• Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 

• Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu 

specialitatea cadrelor didactice şi maiştrilor instructori; 

• Aplicarea instrucţiunilor MEN cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la 

cerinţe specifice şcolilor; 

• Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de 

dezvoltare şi instruire ale colectivelor de elevi; 

• Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

• Dezvoltarea la elevi a competențelor necesare în societatea bazată pe competențe; 

• Formarea competențelor cheie, tehnice generale și specifice conform standardelor de 

pregătire profesională; 

• Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;  

• Centrarea procesului de predare – învățare pe elev; 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici;  

• Realizarea bazelor de date operaționale specifice învățământului profesional și tehnic;  

• Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a 
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tuturor fazelor olimpiadelor şcolare; 

• Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe 

educaţionale; 

• Implicarea în certificarea educaţiei non-formale în raport cu competenţele 

ocupaţionale, pe baza metodologiilor existente; 

• Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi:testări 

iniţiale, evaluări pe parcurs, examen de competenţe profesionale, înscrierea elevilor în vederea 

continuării studiilor; 

• Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării 

diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

• Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a 

tuturor partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, organizaţii ale 

societăţii civile; 

• Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi cu 

elevii, părinţii, parteneri;  

• Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea actorilor şcolari a 

apartenenţei la grup, în vederea consolidării simţului civic; 

• Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, 

pliante, site-ul şcolii, revista şcolară. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective 

• Diseminarea în cadrul comisiilor metodice a legislaţiei pentru învăţământul 

profesional şi tehnic valabilă pentru anul şcolar în curs. 

• Respectarea în fiecare unitate de învățământ a structurii unitare pentru dosarul 

comisiei metodice şi pentru portofoliul cadrului didactic – transmisă de inspectorii școlari în 

fiecare an. 

• Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic în 

domeniul specializării de bază în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior de profil. 

• Notarea ritmică la toate modulele.  

• Actualizarea fişelor de protecţia muncii. 

• Toate documentele şcolare trebuie să fie aprobate de directorul școlii, avizate de 

şeful de catedră, iar numele acestora să fie completate clar. 

• Accesarea fondurilor europene şi realizarea unor proiecte integrate pentru dotarea 

cabinetelor de specialitate, a laboratoarelor şi atelierelor şcoală. 

• Lărgirea colaborării cu agenţii economici în vederea formării şi specializării în 

domeniul metodelor şi tehnologiilor actuale. 

• Derularea activităţii respectă proiectarea didactică şi se bazează pe o foarte bună 

cunoaştere a conţinutului modulelor. 

• Informaţiile sunt sintetizate pe fişe de lucru, cerinţele fiind clar prezentate elevilor.  

• Planificarea şi proiectarea activităţii didactice respectă structura recomandată pentru 

aria curriculară „Tehnologii” şi sunt întocmite cu respectarea strictă a curriculumului în vigoare 

şi în corelare cu toate elementele proiectării.  

• Activităţile de învăţare sunt corelate cu resursele utilizate, conţinuturile şi 

competenţele vizate.  

• Cadrele didactice nu sunt obişnuite să prezinte obiectivele lecţiei şi schema lecţiei.  

• Conţinuturile au fost transmise clar şi corect din punct de vedere ştiinţific. 

• Strategiile didactice au aplicabilitate pentru toate categoriile de elevi 

• Elevii colaborează cu profesorii şi îşi rezolvă sarcinile de lucru.  

• Majoritatea elevilor au o atitudine pozitivă faţă de disciplinele tehnice. 
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Activități 

În județul Neamț, principalele forme de organizare a dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice sunt: 

• activitățile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate în cadrul comisiilor 

metodice la nivelul fiecărei unități de învățământ; 

• activitățile de cerc pedagogic, în acest an școlar fiind organizate, semestrial, 2 cercuri 

pedagogice la educație tehnologică și 13 cercuri pedagogice la discipline tehnice și maiștri 

instructori; 

• sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă şi 

parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice; 

• cursurile de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice. 

Tematica cercurilor a urmărit aspecte ce vizează laturile practice ale formării continue: 

 

EDT – semestrul I 

− Metoda proiectului – învățarea prin acțiune practică 

− Descrierea metodei în contextul disciplinei Educație tehnologică și aplicații practice 

− Planificarea proiectului de către profesor 

− Etapele realizării proiectului de către elevi 

− Dosarul proiectului – conținut și mod de realizare 

− Proiectul ca metodă de evaluare 

− Avantajele metodei proiectului; limite 

Forme de organizare: 

1. Lecție demonstrativă la clasa a V-a – utilizând metoda proiectului 

2. Susținerea și dezbaterea referatului cu tema precizată 

3. Ateliere de lucru pe grupe: fiecare grupă va proiecta şi va prezenta scenariul unei lecții 

din programa clasei a V-a, utilizând metoda proiectului și mijloace adecvate temei 

4. Prezentarea unui articol de specialitate cu noutăți științifice şi tehnologice 

 

semestrul al II-lea 

Competențe profesionale transversale ale cadrului didactic de educație tehnologică 

Activități în cadrul Simpozionului Regional „Imaginație şi creativitate în demersul 

instructiv-educativ”, ediția a VI-a 

Forme de organizare: 

1. Prezentarea lucrărilor de cercetare educațională aplicativă ale cadrelor didactice din 

județul Neamț 

2. Prezentarea activităților de succes realizate cu elevii (lucrări practice, expoziții, 

parteneriate, proiecte cu specific tehnic), utilizând prezentări electronice, filme, cataloage de 

prezentare, produse practice ale activității 

3. Noutăți, publicații, reviste, softuri ale profesorilor de Educație tehnologică 

 

Discipline tehnice – semestrul I 

− Metode didactice de învățare activă aplicate în studiul disciplinelor tehnice și instruirii 

practice 

− studiul comparativ între metodele tradiționale și metodele de învățare activă 

− prezentarea metodelor didactice de învățare activă considerate eficiente în studiul 

disciplinelor tehnice și instruirii practice 

− prezentarea schimbărilor privind rolul profesorului și al elevilor în aplicarea metodelor 

active 

− avantaje și limite ale aplicării metodelor prezentate. 

Forme de organizare: 
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1. Lecție demonstrativă utilizând metoda Știu-Vreau să știu-Am Invățat în corespondență 

cu una din metodele: Bulgărele de zăpadă, Mozaicul, Studiul de caz 

2. Susținerea și dezbaterea referatului cu tema precizată 

3. Atelier de lucru pe grupe: fiecare grupă va proiecta şi va prezenta scenariul unei lecții de 

specialitate, utilizând o metodă activă și mijloace adecvate temei 

4. Prezentarea unui articol de specialitate cu noutăți științifice şi tehnologice din domeniul 

de pregătire. Noutăți editoriale în domeniul specialității şi metodicii. 

 

semestrul al II-lea 

Metoda lucrărilor practice aplicată la orele de laborator tehnologic și de instruire practică 

− prezentarea metodelor didactice utilizate la pregătirea practică prin laborator tehnologic 

și instruire practică 

− prezentarea metodei lucrărilor practice (etape, produs etalon, criterii de evaluare, condiții 

de realizare, norme SSM, valorificarea rezultatelor) 

Forme de organizare: 

1. Lecție demonstrativă de laborator tehnologic sau instruire practică, utilizând metoda 

lucrărilor practice 

2. Atelier de lucru pe grupe - schimb de bune practici în realizarea pregătirii practice a 

elevilor 

3. Prezentarea unui articol de specialitate cu noutăți științifice şi tehnologice din domeniul 

de pregătire. Noutăți editoriale în domeniul specialității şi metodicii. 

Corpul de metodiști pentru disciplinele tehnice și educație tehnologică este format din 52 

de cadre didactice. Acestea au participat la programul de formare continuă: Formarea 

metodiștilor inspectoratului școlar, cu durata de 24 de ore. 

Cadrele didactice debutante, care au susținut examenul național de definitivare în 

învățământ în acest în școlar (10 profesori și maiștri instructori), au participat la programul de 

pregătire pentru definitivat, cu durata de 24 de ore. 

 

Puncte tari: 

• 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. 

• Existenţa, în portofoliul cadrului didactic şi la dosarul comisiei metodice, a 

programelor şcolare, standardelor de pregătire profesională, planificărilor calendaristice anuale şi 

semestriale. Majoritatea planificărilor calendaristice au fost elaborate din perspectiva adaptării la 

particularităţile grupului de elevi. 

• Majoritatea activităţilor de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi 

a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul grupului sau în 

contexte similare locului de muncă din domeniul de pregătire. 

• 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, aplicaţilor grafice, de laborator, de 

electronică aplicată, de prelucrare a imaginilor etc. 

• 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, 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 110 din 281 

 

materiale şi documentaţii specifice disciplinelor tehnice. 

• 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). 

• Se stimulează capacitatea de a lucra în grup a elevilor, prin formarea de echipe în 

scopul realizării lucrărilor practice. 

• În majoritatea unităților de învățământ există portofolii de practică pentru elevi ce 

cuprind: fişe de lucru, fişe individuale de control pentru stagiile de pregătire practică, fişe de 

evaluare, evidenţa progresului şcolar. 

• Evaluarea se realizează pe tot parcursul desfășurării activităților, atât prin observare 

directă pe baza criteriilor din standardele de pregătire profesională, cât şi prin intermediul 

instrumentelor moderne de evaluare. 

• Responsabilii comisiilor metodice se implică în analizarea rezultatelor testării 

inițiale, evidențierea concluziilor şi a măsurilor care trebuie întreprinse pentru îmbunătățirea 

rezultatelor. 

• Colaborarea interdisciplinară pentru buna pregătire a elevilor se realizează atât în 

activitatea curentă, cât și în realizarea proiectelor de certificare a competențelor profesionale. 

• În urma monitorizării școlilor ÎPT din județ s-a constatat creșterea preocupărilor 

pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic.  

 

Puncte slabe  

• Existenţa unui procent de cadre didactice care utilizează preponderent metode şi 

procedee expozitive în activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

• Cadrele didactice care au elevi cu dificultăţi de învăţare nu realizează programe și 

activităţi efective de lucru suplimentar cu aceştia. 

• Nu se realizează întotdeauna o corelare corectă între complexitatea și multitudinea 

competențelor vizate și a conținuturilor transmise cu strategiile didactice și resursele utilizate la 

orele de teorie, laborator și instruire practică. 

• Materialul didactic nu este utilizat în toate situațiile, astfel încât să sprijine învățarea 

activă. 

• Nu se utilizează şi nu se stimulează suficient capacitatea de a lucra în grup a elevilor, 

prin formarea de echipe în scopul realizării lucrărilor practice, proiectelor etc. 

• Elevii sunt rar implicaţi în procesele de interevaluare şi autoevaluare. 

• Unele cadre didactice vizează acţiunea pedagogică exclusiv din perspectiva predării și 

învăţării, neglijând componenta evaluare; nu se urmăreşte sistematic progresul elevilor.  

• Unele evaluări nu au fost realizate pe bază de criterii stabilite şi comunicate anterior 

elevilor. Nu întotdeauna evaluările vizează competenţele din SPP. 

• Unele rapoarte de activitate ale comisiilor metodice nu conţin măsuri pentru 

îmbunătăţirea aspectelor negative, iar planul de activitate al comisiei metodice pentru anul şcolar 

curent nu contribuie la îmbunătăţirea activităţii din anul precedent. 

  

Exemple de bună practică (cu nominalizări de unităţi şcolare, profesori etc.) 

Elevii din învățământul profesional și tehnic au participat la numeroase concursuri școlare 

județene, interjudețene, naționale și internaționale pe teme din domeniul tehnologiilor sau teme 

interdisciplinare. Concursurile școlare ale căror etape s-au organizat în județul Neamț în anul 

școlar 2017-2018 au fost: 

• Concursul Național Știința și tehnica altfel, ediția a VII-a, organizat la Școala 

Gimnazială „Al.I. Cuza” Roman; 

• Simpozionul Național de Comunicări Științifice „Perspective tehnice şi tehnologice - 

priorități și demersuri în contextul european”, ediția a XI-a, organizat de Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Târgu Neamț; 
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• Festivalul Național „Antreprenor pentru viitor”, ediția a VIII-a, organizat la Liceul 

Tehnologic ”Vasile Sav” Roman; 

• Concursului Național de referate şi comunicări științifice „Infotehnica”, ediția a X-a, 

organizat la Colegiul Tehnic „Miron Costin” din Roman; 

• Simpozionul Regional ”Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ”, 

ediția a VI-a, organizat la Școala Gimnazială Bicazu Ardelean.  

Competiția Business Plan este cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare 

finanțate de către MEN în anul școlar 2017-2018, aprobat prin Nota MEN nr. 24982 /22.01.2018, 

la Învățământul profesional și tehnic. În acest an școlar, etapa la nivelul Regiunii N-E a fost 

organizată în județul Neamț, pe data de 19 aprilie 2018, la Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Piatra-Neamț, unde au participat cinci firme de exercițiu care au obținut locul I la 

etapa județeană, organizată în fiecare județ din Regiunea N-E, din unitățile de învățământ cu 

profil servicii; nivelul competițional a fost foarte ridicat, elevii și-au prezentat planurile de 

afaceri conform criteriilor cerute prin regulament.  

Proiecte, programe, conferinţe 

• Liceul Tehnologic „Vasile Sav” derulează proiectul strategic între școli Erasmus+ 

„Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles… 

…améliorons nos attitudes et nos comportements envers l’environnement!”, în care 

colaborează cu școli din alte zece țări europene. Tematica proiectului este de a modela conştiinţe 

şi de a genera atitudini menite să încetinească ritmul degradării ecosistemelor acvatice, ca 

urmare a diferitelor forme de poluare la care oamenii le supun.  

• Proiectul EURspace: European IVT Recognition Gateway, având codul 2015-1-

PT01-KA202-013119, la Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu” Piatra-Neamț, este creat pentru a 

contribui la îmbunătăţirea transparenţei, a cunoaşterii şi a recunoasterii competenţelor şi 

calificărilor oferite de furnizorii de formare profesională din spațiul european prin crearea unei 

platforme WEB disponibilă pentru orice liceu sau şcoală VET din Uniunea Europeană, care să 

permită înregistrarea furnizorilor de formare profesională, a programelor oferite, recunoaşterea, 

validarea competenţelor şi calificărilor și atribuirea de credite pornind de la curriculum”. 

• Employability & Workplace Skills for VET Students proiect derulat de Liceul 

Tehnologic Petricani, având ca scop creșterea atractivității și calității serviciilor educaționale 

oferite. Este un proiect de parteneriat strategic (6 parteneri externi), Erasmus + KA202, ce a avut 

ca perioadă de implementare: octombrie 2015 – septembrie 2017. 

• Liceul Tehnologic Oglinzi a derulat în anul 2017-2018 două proiecte Erasmus +, 

după cum urmează:  

– Erasmus+, 2015-1-RO01-KA101-014806, „Noi competențe pentru profesoriˮ. 

În cadrul acestui proiect 7 cadre didactice din cadrul unității școlare au participat la stagii de 

formare în vederea dobândirii de noi competențe: 

– Erasmus + VET - El sastrecillovaliente 2016-1-RO01-KA102-024004 

În cadrul acestui proiect, 14 elevi din IP (cls. a IX-a și a X-a, calificarea confecționer 

produse textile), organizați în două fluxuri de câte 7 elevi, au derulat câte un stagiu de pregătire 

practică cu durata de o lună de zile la un partener din Cordoba / Spania (agent economic Juani 

Garcia Moda Flamenca). 

Fluxul 1: perioada 18.02.2017 – 19.03.2017 - prof. coordonator Vasilache Doina 

Fluxul 2: perioada 27 mai 2017 – 24 iunie 2017, prof. coordonator Filip Gheorghe 

În urma stagiului de practică, elevii au obținut Certificate de competențe profesionale și 

Certificate Europass, iar prof. însoțitori certificate de participare. În baza Certificatului de 

competențe, a autoevaluării și a evaluărilor (conform acordului de formare), la întoarcerea din 

stagiul de practică, elevilor le-au fost echivalate notele și încheiate mediile pentru modulele 

aferente stagiului de practică.  

În acest an școlar au fost organizate în județul Neamț simpozioane și conferințe cu lucrări 

de specialitate și comunicări științifice, la care au participat cadre didactice care au prezentat 

rezultate ale studiilor și cercetărilor realizate, precum și cadre didactice în curs de formare 
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continuă, interesate de problematica specialității sau de didactica acesteia. Dintre cele mai 

importante manifestări, amintim: 

• Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice „Ștefan Procopiu”, cu participare 

internațională, ediţia a XXVII-a organizat de Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-

Neamţ; 

• Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice „Perspective tehnice şi tehnologice - 

priorităţi şi demersuri în contextul european”, ediţia a XI-a, organizat de Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă” Tîrgu Neamţ; 

• Festivalul Naţional „Antreprenor pentru viitor”, ediţia a VIII-a, organizat la Liceul 

Tehnologic ”Vasile Sav” Roman; 

• Concursului Naţional de referate şi comunicări ştiinţifice „Infotehnica”, ediția a X-a, 

organizat la Colegiul Tehnic „Miron Costin” din Roman; 

• Simpozionul Regional „Arta de a fi gazdă”, ediţia a X-a, organizat de Colegiul 

Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ; 

• Simpozionul Regional „Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ”, 

ediția a VI-a, organizat la Școala Gimnazială Timișești. 

 

5.7. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Arte 

 

Priorităţi asumate: 

Inspecția școlară și managementul la disciplinele Arte, în anul școlar 2017-2018, 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 ale elevilor şi realizarea unor demersuri didactice atractive. 

- 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 softuri 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”); 
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- asigurarea resurselor necesare organizării etapei județene şi naţionale a Olimpiadei 

Corale, a Concursului Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, ediţia a 

XXVII-a, a Concursului Naţional de pian „Carl Czerny” ediţia a XXVII-a și a Concursului 

Național de Interpretare Vocală „Elena Botez”, ediția a II-a. 

- organizarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a Concursului judeţean al 

formaţiilor şi interpreţilor, competiţie cuprinsă în CAEJ, poziţia 2 şi a etapei naţionale a 

Olimpiadei Corale; 

 

Direcţiile de acţiune 

- identificarea problemelor cu care se confruntă profesorii de educaţie muzicală şi 

educaţie plastică; 

- organizarea, cu sprijinul metodiştilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, a unor 

cursuri de formare la nivel judeţean pentru cadrele didactice debutante, participante la examenul 

de definitivat, titularizare, privind metodologia de predare a disciplinelor educaţie muzicală şi 

educaţie plastică, 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 muzicale şi educaţiei plastice; 

- verificarea calităţii planificării – proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării 

demersului didactic;  

- stimularea şi sprijinirea participării elevilor la activităţi artistice extracurriculare, prin 

parteneriate încheiate la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional, cu MENCS; 

- organizarea etapelor judeţene ale olimpiadelor şcolare de profil artistic; 

- organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare conform OMECTS 3035/10.01.2012, 

privind Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

 

Obiective 

- participarea cadrelor didactice la elaborarea unor măsuri în scopul prevenirii 

insuccesului şcolar, reducerea ratei de absenteism şi mai ales prevenirea acesteia; 

- creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate 

bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile;  

- îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării, astfel încât să se asigure şanse egale 

tuturor elevilor;  

- 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 

ale elevilor şi realizarea unor demersuri didactice atractive.  

 

Activităţi 

- conceperea activităţilor şi a sarcinilor de învăţare pe baza specificului individual de 

învăţare (stil, ritm) şi oferirea de sprijin individual în învăţare, la cererea elevilor; 

- responsabilizarea părinţilor privind parcursul şcolar al elevului, transmiterea corectă a 

situaţiei înscrisurilor din catalog, rezultatelor la testele iniţiale, de progres, finale prin întâlniri 

individuale şi stabilirea cu aceştia a măsurilor necesare de susţinere a elevilor de către familie; 

Derularea testării iniţiale la clasele V, IX, analiza corectă a rezultatelor, realizarea unui 

plan de remediere a deficienţelor, prin stabilirea modului de acţiune didactică pentru întreg anul 

şcolar/ de asigurare a progresului şcolar/de stimulare a performanţei şcolare; 

- utilizarea, din perspectivă educativă, a aspectelor practice ale disciplinelor din aria 

curriculară în formarea pentru viaţă şi societate; 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 114 din 281 

 

- încurajarea sistematică a iniţiativei elevilor (proiecte individuale şi de grup, cu temă la 

alegerea elevului, etc.); 

- utilizarea tehnologiei informatice; 

- prezentarea atractivă a ofertelor CDŞ şi argumentare susţinută pentru atragerea 

elevilor; diversificarea corespunzătoare a ofertei care să vină în sprijinul dorinţei de informare şi 

motivării intriseci pentru învăţare şi formare pentru viaţă a elevilor; o mai bună reprezentare a 

opţionalului interdisciplinar; 

- susţinerea, încurajarea şi motivarea elevilor capabili de performanţă şcolară; 

stimularea performanţei cadrelor didactice şi elevilor prin participarea la concursuri, olimpiade, 

concerte, expoziţii, la nivel local, judeţean şi naţional; 

- valorificarea componentei vocaţionale a personalităţii elevilor din perspectiva 

socializării şi integrării socio-profesionale a acestora; 

- realizarea conexiunilor inter- şi trans-disciplinare; 

- formarea continuă a cadrelor didactice în conformitate cu cerinţele modernizării 

predării disciplinelor artistice; 

- consilierea cadrelor didactice debutante. 

 

Puncte tari 

- Cunoaşterea şi implementarea documentelor şcolare - planurile cadru şi programele 

şcolare; 

- Întocmirea proiectării didactice în conformitate cu programele şcolare în vigoare; 

- Pregătirea de specialitate şi metodică a cadrului didactic; competenţe adecvate 

domeniului de specialitate; integrarea constructivă a metodelor active - participative; organizarea 

unor activităţi de învăţare - evaluare diferenţiate; 

- Profesionalismul şi gradul ridicat de implicare a unor cadre didactice în activităţile 

şcolii, care au determinat titularizarea acestora în învăţământ, pe parcursul anului şcolar;  

- Stimularea activităţilor de performanţă, materializată în numeroasele premii obţinute; 

- Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade şi 

concursuri pe plan local şi naţional; 

- Rezultate deosebite obţinute de elevii Liceului de Artă „Victor Brauner” Piatra-

Neamţ, ai Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea Neamţ, Comuna 

Vînători-Neamţ, ai Şcolii de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman şi ai Liceului „Mihail 

Sadoveanu”, Comuna Borca la etapele naţionale ale olimpiadelor de profil artistic (2 premii I, 4 

premii II, 3 premii III şi 6 menţiuni); 

- Premiile obţinute la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Interpretare 

Instrumentală, clasele III-VIII de către elevii Liceului de Artă „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ şi 

ai Şcolii de Artă” Sergiu Celibidache”, Roman; 

- Organizarea pe plan naţional a unor concursuri de către Liceul de Artă „Victor 

Brauner” Piatra-Neamţ (Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, 

ediţia a XXVII-a, Concursul Naţional de pian „Carl Czerny”, ediţia a XXVII-a, Concursul 

Naţional de Interpretare Vocală „Elena Botez”, ediţia a II-a); 

- Organizarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a Concursului judeţean al 

formaţiilor şi interpreţilor, competitive cuprinsă în CAEJ, poziţia 2 şi a etapei naţionale a 

Olimpiadei Corale; 

- Proiectele europene derulate (Proiectul „Competenţe digitale şi antreprenoriale în 

formarea artistică iniţială” din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare 

profesionala, tineret şi sport 2014-2020 – Erasmus+, Proiectul Leonardo „Muzicieni pentru 

mileniul III”); 

- Participarea la expoziţii personale sau de grup ale cadrelor didactice şi elevilor; 

- Organizarea, la nivelul localităţii, a unor momente muzicale ocazionate de sărbători 

religioase sau de evenimente naţionale şi locale; 

- Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman este singura şcoală de artă din ţară, care 

http://www.liceulbrauner.ro/arhiva/proiect-competente-digitale-si-antreprenoriale-in-formarea-artistica-initiala-din-cadrul-programului-uniunii-europene-pentru-educatie-formare-profesionala-tineret-si-sport-2014-202/
http://www.liceulbrauner.ro/arhiva/proiect-competente-digitale-si-antreprenoriale-in-formarea-artistica-initiala-din-cadrul-programului-uniunii-europene-pentru-educatie-formare-profesionala-tineret-si-sport-2014-202/
http://www.liceulbrauner.ro/arhiva/proiect-competente-digitale-si-antreprenoriale-in-formarea-artistica-initiala-din-cadrul-programului-uniunii-europene-pentru-educatie-formare-profesionala-tineret-si-sport-2014-202/
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are studio de înregistrări, cu toate echipamentele tehnice necesare, inclusiv program de 

înregistrări cu licenţă. Şcoala este un centru de cultură al Municipiului Roman, elevii şi 

profesorii şcolii, susţinând zeci de concerte şi recitaluri, foarte apreciate de comunitatea locală. O 

parte din elevii şcolii de artă susţin recitaluri şi în Germania, Austria, Anglia şi Italia, bucurându-

se de un real succes. Urmare a acestor activităţi, în şcoală poposeşte ,,Pianul călător”, în cadrul 

proiectului naţional iniţiat de Radio România. 

- Preocuparea pentru formare continuă şi perfecţionare a profesorilor de educaţie 

muzicală şi plastică prin grade, cursuri de formare organizate de CCD, cercuri pedagogice 

/comisii metodice, participarea la simpozioane şi la viaţa culturală a localităţilor şi a judeţului. 

- 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”); 

- Realizarea unui grup închis virtual pentru eficientizarea comunicării şi colaborării 

între profesorii de arte din judeţul Neamţ. 

 

Puncte slabe 

- Lipsa cadrelor didactice calificate în câteva localităţi rurale, unde directorii au 

preferat rezolvarea restrângerilor de activitate pe seama orelor din aria curriculară ARTE, date în 

completare titularilor de la alte discipline; 

- Oferta educaţională la disciplinele artistice este insuficient diversificată; 

-  Utilizarea insuficientă a metodelor tehnicii asistate de calculator în predarea - 

învăţarea educaţiei muzicale şi plastice; insuficienţa deprinderilor de a folosi mijloace moderne 

de comunicare, stocarea în mică măsură a informaţiei pe suporturi magnetice la nivelul 

instituţiilor şcolare din mediul rural; 

-  Numărul scăzut de ansambluri/grupuri vocale organizate în şcoli de către profesorii 

de educaţie muzicală; 

- Participarea redusă a profesorilor la elaborarea şi implementarea unor proiecte şi 

programe educaţionale naţionale sau europene; 

- Existenţa formală a unor comisii /catedre metodice; planurile de activitate nu conţin 

acţiuni concrete şi specifice problemelor şcolii şi disciplinei, nu se accentuează şi nu se 

împărtăşeşte din experienţa pozitivă sau „bune practici”. 

 

Exemple de bună practică  

 

- Rezultate deosebite obţinute de elevii Liceului de Artă „Victor Brauner” Piatra-Neamţ, 

ai Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea Neamţ, Comuna 

Vînători-Neamţ, ai Şcolii de Artă” Sergiu Celibidache”, Roman şi ai Liceului „Mihail 

Sadoveanu”, Comuna Borca la etapele naţionale ale olimpiadelor de profil artistic (2 premii I, 4 

premii II, 3 premii III şi 6 menţiuni); 

- Organizarea pe plan naţional a unor concursuri de către Liceul de Artă „Victor 

Brauner” Piatra-Neamţ (Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, 

ediţia a XXVII-a, Concursul Naţional de pian „Carl Czerny”, ediţia a XXVII-a, Concursul 

Naţional de Interpretare Vocală „Elena Botez”, ediţia a II-a); 

- Organizarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a Concursului judeţean al 

formaţiilor şi interpreţilor, competitive cuprinsă în CAEJ, poziţia 2 şi a etapei naţionale a 

Olimpiadei Corale. 

 

5.8. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Educaţie fizică şi sport 

 

Priorităţile asumate pentru anul şcolar 2017-2018: 

• Sprijinirea schimbării mentalităţii şi a modului de abordare a educaţiei fizice şi 

sportului prin Curriculumul Naţional; 
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• Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul 

gimnazial, clasa a V-a; 

• Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere pentru aplicarea noilor 

programe, pentru sporirea calității educației, precum și abilitarea curriculară organizată în mod 

special pentru profesorii care predau la clasa a V-a; 

• 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). 

 

Direcțiile de acțiune: 

• 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; 

• 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. 

 

Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar 2017-2018: 

Obiective specifice urmărite în anul școlar 2017-2018 

• Stabilirea unor criterii de evaluare instituţională a unităţilor de performanţă - licee şi 

cluburi sportive școlare; 
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• 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. 

 

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 

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 2017-2018; 

• 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. 
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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, delicvenţă, 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; 

• Lipsa fondurilor necesare pentru susţinerea competiţiilor sportive oficiale. 

 

Concluzii 

În societatea noastră, Reforma Educaţională nu poate fi făcută cu 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 
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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. 

 

5.9. Activitatea bibliotecilor şcolare şi a CDI-urilor 

 

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. 

  

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. 

 

Acţiuni stimulative pentru activitatea de lectură a elevilor:  

- creşterea funcţionalităţii bibliotecilor şcolare; 

- 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 

- completarea colecţiilor existente la nivelul bibliotecilor;  

- sprijinirea profesorilor în obţinerea performanţei la concursuri şi olimpiade şcolare.  

 

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; 
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- 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. 

 

5.10. Învăţământ particular şi alternative educaţionale 

 

În județul Neamț, în anul școlar 2017-2018, au funcționat 15 unități de învățământ 

particular, din care o unitate de învățământ postliceal este arondată unei unități cu personalitate 

juridică (Școala Postliceală Sanitară „Moldova” Tg.Neamț, structură a Școlii Postliceale Sanitare 

„Moldova” Roman). Din totalul unităților de învățământ particular, 73 % sunt acreditate (5 

grădinițe, două licee, 4 unități postliceale), 4 unități de învățământ particular sunt autorizate 

(două grădinițe și două școli postliceale, din care o unitate fără personalitate juridică, arondată). 

De remarcat că două unități de învățământ preșcolar au obținut atestatul de evaluare periodică 

ARACIP: Grădinița cu Program Normal ”Sf.Familie” Gherăști și Grădinița cu Program Prelungit 

”Vincenzina Cusmano” Piatra-Neamț.  

 

Structura unităţilor de învăţământ pe niveluri de învăţământ şi medii geografice  

la începutul anului școlar 2017-2018 
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1 Preşcolar 7 4 214 2 2 3 157 3 0

2 Liceal 2 0 0 0 0 2 201 2 0

3 Postliceal 5 5 686 4 1 0 0

4
Postliceal  fără 

personalitate  juridică 
1 1 85 0 1 0 0 0

Total unităţi de învăţământ 15 10 985 6 4 5 358 5 1

Total nr. preşcolari/ elevi 

Unități de învățământ 

particular, cu personalitate 

juridică - nivel de studiu 

Total 

Mediu urban Mediu rural 

Nr.   

crt.

1343  
 

Din datele centralizate în tabelul nr. 2 rezultă că în mediul rural sunt cu 57% din preșcolari, 

învățământul liceal este în totalitate în mediul rural iar învățământul postliceal este în totalitate în 

mediul urban 

 

Evoluția numărului de preşcolari și elevi în învăţământul particular 

 din județul Neamț, în perioada 2012-2018 
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2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

1 PREŞCOLAR 499 495 408 374 375 371

2 LICEAL 298 200 207 178 195 201

* din care 

primar
34 21 17 7 3 6

* din care 

gimnazial 
34 29 21 13 17 19

3 POSTLICEAL 1604 1580 1516 1393 848 771

Total 2401 2275 2131 1945 1418 1343

Unităţi de 

învăţământ 

particular - nivel

Anul  școlar
Nr.

crt.

 
 

 

 
 

 

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP 

 

În județul Neamț, conform datelor din SIIIR, funcționează alternativa educațională Step by 

step, integrată în următoarele unități de învățământ: 

1. Școala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra-Neamț – 9 clase de învățământ primar  

2. Școala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamț – 5 clase de învățământ primar 

3. Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamț – o grupă de preșcolari  

 

Unități de învățământ în care funcționează alternativa Step by step 

 

Unitatea de învățământ/ localitatea  Preșcolar  Primar   Total  

Piatra-Neamţ 53 389 442 
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Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Municipiul Piatra-

Neamț 
53  53 

Școala Gimnazială „Nicu Albu”, Municipiul Piatra-Neamț  248 248 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț  141 141 

 Total 53 389 442 

 

Priorităţile asumate  

➢ Proiectarea şi realizarea activităţii manageriale;  

➢ Respectarea planurilor-cadru și a programelor școlare în toate unitățile de învățământ 

particular și în alternativa „Step by step”; 

➢ Coordonarea de către directori a întregii activităţi care se desfăşoară la nivelul şcolii. 

➢ Monitorizarea desfășurării cursurilor; 

➢ Consilierea directorului privind activitatea managerială de etapă; 

➢ Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului 

preuniversitar alternativ, aprobat prin OMCTS 5571/7.X.2017; 

➢ Respectarea metodologiei privind organizarea și funcționarea alternativei 

educaționale Step by step în unitățile de educație timpurie – învățământ antepreșcolar, preșcolar 

și în unitățile de învățământ primar și gimnazial ( desfășurarea programului între orele 8-16, 

documente școlare specifice – caietul individual de evaluare, caietul de corespondentă cu 

familie, fișa pentru evidenta frecventei, portofoliul cu lucrările semnificative privind evoluția 

elevului); 

➢ Monitorizarea activităților din alternativa educațională ”Step by Step”. 

 

Direcţiile de acţiune 

1. Organizarea de inspecţii tematice pentru asigurarea unui management instituţional de 

calitate. 

2.  Realizarea de inspecții tematice în scopul verificării actelor de studii și a altor 

documente școlare. 

3. Consilierea directorilor pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a 

examenelor ( Evaluare Natională, Bacalaureat, Certificarea competențelor nivel V). 

4. Monitorizarea organizării și desfășurării examenelor în cadrul unităților de 

învățământ particular. 

5. Consilierea unităților de învățământ în vederea solicitării și obținerii acreditării 

ARACIP sau solicitarea evaluării periodice ARACIP. 

6. Creșterea numărului de cadre didactice din învățământul particular participante la 

cursuri de formare continuă, inclusiv prin parcurgerea gradelor didactice. 

7. Asigurarea fluxurilor informaționale eficiente între școală și inspectorat școlar, 

factorii locali, O.N.G.-uri etc, alte instituții de învățământ de stat și particular. 

 

Analiza activităţii  

Obiective 

➢ Proiectarea, planificarea şi organizarea activităţilor pe baza rapoartelor de activitate 

şi a realităţii unităţilor de învăţământ particular şi a alternativelor educaţionale din judeţul 

Neamț. 

➢ Monitorizarea calităţii procesului instructiv/educativ la nivelul învăţământului 

particular şi a alternativelor educaţionale. 

➢ Consilierea managerilor unităţilor şcolare privind implementarea noilor metodologii, 
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completarea machetelor, întocmirea documentelor de planificare.  

➢ Optimizarea calităţii actului de predare – învăţare – evaluare, astfel încât să se 

asigure şanse egale tuturor elevilor. 

➢ Asigurarea circulaţiei informaţiei către unităţile de învăţământ şi M.E.N. și alte 

instituții. 

➢  Dezvoltarea capacităţii de autoevaluare în vederea dezvoltării, cât și a încadrării în 

standaredele de evaluare. 

➢ Monitorizarea activităţii alternativelor educaţionale (Step by Step) conform 

precizărilor M.E.N privind evaluarea instituţională a învăţământului alternativ.  

 

Activităţi 

➢ Pe baza rapoartelor primite din școli s-au realizat documentele de analiză și 

planificare.  

➢ Consiliul consultativ pentru învățământul particular a fost întocmit conform 

precizărilor în vigoare.  

➢ La solicitarea MEN și conform legislației, am realizat machete/ baze date, pe baza 

documentelor solicitate din unitățile de învățământ particular. 

➢ Pentru Concursul pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct, am transmis 

în școli metodologia și calendarul desfășurării concursului și o adresă prin care solicitam 

informarea ISJ Neamț, printr-un document oficial, scanat (cu nr. de înregistrare, semnătură, 

stampilă) că unitatea juridică fondatoare/finanțatoare dorește sau nu să organizeze acest concurs. 

Am centralizat documentele rezultate; nu s-a organizat acest concurs în nicio școală particulară.  

➢ În conformitate cu art. 60 din Legea educației naționale, Nr. 1 din 2011, unitățile de 

învățământ au solicitat și primit avizul pentru numirea directorilor.  

➢ Portofoliu minimal directori – arhivă, în format electronic . 

➢ S-au realizat inspecții tematice – conform solicitării MEN – DISE în cele două 

unități liceale și inspecții tematice conform graficului și tematicii stabilite de I.S.J. Neamț.  

➢ Am consiliat și monitorizat organizarea și desfășurarea examenului de titularizare la 

Grădinița particulară ”Melchisedec”, Roman  

➢ Am sprijinit și consiliat Grădinița Particulară ”Melchisedec” Roman – pentru 

depunerea documentației și desfășurarea vizitei de acreditare ARACIP, finalizată prin 

îndeplinirea descriptorilor și consemnarea acordării acreditării.  

 

Comunicarea interinstituțională cu M.E.N., A.R.A.C.I.P. și alte instituții  

În general, o bună comunicare cu unitățile de învățământ particular și între acestea, pentru 

realizarea unor baze de date/ machete, solicitate de către M.E.N, A.R.A.C.I.P și alte instituții de 

stat, cum ar fi: 

➢ completarea (la timp) a R.A.E.I; 

➢  machete cu directorii învățământului particular; 

➢  centralizarea autorizațiilor sanitare; 

➢ centralizarea datelor privind C.I.F. ul unităților de învățământ; 

➢ centralizarea datelor privind rețeaua școlară și HCL privind includerea în rețeaua 

școlară; rețeaua școlară;  

➢  decizii pentru desemnarea persoanelor pentru administrator S.I.I.I.R / Sistem 

Informatic Integrat al Învățământului din România; 

➢  situația privind persoanele încadrate în învățământul preuniversitar particular 

autorizat / acreditat 2017 – 2018; 

➢ planul de școlarizare pentru anul 2018-2019; 

➢ la ședințele de instruire organizate de ISJ Neamț au fost solicitați să participe și 

directorii unităților de învățământ particular; de regulă participă directorii școlilor postliceale și 

liceelor, mai puțin de la grădinițe (se suprapune programul desfășurat la clasă cu orele de 

desfășurare a ședințelor; directorii nefiind degrevați de ore); 
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➢ inspecții 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 și aprobată de către Inspectorul Școlar General, (date 

privind inspecțiile, sunt cuprinse în Sinteza Rapoarte inspecții tematice învățământ particular 

2017-2018, tematica inspecții și Monitorizare învățământ particular); 

➢ centralizarea rapoartelor de activitate din unitățile de învățământ particular pentru 

anul școlar 2017-2018 pentru realizarea Raportului anual de activitate pentru toate nivelurile; 

➢ întocmirea bazei de date pentru finanțarea învățământului particular în conformitate 

cu adresa Ministerului Educației Naționale; 

➢ s-au solicitat documente pentru realizarea bazei de date cu directorii din învățământul 

particular; s-au transmis la M.E.N. machetele completate pentru directorii din învățământul 

particular, conform machetelor solicitate; Fiecare director are depus la ISJ Neamț un portofoliu 

cu documente specifice, conform precizărilor ISJ Neamț; 

➢ realizarea Rețelei școlare pentru învățământ particular; 

➢ baza de date cu privire la unitățile de învățământ particular, cu personalitate juridică, 

acreditate/autorizate din județul Neamț; 

➢ s-au avizat, în funcție de solicitări, deciziile de numire a directorilor din unitățile de 

învățământ particular, în conformitate Art.60 alin.(7), Secţiunea 17, din LEGEA EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE; s-au reactualizat anexele privind finanțarea învățământului particular, 

adăugându-se și unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu (s-au solicitat mai 

multe machete, în diferite formate, la date diferite); s-au completat datele din SIIIR conform 

calendarului (Serviciul Informatic Integrat al Învățământului din România), s-a monitorizat 

finalizarea completării în timpul specificat; s-au consiliat directorii, în funcție de solicitări, cu 

privire la realizarea documentelor manageriale și completarea RAEI; s-au solicitat documentele 

privind avizul PSI al unităților de învățământ particular; 

➢ s-a monitorizarea desfășurării cercurilor pedagogice: directori învățământ particular, 

învățământ postliceal, învățământ preșcolar. Liceele, clasele din învățământul preșcolar și primar 

din alternativa Step by step au fost repartizate conform arondării, pe zone; 

➢ s-au întocmit machetele planului de școlarizare propus pentru anul școlar 2018-2019; 

➢ s-a transmis adresa în școli pentru realizarea Planului de școlarizare, s-au preluat 

machetele, s-au discutat unele aspecte legate de completarea documentelor solicitate, s-a urmărit 

transmiterea la timp și corectă a documentelor solicitate. S-au solicitat adrese de confirmare a 

corectitudinii completării datelor în SIIIR cu privire la Planul de școlarizare propus; 

➢ finalizarea și transmiterea la MEN a Planului de școlarizare pentru învățământ 

particular; 

➢ consilierea directorilor și președinților de fundații / unitate fondatoare, a Grădiniței 

Particulare „Happy Land” în vederea solicitării acreditarii ARACIP; 

➢ pentru examenul de bacalaureat, elevii liceelor particulare au fost arondate unor 

unități de învățământ de stat (Liceul Tehnologic „Sf. Ioan de la Salle” Pildești la Colegiul Tehnic 

”Petru Poni” Roman și Liceul Particular Nr. 1 Bistrița la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-

Neamț);  

➢ constituirea comisiilor de examen/certificarea competențelor; consilierea directorilor 

unităților de învățământ care organizează examene finale; s-a respectat Metodologia de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților 

învățământului postliceal, aprobată prin OMEN nr. 5005/2.XII.2014, cu respectarea legislației în 

vigoare și a procedurilor și precizărilor transmise de la ISJ Neamț. 

 

Puncte tari  

• cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementărilor 

legale şi a metodologiilor specifice în majoritatea cazurilor; 

• se respectă planurile cadru și programele școlare în vigoare; documentele de 

planificare sunt întocmite conform precizărilor în vigoare; 
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• documentele manageriale sunt adecvate specificului unității de învățământ; 

• prezență bună la grădinițe și licee; 

• încadrare cu personal calificat; 

• respectarea cadrului legal privind organizarea și desfășurarea activităților; 

• personal calificat în alternativa Step by step; 

• activități de cerc pedagogic bine realizate, la Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La 

Salle” Pildești, Grădinița cu program normal „Cristos Rege” Piatra-Neamț, Grădinița cu program 

normal „Roza Venerini” Pildești. 

  

Puncte slabe 

• număr redus de elevi în unele școli; 

• comunicare deficitară cu unele unele unități de învățământ (completarea cu întârziere 

SIIIR, completarea cu întârziere a unor baze de date / machete); 

• în două unități de învățământ, documente manageriale care au necesitat realizarea 

planurilor remediale și inspecții de revenire; 

• lipsa de interes pentru calificarea altor cadre didactice în alternativa Step by step, 

pentru a pregăti noi generatii de profesori pentru învățământ primar și preșcolar, în condițiile în 

care aproximativ 25% sunt aproape de finalul carierei didactice; 

• o problemă deosebită o constituie dotarea specifică pentru clasele de step by step ; 

necesitatea implicării Asociației părinților în dotarea specifică. 

 

Exemple de bună practică  

➢ Desfășurarea în bune condiții a activităților de cerc pedagogic al directorilor și al 

cadrelor didactice. 

➢ Management de calitate în majoritatea grădinițelor. 

➢ Rezultate foarte bune la bacalaureat la Liceul Tehnologic ”Sf.Ioan de la Salle” 

Pildești 

➢ Rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri – locul I La olimpiada de tehnologii, 

domeniul construcții, la același liceu. 

➢ O foarte bună colaborare între majoritatea unităților de învățământ particular și alte 

instituții, comunitatea locală. 

➢ Participarea preșcolarilor și elevilor din majoritatea unităților de învățământ la 

diferite concursuri fără finanțare M.E.N. 

 

5.11. Minorităţi 

 

Priorităţile asumate pentru anul şcolar 2017-2018 

➢ 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; 
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➢ 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 

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. 

 

Analiza activităţii desfăşurate  

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; 

 

Activități 

• Realizarea bazei de date cu privire la cuprinderea în grădiniţe, 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; 
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• Participarea la seminarii şi întălniri 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. 

 

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 părinţii 

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. 

 

5.12. Învăţământul special şi incluziv 

 

Priorităţile asumate  

➢ Asigurarea șanselor egale în educație pentru copiii cu cerinţe educaționale speciale. 

➢ Adecvarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor și ale elevilor. 

➢ Dezvoltarea parteneriatelor educaționale școală – părinți, administrație locală, 

comunitate. 

 

Direcţiile de acţiune 

➢ Monitorizarea, evaluarea, optimizarea calității procesului instructiv – educativ și a 

celui terapeutic. 

➢ Dezvoltarea parteneriatelor şcoală – familie – societate civilă, în domeniul 

învăţământului special. 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare  

Obiective 

➢ Aplicarea documentelor de politică educaţională şi a curriculum-ului la nivelul 

învăţământului special. 

➢ Tratarea diferențiată și individualizarea predării – învățării – evaluării. 

➢ Formarea cadrelor didactice pentru intervenţii specifice în terapii de intervenţie şi 

recuperare. 

➢ Integrarea socială şi profesională a elevilor cu CES. 

➢ Dezvoltarea autonomiei personale la copiii/elevii cu CES. 

➢ Dezvoltarea proiectelor de voluntariat din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară. 

 

Activităţi 

➢ Cunoașterea documentelor specifice învățământului special (metodologii, planuri-
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cadru, programe școlare ș.a. – acest aspect a fost atins prin informarea unităților școlare din județ 

cu privire la obținerea certificatului de orientare școlară și profesională; stabilirea responsabilului 

de caz servicii educaționale; demersurile de orientare școlară ale elevilor; demersurile necesare 

privind școlarizarea la domiciliu s.a). 

➢ Aplicarea instrumentelor de lucru specifice (ex. planificarea calendaristică și a 

unităților de învățare, planuri de intervenție personalizate, fișe de monitorizare ș.a.). 

➢ Activități desfășurate în parteneriat - unități de învățământ special și unități de 

învățământ de masă/organizații ale societății civile. 

➢ Lecții demonstrative și prezentări teoretice desfășurate în cadrul comisiilor metodice. 

➢ Monitorizarea proiectării activităţii didactice specifice elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şi adecvarea demersurilor educaţionale la problematica fiecărui copil în 

parte. 

➢ Aplicarea Planului - cadru pentru învăţământul special, realizarea schemelor orare în 

funcţie de particularităţile claselor, avizarea opţionalelor şi a programelor pentru opţionale în 

funcţie de nivelul de dezvoltare al elevilor. 

➢ Dezvoltarea unor trasee educaţionale individualizate pentru elevii cu deficienţe 

severe sau cu tulburări de comportament. 

➢ Asigurarea școlarizării la domiciliu. 

➢ Monitorizarea, consilierea şi evaluarea procesului instructiv-educativ în scopul 

dimensionării valorii formative nou adăugate. 

➢ Orientarea şcolară a copiilor/elevilor prin intermediul COSP. 

Puncte tari 

➢ Suplimentarea numărului de norme în învățământul special (analize de nevoi, 

memorii – 3 norme la CJRAE; 2 norme la fiecare CSEI; o normă la Liceul Tehnologic Special). 

➢ În anul școlar 2017-2018 la CSEI „Al. Roșca” a fost demarat proiectul „Șansă la 

educaţie, viitor asigurat” (SEVA), cod 107590, proiect derulat în cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educaţie și competenţe, Apelul „Școala pentru 

toţi”. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unor măsuri 

integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și 

prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor cadrelor 

didactice. 

➢ Creșterea numărului de elevi care beneficiază de servicii de specialitate în mediul 

rural. 

➢ Creșterea numărului de școli care beneficiază de servicii de sprijin (de la 25 la 31). 

➢ Înființarea unui nou cabinet școlar de asistență psihopedagogică în mediul rural. 

➢ Obținerea acreditării ARACIP de către Liceul Tehnologic Special, comuna Ștefan cel 

Mare. 

➢ Participarea unui număr de 259 de cadre didactice din județul Neamț la cursuri cu 

tematică specifică educației copiilor/elevilor cu CES. 

➢ Gradul de calificare a profesorilor și statutul de titulari al acestora. 

➢ Proiectarea didactică – activităţi de învăţare în concordanţă cu competenţele vizate 

prin programa şcolară, esenţializarea şi sistematizarea elementelor de conţinut. 

➢ Crearea unor mijloace didactice adecvate. 

➢ Dezvoltarea caracteristicilor de autonomie individuală pentru elevi. 

Puncte slabe  

➢ Număr insuficient de specialiști, comparativ cu nevoile de asistență psihopedagogică, 

de sprijin și de consiliere. 

➢ Lipsa manualelor școlare adecvate învățământului special. 

➢ Dezinteresul unor părinți față de actul educațional. 

➢ Integrare profesională și socială defectuoasă a elevilor cu deficiențe severe. 
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➢ Nu se realizează întotdeauna controlul calitativ şi cantitativ al temelor. 

➢ Profesorii nu urmează întotdeauna succesiunea logică a situaţiilor de învăţare în 

obţinerea performanţei, în asigurarea feedback-ului şi nu realizează corespunzător conţinutul 

didactic şi ştiinţific propus prin selectarea şi ordonarea cuantumului de cunoştinţe prevăzut de 

programa şcolară; nu acordă suficientă atenţie raportului informativ– formativ în desfăşurarea 

orei de curs. 

 

Exemple de bună practică (cu nominalizări de unităţi şcolare, profesori etc.) 

➢ Proiectul de parteneriat educațional „Pensonul fermecat” prin intermediul căruia 

elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț și Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț au desfășurate activități de pictură. 

➢ Derularea taberei de vară la CSEI Tg. Neamț. 

➢ Obținerea locului II de către trupele de dans modern Select dance și de dans 

tradițional Plăieșii Neamțului la faza regională a concursului de dans din cadrul SNAC Împreună 

pentru viitor. 

➢ Derularea proiectului de voluntariat dintre elevii Colegiului Tehnic Gheorghe 

Cartianu Piatra-Neamț, Colegiului Național Calistrat Hogaș Piatra-Neamț și CSEI A. Roșca 

Piatra-Neamț, proiect care a implicat elevii în activități educaționale.  

➢ Obținerea unui număr de 16 medalii (4 medalii de aur, 8 medalii de argint și 4 

medalii de bronz) de către elevii de la CSEI Al. Roșca Piatra-Neamț la Concursul Național de 

Tenis de masă – Special Olympics organizat la București, 28 martie 2018. 

➢ Obținerea unui număr de 48 de medalii de către elevii de la CSEI Al. Roșca Piatra-

Neamț (14 de aur, 10 de argint şi 24 de bronz) la competiţia Naţională de Gimnastică Special 

Olympics de la Buzău, desfășurată în data de 23 noiembrie 2017. 

➢ Derularea proiectului Creaţie şi inovaţie pentru creşterea calităţii vieţii copiilor cu 

cerinţe educative speciale de către Asociația ANFAR. În cadrul proiectului s-au desfășurat patru 

ateliere de lucru adresate cadrelor didactice din județ: Atelierul 1 – Terapie ocupațională – 

Modelaj, împletituri, Atelierul 2 – Stimulare senzorială – realizarea cărților senzoriale Atelierul 

3 – Stimulare prin arte vizuale – Pictură, Atelierul 4 – Metode și tehnici de lucru pentru copiii 

cu cerințe educative speciale din învățământul gimnazial și liceal. 

➢ Participarea elevilor de la CSEI Roman la concursurile specifice de șah – In 

memoriam Elisabeta Polihroniade. 

➢ Achiziționarea unui nou microbuz din donațiile angajaților școlii și ale partenerilor 

educaționali la CSEI Roman. 

➢ Participare elevilor de la Liceul Tehnologic Special, com. Ștefan cel Mare la Concurs 

național de meserii – Tradiții și Creativitate, Iași și la Concursul interjudețean pe meserii 

Meseria – cale spre succes, Galați. 

 

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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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 11241 10901 

 

 
 

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  21585 21139 20357 96,30% 
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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 17920 17580 15700 89,30% 

 

 

 
 

 

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 14919 14624 13495 92,27% 
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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 1145 1021 850 83,25% 

 

 
 

 

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 2319 2288 1836 80,24% 
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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 753 690 629 91,15% 

 

 
 

 

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 82 74 58 78,37 
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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 170 168 86 51,19% 

 

 
 

 

2. Fenomenul de absenteism – statistici şi interpretare 
 

Absenteismul nemotivat este una dintre problemele cu care se confruntă numeroase unități 

de învățământ din țară și, implicit, de la nivelul județului Neamț. Absenteismul poate conduce la 

abandon școlar, fenomen care afectează incontestabil întregul viitor al elevului, intrarea sa într-o 

instituție de învățământ superior sau accesul pe piața muncii. 

În conformitate cu Strategia Inspectoratului Școlar Județean Neamț privind 

prevenirea absenteismului și abandonului școlar, în anul școlar 2017-2018, activitățile de 

prevenire și diminuare a absenteismului și 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 și extrașcolare, promovarea cooperării, recompensarea echitabilă a performanței 

școlare, etc.) 

- Colaborarea școlii cu instituțiile comunitare, cu partenerii educaționali. 

- Monitorizarea fenomenului prin activități specifice. 

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, în primul rând, 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 
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diminuarea acestor fenomene. 

Prin monitorizarea acestui fenomen precum şi prin implementarea la nivelul fiecărei școli a 

unor măsuri concrete care au vizat creșterea atractivității demersului educativ, promovarea unui 

sistem sănătos de valori în rândul elevilor şi îmbunătățirea relației familie-școală, se fac progrese 

în prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului școlar. 

Pe parcursul anului școlar 2017-2018, conform procedurii de culegere de date privind 

absențele elevilor, CJRAE Neamț a centralizat lunar situația absenteismului școlar din fiecare 

unitate de învățământ și a raportat-o Inspectoratului Școlar Județean Neamț. 

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. 

Pe baza situațiilor privind absenteismul și abandonul școlar, în baza unor analize 

permanente, Inspectoratul Școlar Județean Neamț aduce îmbunătățiri Strategiei privind 

prevenirea absenteismului și abandonului școlar, stabilește tematici specifice pentru activitățile 

metodice ale managerilor școlari și coordonatorilor de proiecte și programe școlare și 

extrașcolare și pentru inspecțiile tematice. 

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.  

Inițiativele școlilor de a identifica factorii de risc, de a monitoriza strict prezența şi 

rezultatele în funcție de nivelul de risc estimat şi de a dezvolta/aplica măsuri care să sprijine 

aceste categorii de elevi cu risc de absenteism școlar s-au dovedit a fi deciziile corecte pe termen 

lung. Efectul pozitiv a fost amplificat în cazurile în care s-a reușit şi o legătură mai strânsă cu 

familiile acestor elevi, cât şi cu alte instituții care au oferit asistență. Dimpotrivă, școlile care au 

tratat nediferențiat populația școlară şi care nu au urmărit în mod sistematic acest grup țintă au 

reușit într-o măsură mai redusă să prevină, în cazul acestor elevi, eșecul școlar şi renunțarea la 

educație. 

Activitățile metodice ale coordonatorilor de proiecte și programe școlare și extrașcolare din 

școli au vizat, de fiecare dată, și aspectele determinate de absenteismul și abandonul școlar, fiind 

realizate eficiente schimburi de bune practici.  

 

Situația absenteismului școlar 

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. 
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Grafic 1 – Situația comparativă a absențelor înregistrate în anii școlari 2017-2018 și 2016-

2017, pe niveluri de învățământ. 
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Se constată o creștere a numărului total de absențe la clasele de învățământ primar (de la 

172.496 de absențe, în anul școlar 2016-2017, la 177.657 absențe, în anul școlar 2017-2018) și în 

învățământul gimnazial (de la 398.444 absențe, în anul școlar 2016-2017, la 426.005 absențe, în 

anul școlar 2017-2018) și o ușoară scădere la nivelul învățământului liceal și profesional (de la 

673.844 absențe, în anul școlar 2016-2017, la 665.032 absențe, în anul școlar 2017-2018). 

Deși numărul total de absențe a înregistrat o ușoară creștere în anul școlar 2017-2018 în 

raport cu anul școlar 2016-2017, de la 1.244.784 absențe la 1.268.694 absențe, numărul 

absențelor motivate a crescut cu 9% (datorită patologiilor specifice sezonului rece manifestate, în 

special, la clasele din învățământul primar și gimnazial, unde copiii manifestă o sensibilitate mai 

mare, și depunerii la timp a actelor care dovedesc problemele medicale), fapt care a condus la o 

scădere a numărului de absențe nemotivate în anul școlar 2017-2018 la 715.739 de la 727.739 în 

anul școlar 2016-2017. 
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Grafic 2 – Situația comparativă a absențelor motivate/nemotivate înregistrate în anii școlari 

2017-2018 și 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 

2017-

2018 

177.657 426.005 665.032 1.268.694 552.955 715.739 

Tabel 1 – Situația comparativă a absenteismul școlar înregistrat în anii școlari 2017-2018 și 

2016-2017, pe niveluri de învățământ 
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Grafic 3 – Situația absențelor (total/motivate) înregistrate în anul școlar 2017-2018 

 

 

Situația analitică a absenteismului școlar în anul școlar 2017-2018 
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Grafic 4 – Absenteismul școlar în luna septembrie 2017, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 1.910 789 

Clasa a I-a 1.496 461 

Clasa a II-a 2.273 689 

Clasa a III-a 1.487 390 

Clasa a IV-a 1.643 427 

Total primar 8.809 2.756 

Clasa a V-a 2.679 612 

Clasa a VI-a 2.374 888 

Clasa a VII-a 3.674 1.357 

Clasa a VIII-a 3.773 1.405 

Total gimnazial 12.500 4.262 

Clasa a IX-a 3.096 1.358 

Clasa a X-a 3.459 1.713 

Clasa a XI-a 4.226 1.924 

Clasa a XII-a 6.772 2.816 

Total liceal ZI 17.553 7.811 

Clasa a IX-a 395 388 
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Clasa a X-a 30 17 

Clasa a XI-a 164 15 

Clasa a XII-a 570 229 

Total liceal seral/f.r./f.f. 1159 649 

Total pe județ învățământ 

profesional 5.450 2.032 

Total pe județ 45.471 17.510 

Tabel 2 – Absenteismul școlar în luna septembrie 2017 

 

Total absențe nemotivate - 27.961 

Nr. elevi exmatriculați - 2 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 507 

 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 10.882 6.247 4.635 68 0 

2017-2018 45.471 27.961 17.510 507 2 

Tabel 3 - Situație comparativă (septembrie 2016-2017/2017-2018) 
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Grafic 5 – Absenteismul școlar în luna octombrie 2017, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 4.360 1.654 

Clasa a I-a 4.092 1.833 

Clasa a II-a 5.898 2.054 

Clasa a III-a 3.613 1.513 

Clasa a IV-a 4.189 1.338 

Total primar 22.152 8.392 

Clasa a V-a 12.856 4.100 

Clasa a VI-a 12.365 4.397 

Clasa a VII-a 19.341 7.224 

Clasa a VIII-a 19.185 7.863 

Total gimnazial 63.747 23.584 

Clasa a IX-a 11.967 6.739 

Clasa a X-a 14.867 7.991 
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Clasa a XI-a 18.320 9.737 

Clasa a XII-a 26.233 14.692 

Total liceal ZI 71.387 39.159 

Clasa a IX-a 1.166 433 

Clasa a X-a 399 0 

Clasa a XI-a 458 112 

Clasa a XII-a 2.748 594 

Clasa a XIII-a 166 109 

Total liceal seral/f.r./f.f. 4.937 1.248 

Total pe județ învăţământ 

profesional 22.237 7.646 

Total pe județ 184.460 80.029 

Tabel 4 – Absenteismul școlar în luna octombrie 2017 

 

Total absențe nemotivate - 104.431 

Nr. elevi exmatriculați - 18 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 913 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 183.095 109.285 73.810 473 7 

2017-2018 184.460 104.431 80.029 913 18 

Tabel 5 - Situație comparativă (octombrie 2016-2017/2017-2018) 

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Îmvățământ profesional

  
Grafic 6 – Absenteismul școlar în luna noiembrie 2017, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 3.324 1.198 

Clasa a I-a 3.640 1.226 

Clasa a II-a 5.126 1.505 

Clasa a III-a 3.571 1.563 

Clasa a IV-a 3.376 1.151 

Total primar 19.037 6.643 

Clasa a V-a 11.124 3.604 

Clasa a VI-a 12.015 4.572 

Clasa a VII-a 18.503 5.448 

Clasa a VIII-a 18.140 6.790 

Total gimnazial 59.782 20.414 
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Clasa a IX-a 13.408 6.134 

Clasa a X-a 17.019 8.061 

Clasa a XI-a 17.205 8.291 

Clasa a XII-a 23.131 13.308 

Total liceal ZI 70.763 35.794 

Clasa a IX-a 1.336 761 

Clasa a X-a 865 149 

Clasa a XI-a 931 240 

Clasa a XII-a 3.388 1.222 

Total liceal seral/f.r./f.f. 6.520 2.372 

Total pe județ învăţământ 

profesional 29.548 10.168 

Total pe județ 185.650 75.391 

Tabel 6 – Absenteismul școlar în luna noiembrie 2017 

 

Total absențe nemotivate - 110.259 

Nr. elevi exmatriculați - 11 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 454 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 185.283 112.175 73.108 641 25 

2017-2018 185.650 110.259 75.391 454 11 

Tabel 7 - Situație comparativă (noiembrie 2016-2017/2017-2018) 
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Grafic 7 – Absenteismul școlar în luna decembrie 2017, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 2.239 624 

Clasa a I-a 2.206 631 

Clasa a II-a 2.760 941 

Clasa a III-a 2.516 656 

Clasa a IV-a 2.215 652 

Total primar 11.936 3.504 

Clasa a V-a 5.225 1.568 

Clasa a VI-a 5.578 1.978 
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Clasa a VII-a 9.164 2.411 

Clasa a VIII-a 8.580 3.104 

Total gimnazial 28.547 9.061 

Clasa a IX-a 5.037 2.200 

Clasa a X-a 6.414 3.277 

Clasa a XI-a 7.152 3.618 

Clasa a XII-a 9.077 5.193 

Total liceal ZI 27.680 14.288 

Clasa a IX-a 1.177 370 

Clasa a X-a 1.226 323 

Clasa a XI-a 1.010 231 

Clasa a XII-a 1.230 427 

Total liceal seral/f.r./f.f. 4.643 1.351 

Total pe județ învăţământ 

profesional 11.359 3.511 

Total pe județ 84.165 31.715 

Tabel 8 – Absenteismul școlar în luna decembrie 2017 

 

Total absențe nemotivate - 52.450 

Nr. elevi exmatriculați - 21 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 369 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 98.666 58.516 40.150 404 9 

2017-2018 84.165 52.450 31.715 369 21 

Tabel 9 - Situație comparativă (decembrie 2016-2017/2017-2018) 
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Grafic 8 – Absenteismul școlar în luna ianuarie 2018, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 3.523 1.493 

Clasa a I-a 3.005 1.267 

Clasa a II-a 3.033 1.014 

Clasa a III-a 2.492 744 

Clasa a IV-a 2.701 787 
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Total primar 14.754 5.305 

Clasa a V-a 5.922 2.500 

Clasa a VI-a 6.934 3.061 

Clasa a VII-a 8.121 3.402 

Clasa a VIII-a 8.575 3.658 

Total gimnazial 29.552 12.621 

Clasa a IX-a 6.198 3.409 

Clasa a X-a 6.435 3.515 

Clasa a XI-a 8.944 5.504 

Clasa a XII-a 10.102 6.342 

Total liceal ZI 31.679 18.770 

Clasa a IX-a 211 183 

Clasa a X-a 63 0 

Clasa a XI-a 0 0 

Clasa a XII-a 958 127 

Total liceal seral/f.r./f.f. 1.232 310 

Total pe județ învăţământ 

profesional 11.887 3.377 

Total pe județ 89.104 40.383 

Tabel 10 – Absenteismul școlar în luna ianuarie 2018 

 

Total absențe nemotivate - 89.104 

Nr. elevi exmatriculați - 71 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 443 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 136.827 63.798 73.029 577 65 

2017-2018 89.104 48.721 40.383 443 71 

Tabel 11 - Situație comparativă (ianuarie 2016-2017/2017-2018) 

 

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Învățământ profesional

 
Grafic 9 – Absenteismul școlar în luna februarie 2018, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 5.239 2.779 

Clasa a I-a 3.870 1.688 
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Clasa a II-a 5.791 2.874 

Clasa a III-a 4.460 2.159 

Clasa a IV-a 3.461 1.587 

Total primar 22.821 11.087 

Clasa a V-a 9.787 5.020 

Clasa a VI-a 10.562 5.493 

Clasa a VII-a 14.549 7.326 

Clasa a VIII-a 13.662 6.591 

Total gimnazial 48.560 24.430 

Clasa a IX-a 10.950 7.021 

Clasa a X-a 12.150 7.735 

Clasa a XI-a 13.197 8.421 

Clasa a XII-a 11.010 6.706 

Total liceal ZI 47.307 29.883 

Clasa a IX-a 372 131 

Clasa a X-a 86 0 

Clasa a XI-a 624 66 

Clasa a XII-a 1.124 214 

Total liceal seral/f.r./f.f. 2206 411 

Total pe județ învățământ 

profesional 16303 5517 

Total pe județ 137.197 71.328 

Tabel 12 – Absenteismul școlar în luna februarie 2018 

 

Total absențe nemotivate - 65.869 

Nr. elevi exmatriculați - 55 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 443 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 123.508 70.530 52.978 472 34 

2017-2018 137.197 65.869 71.328 433 55 

Tabel 13 - Situație comparativă (februarie 2016-2017/2017-2018) 

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Învățământ profesional

 
Grafic 10 – Absenteismul școlar în luna martie 2018, pe niveluri de învățământ 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 6.598 2.976 

Clasa a I-a 5.297 2.129 
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Clasa a II-a 7.516 2.950 

Clasa a III-a 4.956 2.095 

Clasa a IV-a 4.610 1.953 

Total primar 28.977 12.103 

Clasa a V-a 12.734 5.839 

Clasa a VI-a 13.138 6.103 

Clasa a VII-a 18.308 7.876 

Clasa a VIII-a 18.458 8.434 

Total gimnazial 62.638 28.252 

Clasa a IX-a 14.738 8.247 

Clasa a X-a 17.122 9.976 

Clasa a XI-a 17.078 10.521 

Clasa a XII-a 23.827 13.459 

Total liceal ZI 72.765 42.203 

Clasa a IX-a 884 287 

Clasa a X-a 339 3 

Clasa a XI-a 1.922 225 

Clasa a XII-a 1.640 357 

Total liceal seral/f.r./f.f. 4.785 872 

Total pe județ învăţământ 

profesional 26.508 8.368 

Total pe județ 195.673 91.798 

Tabel 14 – Absenteismul școlar în luna martie 2018 

 

Total absențe nemotivate - 103.875 

Nr. elevi exmatriculați - 89 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 511 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au prezentat 

la școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 150.292 94.489 55.803 464 37 

2017-2018 195.673 103.875 91.798 511 89 

Tabel 15 - Situație comparativă (martie 2016-2017/2017-2018) 

 

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Învățământ profesional

 
Grafic 11 – Absenteismul școlar în luna aprilie 2018, pe niveluri de învățământ 

 

Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 3.511 906 
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Clasa a I-a 2.799 667 

Clasa a II-a 4.616 1.018 

Clasa a III-a 2.893 755 

Clasa a IV-a 2.908 1.003 

Total primar 16.727 4.349 

Clasa a V-a 8.357 2.956 

Clasa a VI-a 9.341 3.988 

Clasa a VII-a 13.446 4.932 

Clasa a VIII-a 14.206 5.334 

Total gimnazial 45.350 17.210 

Clasa a IX-a 11.756 6.397 

Clasa a X-a 11.767 6.210 

Clasa a XI-a 13.052 7.516 

Clasa a XII-a 17.423 10.049 

Total liceal ZI 53.998 30.172 

Clasa a IX-a 478 95 

Clasa a X-a 45 0 

Clasa a XI-a 1.723 187 

Clasa a XII-a 775 103 

Total liceal seral/f.r./f.f. 3.021 385 

Total pe județ învățământ 

profesional 14.945 5.287 

Total pe județ 134.041 57.403 

Tabel 16 – Absenteismul școlar în luna aprilie 2018 

 

Total absențe nemotivate - 76.638 

Nr. elevi exmatriculați - 53 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 465 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au prezentat 

la școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 108.828 62.102 46.726 543 31 

2017-2018 134.041 76.638 57.403 465 53 

Tabel 17 - Situație comparativă (aprilie 2016-2017/2017-2018) 

 

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Învățământ profesional

 
Grafic 12 – Absenteismul școlar în luna mai 2018, pe niveluri de învățământ 
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Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 4.662 1.229 

Clasa a I-a 4.878 2.023 

Clasa a II-a 5.722 1.389 

Clasa a III-a 4.877 1.461 

Clasa a IV-a 3.508 1.283 

Total primar 23.647 7.385 

Clasa a V-a 11.793 3.711 

Clasa a VI-a 10.126 3.884 

Clasa a VII-a 17.333 6.093 

Clasa a VIII-a 18.862 8.649 

Total gimnazial 58.114 22.337 

Clasa a IX-a 12.835 6.268 

Clasa a X-a 13.971 7.515 

Clasa a XI-a 15.549 9.310 

Clasa a XII-a 9.435 5.456 

Total liceal ZI 51.790 28.549 

Clasa a IX-a 1.006 173 

Clasa a X-a 514 152 

Clasa a XI-a 2.609 839 

Clasa a XII-a 766 191 

Total liceal seral/f.r./f.f. 4.895 1.355 

Total pe județ învățământ 

profesional 21.988 7.058 

Total pe județ 160.444 66.684 

Tabel 18 – Absenteismul școlar în luna mai 2018 

 

Total absențe nemotivate - 93.760 

Nr. elevi exmatriculați - 49 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 411 

 

An școlar 
Total 

absente 

Absente 

nemotivate 

Absente 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au prezentat 

la școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 150.292 94.489 55.803 464 37 

2017-2018 160.444 93.760 66.684 411 49 

Tabel 19 - Situație comparativă (mai 2016-2017/2017-2018) 

 

Învățământ primar

Învățământ gimnazial

Învățământ liceal

Învățământ profesional

 
Grafic 13 – Absenteismul școlar în luna iunie 2018, pe niveluri de învățământ 
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Clasa Total, din care Motivate 

Clasa pregătitoare 2.258 317 

Clasa a I-a 1.550 397 

Clasa a II-a 2.131 520 

Clasa a III-a 1.623 382 

Clasa a IV-a 1.235 487 

Total primar 8.797 2.103 

Clasa a V-a 3.412 1.123 

Clasa a VI-a 4.043 1.743 

Clasa a VII-a 6.448 2.062 

Clasa a VIII-a 3.312 1.066 

Total gimnazial 17.215 5.994 

Clasa a IX-a 4.954 2.674 

Clasa a X-a 5.414 2.967 

Clasa a XI-a 5.680 3.545 

Clasa a XII-a 1.382 890 

Total liceal ZI 17.430 10.076 

Clasa a IX-a 62 43 

Clasa a X-a 0 0 

Clasa a XI-a 359 159 

Clasa a XII-a 84 5 

Total liceal seral/f.r./f.f. 505 207 

Total pe județ învățământ 

profesional 8.542  2.334 

Total pe județ 52.489 20.714 

Tabel 20 – Absenteismul școlar în luna iunie 2018 

 

Total absențe nemotivate - 31.775 

Nr. elevi exmatriculați - 43 

Nr. elevi care nu s-au prezentat la școală - 428 

 

An școlar 
Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Număr de 

elevi care nu 

s-au 

prezentat la 

școală 

Număr de 

elevi 

exmatriculați 

2016-2017 42.911 25.947 16.964 497 21 

2017-2018 52.489 31.775 20.714 428 43 

Tabel 21 - Situație comparativă (iunie 2016-2017/2017-2018) 

 

 

3. Abandonul şcolar – statistici şi interpretare 
 

Abandonul școlar înseamnă șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. 

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.  
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Grafic 14 – Situația abandonului școlar în anii școlari  

2014-2015/2015-2016/2016-2017/2017-2018 

 

Cauzele fiind multiple, soluțiile nu sunt ușor de găsit. 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 și 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-a 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, în anul 

școlar 2016-2017, 497 nu au mai venit la școală, pentru ca în anul școlar 2017-2018 numărul 

elevilor care au renunțat să mai frecventeze vreo formă de învățământ este de 428 (201 în mediul 

urban și 227 în mediul rural). 
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Cap. III – Examene naţionale 
 

 

1. Evaluarea la clasele a II-a şi a IV-a – statistici şi interpretare 
 

Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a s-au desfăşurat conform 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale și a Calendarului de 

administrare a evaluărilor naționale (O.M.E.N. nr. 4787/30.08.2017), după cum urmează: 

– Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II: 

Scris - Limba română - 7 mai 2018;  

Citit - Limba română - 8 mai 2018; 

Matematică - 9 mai 2018. 

– Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 

- EN IV: 

Limba română -15 mai 2018;  

Matematică - 16 mai 2018. 

– Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI: 

Limbă și comunicare - 23 mai 2018; 

Matematică și Științe ale naturii - 24 mai 2018. 

 

Testele pentru EN-2018 au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și 

Examinare, fiind formulate în concordanţă cu programele şcolare în vigoare, pentru fiecare 

disciplină de studiu.  

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. 

Testele elaborate pentru EN VI au fost structurate astfel: 

a) primul test a vizat evaluarea unor competențe din aria curriculară Limbă și comunicare; 

b) al doilea test a vizat evaluarea unor competențe din aria curriculară Matematică și Științe 

ale naturii. 

 

La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor a aparţinut administratorului de test- 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a și a 

VI-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-2018 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 câte 30 de minute la EN II şi de câte 60 de minute la EN IV și EN 

VI . 
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Evaluarea fiecărui test s-a făcut de către două cadre didactice, cu respectarea strictă a 

baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic. 

Fiecare test de la EN II și EN IV a fost evaluat de către două cadre didactice evaluatoare, 

dintre care unul este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. 

Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară Limbă și 

comunicare au fost evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea 

limba și literatura română și celălalt cu specialitatea limba modernă.  

Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară 

Matematică și Științe 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. 

Rezultatele obţinute la EN-2018 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. 

Evaluarea Națională a fost organizată în toate școlile din județ care școlarizează elevi de 

clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, după cum urmează: 

 

Numărul unităților de 

învățământ  

care au administrat 

evaluarea națională la  

clasa a II-a 

Numărul unităților de 

învățământ  

care au administrat evaluarea 

națională la 

 clasa a IV-a 

Numărul unităților de 

învățământ 

 care au administrat evaluarea 

națională la 

 clasa a VI-a 

rural urban rural urban rural urban 

78 28 78 28 81 32 

 

Pentru clasele cu regim simultan, elevii au susținut evaluarea alături de elevii din clasele cu 

regim normal în școala cu personalitate juridică pentru a asigura condiții egale cu a celorlalți 

elevi. Nu am avut elevi cu CES care să susțină evaluarea cu teste adaptate 

CLASA a II-a 

Prezența elevilor: 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la „citit -limba română” 

prezenți la „scris -

limba română” 

prezenți la 

„Matematică” 

4368 204 4175 4189 4184 

 

Rezultatele elevilor: 

 PENTRU TEST ”CITIT - LIMBA ROMÂNĂ”  

Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect  
cu răspuns 

parțial corect  

cu răspuns 

incorect  
cu răspuns lipsă  

 rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1. 2147 1652 2 1 279 54 35 5 

I.2 2030 1593 3 4 382 106 48 9 

I.3 2027 1616 1 1 376 84 59 11 

I.4 1829 1540 9 4 553 160 72 8 

I.5 1499 1215 459 300 382 156 123 41 

I.6 1666 1374 40 40 550 242 207 56 

I.7 1931 1540 3 3 445 151 84 18 

I.8 1918 1549 6 1 443 146 96 16 
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I.9. 1903 1530 9 4 443 160 108 18 

I.10 1547 1315 569 283 164 64 183 50 

I.11 1618 1366 338 181 275 100 232 65 

 

PENTRU TEST „SCRIS - LIMBA ROMÂNĂ” 

Numărul itemului 

 din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parțial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1. conținut 1284 1134 721 425 417 146 47 15 

scrierea corectă a cuvintelor 1351 1221 647 345 420 140 51 14 

semnele de punctuație 1359 1217 657 351 396 137 57 15 

complexitate 1402 1253 117 60 892 390 58 17 

I.2. alcătuirea corectă a 

propozițiilor 
1536 1342 93 38 737 300 103 40 

scrierea corectă a cuvintelor 1460 1317 431 206 465 163 113 34 

semnele de punctuație 1401 1304 484 237 476 156 108 23 

complexitate/originalitate/titlu 1071 965 691 495 593 229 114 31 

 

PENTRU TEST MATEMATICĂ 

Numărul 

itemului 

 din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect 

  

cu răspuns parțial 

corect 

  

cu răspuns incorect 

  

cu răspuns lipsă 

  

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1. 1812 1502 13 3 575 203 60 16 

I.2  2194 1659 7 2 218 53 41 10 

I.3 1217 1202 197 71 924 411 122 40 

I.4 1890 1545 8 5 496 160 66 14 

I.5 1775 1451 110 45 489 200 86 28 

I.6 1240 1134 97 68 915 453 208 69 

I.7 1859 1500 7 3 504 206 90 15 

I.8 824 867 564 345 922 465 150 47 

I.9. 1581 1440 8 2 749 263 122 19 

I.10 1751 1448 28 9 525 233 156 34 

I.11 1356 1212 242 135 654 315 208 62 

I.12 1064 884 30 2 1069 719 297 119 

 

CONCLUZII: 

 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătățit 

Itemii sunt prezentaţi gradual, în 

funcţie de nivelul de dificultate, 

respectându-se principiul de la 

simplu la complex. 

Evaluarea răspunsurilor prin coduri şi nu prin 

notă/calificativ face aproape imposibilă 

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. 

Modul de organizare şi susţinere a 

evaluării la clasa a II-a şi, prin 

extindere, la toate clasele (în 

propriile săli de clasă), asigură 

Baremul de corectare nu conferă elevului o 

situaţie reală (primesc acelaşi cod parţial pentru 

1, 2 sau 3 răspunsuri corecte); nu include 

aspecte care ţin de ortografie şi de punctuaţie. 
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elevilor un mediu familial şi 

diminuează nivelul stresului 

generat de confruntarea cu situaţia 

de examen. 

Corelarea, prin itemii propuşi, a 

noţiunilor teoretice studiate cu 

experienţa de viaţă a elevilor. 

Se impune reducerea numărului itemilor, 

formularea concisă a acestora sau mărirea 

timpului acordat pentru rezolvare. 

 

CLASA a IV-a 

Prezența elevilor: 

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți la „Limba 

română” 

prezenți la 

„Matematică” 

4368 140 4246 4228 

 

Rezultatele elevilor: 

Limba română 

Numărul 

itemului 

 din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1. 2161 1385 1 0 512 176 7 4 

I.2  2408 1497 2 0 263 66 8 2 

I.3 2279 1459 12 1 380 102 10 3 

I.4 2410 1507 1 0 254 56 16 2 

I.5 1910 1322 12 1 717 232 42 10 

I.6 1861 1328 536 182 216 45 68 10 

I.7 2137 1416 11 0 513 143 20 6 

I.8 2079 1360 13 0 574 199 15 6 

I.9. 1983 1324 16 4 662 227 20 10 

I.10 1684 1215 14 14 961 330 22 6 

I.11 1335 1077 694 305 492 133 160 50 

I.12 2112 1404 192 73 294 74 83 14 

I.13 1591 1151 558 313 428 83 104 18 

I.14 1529 1077 475 295 545 164 132 29 

I.15 798 777 1416 675 350 86 117 27 

 

Matematică       

Numărul 

itemului 

 din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parțial corect 

cu răspuns 

incorect cu răspuns lipsă 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

I.1. 2303 1423 0 0 256 67 116 63 

I.2  1737 1174 8 6 889 359 41 14 

I.3 1851 1352 5 2 799 193 20 6 

I.4 1732 1227 0 3 908 312 35 11 

I.5 1969 1275 4 1 687 276 15 1 

I.6 1950 1314 65 44 601 182 59 13 

I.7 2018 1347 250 102 375 96 32 8 

I.8 1151 1010 583 296 844 230 97 17 
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I.9. 798 810 835 403 947 316 95 24 

I.10 1273 1081 463 230 781 199 158 43 

I.11 2501 1512 25 9 125 25 24 7 

I.12 1837 1312 22 2 791 221 25 18 

I.13 1620 1135 16 3 999 403 40 12 

I.14 1857 1305 21 11 753 213 44 24 

I.15 986 909 586 294 960 294 143 56 

I.16 1472 1151 447 184 657 191 99 27 

I.17 542 553 685 385 1179 493 269 122 

I.18 1783 1271 281 115 427 117 184 50 

I.19 2127 1421 37 2 429 98 82 32 

I.20 1521 1115 374 193 629 203 151 42 

 

CONCLUZII: 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătățit 

Subiectele au avut un grad mediu de 

dificultate, respectând particularităţile de 

vârstă ale elevilor; de asemenea, apreciem 

formularea clară a sarcinilor de învăţare 

precizată prin itemi adecvaţi. 

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. 

Competenţele sunt definite din perspectivă 

europeană, ca ansambluri structurate de 

cunoştinţe. 

Analiza lucrărilor să nu mai fie o analiză 

individuală, ci o analiză la nivel global (al 

şcolii, în cazul şcolilor cu clase paralele, al 

clasei, în cazul şcolilor cu un singur rând 

de clase). 

În cadrul probei de limba şi literatură 

română s-a optat pentru urmărirea a două 

competenţe, aflate în mod necesar în 

conformitate cu programele şcolare în 

vigoare prin: evaluarea competenţei de 

receptare a mesajului scris şi raportarea 

elevilor la situaţii, experienţe posibile din 

viaţa reală etc. 

Itemii, prin conţinutul lor, antrenează 

preponderent capacităţi de tip reproductiv 

şi mai puţin creativ; 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 
 

CLASA a VI-a 

Prezența elevilor: 

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți la „Limbă și 

comunicare” 

prezenți la „Matematică și 

științe” 

4593 193 4446 4400 

 

Rezultatele elevilor: 

 

 

Limba și literatura română 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 154 din 281 

 

Numărul itemulul 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj 

total 

cu punctaj 

parțial 

cu punctaj 

zero 

rural urban rural urban rural urban 

I. 735 843 1661 810 308 89 

II A 1713 1403 835 295 166 34 

II B 1339 1217 1009 424 356 101 

III. 970 1064 1052 493 682 185 

IV.A 1373 1240 886 380 445 122 

IV.B 1108 1120 1145 504 451 118 

IV.C 799 986 1068 426 837 330 

IV.D 903 1046 958 401 843 295 

V 1322 1249 829 367 553 126 

VI 1018 910 455 272 1233 558 

VII 1449 1238 682 362 574 141 

VIII 717 948 792 464 1195 330 

IX 1150 1055 1057 554 497 133 

X 1392 1227 836 412 476 103 

 

Matematică 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

rural urban rural urban rural urban 

I.1 2208 1590 2 4 448 148 

I.2 1744 1398 14 16 900 328 

I.3 2111 1587 6 10 541 145 

I.4 244 360 681 573 1733 809 

I.5 1592 1084 59 58 1007 600 

I.6 1071 1096 373 194 1214 452 

I.7 124 191 572 593 1962 958 

I.8 1516 1399 40 18 1102 325 

I.9. 1017 865 1133 705 508 172 

I.10 597 671 707 514 1354 557 

I.11 434 640 814 526 1410 576 

I.12 1640 1228 508 357 510 157 

I.13 625 721 965 615 1068 406 

I.14 114 151 770 695 1774 896 

I.15 943 980 721 431 994 331 

 

CONCLUZII: 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătățit 

Activităţile s-au desfăşurat conform 

graficului stabilit. 

Se impune formarea cadrelor didactice, atât 

în calitatea lor de evaluatori, cât şi în 

calitatea de beneficiari ai informaţiilor de 

tip calitativ, rezultate în urma administrării 

evaluării naţionale la clasa a VI-a. 

Membrii comisiei de evaluare au întocmit 

fişe individuale de evaluare, identificând 

punctele tari şi punctele slabe în activitatea 

de învăţare a fiecărui elev. 

Lipsa corespondenţei (unei relaţii vizibile) 

dintre conţinuturile de învăţare prevăzute în 

programele şcolare şi conţinutul efectiv al 

unor itemi. 
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Elevul a fost pus efectiv în situaţia de 

examen; acest aspect s-a configurat prin 

tematica textelor-suport, care a fost 

adecvată particularităţilor de vârstă ale 

elevilor, şi prin existenţa tuturor tipurilor 

de itemi (obiectivi, semiobiectivi, 

subiectivi). 

Existenţa unei ambiguizări a evaluării 

(elevi care au dat răspunsuri diferite, dar au 

fost clasificaţi la acelaşi nivel) 

 

 

 

3. Evaluarea naţională la clasa a VIII-a – statistici şi interpretare 
 

Evaluarea Naţională a elevilor clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018 s-a organizat și 

desfășurat conform OMEN 4793/31.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de 

Evaluare Națională – 2018, care completează O.M.E.C.T.S. nr. 4801/31.08.2010, valabilă și 

pentru anul școlar 2017-2018. 

Cei 4089 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, care s-au înscris la EN 2018, au fost repartizaţi 

pentru susţinerea probelor în 115 centre de examen.  

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 unde 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. 

În sinteză, aspectele pozitive pot fi prezentate astfel: 

- diseminarea corespunzătoare a informaţiilor privind EN 2018 (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), în conformitate cu prevederile de securitate impuse; 

- instruirea corespunzătoare a elevilor şi a asistenţilor (inclusiv membrii comisiei EN) 

a făcut ca examenul să se desfășoare în condiții optime pentru candidați; 

- comunicare între comisia de examen, profesorii implicaţi în EN şi comisia 

judeţeană/monitori/inspectori şcolari a fost eficientă. 

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. 

 

Rezultatele finale obţinute de elevi, după contestații, au fost: 
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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 

4089 4073 31 1303 646 643 593 518 350 5 

Procente 99,25% 0,75% 32,11% 15,92% 15,84% 14,62% 12,77% 8,63% 0,12% 

 

În județul Neamț, procentul de promovabilitate la examenul național de Evaluare Națională 

2017 a fost de 67,89%. 

 

 
 

 

4. Examenul de bacalaureat naţional – statistici şi interpretare  
 

4.1. Sesiunea iunie-iulie 2018 

 

Organizarea examenului de bacalaureat naţional 2018. Cadrul legislativ 

Examenul de bacalaureat 2017 a fost organizat şi s-a desfăşurat în judeţul Neamţ în 

conformitate cu OMEN 4792/2017, cu metodologia din OMECTS nr. 4799/2010, completat cu 

notele MEN/DGEMIP privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 

2018 şi cu procedurile MEN privind bacalaureatul 2018, inclusiv Calendarul examenului de 

bacalaureat naţional 2018. 

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. 
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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 

 

Număr candidaţi 
ÎNSCRIŞI – Proba A 

Nume candidaţi 
PREZENŢI – Proba A 

Număr candidaţi 
NEPREZENTAŢI – 

Proba A 

Număr candidaţi 
ELIMINAŢI – Proba A 

3635 3584 51 0 

 
Număr candidaţi 

care au obţinut calificativul 

MEDIU 

Număr candidaţi 
care au obţinut calificativul 

AVANSAT 

Număr candidaţi 
care au obţinut calificativul 

EXPERIMENTAT 

223 665 2696 

 

Evaluarea competenţelor digitale  

 
Număr candidaţi 
ÎNSCRIŞI – Proba D 

Nume candidaţi 
PREZENŢI – Proba D 

Număr candidaţi 
NEPREZENTAŢI – 

Proba D 

Număr candidaţi 
ELIMINAŢI – Proba D 

3334 3272 62 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 

334 516 1135 821 466 

 

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 

3452 3372 79 1 

 

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 

54 449 1438 820 611 

 

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 

5 160 1188 998 1021 
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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 

767 576 539 609 881 

 

Proba orală – Producerea mesajelor orale 

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 

93 665 668 633 1313 

 

Proba orală – Interacțiune 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 

96 692 629 625 1330 

 

Centrele de examen şi centrul de evaluare 

 

În conformitate cu metodologia de examen, au fost nominalizate centrele de examen şi 

centrul zonal de evaluare, respectiv 12 centre de examen după cum urmează:  

1. C Ex - Liceul Carol I Bicaz (cu o subcomisie la Liceul Mihail Sadoveanu Borca) 

2. C Ex - Colegiul Naţional Petru Rareș Piatra-Neamţ 

3. C Ex - Colegiul Naţional Gheorghe Asachi Piatra-Neamţ 

4. C Ex - Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamţ 

5. C Ex - Colegiul Tehnic Gh. Cartianu Piatra-Neamţ 

6. C Ex - Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ 

7. C Ex - Colegiul Naţional Roman-Vodă Roman  

8. C Ex - Colegiul Tehnic Petru Poni Roman  

9. C Ex – Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman 

10. C Ex - Colegiul Tehnic Ion Creangă Tîrgu-Neamţ 

11. C Ex - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Tîrgu-Neamţ 

12. Liceul Teologic Ortodox Cuvioasa Parascheva Agapia 

De asemenea, a fost organizat un Centru zonal de evaluare (CZE) la Colegiul Naţional de 

Informatică Piatra-Neamţ. 

 

Instruiri privind examenul de bacalaureat naţional 2018 

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 2018 atât pe parcursul anului școlar, cât și cu 48 ore înainte de 

începerea probelor scrise. 

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. 

În cadrul şedinţei de instruire au fost diseminate toate informaţiile referitoare la cadrul 

regulamentar după care se desfăşoară examenul de bacalaureat naţional 2018.  
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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 
Procent 

promovați 
Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

3770 67.66% 3401 369 2 1098 2301 

 

Rezultate înregistrate după etapa depunerii contestaţiilor  

 

Înscrişi 
Procent 

promovați 
Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

3770 69.42% 3401 369 2 1038 2361 

 

Statistica examenului de bacalureat – sesiunea iunie-iulie 
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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 3676 3349 327 2 1002 819 183 2345 486 603 688 564 4 

Seral 54 25 29 0 19 16 3 6 3 3 0 0 0 

Frecvență 

redusă 
40 27 13 0 17 15 2 10 7 1 1 1 0 

TOTAL 3770 3401 369 2 1038 850 188 2361 496 607 689 565 4 
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Statistica elevilor reușiți la examenului de bacalureat – sesiunea iunie-iulie 

 

4.2. Sesiunea august-septembrie 2018 

 

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 4 centre de examen și 1 centru de evaluare.  

 

Rezultate înregistrate după etapa depunerii contestaţiilor  

 

Înscrişi 
Procent 

promovați 
Prezenţi Neprezentați Eliminați  Respinși Total reușiți 

1007 38,87% 813 194 0 497 316 

 

 

 

Statistica examenului de bacalureat – sesiunea august-septembrie 
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Zi 964 
784 

(81,33%) 

180 

(18,67%) 
0 (0%) 

479 

(61,1%) 

302 

(63,05%) 

177 

(36,95%) 

305 

(38,9%) 

258 

(84,59%) 

38 

(12,46%) 

7 

(2,3%) 

2 

(0,66%) 

0 

(0%) 

Seral 21 
11 

(52,38%) 

10 

(47,62%) 
0 (0%) 

8 

(72,73%) 
4 (50%) 4 (50%) 

3 

(27,27%) 
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

Frecvență 

redusă 
22 

18 

(81,82%) 

4 

(18,18%) 
0 (0%) 

10 

(55,56%) 
7 (70%) 3 (30%) 

8 

(44,44%) 
8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0 

(0%) 

TOTAL 1007 
813 

(80,73%) 

194 

(19,27%) 
0 (0%) 

497 

(61,13%) 

313 

(62,98%) 

184 

(37,02%) 

316 

(38,87%) 

269 

(85,13%) 

38 

(12,03%) 

7  

(2,22%) 

2 

(0,63%) 

0 

(0%) 

 

 
Statistica elevilor reușiți la examenului de bacalureat – sesiunea august-septembrie 
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Cap. IV – Performanţa şcolară 
 

 

1. Premii, menţiuni şi premii speciale la etapele naţionale şi internaţionale ale 

concursurilor şi olimpiadelor pe discipline de învăţământ 
 

Anexa 4 – Limba și literatura română 

Anexa 5 – Limba engleză și limba germană 

Anexa 6 – Istorie 

Anexa 7 – Discipline Socio-Umane 

Anexa 8 – Religie 

Anexa 9 – Geografie 

Anexa 10 – Matematică 

Anexa 11 – Fizică Și Astronomie 

Anexa 12– Chimie 

Anexa 13 – Biologie 

Anexa 14 – Informatică 

Anexa 15 – Tehnologii 

Anexa 16 – Arte 

Anexa 17 – Educaţie Fizică și Sport 

Anexa 18 – Învăţământ Special și Incluziv 

Anexa 19 – Palatul Copiilor Piatra-Neamţ 

Anexa 20 – Cluburile Copiilor 
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Cap. V – Activitatea educativă 
 

 

1. Activităţi specifice 
 

Prioritățile asumate la nivelul Compartimentului activitate extrașcolară 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară proiectată de inspectorii responsabili cu 

activitatea extrașcolară a pornit de la premisa că abordarea educațională complementară, formal-

nonformal, asigură un plus de valoare demersului educațional. În acest sens, s-a valorificat rolul 

definitoriu pe care activitatea extrașcolară îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni 

cetățeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul 

permanent de îmbunătățire a calității vieții.  

Astfel, prioritățile activității extrașcolare au vizat: 

• Proiectarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea şi evaluarea activităților educative 

extrașcolare şi de consiliere educațională în conformitate cu strategiile, programele şi proiectele 

M.E.N, cu calendarul activităților educative școlare și extrașcolare, cu reglementările privind 

activitatea dirigintelui, pe baza analizei de nevoi privind așteptările copiilor părinților şi 

comunității față de oferta educațională a unităților de învățământ.  

• Întărirea statutului activității extrașcolare ca spațiu de dezvoltare personală, ca arie 

curriculară cu competente și finalități precise și relevante.  

• Creșterea vizibilității și eficienței activității educative școlare şi extrașcolare în ceea ce 

privește prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale (violență, delincvență, consum de 

droguri, alcool, tutun, trafic de persoane), a absenteismului și a abandonului școlar.  

• Asigurarea eficienței activității educative școlare şi extrașcolare, de consiliere și orientare 

prin diversificarea acțiunilor și proiectelor educaționale, monitorizarea și evaluarea impactului 

acesteia în comunitate.  

• Creșterea gradului de implicare a consiliilor elevilor, ca structuri asociative partenere, în 

realizarea obiectivelor activității educative școlare și extrașcolare.  

• Dezvoltarea și creșterea eficienței activității instructiv-educative din Palatul și cluburile 

copiilor, ca centre de educație extrașcolară.  

• Dezvoltarea parteneriatului educațional în vederea responsabilizării tuturor factorilor 

sociali implicați în susținerea procesului instructiv–educativ.  

• Formarea resursei umane în domeniul activității educative școlare şi extrașcolare. 

 

Direcţii de acțiune 

Din perspectiva impactului pe care educația o are asupra societății, de rezultatele 

programelor şi proiectelor realizate în şcoală au beneficiat şi beneficiază direct elevii şi, indirect, 

familiile acestora, societatea civilă, comunitatea, societatea în ansamblul ei. În acest context, în 

anul școlar 2018-7-2018, s-au urmărit: 

• activitatea extrașcolară a fost proiectată ca dimensiune a procesului de învățare 

permanentă;  

• activitatea extrașcolară este parte esențială a educaţiei obligatorii şi este consemnată în 

documentele de proiectare, de la nivelul managementului unităților de învățământ;  

• activitatea extraşcolară asigură dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a 

abilităților şi competențelor elevilor;  

• activitatea extraşcolară asigură oportunitatea creării condițiilor egale/echitabile de acces 

la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal şi reducerea inegalității şi 
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excluziunii sociale;  

• activitatea extraşcolară contribuie la stimularea implicării tinerilor în promovarea 

valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor 

omului;  

• potenţialul determinat de activităţile extraşcolare este utilizat ca mijloc complementar de 

integrare socială şi participare activă a elevilor în viața comunităţii;  

• identificarea și asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi 

recunoașterea valorică a programelor extraşcolare din perspectiva rezultatelor învățării. 

  

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare 

Întreaga activitate extrașcolară realizată la nivelul județului Neamț a urmărit, în principal, 

creșterea prestigiului și calității activității educative în școala nemțeană prin integrarea unui mix 

de acțiuni desfășurate cu elevii și profesorii, prin sprijinul larg al stakeholderilor, în baza 

parteneriatelor încheiate de inspectoratul școlar cu reprezentanții instituțiilor publice.  

În acest context, la începutul anului școlar 2017-2018 au fost jalonate principalele 

obiective ale activității educative extrașcolare și extracurriculare care sunt vizate la nivelul 

județului Neamț, în cadrul ședinței cu directorii și consfătuirilor consilierilor educativi. În cadrul 

Consfătuirilor consilierilor educativi, care s-a desfășurat la Colegiul Tehnic Forestier Piatra-

Neamț, s-au prezentat, pe lângă Raportul inspectorului educativ privind organizarea şi 

desfășurarea activităților educative în unitățile de învățământ din județ în anul școlar 2016-2017 

şi prioritățile pentru anul școlar 2017-2018, aspectele prioritare privind activitatea consilierului 

educativ şi a diriginților în anul școlar 2017-2018, locațiile, tematica și modalitățile de 

organizarea a cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2017-2018, implicațiile determinate de 

aplicarea Planurilor cadru pentru gimnaziu, conform OM 3590/5 aprilie 2016, structura și 

conținutul proiectelor și programelor educative pentru anul școlar 2017-2018 (inclusiv 

includerea de acțiuni omagiale dedicate Centenarului), precum și acțiunile de prevenire a 

situațiilor de risc ce pot apărea în școlile nemțene.  

Obiective urmărite în anul școlar 2017-2018 

• Proiectarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea şi evaluarea activităților educative 

extrașcolare şi de consiliere educațională în conformitate cu strategiile, programele şi proiectele 

MEN, cu calendarul activităților educative școlare şi extrașcolare, cu reglementările privind 

activitatea dirigintelui, pe baza analizei de nevoi privind așteptările copiilor părinților şi 

comunității raportate la oferta educațională a unităților de învățământ.  

• Implementarea noului curriculum la clasa a V-a în conformitate cu Planurile cadru pentru 

gimnaziu, conform OM 3590/5 aprilie 2016, precum și monitorizarea modului de funcționare al 

comisiei diriginților.  

• Întărirea statutului activității extrașcolare ca spațiu de dezvoltare personală, ca arie 

curriculară cu competente și finalități precise și relevante.  

• Creșterea vizibilității și eficienței activității educative școlare şi extrașcolare privind 

prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale (violență, delincvență, consum de droguri, 

alcool, tutun, trafic de persoane), a absenteismului și abandonului școlar.  

• Asigurarea eficienței activității educative școlare şi extrașcolare, de consiliere şi orientare 

prin diversificarea acțiunilor și proiectelor educaționale, monitorizarea şi evaluarea impactului 

acesteia în comunitate.  

• Creșterea gradului de implicare a consiliilor elevilor și a consiliilor părinților, ca structuri 

asociative partenere, în realizarea obiectivelor activității educative școlare și extrașcolare.  

• Dezvoltarea și creșterea eficienței activității instructiv-educative din Palatul și cluburile 

copiilor ca centre de educație extrașcolară.  

• Dezvoltarea parteneriatului educațional în vederea responsabilizării tuturor factorilor 

sociali implicați în susținerea procesului instructiv–educativ extrașcolar.  

• Formarea resursei umane în domeniul activității educative școlare și extrașcolare. 
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Puncte tari 

• Organizarea şi desfășurarea activităților specifice funcției de coordonator de proiecte și 

programe școlare și extrașcolare și diriginte în conformitate cu Regulamentul cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 

5.079/31.08.2016, Ordinul 3382/24.02.2017 privind structura anului școlar 2017-2018, adresa 

MECTS nr. 46267/28.09.2010 referitoare la activitățile specifice funcției de diriginte la 

învățământul preșcolar, nota nr. 44366/10.09.2010 privind activitățile specifice funcției de 

diriginte și Ordinul nr. 5132/2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte. 

• Organizarea şi desfășurarea activităților de Consiliere şi Orientare educațională/dirigenție 

în conformitate cu programele școlare şi cu reglementările în vigoare; organizarea de activități 

metodice în școli (cercuri pedagogice, schimburi de experiență, simpozioane, sesiuni de 

comunicări, concursuri, inter-asistențe); sprijinirea școlilor în organizarea, în cadrul orelor de 

consiliere/dirigenție, a unor întâlniri cu specialiști în domeniul educației, îndeosebi cu 

reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție, Centrului de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

”Petrodava” al județului Neamț, ai instituțiilor cultural-educative şi ai reprezentanților acestora 

în teritoriu (scrisoare metodică 11540 – 25.09.2017). 

• Activitatea de Cerc pedagogic din semestrul I, cu tema „Activitatea de consiliere și 

orientare, componentă esențială a procesului de dezvoltare a carierei”, a inclus, alături de 

aspectele normative referitoare la activitatea dirigintelui, elaborarea proiectelor educative, 

culegerea de informații cu privire la absenteism, abandon școlar și violență, și o expunere a 

doamnei conf. univ. dr. psih. Carmen Cătălina Ioan ce a vizat Elementele orientative în tematica 

activității dirigintelui, urmată de un schimb de opinii cu cei prezenți, o prezentare a programelor 

educaționale oferite de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor 

Simionescu”, Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, din cadrul Universității 

„Gheorghe Asachi” Iași, susținută de doamna conf. univ. dr. ing. Brîndușa Mihaela Sluser, o 

activitate demonstrativă prin programul „One World Romania la școală”, care a pus în valoare 

utilizarea filmelor documentare ca instrumente educaționale în activitatea de consiliere și 

orientare. Coordonatorii de proiecte și programe din unitățile de învățământ au primit diplome de 

participare la această activitate.  

• În semestrul al II-lea, activitatea de cerc cu tema „Dezvoltarea inteligenței emoționale a 

copiilor prin activități de consiliere și orientare” a solicitat, coordonatorilor de proiecte și 

programe din școlile organizatoare, realizarea unei secvențe didactice demonstrative la clasă 

(secvență didactică, clasa a V-a, disciplina Consiliere și dezvoltare personală), urmată de 

dezbateri și recomandări privind îmbunătățirea activităților. Apreciem buna organizare a 

activităților desfășurate la Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț Școala Gimnazială Vaduri, 

comuna Alexandru cel Bun, Școala Gimnazială nr. 2, Piatra-Neamț, Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Roman, Liceul Tehnologic 

Adjudeni și Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamț. 

• Activitatea de cerc a directorilor de Palat/cluburi a fost proiectată, încă din semestrul I, ca 

un veritabil schimb de experiență cu managerii Palatului/cluburilor copiilor din județul Suceava. 

Astfel, în cadrul parteneriatului educațional încheiat între ISJ Neamț și ISJ Suceava cu scopul 

identificării modalităților de certificare a competențelor dobândite de elevi în cadrul cercurilor 

cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive, au fost prezentate argumente pentru certificarea 

competențelor obținute pe parcursul activităților extrașcolare desfășurate în cercurile de învățare 

nonformală din palate și cluburi ale copiilor. Astfel, în cadrul activității metodice s-au stabilit: 

grupul de lucru format din reprezentanții cercurilor și modalitatea de identificare a competențelor 

vizate pe categorii de vârstă și nivel de performanță (muzică vocal instrumentală, ecologie și 

orientare turistică, modelism și karting), urmând ca acestea să fie armonizate cu programele 

cercurilor vizate în etapa pilot (valori, conținuturi, activități de învățare) competențele vizate 

(generale și specifice), modalitățile de evaluare și validare a competențelor, instituțiile partenere. 

http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2017/09/Nr.-11540-25.09.2017.pdf
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Activitatea de cerc a fost completată de vizita cercurilor clubului gazdă, Clubul Copiilor Roman, 

a cercului de artă plastică 3D, precum și vizitarea Castelului Sturdza de la Miclăușeni. Se cuvine, 

și prin intermediul acestui raport, să felicităm implicarea directorului Ilie Boloca în reușita 

acestei activități. 

• Întâlnirea directorilor de la Palat/cluburile copiilor din Neamț și Suceava a continuat și în 

semestrul al II-lea, în cadrul unor activități care s-au desfășurat la Muzeul Bucovinei din 

Suceava. Grupul de lucru, format din inspectorii coordonatori ai domeniului extrașcolar din cele 

două județe, directorii de palate și cluburi ale copiilor, responsabilii de comisii metodice ale 

cercurilor tehnice și artistice, au identificat răspunsuri la întrebarea „Ce fel de tânăr pregătim 

pentru viitor?” aducând argumente pentru necesitatea și permanența învățării. 

• Activitatea de cerc implementată în semestrul I la Palat/cluburi a permis cadrelor 

didactice de la Palatul Copiilor din Piatra-Neamț să realizeze o serie de activități, având ca 

tematică „Proiectarea şi evaluarea activităților din Palatul/cluburile copiilor”, în cadrul cărora au 

fost prezentate portofolii ale cadrelor didactice, ca exemple de bună practică, precum și 

organizarea unei mese rotunde ce a vizat discuții privind drepturile și obligațiile beneficiarilor 

primari ai educației și ale personalului de la Palatul/cluburile copiilor, cuprinse în regulamentul 

de organizare și funcționare. Concluzia acestei activități a condus către necesitatea îmbunătățirii 

regulamentului de organizare și funcționare al unităților de învățământ extrașcolar la dinamica 

problematicilor educaționale actuale. 

• În semestrul al II-lea, cadrele didactice de la Clubul Copiilor Roman au desfășurat 

activitatea de cerc cu tema „Valențe educative ale cercurilor de artă plastică de la 

Palatul/cluburile copiilor din județul Neamț”, care a avut ca scop valorizarea educației artistice în 

vederea îmbogățirii culturii generale a copiilor, în dezvoltarea lor cognitivă și în exprimarea 

emoțiilor. În cadrul acestei activități au fost realizate o expoziție cu produse ale elevilor de la 

cercurile de artă plastică și un atelier de lucru, ca secvență didactică demonstrativă. 

• În județul Neamț au fost cuprinse proiecte în calendarele activităților educative, după 

cum urmează: CAEN – 11 proiecte, în CAER – 66 de proiecte şi în CAEJ Neamț – 118 de 

proiecte. 

• Organizarea în condiții optime a celor peste 500 de concursuri și activități cuprinse în 

calendarul național/regional/județean al activităților educative extrașcolare pentru anul școlar 

2017-2018. Apreciem profesionalismul organizatorilor etapelor pe școala și județ a concursurilor 

din calendarul național („Prietenii pompierilor”, „Cu viața mea apăr viața”, „Educație rutieră-

educație pentru viață”, „Alege! Este dreptul tău”, „Sanitarii pricepuți”, „Tinere condeie”, 

„Reviste școlare”, „Proiecte de mediu”, „New Generation”, „Un condei numit fair-play”, „Cupa 

DHS”, „Împreună! Antidrog” etc.) și a elevilor participanți.  

• Trecând în revistă proiecte postate pe site-ul ISJ Neamț și rapoartele elaborate în urma 

desfășurării proiectelor educative, primite până la această dată, în conformitate cu recomandările 

făcute la consfătuirile din septembrie 2017, menționăm ca foarte eficiente activitățile realizate de 

către: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman, Școala Gimnazială ”Ioan Grigore 

Teodorescu” Ruseni-Borlești, Școala Gimnazială nr. 8 Piatra-Neamț, Școala Gimnazială 

”Gheorghe Pătrașcu” Buruienești, comuna Doljești, Școala Gimnazială ”Profesor Gheorghe 

Dumitreasa” Girov, Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig, Școala Gimnazială ”Carmen 

Sylva” Horia, Școala Gimnazială Borlești, Școala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamț, Școala 

Gimnazială nr. 1 Dumbrava Roșie, Școala Gimnazială ”Gheorghe Nicolau” Români, Școala 

Gimnazială ”I.I. Mironescu” Tazlău, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț, 

Școala Gimnazială nr. 11 Piatra-Neamț, Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-

Neamț, Școala Gimnazială nr. 1 Răucești, Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Piatra-Neamț, Școala 

Gimnazială ”Iustin Pârvu” Poiana Teiului, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, 

Colegiul Tehnic ”Gh. Cartianu” Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic ”Ion Creangă” Tg. Neamț, 

Clubul Copiilor Săbăoani, Liceul ”Carol I” Bicaz, Clubul Copiilor Roman, Clubul Copiilor Tg. 

Neamț, Liceul ”Vasile Conta” Tg. Neamț, Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Vînători-Neamț, Școala Gimnazială Dulcești, Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra-
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Neamț, Palatul Copiilor Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman, Școala Gimnazială 

Timișești, Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roman, Colegiul Tehnic ”Miron Costin” 

Roman, Școala Gimnazială Grumăzești, Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, Școala 

Gimnazială ”Calistrat Hogaș” Roman 

 

Participarea la etapele naționale/județene ale concursurilor extrașcolare:  

- Concursul național pe teme de protecția consumatorului, ”Alege, este dreptul tău !”, s-a 

desfășurat la Năvodari, județul Constanța, în perioada 17 – 21 iunie 2018. Județul Neamț a fost 

reprezentat de elevii Teofana-Ioana Ţurcanu-Costin, de la Liceul Tehnologic Economic-

Administrativ Piatra-Neamț, şi Alin Gabriel Stoica, de la Colegiul Tehnic ”Danubiana” Roman. 

Eleva Teofana-Ioana Ţurcanu-Costin a obținut premiul al III-lea. 

- Concursul național de creație ”Tinere condeie” și-a stabilit câștigătorii nemțeni, după 

cum urmează: Ipate Daria (Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman) a obținut premiul al III-

lea, iar elevele Ceornoleța Christiana (Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra-Neamț) și 

Buzdugan Ioana (Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman) au obținut mențiune. 

- Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română, în parteneriat cu 

Ministerul Educației Naționale, au organizat Concursul național de literatură și jurnalism sportiv 

”Un condei numit fair-play”, ediția a XVII-a. Concursul s-a desfășurat pe trei categorii de 

vârstă (7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani), la următoarele secțiuni: Poezie, Proză și 

Cronică/Reportaj. Reprezentanții județului Neamț au obținut următoarele rezultate: Premiul al II-

lea la secțiunea Poezie (categoria 15-18 ani), Apucăloaiei Mihaela de la Liceul ”Vasile Conta” 

Tg. Neamț, iar mențiuni au obținut la secțiunea Cronică/Reportaj (categoria 15-18 ani), 

Munteanu Alexandru de la Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman, la secțiunea Proză, 

(categoria 15-18 ani), Fadei Daniela de la Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman, iar la 

secțiunea Proză (categoria 7-10 ani), Fotea Maxim Raluca-Georgiana de la Școala Gimnazială 

”Nicolae Buleu” Mărgineni. 

- La etapa județeană a Concursului de proiecte antidrog ”Împreună” au fost înscrise 

proiectele ”Învingători prin artă și sport”, susținut de elevii de la Liceul cu Program Sportiv 

Piatra-Neamț și Liceul de Arte ”Victor Brauner” Piatra-Neamț și ”Alege independența! Refuză 

dependența!” al elevilor de la Liceul Tehnologic ”Gh. Ruset Roznovanu” Roznov. Prin 

dezbateri, jocuri de rol, întâlniri cu specialiștii, producția unui film promoțional, elevii Maria-

Larisa Albiș, Nicoleta-Elena Boboc, Elena Fermuș și Elena-Lorena Corchez de la Liceului 

Tehnologic ”Gh. Ruset Roznovanu” Roznov, au atras atenția asupra pericolului reprezentat de 

consumul de substanțe psihotrope asupra sănătății copiilor, au obținut premiul I și vor reprezenta 

județul Neamț la etapa națională, care se va desfășura în luna septembrie 2018 la Eforie Sud, jud. 

Constanța. 

- Pe platoul Curții Domnești din municipiul Piatra-Neamț s-a desfășurat etapa județeană a 

Concursul de îndemânare pe bicicletă ”Cupa DHS”. La startul competiției s-au aliniat 10 

echipaje formate din elevi din clasele V-VIII, de la Școala Gimnazială, comuna Dragomirești, 

Școala Gimnazială, comuna Bodești, Școala Gimnazială ”Constantin Panțiru”, comuna Grințieș, 

Liceul Tehnologic Oglinzi, comuna Răucești, Școala Gimnazială nr. 2, Piatra-Neamț, Școala 

Gimnazială nr. 1, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 3, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 8, 

Piatra-Neamț, Școala Gimnazială nr. 11, Piatra-Neamț, Școala Gimnazială, comuna Dobreni. 

Comisia de evaluare a stabilit clasamentul, după cum urmează: elevii Ionuț-Gabriel Dumitru, 

Teodora Popa, Mihai-Doru Munteanu și Ana-Casandra Zura de la Școala Gimnazială nr. 8, 

Piatra-Neamț au onținut locul I, elevii Teodor-Andrei Șfârghi, Antonia Rășchitor, Casiana-Elena 

Tomescu și Ovidiu-Gabriel Andrieș de la Școala Gimnazială ”Constantin Panțiru”, comuna 

Grințieș au obținut locul al II-lea, iar elevii Gabriela Tanasă, Laviniu Celus, Roxana Ilieș și 

Emanuel Apostoae de la Liceul Tehnologic Oglinzi, com. Răucești au obținut locul al III-lea. La 

etapa națională a acestei competiții, care s-a desfășurat în municipiul Bistrița, județul Neamț a 

fost reprezentat de echipajul Școlii Gimnaziale nr. 8 Piatra-Neamț, care a obținut o binemeritată 

mențiune MEN. 
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- În perioada 11-15 iulie 2018, la Brașov, s-a desfășurat etapa națională a Concursului 

”Prietenii Pompierilor”. Echipajul de băieți de la Școala Gimnazială “Ieremia Irimescu” 

Brusturi a obținut, pentru a doua oară, premiul I la acest concurs. Elevii Chirilă Andrei, Patrolea 

Constantin, Rudac Pavel-Claudiu, Buzdea Mihai, Buzdea Constantin-Cristian, Vicovanu Denis-

Constantin, Boboc Cosmin-Constantin, Apostol Andrei-Cosmin, Tofan Cristian și Țimpău 

Andrei vor reprezenta România la Competiția Internațională a Tinerilor Pompieri care se va 

desfășura, în anul 2019, în Elveția. Echipajele de băieți, compus din Buliga Ștefan-Marian, 

Cristea Marcel-Vasile, Popa Vlăduț-Dumitru, Podgoreanu Alexandru-Gabriel, Popa Andrei-

Gabriel, Purcel Ștefan, Pădurean Viorel-Alexandru, Racaru Denis-Ionuț, Raveica Ioan-Vlăduț și 

Vamanu Andrei Raffaele, și fete, compus din Andrei Denisa Maria, Anechitei Nicoleta Andreea, 

Avâsilcăi Mirela Florentina, Botlung Sabina Bucur Livia Mihaela, Nechita Roberta Ioana, Nica 

Andreea Elena, Nica Ilinca Teodora, Todirică Florentina Ioana și Tofan Amalia Brîndușa, de la 

Școala Gimnazială ”Prof. Gheorghe Dumitreasa” Girov, au ocupat locul III în clasamentul 

general, confirmând calitatea înaltă a pregătirii fizice și teoretice a elevilor nemțeni în domeniul 

prevenirii și stingerii incendiilor.  

- La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman s-a desfășurat etapa județeană a 

competiției „Educație rutieră – educație pentru viață”, în parteneriat cu Serviciul rutier din cadrul 

Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. La concursul „Educație rutieră - educație pentru 

viață” au participat elevi din clasele primare și gimnaziale, în echipaje (b+f) ce au în componență 

patru elevi, dintre care minimum unul din ciclul primar. La startul competiției s-au înscris 

echipajele de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Roman, Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-

Neamț și Școala Gimnazială „Iustin Pîrvu”, Poiana Teiului. În urma jurizării, efectuate de către 

comisia de arbitri formată din polițiști ai Serviciului Rutier din cadrul IPJ Neamț, a fost stabilit 

clasamentul final, astfel: elevii Alexandru Leancă, clasa a VIII-a, Andrei Mardare, clasa a VIII-a, 

Ștefana Mocanu, clasa a VII-a şi Daria Mocanu, clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Roman, au reprezentat județul Neamț la etapa națională a acestui concurs, care s-a 

desfășurat în luna iulie la Târgu-Secuiesc, județul Covasna, și au obținut o clasare pe poziția a V-

a națională. La etapa județeană, pe locurile II și III s-au clasat echipajele de la Școala Gimnazială 

nr 8, Piatra-Neamț, și Școala Gimnazială „Iustin Pârvu”, Poiana Teiului. 

 

Programul național ”Școala altfel”:  

Proiectarea, organizarea și monitorizarea acțiunilor din Programul național ”Școala altfel” 

și a competiției ”Școala altfel” s-au realizat în condiții optime. Astfel, la etapa județeană s-au 

înscris 12 unități școlare cu proiecte, 6 fiind selectate pentru etapa națională: ”Hai să dăm mână 

cu mână – armonia reîntâlnirii”, al Școlii Gimnaziale ”Vasile Mitru”, Tașca, domeniul cultural, 

”De la becul electric cu incandescență la becul electric cu led albastru” al Școlii Gimnaziale 

”Vasile Alecsandri” Roman, domeniul tehnic, ”Formarea conștiinței ecologice și pentru protecția 

mediului în rândul elevilor” al Colegiului Național ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, domeniul 

educație ecologică și protecția mediului, ”Gusturile toamnei” al Școlii Gimnaziale ”Nicu Albu” 

Piatra-Neamț, domeniul educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, ”Și eu pot deveni… și eu 

te pot salva!” al Școlii Gimnaziale nr. 5, Piatra-Neamț, domeniul abilități de viață, și ”Educație 

antreprenorială” al Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț, domeniul consiliere și 

orientare. Apreciem favorabil modul în care au fost planificate și organizate activitățile în cadrul 

Programului și al competiției. 

 

Participarea la acțiuni organizate în unitățile școlare în parteneriat educațional 

• Participarea la acțiuni organizate în unitățile școlare în parteneriat educațional: 

”Centenarul Marii Uniri” (în toate unitățile de învățământ), ”Săptămâna educației globale” (14 

unități de învățământ), “Ziua Internațională a Educației”, Campania internațională „19 zile de 

activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și tinerilor”, (21 de unități de 

învățământ), ”Let’s Do It România” (30 de unități de învățământ), ”Sportul contra droguri”, 

”Caravana reciclării”, programele naționale de educație financiară (21 vizite ale grupurilor de 
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elevi nemțeni la BNR Iași, 11 prezentări ale materialelor de specialitate în școlile din Neamț, 

susținute de către reprezentanții BNR) şi de educație juridică (47 școli au realizat activități în 

prezenta specialiștilor in domeniul juridic), Concursul național de karting ”Cupa Pietricica” (26 

de echipaje din țară). 

• Valorificarea şi valorizarea aptitudinilor artistice ale elevilor şi evidențierea tradițiilor 

locale nemțene prin momentele artistice prezentate de 32 școli şi aproximativ 600 elevi în cadrul 

Festivalului formațiilor și interpreților. 

• Organizarea şi desfășurarea acțiunilor educative la nivelul unităților școlare şi preșcolare: 

activități dedicate unor evenimente importante din viața țării şi comunității; participarea la 

acțiuni organizate de comunitatea locală (Zilele/ sărbătoarea orașului /municipiului/ comunei, 

festivaluri ale datinilor şi obiceiurilor de iarnă, spectacole şi acțiuni patronate de Prefectură sau 

primării, la acțiunile ale bibliotecilor şi ale altor instituții culturale locale şi naționale, Zilele 

„Creangă”, „Sadoveniana”, „Eminesciana”; Zilele Școlii; aniversarea datelor de înființare a 

școlilor sau a unor personalități locale, "Balul Bobocilor"; "Ziua copiilor născuți în luna….", 

manifestări şi evenimente locale; serbări și carnavaluri școlare. 

• Programul „Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice” a vizat creșterea 

gradului de implicare tinerilor din învățământul preuniversitar în formularea și implementarea de 

proiecte civice, devenind multiplicatori ai acestor activități extra-curriculare. Cele două proiecte 

derulate în Piatra-Neamț au avut ca rezultate: 2 ateliere organizate, instruirea a peste 60 de tineri 

în domeniul scrierii de proiect și educației civice, peste 180 de tineri participanți la târgurile 

civice școlare și 12 proiecte elaborate de elevi. 

• La 9 septembrie este marcată Ziua mondială a primului ajutor, inițiată de Federația 

Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR). În județul Neamț această zi a fost 

marcată printr-o serie de activități de voluntariat la cre au participat elevii Școlii Postliceale din 

Piatra-Neamț. 

• În cadrul Programului național pentru școli, în județul Neamț s-au desfășurat o serie de 

activități, după cum urmează: 57 de vizite ale elevilor la ferme, 184 de concursuri tematice cu 

degustări de lactate, fructe, legume, 119 activități de grădinărit, 144 de concursuri tematice de 

promovare a unei alimentații sănătoase, 281 alte tipuri de alte activități extrașcolare de 

promovare a unei alimentații sănătoase (expoziții cu produse ecologice, întâlniri cu specialiștii în 

domeniul alimentar, mese rotunde etc.), la care au participat 14.450 de elevi.  

• Participarea inspectorilor responsabili cu activitatea extrașcolară la Adunarea Generală de 

alegeri a Asociației Județene a Părinților Neamț și implicarea doamnei Mihaela Nechifor 

(președinte AJP Neamț) în acțiunile tematice ale CJE Neamț, ISJ Neamț. 

• Mobilizarea elevilor şi părinților în participarea la acțiuni care au avut ca obiectiv 

acordarea de sprijin familiilor aflate în dificultate pentru promovarea valorilor morale: ex. larga 

participare la Săptămâna Legumelor Donate în cadrul SNAC. 

• Miercuri, 9 mai 2018, cu ocazia celebrării Zilei Europei, a avut loc manifestarea 

concurs ’’Europa văzută prin ochii copiilor’’ organizată de Asociația Culturală Star, în 

parteneriat cu I.S.J. Neamț, Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu, Primăria Piatra-Neamț, Centrul 

pentru Cultură și Arte ’’Carmen Saeculare’’ Neamț, Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est, 

ajunsă deja la cea de a-VI-a ediție. Concursul a valorificat talentul artistic al elevilor din 

echipajele participante, dar și informațiile pe care aceștia le dețin despre modul în care s-a format 

și funcționează Uniunea Europeană. Premiul I a fost obținut de elevii Liceului Carol I Bicaz.  

• În data de 27 aprilie 2018, în trei unități de învățământ din județul Neamț s-a organizat 

Târgul "Oferta educațională 2018 - 2019". Cele trei unități școlare organizatoare au fost: 

Colegiul Național "Calistrat Hogaș" din Piatra-Neamț, Colegiul Național "Ștefan cel Mare" din 

Tg. Neamț și Colegiul Național "Roman-Vodă" din Roman. La acest eveniment au participat 

peste 2.500 de elevi de clasa a VIII-a. 
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Activitatea Consiliului Județean al Elevilor 

• Sprijinirea activității Consiliului Județean al Elevilor Neamț şi a consiliilor elevilor din 

școli: Consiliul Județean al Elevilor Neamț a organizat, în perioada septembrie 2017-iulie 2018: 

întâlnirile lunare, campania de prevenire a violenței în licee, dezbateri în licee privind 

respectarea drepturilor elevului, participarea la evenimente aniversare, la emisiuni TV locale, 

județene şi regionale, participarea la acțiunile Consiliului Național al Elevilor, la 

videoconferințele și ședințele publice organizate de M.E.N., ISJ Neamț și administrațiile locale. 

• Participarea inspectorului școlar responsabil cu activitatea extrașcolară, în perioada 1-4 

februarie, la Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor de la Galați, alături de elevii: 

Petru Apostoaia, președinte al Consiliului Județean al Elevilor Neamț, Adriana Suduc și Teodora 

Bordianu, vicepreședinți ai Consiliului Județean al Elevilor, și Teodor Nichifor, coordonator al 

biroului de presă al Consiliului Județean al Elevilor. 

• Participarea inspectorului școlar responsabil cu activitatea extrașcolară, în perioada 21-23 

mai 2018, la Sulina, județul Tulcea, la Concursul național de proiecte pentru consiliile elevilor 

”Parteneriat în educație – Prezent și perspective”, ediția a XVIII-a, alături de eleva Iulia 

Acatrinei, de la Colegiul Național ”Roman Vodă” Roman, cu proiectul ”Și eu pot salva”. 

 

Managementul situațiilor de risc 

Implementarea Programelor de prevenire a absenteismului şi abandonului școlar.  

• Au fost realizate, pe raza municipiilor Piatra-Neamț şi Roman, în parteneriat cu 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț şi Inspectoratul de Politie al Județului Neamț, 8 

acțiuni pe linia prevenirii absenteismului, fiind identificați 121 de elevi. Unitățile școlare de 

proveniență ale elevilor au fost înștiințate cu privire la aceste aspecte, ca urmare aplicând 

legislația școlară. 

• În vederea comunicării eficiente a activităților desfășurate cu scopul diminuării 

fenomenului violenței şi 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 interinstituțional privind 

asigurarea securității și siguranței elevilor şi a personalului didactic, aplicarea măsurilor 

prevăzute de regulamentele școlare; dezvoltarea parteneriatelor educaționale pentru prevenirea 

violenței în mediul școlar; actualizarea lunară a bazelor de date privind elevii cu risc; inițierea de 

proiecte educaționale; implicarea consiliilor elevilor şi asociațiilor/comitetelor de părinți; 

revederea şi actualizarea programelor de prevenire; consilierea specializată. Inspectorul școlar 

responsabil cu activitatea extrașcolară a participat lunar la întâlnirile interinstituționale care au 

avut ca scop principal coordonarea activităților comune ale partenerilor privind reducerea 

fenomenului de violență în mediul școlar. În data de 7 iunie 2018, în ședința Consiliului 

Consultativ al ISJ Neamț a fost prezentat un raport privind modul de aplicare al 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, în care s-a pus în evidență scăderea numărului de incidente de violență în județul 

Neamț, în special a celor care se finalizează cu dosare penale, dar și implicarea tuturor factorilor 

responsabili în monitorizarea acestui fenomen. 

 

Activitatea educativă în parteneriat 

• Realizarea parteneriatelor educaționale cu: Consiliul Județean, primăriile și consiliile 

locale, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență ”Petrodava”, Direcția Județeană pentru Protecția Copilului, Direcția Județeană pentru 

Sănătate Publică, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Centrul Regional pentru 

Prevenirea Traficului de Persoane, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Complexul Muzeal 

Județean, Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu”, Asociația Județeană a Părinților, organizații 
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nonguvernamentale.  

• Implementarea Programul Național de educație de mediu ”Patrula de Reciclare”, în 

parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare ROREC, la care au participat 24 de unități de 

învățământ și 508 elevi.  

• Administrația Parcului Vânători Neamț RA, în parteneriat cu ISJ Neamț și Asociația Eco 

Turistică ”ECO Club 20 Ozana”, a implementat concursul ”Ana are mere”, la care au participat 

13 școli din județul Neamț. 

 

Management/monitorizare și inspecție școlară 

• Realizarea a 34 de ore de inspecție școlară la clasă, pe activitatea de consiliere şi 

orientare școlară cu ocazia celor 12 inspecții școlare generale şi elaborarea de rapoarte cuprinse 

în Rapoartele finale ale inspecțiilor generale.  

• Organizarea în deplină siguranță a programului de excursii, a programelor de vacanță şi 

de timp liber în conformitate cu reglementările privind siguranța elevilor şi cadrelor didactice.  

• Prezența a 84 de elevi nemțeni în tabere sociale implementate de DJST Neamț, în 

perioada 27 – 31 iulie 2018. 

• Prezența a 6 elevi nemțeni la Tabăra olimpicilor 2018. 

• Au fost promovate proiectele tip „Ziua Porților deschise” la ISU „Petrodava” Neamț, la 

Universitatea „Al. I Cuza” Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, Serviciul Rutier al IPJ Neamț, UM 1407 etc. 

• Au fost promovate ofertele educaționale ale unităților de învățământ universitar. 

• Există un feedback pozitiv în urma implementării acțiunilor comune în cadrul Cercurilor 

”Cultul Eroilor” din școlile nemțene. 

• Constituirea corpului de metodiști la disciplina consiliere și orientare și implicarea 

acestora în activitatea de monitorizare și consiliere activitate extrașcolară. 

• Realizarea paginii http://educativ-Neamț.ro/ și comunicarea tuturor activităților și 

evenimentelor implementate la nivelul unităților de învățământ nemțean. 

• Realizarea cu maximă eficiență a exercițiilor de alarmare/evacuare „Nu tremur la 

cutremur”, în cele două semestre. 

• Asigurarea fluxului informațional cu Prefectura Neamț (raportări lunare, Raportarea 

planului de guvernare - semestrial, rapoarte privind Planul Teritorial comun de acțiune etc.), 

raportări Consiliul Județean Neamț, corespondență Inspectoratul pentru Situații de urgență 

Neamț, Inspectoratul județean de Poliție Neamț, Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț, 

Polițiile locale din municipiile și orașele din Neamț. 

 

Puncte slabe 

• Imposibilitatea monitorizării unui număr mai mare de ore de Consiliere și dezvoltare 

personală, la clasa a V-a, și de proiecte cuprinse în programul național „Școala altfel”. 

• Deficiențe în organizarea și desfășurarea orelor de Consiliere și Orientare/dirigenție: 

insuficienta flexibilitate în adaptarea tematicii orelor de dirigenţie în funcţie de priorităţile 

apărute în societate şi în şcoală; în tematica orelor de consiliere/dirigenţie nu se regăsesc 

suficiente teme care să vizeze preocupările şi interesele elevilor; caracterul predominant 

expozitiv-teoretic al unor ore de consiliere/dirigenţie; eficienţa scăzută a demersurilor privind 

managementul clasei de elevi. 

 

În urma inspecțiilor școlare generale efectuate în unitățile de învățământ din județul 

Neamț în anul școlar 2017-2018, am identificat următoarele aspecte:  

- nu toate portofoliile diriginților sunt la standardele dorite, unii diriginți au dosare 

nepersonalizate, fără schițe de lecții, materiale resursă pentru ore, feedback de la elevi, fișe 

psihopedagogice sau care nu ilustrează continuitatea activității educative, pe parcursul mai 

multor ani;  

http://educativ-neamt.ro/
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- conducerea școlii nu monitorizează desfășurarea orelor de Consiliere şi orientare; 

- majoritatea diriginților nu utilizează metodele recomandate de programa de Consiliere şi 

Orientare/Consiliere și dezvoltare personală astfel încât să fie asigurate dinamica orei şi 

implicarea majorității elevilor (lucrul pe echipe, jocul de rol, studiul de caz, alegerea forțată, 

brainstorming etc.);  

- în majoritatea cazurilor mapa comisiei metodice a diriginților nu este organizată pe 

componente tematice (managementul clasei; modulele din programa de Consiliere şi Orientare; 

schițe de lecții; materiale anexă pentru activități; planuri manageriale, planificări ale diriginților, 

proiecte didactice, relația cu părinții, procese verbale întocmite cu diferite ocazii, relația cu 

comunitatea locală, parteneriate etc.; dovezi ale activităților desfășurate (fotografii, produse 

realizate de către elevi, diplome etc. – conform cerințelor privind Asigurării Calității în 

educație);  

• Imposibilitatea monitorizării tuturor proiectelor cuprinse în CAEN, CAER și CAEJ, fapt 

care impune ca în anul școlar 2018-2019 să solicitam conducerii ISJ Neamț suplimentarea 

numărul de metodiști la disciplina Consiliere și orientare/Consiliere și dezvoltare personală. 

• Nivelul ridicat al absenteismului înregistrat în anul școlar 2017-2018; astfel, înregistrăm 

1.268.694 absențe, din care 552.955 absențe au fost motivate, 715.739 sunt absențe nemotivate. 

Pe cicluri de învățământ, situația absenteismului se prezintă astfel: învățământ primar - 177.657 

absențe, învățământ gimnazial - 426.005 absențe, învățământ liceal (zi/f.r) și profesional – 

665.032, iar 412 elevi au fost exmatriculați. 

• S-au înregistrat, în continuare, manifestări ale violenței școlare, după cum urmează: atac 

la persoană (discriminare și instigare la discriminare, insulte grave, repetate, amenințări 

repetate, șantaj, instigare la violență, violențe fizice ușoare fără arme) – 518 cazuri, atentat la 

bunuri (însușirea bunului găsit, furt și tentativă de furt, distrugerea bunurilor unor persoane, 

distrugerea bunurilor școli) – 45 cazuri, alte fapte de violență sau atentate la securitate – 59 de 

elevi. În acest sens, au fost sancționați, după cum urmează: observație - 200 de elevi, 

avertisment – 23 de elevi, mustrare scrisă – 21 de elevi, retragere bursă – 2 de elevi, preaviz 

exmatriculare – 2 de elevi, exmatriculare – 2 elevi.  

• În urma inspecțiilor școlare generale efectuate în unitățile de învățământ din județul 

Neamț în anul școlar 2017-2018, am constatat manifestarea unui formalism în elaborarea şi 

aplicarea procedurilor pentru prevenirea violenței şi monitorizarea cazurilor de violență școlară. 

În vederea îmbunătățirii acestei situații, vom proceda, în activitățile cercurilor pedagogice ale 

coordonatorilor de proiecte și programe din semestrul I al anului școlar 2018-2019, la realizarea 

unei informări cu privire la tipologia violenței școlare și a modalităților de monitorizare și 

raportare. 

• Deși activitățile de cerc ale coordonatorilor de programe și proiecte educative s-au 

desfășurat conform Calendarului cercurilor pedagogice Neamț, am constatat că există cadre 

didactice care absentează, fapt care determină o demotivare a organizatorilor de activități și a 

coordonatorilor prezenți. În acest sens, vom solicita ca managerii școlii să cunoască situațiile 

apărute și să delege, în astfel de situații, cadre didactice, de preferință diriginți, care să-i 

înlocuiască pe coordonatorii de proiecte și programe, pentru situații bine justificate. 

• Formarea continuă a cadrelor care activează în domeniul muncii educative s-a desfășurat 

neuniform, doar în cadrul cercurilor pedagogice și prin programele cu finanțare europeană 

implementate în unele dintre unitățile de învățământ din Neamț. Astfel, vom continua 

demersurile pentru identificarea de resurse în vederea implementarii unui program de formare 

pentru resursele umane cu activitate în domeniul educativ, cu finanțare europeană, și cu 

formatori specialiști în domeniu. 

• Puține apariții în mass-media locală a proiectelor cuprinse în programul Săptămâna 

Educației Globale, multe școli propunându-și popularizarea doar prin instrumentele proprii de 

comunicare. Se recomandă diversificarea activităților desfășurate şi adecvarea lor la conținutul 

tematic al Săptămânii Educației Globale, precum și antrenarea partenerilor care pot crește 

considerabil calitatea și vizibilitatea în comunitate a proiectelor implementate. 
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• Adaptarea proiectelor la specificul fiecărei unității de învățământ, la nevoia de educație al 

beneficiarului, dar şi la orizontul de așteptare al comunității locale. 

• Nu toate BEX-urile CŞE funcționează eficient, pe baza unor programe coerente de 

activitate și a unor obiective realiste şi realizabile. Nu toți președinții CŞE au participat la 

ședințele periodice ale CJE Neamț. În acest sens se impune asigurarea unei comunicări eficiente 

între conducerea CJE Neamț și managerii școlilor în vederea îmbunătățirii colaborării 

interinstituționale și recunoașterea rolului important al CSE în viața școlii românești. 

• Dificultăți în aplicarea, de către şcoli, a procedurii privind organizarea excursiilor 

școlare. 

• Nu sunt trimise la termenele stabilite situațiile solicitate prin scadențarul transmis încă 

din luna octombrie sau acestea nu respectă macheta propusă, sau nu sunt transmise deloc, fapt 

care face dificilă centralizarea datelor de către inspectorul de specialitate şi determină furnizarea 

de date incomplete şi, uneori, incorecte către MEN.  

• Realizarea de cercuri tehnico-aplicative la toate unitățile de învățământ care furnizează 

activitate extrașcolară. 

 

2. Activitatea de voluntariat 
 

Voluntariatul în unitățile școlare ale județului Neamț reprezintă o componentă care 

promovează solidaritatea, altruismul, întrajutorarea. În anul școlar 2017-2018, în unitățile școlare 

ale județului Neamț s-au desfășurat atât activități de voluntariat în cadrul Strategiei Naționale de 

Acțiune Comunitară (SNAC) cât și alte activități care au urmărit promovarea unui stil de viață 

sănătos, protejarea mediului, desfășurarea activităților caritabile cu prilejul unor sărbători sau 

evenimente ș.a. 

În cadrul SNAC, unitățile școlare s-au implicat în campanii sociale și în derularea unor 

concursuri specifice. În cadrul campaniei sociale Săptămâna legumelor și a fructelor donate s-au 

implicat 8169 de elevi și 726 de profesori din 63 de unități școlare. În cadrul campaniei au fost 

colectate și donate 8727 kg de legume și 6008 kg de fructe. De asemenea, voluntarii au donat și 

alte produse alimentare – făină, ulei, zahăr, paste făinoase, dulceață, conserve, dulciuri, iaurt. 

Beneficiarii acestei campanii au fost copiii și familiile din medii dezavantajate social și din 

centre implicate în protecția socială (Centrul Maternal Turturești, Complexul de Servicii Elena 

Doamna Piatra-Neamț, Complexul de Servicii Ion Creangă Piatra-Neamț, CSEI Al. Roșca 

Piatra-Neamț, CSEI Tg. Neamț, CSEI Roman, Centrul de plasament „Casa Ozana”, Tg. Neamţ, 

Unitatea Medico - Socială Ceahlău, Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, Centrul de 

plasament ”Ioachim și Ana” Dumbrava Roșie, Fundația ”Iustin Pîrvu”, Asociația ”Iubire și 

speranță”, Fundația ”Episcop Melchisedec”, Fundația Filantropică ”Omenia”, Complexul de 

Servicii “Romanița” Roman, Căminul pentru persoane vârstnice Roznov ș.a.). Pentru buna 

desfășurare a campaniei, voluntarii SNAC au identificat beneficiarii, au prezentat modalitatea 

desfășurării campaniei sociale, au colectat donații și le-au repartizat.  

Inspectoratul Școlar Județean Neamț împreună cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Tg. Neamț a organizat – la Tg. Neamț - etapa regională a concursului de dans ”Împreună pentru 

viitor”, concurs la care au participat trupe de dans modern și tradițional din regiunea Nord Est. 

Elevii și cadrele didactice s-au implicat și în alte activități specifice, cum ar fi: 

- Concursul național de scrisori ale elevilor voluntari ”Scrisoare pentru prietenul meu”; 

- Concursul național de scrisori ale elevilor voluntari ”Dincolo de cuvintele rostite” 

- Concursul național de mascote creat de echipe mixte voluntari-beneficiari ”Mascota 

SNAC”. 

 

3. Violenţa în şcoli 
 

În baza Planului Teritorial Comun de Acțiune, la nivelul județului Neamț, pentru anul 
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școlar 2017-2018, au fost stabilite următoarele obiective: 

• Actualizarea datelor privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar la nivelul 

județului Neamț și identificarea infrastructurii existente privind siguranța școlară. 

• Cunoașterea Planului Teritorial Comun de Acțiune la nivel județean și coordonarea 

activităților în baza Planului local de acțiune existent la nivelul fiecărei unități de învățământ. 

• Includerea în cadrul Regulamentului Intern al unităților de învățământ preuniversitar 

din județul Neamț a unor prevederi privind coordonarea activităților de siguranță școlară. 

• Îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire și combatere a fenomenului 

violenței în mediul școlar. 

• Cunoașterea gradului și a modului în care este realizată siguranța școlară, precum și 

identificarea cauzelor și condițiilor ce generează violență în incinta și în zona adiacentă acestora. 

• Evaluarea evoluției și dinamicii fenomenului violenței în mediul școlar, precum și a 

modului în care este realizată siguranța elevilor și a personalului didactic. 

• Îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire și combatere a fenomenului 

violenței în școli. 

Ținând cont de faptul că în procesul de educație sunt implicați mai mulți factori – familie, 

școală, autorități, mass-media –, s-au realizat o serie de acțiuni concrete la nivel județean, 

desfășurate în colaborare cu structuri guvernamentale și neguvernamentale, cu atribuții sau 

preocupări în domeniul prevenirii delincvenței juvenile și a violenței, precum și prin angrenarea 

nemijlocită a elevilor și a familiilor acestora în activități educativ preventive. Prin aceasta s-a 

urmărit cunoașterea problemelor cu care se confruntă elevii și identificarea unor soluții adecvate 

pentru ele, printr-o acțiune comună și coerentă a părților implicate. Periodic s-au realizat analize 

ale manifestărilor de violență, în care au fost implicați alături de elevi și cadre didactice și 

reprezentanții părinților. În acest sens au fost întreprinse următoarele măsuri: 

• Au fost actualizate datele privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar la 

nivelul județului Neamț și au fost transmise către Prefectura Neamț și IPJ Neamț. 

• În fiecare unitate școlară funcționează, în conformitate cu Ordinul privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 

5.079 din 31 august 2016, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 

• Unitățile școlare din învățământul preuniversitar și-au reactualizat regulamentul 

intern și au introdus prevederi clare privind asigurarea siguranței școlare. Prin procedurile 

privind accesul în unitatea școlară s-au stabilit obligații și responsabilități care revin cadrelor 

didactice, elevilor, personalului auxiliar și de pază. 

• Regulamentul intern și procedurile care fac referire la siguranța în unitatea școlară au 

fost prelucrate cadrelor didactice, în consiliile profesorale, și beneficiarilor direcți și indirecți - 

elevi și părinți – în ședințele cu părinții și în cadrul orelor de consiliere. 

• Au fost identificate sursele financiare necesare pentru îmbunătățirea împrejmuirilor, 

securizarea clădirilor unităților de învățământ și pentru iluminat, în unitățile de învățământ unde 

au fost sesizate probleme de siguranță școlară.  

• Reanalizarea și stabilirea traseelor de afluire și defluire a elevilor și cadrelor 

didactice înspre și dinspre unitățile de învățământ în vederea realizării acoperirii eficiente a 

acestora cu forțele ce compun sistemul integrat de ordine publică. 

• Stabilirea, împreună cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, 

Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț, serviciile de poliție comunitară din municipiile și 

orașele din județ, a unor agende a activităților informativ-preventive, constând în participarea la 

ședințele comitetului de părinți, la consiliile profesorale și la orele de dirigenție, în vederea 

prevenirii violenței în școli și a victimizării elevilor și cadrelor didactice 

• Menținerea în actualitate a afișelor ce conțin numărul de telefon pentru apelul de 

urgență 112 și al celui alocat protecției drepturilor copilului (la nivel național și teritorial), 

modalitățile de semnalare a unor evenimente, datele de contact ale polițiștilor cu atribuții în acest 
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domeniu, precum și a subunității de politie din care aceștia fac parte. 

• Colaborarea cu consilierii din cadrul cabinetelor de asistență psihopedagogică în 

vederea identificării timpurii a cazurilor de risc ridicat de apariție a unor comportamente violente 

și adoptarea unor strategii de prevenire a actelor agresive. 

• Acțiuni comune de monitorizare pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților 

de învățământ preuniversitar. 

• Dezbaterea temei privind siguranța în unitatea școlară, în cadrul consfătuirilor 

coordonatorilor pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din unitățile 

școlare. 

• Reevaluarea măsurilor de prevenire şi combatere a delincvenței juvenile și 

dezvoltarea unui parteneriat eficient de educație anti-infracțională pentru identificarea 

problemelor cu care se confruntă elevii, a unor soluții adecvate pentru rezolvarea acestora, 

stimularea dialogului între părțile implicate și sensibilizarea, prin intermediul mass - media, a 

factorilor cu atribuții în domeniul educației. 
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Grafic 1 – Dinamica violenței școlare, categoria atac la persoană, an școlar 2017-2018 
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Grafic 2 - Violența școlară, categoria atac la persoană, an școlar 2017-2018 

 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 177 din 281 

 

Fete

Băieți

 
Grafic 3 – Violența școlară, categoria atac la persoană, fete/băieți an școlar 2017-2018 

 

Tabel 1 – Violența școlară, categoria atac la persoană, 2016-2017 

 

Perioada 
Violarea secretului 

corespondenței 

Discriminare și 

instigare la 

discriminare 

Insulte 

grave, 

repetate  

Amenințări 

repetate 
Șantaj Înșelăciune 

Sem I 1 9 53 19 2 0 

Sem II 0 2 22 11 4 0 

Total an 

școlar 
1 11 75 30 6 0 

 
Instigare 

la 

violență 

Violențe 

fizice 

ușoare 

fără 

arme 

Lăsarea 

fără 

ajutor 

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 

34 224 0 1 1 0 0 0 344 

20 109 2 0 4 0 0 0 174 

54 333 
2 1 5 0 0 0 518 

 

Tabel 2 – Violența școlară, categoria atentat la securitatea unității școlare, an școlar 2018-2018 

 

Perioada 

Introducerea 

de persoane 

străine 

Alarmă 

falsă 

Incendiere 

sau 

tentativă 

de 

incendiere 

Introducere 

sau port de 

armă albă 

Introducere 

sau port de 

armă de 

foc 

Rural Urban M F 

Total 

an 

școlar 

1 0 1 1 0 0 3 2 1 
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Grafic 4 – Structura violenței școlare, pe categorii de acte de violență, an școlar 2017-2018 
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Tabel 3 – Numărul actelor de violența școlară, pe categorii de acte de violență școlară, an 

școlar 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 
Categoria 

An 

școlar 

1 Atac la persoană 518 

2 
Atentat la securitatea 

unității școlare 
3 

3 Atentat la bunuri 46 

4 
Alte fapte de violență sau 

atentate la securitate 
59 

TOTAL 626 

 

Tabel 4 – Numărul sancțiunilor aplicate elevilor pentru acte de violența școlară, pe, an școlar 

2017-2018 

 

Perioad

a 

Observați

e 

Avertismen

t 

Mustrar

e scrisă 

Retrager

e bursă 

Eliminar

e 3-5 zile 

Mutare 

disciplinar

ă 

Preaviz, 

exmatricular

e 

Exmatricular

e 
total 

Sem I 125 14 15 2 1 0 0 0 157 

Sem II 75 9 6 1 0 0 2 2 95 

Total an 

școlar 

200 23 21 3 1 0 2 2 252 
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Grafic 5 – Structura sancțiunilor aplicate elevilor pentru acte de violență, an școlar 2017-2018 

 

4. Alte activităţi, programe şi proiecte derulate 
 

Raport elaborat în urma implementării programul național  

„Școala altfel”, în anul școlar 2017-2018, în unitățile de învățământ din județul Neamț 
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În conformitate cu O.M.E.N. nr. 3382/24.02.2017, în anul școlar 2017-2018 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 și 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.  

Astfel, la Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", Agapia, au fost realizate o serie 

de vizite în muzee, ateliere de teatru, acțiuni de ecologizare și plantare de copăcei, expoziții de 

pictură și obiecte populare realizate de elevii școlii, drumeții și excursii. La Liceul Particular nr. 

1, sat Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, activitățile au fost realizate sub sloganul "Descoperă 

orașul pas cu pas", și au vizat vizite la muzeele pietrene, la teatru și la parcul zoo, precum și o 

plimbare cu telegondola. La Școala Gimnazială Bahna, cea mai mare parte a activităților a vizat 

omagierea Centenarului Marii Uniri, fiind organizate proiectele ”Cânt, dansez și mă distrez”, 

”Primăvară în sufletul tuturor”, ,”Vine, vine, primăvara”, dar și secvențe interactive tip atelier de 

teatru și interpretare artistică, competiții sportive, acțiuni de educație pentru cetățenie 

democratică și promovarea valorilor umanitare. La Școala Gimnazială Bălțătești au fost realizate 

activități culturale, artistice, sportive, de ecologizare, de voluntariat, de educație pentru sănătate 

și de educație rutieră. La Școala Gimnazială nr. 1 Bicaz prin activitățile proiectate s-au 

valorificat competențele elevilor în domeniile cultural-artistic, științific, tehnic, sportiv, educație 

pentru sănătate și stil de viață sănătos, educație ecologică şi protecția mediului, abilități de viață, 

consiliere și orientare, educație juridică, anti-violență și voluntariat. La Școala Gimnazială nr. 1 

Bicaz-Chei au fost proiectate ateliere de teatru, concursuri de rebus, experimente fizice și 

chimice, competiții sportive, excursii în localitate, activități ecologice și concursuri pe discipline. 

Elevii Școlii Gimnaziale "Antonie Mureșianu", Bîra, au participat la activități tehnico-științifice, 

culturale, de educație pentru sănătate, sportive și de educație estetică. La Școala Gimnazială 
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Bodești, alături de vizionările de piese de teatru și filme educative, au fost derulate și activități în 

sprijinul educației pentru un stil de viață sănătos, ateliere de creație artistico-plastice și practice, 

expoziții cu lucrări ale elevilor, de ecologizare și excursii tematice. La Școala Gimnazială "Ioan 

Grigore Teodorescu", Ruseni, comuna Borlești, s-a implementat proiectul educațional "De 

Crăciun fii mai bun", precum și o serie de concursuri tematice, activități sportive, excursii 

tematice, ateliere de creație, activități de voluntariat și de educație religioasă. La Școala 

Gimnazială Borlești au fost realizate vizite la muzee și la agenți economici, drumeții și excursii, 

activități sportive, cultural artistice și de voluntariat. La Liceul Tehnologic Nisiporești, comuna 

Botești, elevii au participat la o serie de programe artistice, ateliere de teatru, ateliere de 

ecologie, activități sportive, dar și la acțiunile determinate de evenimentul ,Ziua porților 

deschise”. La Școala Gimnazială "Grigore Ungureanu", Ceahlău, au fost proiectate și realizate 

activități artistico-plastice, distractive, de socializare și comunicare, de educație ecologică și 

sanitară, de educație muzicală și dans și competiții sportive. La Școala Gimnazială Cândești au 

fost organizate activități de educație religioasă și ecologică, competiții sportive şi literare, 

drumeții, excursii, vizionări de materiale informative în format Power-Point și a unor piese de 

teatru pentru copii, realizarea unor jocuri de rol și mimă, proiecte de voluntariat și ateliere 

ecologice. Elevii Liceului Tehnologic "Sfântul Ioan De La Salle", Pildești, comuna Cordun, au 

participat la o serie activități de educație pentru sănătate și voluntariat, experiențe fizice, chimice 

și geografice, concursuri sportive și de știință, secvențe de lucru în cadrul clubului de robotică. 

La Școala Gimnazială nr. 1, sat Pildești, comuna Cordun, au fost organizate activități culturale, 

sportive, de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, de 

educație pentru sănătate şi stil de viață sănătos, de educație ecologică şi de protecție a mediului, 

precum și concursuri de karaoke, concursuri sportive, excursii tematice și drumeții. La Școala 

Gimnazială Costișa s-au derulat activități de ecologizare, cetățenești, cultural-artistice, științifice, 

de igienă alimentară, competiții și jocuri sportive. Elevii de la Școala Gimnazială Dobreni au 

vizitat muzee și instituții publice (Muzeele de istorie și Științe ale naturii din Piatra-Neamț, SC 

ApaServ Neamț, Parcul Zoologic Piatra-Neamț, ISU ”Petrodava” Neamț) și au participat la 

concursuri de cultură generală și sportive. Elevii Șolii Gimnaziale "Gheorghe Pătrașcu", 

Buruienești, comuna Doljești au realizat vizite în muzee, activități în cadrul unor ateliere de 

ecologie și de creație artistică, și au participat la competiții sportive. La Școala Gimnazială 

Drăgănești au fost realizate activități culturale, ateliere de teatru, experimente fizice și chimice, 

secvențe de educație pentru sănătate și de orientare profesională. La Școala Gimnazială Dulcești 

au fost organizate activități culturale, sportive, de educație pentru cetățenie democratică și pentru 

promovarea valorilor umanitare, de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, de educație 

ecologică și de protecție a mediului, de educație rutieră. Elevii de la Școala Gimnazială nr. 1, 

Dumbrava Roșie, au efectuat vizite la muzee, excursii tematice la Brașov și Iași, ateliere de 

teatru și de creații literare, experimente fizice și chimice neconvenționale, expoziții de felicitări 

de Paște, ateliere de dans popular și modern, ateliere de dezvoltare personală, activități de 

voluntariat în vederea ecologizării spațiului din curtea grădinițelor, a școlilor și a luncii Bistriței. 

Printre activitățile mai deosebite realizate în școală, menționăm: Clubul de lectură, atelierul de 

creație plastică, concursurile ”Micii matematicieni” și ”Campionii matematicii”, atelierul de 

încondeiere a ouălor, și de origami și quilling. La Școala Gimnazială Făurei, elevii au participat 

la un spectacol de teatru de păpuși, la întreceri sportive, drumeții, activități de educație sanitară, 

și cultural-artistice. Elevii de la Școala Gimnazială Gâdinți au participat la o serie de activități 

literare (”În lumea poveștilor”, ”Comoara din bibliotecă”), de gramatică normativă (”La 

vânătoare de greșeli…în pădurea rețelelor de socializare”, ”Am gram de gramatică?”), plastice 

(”Renașterea artistică”, ”Pete de culoare!”, ”Pictură în apă”), de artă și îndemânare (origami, 

”Arta ce devine pasiune”, ”Mâini îndemânatice”), istorice (”România centenară”, ”Muzeul din 

școala mea”), geografice (”Misterele Universului”, ”Rebusuri și integrame geografice”, ”Lectura 

geografică”), religioase (”Povestiri cu tâlc”, ”Biserica - Școala sufletelor”), tehnico-ştiinţifice 

(”Apa în natură”, ”Matematica te pune pe gândit!”), sportive (”Hai la maraton!”, ”Pune mingea 

la fileu!”); de educaţie pentru cetăţenie democratică (”Vino cu soluții la problemele actuale ale 
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omenirii!”, ”Generația mea vs./feat. Generația ta”), pentru promovarea valorilor umanitare 

(”Personalități cu care ne mândrim”, ”Ajutăm bătrânii satului!”, ”Să cunoaștem tradiții și 

obiceiurile locale”, ”Așa-i portul la români!”), de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos 

(”Din rețetele bunicii”, ”Mănânci sănătos, trăiești sănătos!”, ”Doctorul - prietenul copiilor”, ”Să 

ne hrănim inteligent”), de dezvoltare personală (”Cunosc… pe mine, pe tine, pe noi?”, ”Bunele 

maniere… pe cale de dispariție?”, ”Cum pot să fiu și eu util?”), de dezvoltare profesională 

(”Prezintă-ți hobby-ul?”, ”Despre meserii”, ”Job Shadow Day”, ”Cum se fabrică?”), de educație 

ecologică şi de promovare a mediului (”Deșeurile, resursă pentru artă”, ”Ecologie, ecologic, 

ecologist”, ”Constructori ai unei lumi noi”, ”O floare, o viață de om”), de educație rutieră 

(”Polițistul ne sfătuiește!”). La Școala Gimnazială "Vasile Conta", Ghindăoani au fost organizate 

jocuri, concursuri pe diverse teme (”ziua sportului”, ”ziua micilor artiști”, ”ziua micilor curioși”, 

”ziua micilor exploratori”, ”ziua micilor bucătari”), excursii locale, activități ecologice. La 

Școala Gimnazială Ion Creanga s-au organizat activități sportive, de educație pentru sănătate și 

stil de viață sănătos, de educație ecologică și de protecție a mediului, cultural- artistice, de 

petrecere a timpului liber, de orientare școlară și profesională. Elevii Școlii Gimnaziale "Dumitru 

Almaș", Negrești, au participat la activități cultural artistice, audiții muzicale, scenete, jocuri de 

rol, drumeții, vizite la Mănăstirea Horaița, vizite la instituții publice (primărie, poliție), 

concursuri sportive, jocuri logice, learning by doing - educație pentru orientare profesională (Job 

Shadow Day). La Școala Gimnazială Păstrăveni au fost organizate vizite la muzee, o vizionare a 

unui spectacol de teatru, activități sportive, lecții de dans, dezbateri pe teme de educație pentru 

sănătate, educație rutieră, educație pentru reacții corecte în situații de urgență, activități de 

voluntariat și donații, activități creative și de îndemânare. Elevii Colegiului Național "Petru 

Rareș" Piatra-Neamț au participat la sesiuni de vizionare de film și teatru, la vizite în muzee, au 

organizat ateliere de teatru, laboratoare de criminalistică, ecologizare, expoziții de fotografie, 

concursuri de educație antreprenorială, de limba franceză, de limba engleză, de istorie, de 

literatură, de biologie, de chimie, drumeții, dezbateri, excursii, ateliere hand-made, ateliere de 

orientare a carierei, de muzică, de dans, de informare antidrog, cursuri de prim ajutor și 

voluntariat. La Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț s-au organizat vizite la muzee, la agenți 

economici, vizionări de spectacole de teatru, activități de ecologizare, excursii tematice, 

experimente chimice virtuale, prezentări PowerPoint, plantări de pomi, concursuri pe diferite 

teme, vizionări de filme documentare, ateliere hand-made, acțiunea 3R, celebrare prin activități 

tematice a anului Centenar, audiții, drumeții, activități antidrog, workshop-uri, lansarea revistei 

școlii, activități indoor și outdoor. La Colegiul Național "Calistrat Hogaș", Piatra-Neamț, au fost 

organizate excursii, ateliere de pictură, vizionări de filme, drumeții, activități sportive, ateliere de 

ecologie, lecții de prim ajutor, activități de team-building, prezentări proiecte Erasmus+, lecții de 

chimie, conferințe, vizite la muzee și activități de voluntariat. La Colegiul Tehnic "Gheorghe 

Cartianu" Piatra-Neamț au fost realizate vizite în muzee, lansare de proiecte antreprenoriale, 

excursii, lansare de carte, o conferință educațională și acțiuni de voluntariat. La Colegiul 

Național "Gheorghe Asachi" Piatra-Neamț s-au organizat excursii tematice, drumeții, dezbateri, 

vizionări de filme, teste de inteligență, prezentări power-point, un târg culinar, competiții 

sportive, activități de voluntariat, concursuri de cultură generală, flashmob, karaoke, experimente 

fizice, ateliere de ecologie, expoziții, ateliere de teatru și muzică, vizite în muzee și instituții 

publice, activități de educație sanitară și Balul Bobocilor. La Colegiul Național de Informatică 

Piatra-Neamț s-au organizat activități ecologice, experimente fizice și chimice, activități 

culturale, excursii și drumeții, activități artistice, Zilele Porților deschise, ”Concursul 

PROSOFT@NT”. La Școala Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamț, s-au organizat activități cultural-

artistice, practic-gospodărești, de voluntariat, de ecologizare, turistice, sportive, de educație 

pentru sănătate și stil de viață sănătos, concursuri de cultură generală, activități de orientare 

școlară și profesională, vizite la muzee și alte instituții, întâlniri cu pompierii și jandarmii, vizite 

la ferme și fabrici de producție, concursuri de desen și pictură. Elevii Colegiului Tehnic de 

Transporturi Piatra-Neamț au participat la dezbateri, la susțineri de referate, la vizionarea unei 

piese de teatru, s-au deplasat în vizite la agenți economici și la obiective turistice, au organizat 
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concursuri sportive și interdisciplinare, activități de ecologizare. Școala Gimnazială "Daniela 

Cuciuc", Piatra-Neamț, a organizat vizite în muzee, la Parcul zoo, la Stația de Salvare, la Baza 

Hipică, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava”, la Biblioteca județeană ”G.T. 

Kirileanu” și a realizat excursii la Iași, Suceava, Tg Neamț și Sighișoara. Elevii Liceului 

Tehnologic "Dimitrie Leonida", Piatra-Neamț, au planificat activități în următoarele domenii: 

educație pentru sănătate, educație antreprenorială, educație pentru dezvoltarea abilităților 

practice și de viață, educație pentru dezvoltarea abilităților artistice, educație pentru combaterea 

violenței și reducerea abandonului școlar și voluntariat. La Liceul Teologic Ortodox "Sfinții 

Împărați Constantin și Elena", Piatra-Neamț, s-au organizat excursii tematice dedicate 

centenarului, vizite la muzee, dezbateri cu reprezentanții autorității locale (poliție, cadre 

medicale, psihologi), drumeții, concursuri sportive și ateliere tematice. Elevii Colegiul 

Tehnologic "Spiru Haret", Piatra-Neamț, și-au planificat vizite la muzee, excursii, drumeții, 

vizionări de filme, cluburi de jurnalism și lectură, concursuri de șah, jocuri și competiții sportive, 

ateliere Origami și Quilling, și au organizat o patrulă școlară de circulație rutieră, cu sprijinul 

Serviciului Rutier de la IPJ Neamț. Copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

"Alexandru Roșca", Piatra-Neamț, au realizat vizite la muzee, ateliere de teatru și improvizație 

cu actori (teatru de umbre), lecții de dans popular, vizite la Fabrica de pâine ,,LUCIA” și la 

Societatea de confecții ”GETRO” SA. La Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamț, s-au 

organizat vizite în muzee și instituții publice, un spectacol de teatru, experimente fizice şi 

chimice neconvenționale, acțiuni de ecologizare în parteneriat cu Asociația de părinți, un 

simpozion științific, activități sportive și de promovare a unui stil de viață sănătos, expoziții, 

dezbateri, vizionări de filme și ateliere de teatru. Elevii de la Școala Gimnazială "Nicolae Iorga", 

Pângărați, au participat la activități în aer liber, ateliere, vizite de studiu, drumeții, competiții 

sportive, concursuri, activități de ecologizare și voluntariat, vizionări de filme, experimente 

științifice, activități în parteneriat cu alte unități de învățământ, workshop-uri, expoziții și 

șezători. La Liceul Tehnologic "Ion Creangă", Pipirig, s-au realizat concursuri școlare și 

extrașcolare, activități pentru un stil de viață sănătos, cultural-artistice, practic-gospodărești, 

caritabile, de ecologizare, turistice, sportive, muzicale, religioase, ateliere gastronomice, ateliere 

de creație, expoziții cu lucrările elevilor. Școala Gimnazială "Iustin Pîrvu", Poiana Teiului, și-a 

planificat realizarea de experimente distractive de fizică, vizite la muzee, întreceri sportive, vizite 

la biblioteca din localitate, activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, excursii 

tematice, activități de educație rutieră, educație ecologică, dans, pictură și creație, drumeții și 

activități de educație pentru cetățenie democratică. La Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri", 

Roman, s-au realizat activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, de educație 

ecologică și de protecția mediului, de educație rutieră, de promovare a valorilor, a drepturilor 

copilului, de educație pentru cetățenie democratică, de informare și definire a voluntariatului, de 

protecție a persoanei și acordare a primului ajutor, de agreement, de creație, workshop-uri, 

ateliere de pictură, excursii, vizite la muzee, biblioteci, instituții administrative și fabrici din 

comunitatea locală și din județ. La Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", Roman, elevii au 

participat la activități culturale, sportive, de educație pentru cetățenie democratică și promovare a 

valorilor umanitare, de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, de educație ecologică şi 

de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă 

etc.) și de educație rutieră. La Școala Gimnazială "Calistrat Hogaș", Roman, s-au organizat 

activități pentru un stil de viață sănătos, cultural-artistice, caritabile, de ecologizare, turistice, 

sportive, muzicale, religioase, vizite la obiective din comunitate, ateliere gastronomice, ateliere 

de creație, expoziții cu lucrări ale elevilor. Elevii Colegiului Tehnic "Miron Costin", Roman, au 

desfășurat excursii tematice, simpozioane, concursuri, vizionări de filme, activități sportive, 

activități de educație sanitară, flashmob-uri, workshop-uri, expoziții, activități de ecologizare, 

activități de voluntariat, vizite la muzee, campanii de prevenire și informare și activități de 

educație rutieră. Preșcolarilor de la Grădinița Particulară "Episcop Melchisedec", Roman, li s-a 

oferit posibilitatea de a participa la jocuri sportive, ateliere de ecologie, prezentări animate cu 

privire la piramida alimentelor, programe de divertisment organizate cu ocazia ”Zilei copilului” 
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și o excursie tematică "Pe urmele lui Creangă". La Școala Postliceală Sanitară "Preuniversitaria 

Roman Mușat", Roman, au fost organizate lecții demonstrative tematice, vizite la muzee, 

activități de voluntariat, ateliere de lucru și excursii tematice. Elevii Colegiul Național "Roman 

Vodă", Roman, au participat la excursii de studiu, vizite la muzeele din Roman și din țară, 

ateliere de lectură, teatru și muzică, s-au organizat un festival de teatru, vizionări de filme 

documentare și activități de cercetare teoretică și practică. La Liceul Teologic "Episcop 

Melchisedec", Roman, s-au organizat dezbateri pe teme religioase, activități corale, ateliere de 

teatru și educație vizuală, experimente fizice, jocuri sportive, un cerc de filosofie, concursuri, 

jocuri lingvistice și o dezbatere pe tema implicării științei în proiectele de dezvoltare durabilă. 

Elevii de la Colegiul Tehnic "Petru Poni", Roman, au participat la excursii tematice, lecții și 

vizite în muzee și instituții publice și private, activități sportive, de ecologizare, tehnice, de 

promovare a ofertei școlare, de prevenire a violenței în mediul școlar, culturale, proiecții de filme 

educative expoziții tematice și concursuri sportive. La Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau", 

Români, s-au realizat activități de educație ecologică și protecție a mediului, vizionări de filme, 

ateliere de creație, întâlniri cu specialiști din diferite domenii, manifestări sportive diverse, o 

masă rotundă privind importanța educație și vizionări de filme. Elevii Liceului Tehnologic "Gh. 

Ruset Roznovanu", Roznov, au organizat activități cultural-artistice, sportive, de educație pentru 

cetățenie democratică și pentru promovarea valorilor umanitare, de educație pentru sănătate şi 

stil de viață sănătos, de educație ecologică şi de protecție a mediului, de orientare şi consiliere 

profesională, de educație rutieră, vizite și drumeții. La Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 

Săbăoani, s-au organizat vizionări de filme, vizite la muzeul satului și la agenții economici din 

localitate, ateliere de pictură și muzică, dezbateri, activități de plantare de copaci și lansări de 

carte. Elevii de la Clubul Copiilor Săbăoani au participat la activități în domeniul cultural-artistic 

și tehnico-științific, de educație sanitară și rutieră, sportive și de promovare a unui stil de viață 

sănătos și de protecția mediului. La Școala Gimnazială "I. Gervescu", Săvinești, au fost 

organizate concursuri, vizite în muzee, activități de ecologizare, jocuri didactice, dezbateri și 

concursuri pe tema alimentației sănătoase, ateliere de creație, activități sportive, desene pe asfalt 

și excursii. La Școala Gimnazială Secuieni, elevii au participat la vizite la muzee și instituții 

publice, excursii, întreceri sportive, experimente fizice și chimice, vizionări de filme 

documentare și artistice, activități de orientare profesională, de educație pentru sănătate și un stil 

de viată sănătos. Școala Gimnazială Stănița a organizat un program variat de activități care a 

cuprins proiecte culturale, sportive, de educație cetățenească, de educație pentru sănătate, de 

educație ecologică, de educație rutieră, media și vizite de documentare. La Liceul Tehnologic 

Special Ștefan cel Mare s-au realizat activități de educație sanitară, de educație civică, vizite la 

meșterii populari, întreceri sportive, culturale, mese rotunde, și o vizită la fabrica ”EMA” Piatra-

Neamț. Elevii de la Școala Gimnazială "Dr. Emanuiel Rigler", Ștefan cel Mare, au participat la 

lecții și vizite la muzee și vizionări de filme, au derulat activități de caritate, proiecte 

educaționale cu poliția, un atelier handmade, au organizat un spectacol tip carnaval, excursii și o 

serbare dedicată Marii Uniri. La Școala Gimnazială "Iulia Hălăucescu", Tarcău, s-au desfășurat 

activități cultural-artistice, de educație ecologică, de educație civică, de educație plastică, 

voluntariat (s-a ecologizat curtea școlii), sportive, muzicale, socio-culturale, vizite la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” Neamț, la muzee și mănăstiri, dar și 

participarea Ansamblului Folcloric ,,Florile Tarcăului,, la Festival Internațional de Folclor 

Sanremo, Cannes 2018. Elevii Școlii Gimnazială "I. I. Mironescu", Tazlău, au participat la 

activități ecologice, concursuri de desene pe asfalt, ateliere de creație, pictură, colaj, Origami, 

prezentări PPT, dezbateri, lecții de muzică în limbă străină, dans, vizite la biblioteca comunală, 

proiecte de lectură în lanț și transpunere în imagini vizuale a celor citite, drumeții, vizionări de 

filme educative, ateliere de recunoaștere a plantelor, discuții pe teme ecologice, ateliere de 

confecționare a semnelor de circulație, întâlniri cu reprezentanții Poliției, ateliere culinare, dar și 

un proiect de plantare pomi dedicat Centenarului 2018. La Școala Gimnazială nr. 1, Țibucani, s-

au organizat activități ecologice și de protecția mediului, culturale, de educație pentru sănătate, 

sportive, moral-civice, vizite la muzeul comunal, ateliere de creație, proiecte de educație a 
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codului bunelor maniere pe înțelesul copiilor și vizionări de film. Copiii de la Liceul "Vasile 

Conta", Târgu-Neamț, au participat la concursuri (de desene, de creație literară, pe teme 

economice), la activități sportive, ecologice, la vizite didactice, drumeții, ateliere de creativitate 

și inventică, ateliere de limbi străine, ateliere de teatru, ateliere de dans, ateliere de interpretare 

vocală și instrumentală, dezbateri, vizionări de piese de teatru și filme educative, inițiere în 

antreprenoriat. Cu acest prilej s-au organizat și Zilele Liceului "Vasile Conta", ocazie cu care a 

avut loc un spectacol dedicat elevilor, profesorilor și părinților, desfășurat pe o scenă special 

amenajată pe terenul de sport, un concert al unei trupe de muzică tehno, preambul al proiectului 

"Neamțul-ținut al diversității culturale", susținut de Consiliul Județean Neamț. Colegiul Național 

"Ștefan cel Mare", Târgu-Neamț, a organizat vizite, simpozioane, excursii, lecții în muzee, 

activități de ecologizare, schimburi de experiență, lecții de dans. La Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Târgu-Neamț au fost organizate lecții și vizite la muzee, activități artistice 

recreative și sportive, ateliere de lucru, excursii școlare, vizite la unități de producție din zonă, 

activități în parteneriat cu unitățile școlare din zona Tg. Neamț. Școala Gimnazială "Ion 

Creangă", Târgu-Neamț a organizat concursuri școlare și extrașcolare, activități pentru un stil de 

viață sănătos, cultural-artistice, practic-gospodărești, caritabile, de ecologizare, sportive, 

muzicale, religioase, vizite de informare, ateliere gastronomice, ateliere de creație, expoziții cu 

lucrări ale elevilor. Elevii Școlii Gimnaziale Trifești au participat la vizite la muzee (Muzeul de 

istorie Roman, Muzeul de Științe ale Naturii Roman, Muzeul de Artă Roman), la vizite în unități 

economice (Fabrica de lactate Trifești, SC ”Agrana”, SC ”Odlo”), au organizat ateliere de 

ecologizare a zonei comunei Trifești, proiecte de voluntariat, experimente fizice și chimice, au 

derulat activități în cadrul unui parteneriat cu trupă de teatru și activități de educație rutieră 

alături de Poliția locală și Poliția Roman. La Liceul Tehnologic Valea Ursului s-au organizat 

activități cultural-artistice, de educație pentru cetățenie democratică, de educație pentru sănătate 

și un stil de viață sănătos, de ecologizare, sportive, recreativ-distractive, de educație pentru 

prevenirea și stingerea incendiilor, de dezvoltare a imaginației și a abilităților de comunicare, de 

gastronomie și de educație rutieră. La Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac Nicolau", 

Vânători-Neamț, au fost planificate și s-au realizat excursii la Suceava și Iași, drumeții, 

experimente fizice, chimice și de biologie, vizite la muzee și mănăstiri, vizionări de filme, 

concursuri și întreceri sportive, acțiuni cu caracter ecologic, ateliere de creație și abilitate 

practică, activități de promovare a valorilor tradiționale, activități pentru încurajarea unui stil de 

viață sănătos, activități pentru dezvoltarea valorilor umanitare. La Seminarul Teologic Ortodox 

"Veniamin Costachi", Mănăstirea Neamț, s-au organizat vizite la Casa memorială ”Ion Creangă”, 

schimburi de experiență, ateliere de teatru, pelerinaje, lecții demonstrative de acordare a primului 

ajutor, proiecții video de filme documentare și artistice, experimente aplicative de fizică și 

chimie. 

La nivelul județului au fost realizate 2.615 activități la care au participat peste 64.500 de 

elevi și 5.000 de cadre didactice. 

Excursiile, vizitele de documentare și activitățile de voluntariat au reprezentat un segment 

important al proiectelor cuprinse în acest program, acestea regăsindu-se în planificările tuturor 

unităților de învățământ din județul Neamț.  

Astfel, la nivelul județului Neamț au fost realizate peste 640 de excursii și drumeții, 120 de 

activități educative în muzee și biblioteci și 50 de activități care au avut ca scop vizionări de 

piese de teatru și film. Pe parcursul acestui program s-au realizat 130 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 și ateliere de creație, care au avut ca obiectiv 

principal valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din județul Neamț. Proiectele dedicate 

Centenarului Marii Uniri au fost realizate, în cadrul acestui program, în 18 unități de învățământ. 

Școlile au mai organizat, în cadrul acestui program, 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 
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bullying-ului, vizite la biserici și obiective turistice, lecții de demonstrative etc. 

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 83 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. 

 

 

 

Excursii și vizite de documentare

Activitati educative în muzee și biblioteci

Vizionari de filme si piese de teatru

Activitati de ecologizare

Concursuri scolare cuprinse in calendarele școlare

Proiecte dedicate Centenarului

Alte activitati

 
 

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, Banca Comercială Română, JA Romania, 

cinematograful ”Dacia”, Asociația Children Forever, Asociația de Dezvoltare economică și 

socială ”Christiana” Piatra-Neamț, Asociația ProDemocrația, filiala Tg. Neamț, Inspectoratul 

Județean de Politie Neamț, CPECA Neamț, Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane 

Bacău, SC ”AutoMoldova” Piatra-Neamț, Universitatea ”Stefan cel Mare" Suceava, SC 

„Agrana” Roman, Baza 95 Aeriană "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, 
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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, Farmacia 

"Belladona" Bicaz, Biblioteca Județeană ,,G. T. Kirileanu” Piatra-Neamț, Asociația "Salvați 

copiii”, Centrul Social ”Acoperământul Maicii Domnului”, Tribunalul Neamț, Judecătoria Bicaz 

– judecător Carmen Chirilă, SC Hidroelectrica SA - sucursala Bistrița, Spitalul orășenesc Bicaz, 

Pescăria "Cheița" Bicaz, Teatrul de păpuși Piticot Piatra-Neamț, Jandarmeria Montană, Asociația 

Institutul Sfântul Ioan de La Salle, Fundația ”Noi Orizonturi”, Asociația ”DOMIDANCE” 

Roman, CERSANIT S.A. Roman, S.C. Morărit Panificație S.A. Roman, Shopping City Piatra-

Neamț, Asociația CREED, TeenAct, TCE Trei brazi, Fabrica de pâine Lucia, SC Kober, Ștrand 

Piatra-Neamț, SC D&B, Medical Service, Asociația „REPER”, Baza Hipică Piatra-Neamț, S.C. 

”AutoBrașovia Serv” S.R.L., S.C. ”Auto Moldova” S.A, S.C. ”Ro Com” S. A. , Panoceanic și 

Mirvaex Răucești, TRW Airbag Systems, S.C Caremil SRL, S.C Pristyl S.R.L, Clinica 

DENTEXPERT Roman, Fabrica de confecții Smirodava, Cabinet Stomatologic Clinica IMC, 

Fabrica de pâine „Sabus” Roman, S.C Rossal S.R.L Roman, Librăria ”Cezar Petrescu” Roman, 

Complexul de servicii ”Romanița”, S C Agrana SA, CONSUM COOP SRL Tg. Neamț, 

CONSERV FRUCT Bălțătești, Stația meteorologică Tg. Neamț. 

Unitățile de învățământ au fost încurajate să își promoveze cele mai bune activități, 

participând la competiția națională „Școala altfel”. Metodologia de desfășurare a acestei 

competiției, la nivelul județului Neamț, este prevăzută în OMENCȘ nr. 5034/2016 pentru 

aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”.  

ISJ Neamț a selectat, pentru etapa națională, câte o singură activitate pentru fiecare din 

următoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, științific, sportiv, cetățenie democratică 

și responsabilitate socială, educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, educație ecologică și 

protecția mediului, abilități de viață (inclusiv educație rutieră, reacții corecte în caz de 

cutremur/incendiu etc.), consiliere și orientare. 

Proiectele calificate la etapa națională a concursului „Școala altfel” 2018 au fost: 

 

Domeniul Denumirea proiectului Unitatea de învățământ 

Cultural ”Hai să dăm mână cu mână – 

armonia reîntâlnirii” 

Școala Gimnazială ”Vasile 

Mitru” Tașca 

Tehnic ”De la becul electric cu 

incandescență la becul electric 

cu led albastru” 

Școala Gimnazială” Vasile 

Alecsandri” Roman 

Educație ecologică și 

protecția mediului 

”Formarea conștiinței ecologice 

și pentru protecția mediului în 

rândul elevilor” 

Colegiul Național ”Gheorghe 

Asachi” Piatra-Neamț 

Educație pentru sănătate și 

stil de viață sănătos 

”Gusturile toamnei” Școala Gimnazială ”Nicu 

Albu” Piatra-Neamț 

Abilitați de viață ”Și eu pot deveni… și eu te pot 

salva!” 

Școala Gimnazială nr. 5, 

Piatra-Neamț 

Consiliere și orientare ”Educație antreprenorială” Liceul Tehnologic ”Dimitrie 

Leonida” Piatra-Neamț 

 

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);  

- 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 
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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 acestuia 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! 
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Cap. VI – Unităţi conexe 
 

 

1. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ 
 

Priorități asumate 

- Asigurarea de șanse egale în educație, indiferent de etnie și statut social, creînd un mediu 

prietenos și stimulativ în scopul valorizării tuturor elevilor; 

- Promovarea valorilor interculturalității și implicarea activă a comunității în viața școlii; 

- Îmbunătățirea condițiilor de educație la nivelul învățământului preșcolar pentru copiii din 

grupurile dezavantajate și stimularea înscrierii timpurii în sistemul de educație; 

- Diminuarea numărului de elevi aflați în situație de eșec școlar, pentru învățământul 

obligatoriu (pe trepte diferite de școlarizare), stimularea participării copiilor și tinerilor 

identificați în situația de eșec și abandon școlar și programe de recuperare și remediere școlară, 

îmbunătățirea participării la educație și a adaptării școlare pentru elevii cu cerințe educaționale 

speciale integrați; 

- Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim. 

 

Direcții de acțiune 

- Dezvoltarea instituțională 

 Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învãţãmânt obligatoriu a tuturor 

copiilor/tinerilor, indiferent de particularitãţile lor psihoindividuale şi sociale impune dezvoltarea 

instituțională a Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţã Educaţională prin adaptarea 

permanentă a ofertei de servicii specializate, care să asigure acțiunea unitară și consecventă, pe 

termen lung pentru diminuarea efectelor dificultăților de adaptare, dezvoltare și învățare, 

respectând dreptul la educație al tututor copiilor și tinerilor; 

- Dezvoltarea și implementarea programelor de asistență educațională 

 Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării 

acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională trebuie realizată prin programe de asistență 

educațională- psihologică, pedagogică, logopedică, de orientare școlară și profesională, terapii și 

servicii de sprijin adaptate nevoilor beneficiarilor direct prin echipa multidisciplinară de 

specialisti de care dispune CJRAE; 

-  Asigurararea caracterului continuu și eficient al activităților de informare, 

documentare, consultanță/ consiliere 

 Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al 

îmbunătăţirii activitãţii didactico-educative poate fi realizată prin organizarea CJRAE ca un 

centru - releu de informare, documentare, consultanță și consiliere pentru rețeaua de cabinete 

școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, de logopedie, pentru mediatorii școlari, 

cadrele didactice din CSEI și toate cadrele didactice din unitățile școlare din județ. CJRAE 

Neamț va iniția și susține înființarea cabinetelor de resurse educaționale conform cadrului legal 

in vigoare; 

- Dezvoltarea relațiilor de parteneriat intern și extern 

 Prin parteneriatele instituite, CJRAE Neamț va participa la crearea unei comunități 

tolerante și creative prin promovarea cunoașterii reciproce, a schimbului și a valorificării 

experiențelor pozitive cu diverși parteneri interni și externi și implicarea părinţilor în activităţi 

specifice unei relaţii eficiente: şcoală - familie - comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi 

integrării sociale a copiilor/tinerilor; 

- Organizarea activităților știintifice, metodice  



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 189 din 281 

 

 CJRAE coordonează și monitorizează activitățile științifice și metodice ale instituțiilor și 

unităților din subordine existente la nivel județean pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al 

serviciilor oferite, adecvat flexibil mediului educațional; 

- Realizarea unor studii și cercetări  

   CJRAE valorizează valențele interdisciplinare ale serviciilor din subordine prin 

realizarea unor studii și cercetări privind problematica educației integrate și incluzive; 

- Editare de publicații, producerea de materiale și mijloace de învățământ necesare 

desfășurării unei educații de calitate. 

 Pentru asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfãşurãrii educaţiei de calitate în 

funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecãrui copil/tânăr se vor produce materiale și mijloace 

de învățământ și editarea unor publicații proprii sau în colaborare cu diverși parteneri; 

- Dezvoltarea profesională a echipei 

 Pentru valorificarea maximală a resursei umane interdisciplinare de care dispune, CJRAE 

Neamț va promova o cultură organizațională bazată pe colaborare și dezvoltare personală; 

- Marketing educațional  

 Politica CJRAE de marketing educațional va avea în vedere adecvarea serviciilor și 

resurselor oferite la nevoile de asistență și sprijin ale beneficiarilor și promovarea centrului ca 

unitate specializată în garantarea unei educații de calitate pentru toți copiii/ tinerii.  

 

Analiza activității de predare-învățare-evaluare 

 Obiective 

- Optimizarea serviciilor oferite de CJRAE Neamț; 

- Adaptarea și diversificarea strategiilor de intervenție; 

- Dezvoltarea programelor educaționale în vederea gestionării situațiilor de criză;  

- Diversificarea programelor de asistență psihopedagogică în domeniul orientării 

școlare și profesionale; 

- Dezvoltarea profesională a specialiștilor CJRAE Neamț; 

- Dezvoltarea parteneriatelor active și a relațiilor comunitare. 

 Activități 

- Elaborarea documentelor strategice, a planurilor operaționale specifice; 

- Implementarea eficientă a serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică în 

școli, în cabinetele școlare specializate, de către profesorii consilieri; 

- Realizarea bazei de date a CJRAE Neamț, de la legislație, pe componente și 

obiective specifice, la programe, proiecte, documente specifice, produse ale activității, strategii 

de implementare și evidența rezultatelor; 

- Elaborarea de către profesorii consilieri a unui suport informativ vizând conținutul 

activității de consiliere în carieră și metodologia de implementare; 

- Acțiuni de informare și orientare școlară și profesională pentru elevii claselor a VIII-

a și a XII-a în vederea stabilirii opțiunilor școlare și profesionale; 

- Activități de prezentare a rețelei școlare nemțene și a ofertei de formare profesională 

la cerințele pieței muncii și opțiunile elevilor; 

- Demersuri de pregătire de specialitate pentru performanța continuă, în vederea 

exersării riguroase și eficiente a rolului profesional. 

 Puncte tari 

- Existența în rețea a unor specialiști din următoarele domenii: psihologie, pedagogie, 

sociologie, psihopedagogie specială, asistență socială; 

- Consilieri școlari și logopezi cu inițiativă, deschiși sper dezvoltare personală și 

profesională; 

- Extinderea anuală a numărului de beneficiari; 

- Interes crescut pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 

- Inițierea și desfășurarea unor studii și cercetări de specialitate; 

- Asigurarea în mai mare măsură a sprijinului acordat copiilor cu cerințe educaționale 
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speciale, prin funcționarea bună a Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională și 

a Comisiei de Orientare Școlară și Profesională Neamț; 

- Ocuparea posturilor cu personal titular calificat. 

 Puncte slabe 

- Servicii de asistență psihopedagogică limitate în medul rural; 

- Număr redus de consilieri și logopezi școlari comparativ cu nevoile și solicitările 

grupului țintă; 

- Resurse extrabugetare reduse; 

- Existența unui număr redus de instrumente de lucru (teste, chestionare, ghiduri). 

 Exemple de bună practică  

- Parteneriate și proiecte în colaborare cu Organizația Salvați Copiii Iași; 

- Implementare proiect în colaborare cu CJRAE Cluj – “STOP Bulling-ului (Spune 

NU intimidării)”; 

- Implementare proiect în colaborare cu CJRAE Cluj – “Exploratori în lumea 

emoțiilor”; 

- Implementare proiecte în colaborare cu CJRAE Hunedoara – “Călătorie în lumea 

sentimentelor”. 

 

2. Palatul Copiilor 
 

Priorități asumate la nivelul unității de învățământ: 

Palatul Copiilor Piatra-Neamţ este o unitate de învățământ de stat, cu personalitate juridică, 

specializată în activități extrașcolare, în cadrul căreia se desfășoară acțiuni instructiv-educative 

specifice, prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se 

exersează competente potrivit vocației şi opțiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor 

prin implicarea lor în proiecte educative. 

În anul școlar 2017-2018, activitatea Palatului Copiilor Piatra-Neamţ a vizat: 

• Dezvoltarea statutului şi imaginii Palatului Copiilor în comunitatea școlară. 

• Furnizarea de activități extrașcolare pentru preșcolarii şi elevii, din municipiul Piatra-

Neamţ şi din localitățile limitrofe, care au ales să urmeze programele unui cerc. 

• Realizarea procesului instructiv-educativ la nivelul standardelor educaționale, 

specific fiecărui tip de activitate extrașcolară.  

• Organizarea în cadrul unității școlare de activități/competiții extrașcolare la nivel 

local, județean, regional, național şi internațional. 

• Inițierea şi organizarea de activități proprii, care să completeze şi să finalizeze 

activitatea la cercuri, să exprime personalitatea Palatului Copiilor Piatra-Neamț (expoziții, 

concursuri, festivaluri și spectacole). 

• Implementarea unor parteneriate, în calitate de experți în educația nonformală, cu 

unități școlare din județul Neamţ, în vederea organizării unor proiecte extrașcolare. 

• Analiza permanentă a cererii de programe educaționale nonformale de pe piața 

școlară nemțeană și îmbunătățirea ofertei de cercuri pentru anul școlar 2018-2019. 

• Asigurarea resurselor umane, materiale şi curriculare necesare desfășurării 

activităților educative extrașcolare în condiții optime. 

• Asigurarea efectivelor de elevi conform normativelor și conform planului de 

școlarizare şi menținerea elevilor la activități pe parcursul anului școlar. 

• Monitorizarea nivelului atingerii de către elevi a competențelor și standardelor 

specifice prevăzute de programele școlare la fiecare cerc. 

 

Direcțiile de acțiune  

• Continuarea programului de prevenire a absenteismului, a abandonului școlar şi a 

violenței. 
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• Gestionarea situațiilor de risc potențial.  

• Extinderea parteneriatelor educaționale cu instituțiile de învățământ din municipiul 

Piatra-Neamț și din comunele învecinate, cu Primăria municipiului Piatra-Neamț, cu Biblioteca 

Județeană, cu ONG-uri etc. 

• Organizarea de spectacole, expoziții și concursuri, la care să participe cât mai mulți 

copii pregătiți în cercurile palatului. Inițierea unor activități care au vizat sărbătorirea 

Centenarului Marii Unirii. 

• Organizarea în cele mai bune condiții a concursurilor județene, regionale și naționale 

cuprinse în Calendarul Activităților Educative. 

• Participarea cu rezultate foarte bune și bune la concursurile cuprinse în CAEN și 

CAER.  

 

Analiza activității de predare-învățare-evaluare  

Obiective: 

• Proiectarea unor activități extrașcolare atractive. 

• Asigurarea complementarității între competențele obținute prin educația nonformală 

și cele dezvoltate în școală prin educație formală. 

• Proiectarea şi utilizarea de către cadrele didactice a metodelor moderne în procesul 

didactic.  

• Proiectarea activităților extrașcolare cu o resursă de timp suficientă învățării. 

• Asigurarea accesului tuturor copiilor la activitățile organizate, prin proiectarea unor 

demersuri educaționale personalizate.  

• Cultivarea la elevi a creativității şi inovației, a spiritului de observație şi orientare. 

• Utilizarea în mod optim a timpului destinat activităților la cerc. 

• Dezvoltarea la copii a unor trăsături de caracter armonioase, pro-sociale. 

• Asigurarea continuității formării copiilor în ani școlari consecutivi. 

• Asigurarea unor relații profesor-elev bazate pe colaborare şi parteneriat.  

• Existența unor posibilități multiple de evaluare şi valorificare a competențelor 

elevilor.  

• Stimularea performanței elevilor prin competiții școlare organizate la nivel național 

şi internațional.  

 

Activități: 

- S-au verificat documentele de proiectare/planificare (planificările calendaristice 

anuale și semestriale). 

- S-au verificat sistemul și metodele de evaluare, ritmicitatea evaluării elevilor. 

- S-au realizat asistențe la ore, conform planificării. 

- S-a monitorizat frecvența zilnică a copiilor. 

- S-a stimulat participarea la activitățile extrașcolare realizate cu copiii (expoziții, 

spectacole, festivaluri, concursuri etc.). 

 

Puncte tari: 

- documentele de planificare/proiectare de calitate; 

- pregătirea profesională corespunzătoare a cadrelor didactice; 

- capacitatea profesorilor de a utiliza şi integra constructiv, motivator şi personalizat 

metodele activ-participative; 

- relațiile stabilite între cei doi actori principali ai educației şi atmosfera de lucru, 

permit manifestarea personalității elevului şi cadrului didactic; 

- organizarea unor activități diferențiate în funcție de gradul de pregătire al elevului. 

 

Puncte slabe: 
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- intensitatea mică în cultivarea performanței școlare la unele cercuri; 

- unii copii înscriși la cercuri nu frecventează cu regularitate cursurile; 

- existenta unor dificultăți de comunicare între actorii implicați în procesul instructiv-

educativ. 

 

 

3. Cluburile copiilor şi elevilor 
 

Prioritățile asumate la nivelul unităților de învățământ care oferă activitate 

extrașcolară 

În anul școlar 2017-2018, prioritățile cluburilor copiilor din Roman, Tg. Neamț și Săbăoani 

au derivat din politicile educaționale promovate de Ministerul Educației Naționale și 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, din strategiile locale și naționale privind dezvoltarea 

resurselor umane, formarea inițială și formarea continuă pe tot parcursul vieții. 

Astfel, pornind de la aceste considerente, managementul acestor organizații școlare a avut 

în vedere: 

• Asigurarea unui management strategic şi operațional modern şi democratic la nivelul 

tuturor cluburilor.  

• Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă 

așteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate. 

• Creșterea calității resurselor umane implicate în actul didactic în vederea îndeplinirii 

scopurilor educaționale şi asigurarea calității în învățământ, prin educație extrașcolară. 

• Realizarea tuturor demersurilor în vederea alocării resurselor financiare necesare 

aplicării politicilor educaționale.  

• Modernizarea bazei materiale prin implementarea coerentă a politicilor şi strategiilor 

în domeniul educațional. 

• Asigurarea efectivelor de elevi la activitățile de cerc conform normativelor, pe 

parcursul anului școlar.  

• Evaluarea şi popularizarea performanțelor obținute. 

• Creșterea interesului partenerilor educaționali (elevi - părinți - comunitate locală) 

față de activitatea didactică din unitățile de învățământ cu activitate extrașcolară. 

• Inițierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la 

nivel local, regional, național şi internațional. 

• Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calității procesului de 

învățământ. 

• Participarea la activități/concursuri/festivaluri/competiții şi obținerea de rezultate. 

 

Direcțiile de acțiune: 

• Proiectarea activităților de învățare pentru valorizarea spiritului creativ al elevilor 

înscriși la cercuri. 

• Asigurarea calității procesului educațional. 

• Inițierea şi dezvoltarea activităților de învățare inter-cercuri/ateliere. 

• Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient şi relevant la nivelul 

tuturor cluburilor elevilor. 

• Inițierea de programe parteneriale școală-club al copiilor pentru reintegrarea copiilor 

care au abandonat școala.  

• Integrarea unui număr cât mai mare de elevi în proiecte educaționale prin realizarea 

unei oferte educaționale parteneriale atractive.  

• Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educațional. 

• Dezvoltarea proiectelor de dezvoltare comunitară. 

• Proiectarea şi realizarea unor acțiuni comune/schimburi de experiență cu alte 
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organizații școlare de același profil din țară. 

 

Analiza activității educative 

Obiective strategice:  

• creșterea numărului de elevi înscriși la cercuri;  

• asigurarea condiţiilor materiale necesare; 

• asigurarea securităţii elevilor în unitatea şcolară şi combaterea violenţei în incinta şi 

în proximitatea acesteia; 

• fundamentarea ofertei educaționale pentru anul şcolar 2017-2018, pe baza analizei 

opțiunilor elevilor şi intereselor părinților 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. 

 

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. 

 

Puncte tari: 

- documentele de planificare/proiectare de calitate; 

- pregătirea profesională corespunzătoare a cadrelor didactice; 

- capacitatea profesorilor de a utiliza şi integra constructiv, motivator şi personalizat 

metodele activ-participative; 

- relațiile stabilite între cei doi actori principali ai educației şi atmosfera de lucru, 

permit manifestarea personalității elevului şi cadrului didactic; 
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- organizarea unor activități diferențiate în funcție de gradul de pregătire al elevului. 

 

Puncte slabe: 

- intensitatea mică în cultivarea performanței școlare la unele cercuri; 

- unii copii înscriși la cercuri nu frecventează cu regularitate cursurile; 

- existenta unor dificultăți de comunicare între actorii implicați în procesul instructiv-

educativ. 

 

Activitatea de performanță 

Performante profesori: 

✓ perfecționarea prin grade didactice; 

✓ participarea în comisiile de organizare şi desfăşurare a examenelor şi concursurilor 

naţionale;  

✓ participarea la programe şi proiecte educaţionale; 

✓ elaborarea şi organizarea de programe şi proiecte educaţionale; 

✓ participarea în comisii la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Performanțe elevi: 

✓ în anul şcolar 2017-2018 a crescut numărul de participări ale elevilor la concursuri, 

festivaluri, competiţii, etc. faţă de anul şcolar precedent; 

✓ a crescut numărul de premii obţinute. 

 

 

 

 

.
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Partea a III-a 

MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 
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Cap. I – Management şi dezvoltare instituţională 
 

1. Asigurarea bunei proiectări și organizarea optimă a activității 

compartimentului 
 

Organizarea și structurarea activității compartimentului Management instituțional s-a 

realizat prin următoarele activități: 

▪ elaborarea planului managerial al compartimentului pentru anul școlar 2017-2018; 

Planul managerial al compartimentului Management instituțional, elaborat de către echipa 

de inspectori școlari pentru management instituțional cuprinde: domeniul, obiective, 

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

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

instituțional din Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018 al Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț. 

▪ elaborarea Raportului privind starea învățământului nemțean din anul școlar 2016-2017, 

domeniul Management; 

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

starea învățământului nemțean din anul școlar 2016-2017, răspunzând/colaborând la realizarea 

capitolelor: Management și dezvoltare instituțională, Dezvoltare profesională, Prioritățile 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru anul școlar 2017-2018. 

▪ organizarea Consiliul Consultativ al Directorilor din județul Neamț; 

▪ având în vedere că după concursul din iulie 2017, au mai rămas vacante 19 posturi de 

directori și directori adjuncți, numirea în funcția de conducere prin detașare în interesul 

învățământului pentru anul școlar 2017-2018 s-a făcut în urma susținerii unui interviu în care s-a 

prezentat planul operațional pentru anul 2017-2018, după cum urmează: 

NR. 

CRT. 
LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT FUNCȚIA 

NUME 

DIRECTOR/ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

1.  Bahna Școala Gimnazială, Comuna Bahna 
Director 

Adjunct 
Crețu Lenuța 

2.  Bicaz  Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Bicaz 
Director 

Adjunct 
Suciu Elena Alina 

3.  Boghicea Școala Gimnazială, Comuna Boghicea Director Mihai Eugen 

4.  Borca Liceul "Mihail Sadoveanu", Comuna Borca 
Director 

Adjunct 
Ciubotă Ciprian 

5.  Botești 
Liceul Tehnologic Nisiporești, Comuna 

Botești 

Director 

Adjunct 
Pascal Gabriela 

6.  Cordun 
Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pildești, Comuna 

Cordun 

Director 

Adjunct 

Gheorghiță 

Magdalena 

7.  Dămuc Liceul Tehnologic, Comuna Dămuc Director Topliceanu Elena 

8.  Farcașa 
Școala Gimnazială "Ioan Luca", Comuna 

Farcașa 
Director 

Gavriluț 

Constantin 

9.  Oniceni Școala Gimnazială, Comuna Oniceni Director Vîntu Dan 

10.  Piatra-Neamț 
Liceul De Arte "Victor Brauner", Municipiul 

Piatra-Neamț  
Director Albu Mihăiță 

11.  Piatra-Neamț 
Liceul Teologic Ortodox " Sfinții Împărați 

Constantin și Elena", Municipiul Piatra-Neamț  
Director 

Bogdan 

Constantin 

12.  Piatra-Neamț 
Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-

Neamț  

Director 

Adjunct 

Covasan Claudia 

Georgiana 

13.  Piatra-Neamț Școala Postliceală Sanitară, Municipiul Piatra- Director Ungureanu Maria 
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NR. 

CRT. 
LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT FUNCȚIA 

NUME 

DIRECTOR/ 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

Neamț Magdalena 

14.  Poiana Teiului 
Școala Gimnazială "Iustin Pîrvu", Comuna 

Poiana Teiului 

Director 

Adjunct 
Doroftei Maria 

15.  Roman 
Liceul Teologic Romano-Catolic "Sfântul 

Francisc de Assisi", Municipiul Roman 

Director 

Adjunct 
Pop Nicușor 

16.  Roman 
Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri", 

Municipiul Roman 

Director 

Adjunct 

Luca Lăcrămioara 

Elena 

17.  Săbăoani Clubul Copiilor, Comuna Săbăoani Director Petruț Maria 

18.  Vînători-Neamț 
Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac 

Nicolau", Comuna Vînători-Neamț 

Director 

Adjunct 

Paga Teodora 

Doina 

19.  Vînători-Neamț 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin 

Costachi", Sat Mănăstirea Neamț, Comuna 

Vînători-Neamț  

Director 

Adjunct 

Laiu Viorel 

Romus 

 

▪ s-au făcut demersurile necesare, astfel încât, în urma promovării concursului din iulie 

2017, directorii și directorii adjuncți să încheie, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii în 

funcție, 01.09.2017, contract de management educațional cu inspectorul școlar general, iar 

directorii să încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității 

administrativ-teritoriale, respectiv președintele consiliului județean pe raza căruia se află unitatea 

de învățământ; 

▪ toți directorii și directorii adjuncți fără concurs au semnat fișa postului corespunzătoare. 

În cazul celor cu concurs, fișa postului este anexă la contractul de management educațional. 

organizarea ședințelor cu directorii; 

21.09.2017  

Ordinea de zi: 

▪ Analiza etapelor de mobilitate. Concluzii 

▪ Situația comenzilor de manuale școlare 

▪ Examenul național de definitivat și evoluția în carieră 

▪ Probleme curente ale managementului școlar. 

12.10.2017 

Ordinea de zi: 

▪ Raport privind Starea învățământului nemțean din anul școlar 2016-2017. 

▪ Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Neamț – 2017-2018. 

▪ Graficul unic de control al Inspectoratului Școlar Județean Neamț – 2017-

2018. 

▪ Probleme curente ale managementului școlar. 

08.12.2017 

Întrunirea de lucru a reprezentanților MEN cu directorii și directorii adjuncți 

în care s-au dezbătut următoarele: 

▪ Metodologia de mobilitate a personalului didactic 

▪ Metodologia privind acordarea gradației de merit 

▪ Legea manualului școlar 

▪ Strategii sectoriale ale educației și formării profesionale 

▪ Legea educației naționale 

12.01.2018 

  Ordinea de zi: 

▪ Elaborarea proiectului planului de școlarizare și a rețelei școlare pentru 

anul școlar 2018-2019 

▪ Etape de mobilitate a personalului didactic 

▪ Examenul de bacalaureat 2018 
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▪ Diverse 

24.04.2018 

Ordinea de zi: 

▪ Organizarea examenelor naționale 

▪ Mobilitatea personalului didactic 

▪ Probleme curente ale managementului școlar 

04.06.2018 

Ordinea de zi: 

▪ Organizarea examenelor naționale 

▪ Întâlnire cu reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Neamț 

▪ 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 specifice privind desfășurarea 

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

din unitățile de învățământ preuniversitar, a Procedurii operaționale privind numirea prin 

detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de directori și de directori adjuncți din 

unitățile de învățământ preuniversitar; 

▪ realizarea documentelor de funcționare SCMI; 

Au fost întocmite următoarele: 

− plan managerial SCMI; 

− programul de dezvoltare 2017-2018, 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 inspecției școlare s-a urmărit întocmirea tematicii și a graficului 

inspecțiilor de tematice pentru inspectorii pentru management instituțional în acord cu graficul 

ISJ Neamț.  

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

management instituțional amintim: Stadiul pregătirii unităților școlare pentru anul școlar 2017-

2018, Proiectarea, organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale 2018, 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, precum și în urma unor analize SWOT. 

− Fișele posturilor pentru personalul didactic și pentru personalul didactic auxiliar și 

nedidactic din unitățile inspectate au fost întocmite corespunzător și se găsesc la dosarele 

personale. 

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

a desfășurat corespunzător. 

− Planurile manageriale ale unor directori nu conțin indicatori de evaluare/realizare 

cuantificabili pentru activitățile stabilite.  

− Numărul de asistente, interasistențe la unii directori și șefi de comisii metodice este 
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necorespunzător. 

 

2. Îndrumarea procesului instructiv-educativ și coordonarea activității din 

sector 
 

Aplicarea corectă a curriculumului, asigurarea calității proiectării manageriale am urmărit-

o prin: 

▪ verificarea aplicării corecte a Curriculumului Național la unitățile de învățământ; 

Inspectorii școlari pentru management instituțional au condus/au participat la desfășurarea 

inspecțiilor școlare generale la următoarele unități școlare:  

Liceul cu Program Sportiv Roman 16-20.10.2017 

Școala Gimnazială Secuieni 16-20.10.2017 

Școala Gimnazială Făurei 16-20.10.2017 

Liceul Tehnologic "Gh. Ruset Roznovanu" Roznov 5-8.12.2017 

Școala Gimnazială "Prof. Gheorghe Dumitreasa" Girov 5-8.12.2017 

Școala Gimnazială "Dr. Emanuiel Rigler" Ștefan Cel Mare 5-8.12.2017 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dochia 12-16.03.2018 

Colegiul Tehnic Forestier Piatra-Neamț 12-16.03.2018 

Școala Gimnazială "Gheorghe Săvinescu" Crăcăoani 12-16.03.2018 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă "Alexandru Roșca" Piatra-

Neamț 
14-18.05.2018 

Școala Gimnazială "Dumitru Almaș" Negrești 14-18.05.2018 

Colegiul Național "Gheorghe Asachi" Piatra-Neamț 21-25.05.2018 

 

După prezentarea rapoartelor scrise finale de către inspectorul coordonator, fiecare unitate 

de învățământ a întocmit planuri de îmbunătățire a activității, ținând cont de recomandările 

făcute în rapoarte. Planurile au inclus obiective, activități / acțiuni / măsuri, termene / perioade 

de realizare, desemnarea responsabililor, indicatori de măsurare, fiind asumate de consiliile de 

administrație ale școlilor inspectate. 

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

specialitate și inspecții tematice. 

▪ verificarea modului de funcționare în școli a comisiilor pentru evaluarea și asigurarea 

calității; 

▪ verificarea planurilor manageriale anuale și a planurilor operaționale elaborate de 

directorii de școli; 

▪ verificarea numărului de ore de asistențe realizate de către directori/ directori 

adjuncți, evaluarea asistențelor și a măsurilor propuse; 

În cadrul inspecțiilor efectuate s-a constatat că directorii/ directorii adjuncți 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 

gradației 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 unităților școlare 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 calității evaluării, monitorizarea modalităților de evaluare s-au realizat de 
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către inspectorii de management instituțional prin:  

▪ pregătirea, organizarea și desfășurarea examenelor naționale; 

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 modalităților de evaluare folosite în unitățile școlare inspectate. 

Îndrumarea și controlul activității din sector s-au realizat prin: 

▪ organizarea și desfășurarea inspecțiilor generale; 

▪ organizarea și desfășurarea inspecțiilor tematice; 

▪ participarea la ședințele de analiză din școli (într-un număr mic de școli). 

 

3. Realizarea activităților de perfecționare 
 

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

▪ planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de formare a directorilor/ 

directorilor adjuncți; 

Au fost organizate cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți. Cei 137 de 

directori și 62 de directori adjuncți din unitățile școlare de stat, precum și cei 15 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. 

Am stabilit tematica cercurilor pedagogice ale directorilor pentru anul școlar 2017-2018, 

după cum urmează: 

Semestrul I 

Școala și indicatorii de sistem – corelația între oferta managerială/proiectul de dezvoltare 

instituțională și indicatorii fundamentali, definiți prin politici educaționale naționale, privind 

participarea școlară, rezultatele învățării, eficiența externă și satisfacția beneficiarilor 

1. Dimensiunea strategică a dezvoltării școlii 

2. Indicatorii naționali pentru educație 

3. Indicatorii fundamentali de participare (abandon, părăsire timpurie a școlii, 

absenteism etc.) și de rezultat (la evaluare curentă, la evaluări și examene 

naționale, rata de trecere la nivelurile superioare de educație sau de angajare pe 

piața muncii etc.) 

4. Favorizarea procesului de îmbunătățire a calității, a valorii adăugate, a progresului 

raportat la indicatorii fundamentali privind participarea școlară și rezultatele 

învățării 

DOCUMENT DE REFERINȚĂ: Sistemul național de indicatori pentru educație – 

Ghid metodologic 

FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri, ateliere de lucru, conferințe 

 Semestrul al II-lea 

  Managementul timpului și al stresului 

  1. Managementul timpului 

  1.1. Managerii și criza de timp 

  1.2. Cauzele irosirii timpului și unele soluții pentru folosirea lui optimă 

  2. Managementul stresului 

  2.1. Ce este stresul și care sunt cauzele lui. Forme de manifestare 

  2.2. Managementul stresului în organizațiile școlare 

  2.3. Autoevaluarea capacității de a reacționa la situațiile stresante 

  2.4. Sugestii pentru adaptarea la stres și pentru combaterea acestuia  

  FORME DE ORGANIZARE: Dezbateri, ateliere de lucru, conferințe 

 

Temele dezbătute au prezentat interes pentru participanți, aceștia s-au implicat activ în 
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desfășurarea activităților. 

 Puncte tari:  

− Implicarea directorilor care au absolvit cursuri de management educațional în 

realizarea materialelor de formare. 

− Parcurgerea temelor s-a realizat pe ateliere, activitatea devenind astfel mai eficientă, 

fiecare director participând activ în dezbaterea temei. 

− Evaluarea activității s-a realizat printr-un portofoliu pentru fiecare temă. 

 Puncte slabe: 

− Deși s-au constatat îmbunătățiri în activitatea financiară la multe unități școlare, 

apreciem că managementul financiar este încă neperformant; 

− Necunoașterea/aplicarea defectuoasă a legislației în soluționarea conflictelor. 

 

În data de 25.10.2017 s-a realizat activitatea de formare cu directorii/directorii adjuncți  

Tema: Documentele manageriale 

Participanți: directorii și directorii adjuncți cu o vechime în funcția de 

conducere mai mică decât un an 

  Formatori: 

▪ Prof. Elena LAIU, inspector școlar general; 

▪ Prof. Elena PREDA, inspector școlar pentru management instituțional; 

▪ Prof. Ioana TUDORAN – MOGA, inspector școlar pentru management 

instituțional; 

▪ Prof. Mihaela POPA, inspector școlar pentru management instituțional; 

▪ Prof. Ilie Gheorghe ȚEDLI, inspector școlar pentru management 

instituțional 

Programul sesiunii: miercuri, 25.10.2017, orele 10,00-13,00 

Locul de desfășurare: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț. 

 

▪ colaborarea cu CCD Neamț în domeniul formării continue a managerilor școlari; 

Pentru formarea continuă a directorilor de școli, CCD Neamț organizează 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 

- Oportunități de dezvoltare instituțională prin proiecte europene 

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: 

- Anuarul Inspectoratului Școlar Județean Neamț-2018 

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

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

▪ s-a înființat ASOCIAȚIA MANAGERILOR EDUCAȚIONALI DIN JUDEȚUL 

NEAMȚ; 

▪ a fost activat forumul educațional http://neamtmanagement.forumcreativ.ro. 

Asigurarea calității activităților metodice prin: 

▪ participarea la activitățile metodice ale directorilor și evaluarea calității activităților; 

▪ realizarea unui sistem de comunicare rapid și eficient cu directorii unităților de 

învățământ din județ. 
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4. Consilierea și facilitarea schimbului de informații 
 

Consilierea și facilitarea schimbului de informații s-au făcut prin: 

▪ realizarea băncii de date cu directorii/ directorii adjuncții ai școlilor din județ; 

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 și 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 apărut este făcut cunoscut inspectorului școlar general, care 

decide în legătură cu prezentarea în mass-media locală. 

▪ transmiterea în teritoriu a tuturor documentelor școlare; 

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 și 

popularizarea experiențelor; 

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.  

▪ soluționarea promptă și eficientă a corespondenței primite, a sesizărilor și a 

reclamațiilor; 

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 informațiile de interes public. 

Am întocmit Raportul privind soluționarea petițiilor 2017-2018 

▪ medierea conflictelor și a stărilor tensionate din unitățile școlare arondate. 
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Cap. II – Calitatea în educaţie. Valori ARACIP 
 

 

1. Cultura calităţii în educaţie 
 

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. 

Începând cu anul 2006, odată cu apariția Legii asigurării calității în educație, s-a creat 

cadrul legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituționale a calității educației, 

precum și a instrumentelor de identificare și evaluare a culturii calității la nivelul unităților de 

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

• OUG nr. 75/2005, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare și evaluare periodică a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

• HG nr. 1 534/2008 privind aprobarea standardelor de referință și a 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 134 de unități de învățământ de stat și 15 unități de învățământ particular existente 

în anul școlar 2017-2018, 7 unități de învățământ au întâmpinat dificultăți în realizarea RAEI și 

completarea acestuia pe platformă la termenele stabilite, ceea ce reprezintă cu 75% mai puține 

decât în anul anterior. S-a luat legătura cu fiecare unitate de învățământ în parte și s-a 

monitorizat remedierea aspectelor privind RAEI. Menționăm că în toate cele șapte situații, 

nepublicarea RAEI pe platforma dedicată a fost cauzată de probleme tehnice, școlile având 

realizat RAEI la termenele corespunzătoare. 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. 

Considerăm că perioada 2014-2016 a reprezentat o etapă de cristalizare a culturii calității 

în educație în toate unitățile de învățământ ale județului Neamț. Învățământul profesional și 

tehnic a fost cel care asimilat primul valorile și normele asigurării calității prin specificul 

formării profesionale și al diversificării calificărilor. Treptat, dovedind un interes constant pentru 

cultura calității, majoritatea școlilor au dezvoltat acest concept, reușind ca în anul școlar 2017-

https://calitate.aracip.eu/
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2018 evaluarea periodică să devină o necesitate intrinsecă, ce poate atesta nivelul calității 

educației oferite de școală. 

 

2. Valori ARACIP 
 

Cultura calității în educație este susținută de valori și de norme ce au fost inițiate de 

ARACIP și conceptualizate la nivelul sistemului de învățământ. 

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. 

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, 

logistica, resurse umane) 

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).  

Obiectivele evaluării 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 
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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: 

• 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 
 

În anul școlar 2017-2018 au solicitat ARACIP, evaluarea externă în vederea autorizării de 

funcționare provizorie și acreditării, 7 unități de învățământ din județul Neamț, după cum 

urmează: 

• Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare – acreditare calificări profesionale: 

Confecționer produse textile, Lucrător în agroturism, Tehnician în achiziții și contractări 

• Liceul ”Vasile Conta” – autorizare calificări profesionale: Tehnician operator tehnică 

de calcul, Tehnician în achiziții și contractări 

• Liceul Teologic Ortodox ”Cuvioasa Parascheva” Agapia – acreditare specializarea 

Ghid turism religios 

• Liceul Teologic ”Episcop Melchisedec” Roman – acreditare specializarea Ghid turism 

religios 

• Grădinița cu Program Prelungit ”Episcop Melchisedec” Roman - acreditare 

• Grădinița cu Program Prelungit ”Elisei” Piatra-Neamț - autorizare 

• Liceul Teoretic ”Dr. I.C. Parhon” Piatra-Neamț – autorizare profil științe sociale 

Toate cele șapte unități de învățământ au dovedit în urma evaluării externe efectuate de 

ARACIP îndeplinirea standardelor de autorizare, respectiv acreditare pentru nivelul, profilul, 

specializarea/calificarea solicitată. 

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  2017-

2018, 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 2017-2018, se află 4 școli 

din județul Neamț care au beneficiat de efectuarea vizitei de evaluare în luna octombrie 2017:  

• Școala Gimnazială ”Gh. Pătrașcu” Buruienești 

• Școala Gimnazială Gâdinți 

• Școala Gimnazială ”Vasile Conta” Ghindăoani 

• Școala Gimnazială Oniceni 

Rezultatele evaluării periodice a unităților de învățământ reflectă faptul că 3 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, Școala 

Gimnazială Gâdinți și Școala Gimnazială ”Vasile Conta” Ghindăoani au demonstrat îndeplinirea 

majorității indicatorilor la nivelul optim conform standardelor de referință, pentru care s-au 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 206 din 281 

 

acordat calificativele Bine și Foarte bine. La Școala Gimnazială Oniceni se constată îndeplinirea 

tuturor indicatorilor, dar menționăm faptul că 12 indicatori sunt la nivelul minim acceptat, 

respectiv Satisfăcător. 

La Școala Gimnazială ”Gh. Pătrașcu” Buruienești s-a constatat neîndeplinirea a trei 

indicatori: Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi, Existența, 

caracteristicile și funcționarea spațiilor auxiliare și Utilizarea spațiilor auxiliare, pentru care 

calificativul acordat a fost Nesatisfăcător. Se remarcă faptul că trei indicatori au fost evaluați la 

nivelul Satisfăcător și 37 de indicatori au fost evaluați la nivelul optim, cu calificativele Bine și 

Foarte bine. 

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 

- 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 

Indicatorii aflați la nivelul minim acceptabil (Satisfăcător) în școlile evaluate au fost: 

- Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi -2 școli 

- Existența și caracteristicile spațiilor școlare – 1 

- Accesibilitatea spațiilor auxiliare - 1  

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

desfășurării programului - 1 

- Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere psihopedagogică - 2 școli 

- Utilizarea spațiilor auxiliare - 1 

- Activitatea științifică a cadrelor didactice - 1 

- Existența și dezvoltarea fondului bibliotecii școlare - 1 

- Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare - 1 

- Existența, caracteristicile și funcționarea spațiilor auxiliare - 1 

- Procurarea şi utilizarea documentelor școlare și a actelor de studii - 1 

La Școala Gimnazială ”Gh. Pătrașcu” Buruienești a existat o monitorizare atentă a 

măsurilor de remediere a standardelor corespunzătoare celor trei indicatori neîndepliniți. Astfel, 

în vederea Asigurării serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi, s-a încheiat Protocolul de 

colaborare nr. 1880/18.10.2018, în baza căruia, pe parcursul anului școlar 2017-2018 s-a 

desemnat profesorul psiholog Lala Pavel pentru consilierea pedagogică a elevilor, asistență 

psihopedagogică oferită părinților, participarea la orele de dirigenție, la ședințele cu părinții, 

orientarea elevilor în carieră etc. S-a întocmit planul de lucru anual pentru activitatea de asistență 

psihopedagogică, s-a inițiat un proiect educațional în parteneriat cu CJRAE Neamț ”Ghidul 

carierei mele” etc. În luna februarie existau dovezi ale desfășurării activităților de orientare și 

consiliere a elevilor organizate de psihologul școlar. 

De asemenea, fiind vizate Existența și caracteristicile spațiilor școlare, precum și Utilizarea 

spațiilor auxiliare, 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. Astfel, s-a amenajat până la începutul lunii 

decembrie un cabinet de consiliere psihopedagogică, ce a fost dotat cu mobilier, jocuri, cărți, 

calculator și imprimantă, conform facturilor de achiziționare a acestora și procesului verbal de 
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inventariere a obiectelor de inventar din cabinet. De asemenea, există Protocolul nr. 

1405/1.09.2017 privind colaborarea școlii cu medicul în baza căruia sunt oferite servicii 

medicale elevilor și personalului școlii. Prin Contractul de închiriere nr. 1318/1.08.2015, o sală 

din corpul C al școlii este închiriată unei farmacii, ce poate asigura intervenția cu produse 

farmaceutice în orice situație poate apărea în timpul activităților desfășurate în școală. 

Inspectoratul școlar a colectat dovezi privind măsurile administrative întreprinse și 

activitățile desfășurate în vederea remedierii indicatorilor neîndepliniți la Școala Gimnazială 

Buruienești. 

 

4. Concluzii 
 

În anul școlar 2017-2018, strategia inspectoratului școlar a cuprins o componentă de 

monitorizare a îmbunătățirii nivelului calității și a remedierii problemelor constatate în urma 

evaluărilor externe din anii anteriori, 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. 

 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 2017-2018. Astfel, s-

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

pentru evaluare periodică.  

Menționăm faptul că ARACIP a inclus în lista unităților de învățământ ce vor fi evaluate 

periodic în perioada imediat următoare 18 unități de învățământ din județul Neamț. În afara 

acestora, mai există 26 de unități de învățământ care, la data realizării analizei, sunt acreditate și 

nu au fost evaluate periodic în ultimii cinci ani de la acreditare. 

Vor fi incluse în graficul unic de inspecție al ISJ Neamț inspecții tematice centrate pe 

cultura calității raportată la rezultatele unităților de învățământ. Vor fi vizate în special unitățile 

de învățământ cu rezultate slabe la evaluarea externă periodică, în scopul colectării de date, 

consilierii și sprijinirii acestora pentru corectarea și îmbunătățirea calității serviciilor 

educaționale. 

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

importante sunt: 

• 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. 

• Sprijinirea unităților de învățământ pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării 

activității de consiliere psihopedagogică prin respectarea normativelor de dotare minimală a 

cabinetului școlar de asistență psihopedagogică, conform legislației în vigoare.  

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

specifice. 

• Organizarea unui program de formare cu directorii nou intrați în funcții de conducere 

și cu directorii pentru care se identifică această necesitate, pentru elaborarea și revizuirea anuală 

a PDI, bazat pe rezultatele analizelor diagnostic anterioare și ale chestionarelor de feedback 

aplicate beneficiarilor. 

• 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. 

• Monitorizarea funcționării CEAC în unitățile de învățământ cu rezultate slabe la 

evaluarea externă. 

• Creșterea eficienței manageriale la nivelul unităților de învățământ prin proiectarea și 

derularea unor schimburi de bune practici între școlile participante la evaluarea externă. 

• Monitorizarea existenței și utilizării spațiilor școlare în unitățile de învățământ cu 

rezultate scăzute la evaluarea externă. 

• Monitorizarea activității didactice și a activităților desfășurate în cadrul 

compartimentelor unităților de învățământ. 

• Includerea în strategia managerială a unităților de învățământ a obiectivului: 

optimizarea accesului la resursele educaționale și operaționalizarea acestuia. 

• Includerea în planul managerial al unităților de învățământ a strategiei de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice prin activitatea științifică. 

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

privire la utilizarea mijloacelor didactice și a spațiilor școlare destinate creșterii. 
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Partea a IV-a 

PROIECTE EUROPENE 
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Cap. I – Proiecte europene 
 

 

Proiecte educaționale europene 

 

În contextul schimbărilor profunde la nivelul noilor tehnologii, şcolii româneşti îi revin 

obiective şi sarcini complexe prin care să introducă 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: 

✓ realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi relevant care să contribuie la 

dezvoltarea completă a educației prin alocarea resurselor financiare/materiale pentru o educație 

stabilă; 

✓ implementarea educaţiei antepreșcolare în unităţile de învăţământ din judeţ cu 

scopul creșterii autonomiei școlilor din mediul rural; 

✓ realizarea de parteneriate educaționale la nivelul comunității locale care să contribuie 

la dezvoltarea resurselor materiale și umane din mediul rural/urban; 

✓ monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea 

şi predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul la 

educaţie; 

✓ stabilirea unor măsuri concrete menite să îi mențină pe elevi la cursuri și să 

asigure reducerea fenomenului de absenteism și abandon școlar, în special pentru unitățile 

școlare din mediul rural; 

✓ identificarea unor resurse și a unor instrumente de toate tipurile (informaționale, 

umane, materiale) utilizabile în procesul de învățământ, menite să sporească eficiența și calitatea 

predării-învățării și evaluării în școlile din mediul rural; 

✓ consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor 

şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei; 

✓ creşterea performanţei şcolare prin antrenarea adecvată a resursei umane în 

activitatea competiţională și modernizarea bazei învăţământului prin implementarea coerentă a 

politicilor şi strategiilor din domeniul educaţional. 

 

Obiectivele planului managerial în perioada 2018 - 2019 

 

✓ Proiectarea unui plan integrat de dezvoltare al proiectelor 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); 

✓ Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii prin participarea la educație a copiilor din 

mediul rural utilizând noile tehnologii în activitățile de învățare și participare, inclusiv la 

dezvoltarea de noi competențe extracurriculare; 

✓ Promovarea învățării pe tot parcursul vieții vizează 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; 

✓ Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare care stimulează 

resursele umane, respectiv cadrele didactice și care înregistrează performanțe școlare prin 

implementare de proiecte Erasmus+, prin utilizarea noilor tehnologii și a instrumentelor IT în 

domeniul educațional; 
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✓ Dezvoltarea responsabililor de proiecte educaționale din unitățile școlare care să 

participe la cursuri de formare pentru scrierea de proiecte cu finanțare nerambursabilă prin 

programul Erasmus+ sau alte tipuri de programe specifice educaţiei; 

✓ Diseminarea modelelor de bune practici către unitățile școlare din județ cu scopul 

promovării rezultatelor obținute prin proiectele europene, care vor contribui la dezvoltarea 

instituțională pentru toate categoriile de beneficiari din spațiul public. 

 

Instrumente și modalități de lucru  

 

- Am revizuit “Strategia managerială a compartimentului proiecte educaționale 

europene și programe comunitare 2016-2020”, document necesar în dezvoltarea proiectelor 

finanțate prin programul Erasmus+; 

- La nivelul departamentului proiecte, am identificat și am realizat analiza de nevoi pentru 

dezvoltarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă prin programul POCU, proiect depus spre 

finanțare cu titlul “Șansă la educație, viitor asigurat” (SEVA) cod SMIS: 107590; 

- Am consiliat conducerile unităților de învățământ în vederea elaborării de proiecte și 

programe de dezvoltare instituțională, ale acelor unități școlare din teritoriu care nu s-au implicat 

în realizarea și dezvoltarea de proiecte de cooperare europeană; 

- Am asigurat continuitatea de dezvoltare a parteneriatelor educaționale cu alte entități și 

coordonez proiectul „Și eu trăiesc sănătos!” – implementat în parteneriat cu Fundația Prais și 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț (presc. ISJ Neamț). Proiectul vizează dezvoltarea de noi 

competențe pentru elevii din învățământul primar și gimnazial pentru a preveni obezitatea în 

rândul copiilor; 

- Am organizat în primă și a doua ediție, la nivelul ISJ Neamț, Olimpiada națională de 

argumentare, dezbatere și gândire critică – “TINERII DEZBAT” 2017 și 2018; 

- Am consiliat unitățile școlare pentru depunerea candidaturilor la competiția “Școala 

Europeană” 2018 și patru unități școlare s-au înscris în competiție, iar titlul de Școală 

Europeană a fost obținut de două unități școlare: Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman și 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra – Neamț; 

- Am asigurat fluxul informaţional între MEN şi unităţile şcolare şi am transmis direcţiilor 

de specialitate din MEN propunerile şi măsurile de îmbunătăţire a activităţilor din teritoriu în 

ceea ce privește stadiul implementării proiectelor, utilizând cele mai rapide instrumente de 

comunicare între părți (e-mail, fax, adrese scanate etc.); 

- Am realizat 2 campanii de informare/formare pe teme specifice dezvoltării de proiecte 

educaţionale; 

- Am dezvoltat ateliere educaționale pentru cei din învățământul particular cu scopul 

participării acestora la cursuri de formare/perfecționare în domeniul specialității, dar și în alte 

domenii; 

- Am participat la Conferința Internațională “Critical and Creative Thinking in Erasmus 

Plus Projects” prilejuită de împlinirea a 10 ani de activitate în domeniul educației, 26 martie 

2018, Bacău; 

- Am participat la organizarea Conferinței Internaționale “Good practices for prevention 

conflicts and violence in Schools”, desfășurată în data de 11.05.2018; 

- Am dezvoltat ateliere educaționale pentru scrierea de proiecte specifice sistemului 

educațional care să contribuie la reducerea abandonului școlar în județul Neamț. 
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Exemple de bune practici 

 

Nr. 

crt. 

Numele 

unității 

Codul 

proiectului 

Titlu 

proiectului 

Data de 

început 

Data de 

final 

Buget 

Euro 

1. Liceul 

Tehnologic 

“Arhimandrit 

Chiriac 

Nicolau” 

Comuna 

Vînători-

Neamţ 

2017-1-RO01-

KA102-036208 

Experiență 

europeană pentru 

viitorii fermieri 

montani 

01.10.2017 30.09.2018 49.266 

2. Liceul 

Tehnologic 

“Arhimandrit 

Chiriac 

Nicolau” 

Comuna 

Vînători-

Neamţ 

2017-1-RO01-

KA101-036206 

Skills4 Inclusion 01.10.2017 30.09.2018 22.785 

3. Şcoala 

Gimnazială 

"Iustin Pîrvu", 

Comuna 

Poiana Teiului 

2017-1-TR01-

KA219-

046227_2 

 

READY, 

STEADY, 

START! Better 

living through old 

games 

01.10.2017 31.08.2019 18.900 

4. Școala 

Gimnazială Nr 

3 Municipiul 

Piatra-Neamț 

2017-1-PL01-

KA219-

038397_3 

Imagine Yourself 

in Future 

01.10.2017 31.08.2019 22.100 

5. Colegiul 

Național 

“Calistrat 

Hogaș” 

Municipiul 

Piatra-Neamț 

2017-1-ES01-

KA219-

038075_2 

Escribimos nuestra 

historia. Creamos 

nuestro planeta 

01.09.2017 31.08.2019 26.135 

6. Colegiul 

Național de 

Informatică 

Piatra-Neamț 

2017-1-RO01-

KA102-036861 

ResponsivE+ 01.09.2017 31.08.2019 69.957 

7. Colegiul 

Național 

„Calistrat 

Hogaș” 

Municipiul 

Piatra-Neamț 

2017-1-RO01-

KA102-036218 

AngajabilitatE+ 

prin practică la 

locul de muncă 

01.09.2017 31.08.2018 56.163 

8. Colegiul 

Național de 

Informatică, 

Municipiul 

Piatra-Neamț 

2017-1-RO01-

KA201-037470 

Gifted European 

Mathematicia 

01.09.2017 31.08.2019 31.200 
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Nr. 

crt. 

Numele 

unității 

Codul 

proiectului 

Titlu 

proiectului 

Data de 

început 

Data de 

final 

Buget 

Euro 

9. Colegiul 

Național 

“Calistrat 

Hogaș” 

Municipiul 

Piatra-Neamț 

2017-1-DE03-

KA219-

035631_4 

BIOPLASTICS- 

the future of food 

packaging? 

01.09.2017 30.08.2019 25.855 

10. Colegiul 

Național 

“Roman 

Vodă”, 

Municipiul 

Roman 

2017-1-RO01-

KA101-035866 

Educație de calitate 

prin integrarea 

modelelor 

europene 

01.06.2017 01.06.2018 21.650 

11. Colegiul 

Tehnic “Petru 

Poni”, 

Municipiul 

Roman 

2017-1-RO01-

KA101-036618 

Îmbunătățirea 

competențelor TIC 

ale cadrelor 

didactice din aria 

STEM, în context 

european 

07.03.2017 10.03.2018 22.710 

12. Liceul Teoretic 

“Vasile 

Alecsandri”, 

Comuna 

Săbăoani  

2017-1-RO01-

KA102-036700 

Început de carieră 

IT 

01.11.2017 30.10.2018 186.498 

13. Colegiul 

Tehnic “Ion 

Creangă” 

Tîrgu-Neamț 

2017-1-RO01-

KA219-037254 

Let’s be a Rainbow 01.09.2017 30.08.2019 108.205 

14. Clubul 

Copiilor 

Roman, 

Municipiul 

Roman 

2017-1-PL01-

KA219-

038482_3 

PHOTOHISTORY 

- where past and 

present come 

together 

01.10.2017 30.09.2019 20.800 

15. Liceul 

Tehnologic 

Economic – 

Administrativ, 

Municipiul 

Piatra - Neamț 

2017-1-RO01-

KA101-036080 

EcoTraining 03.07.2017 04.08.2018 20.270  

16. Liceul 

Tehnologic 

Economic – 

Administrativ,  

Municipiul 

Piatra - Neamț 

2017-1-RO01-

KA102-036077 

European Tourism 

Professionals 

03.07.2017  01.10.2018 55.834  

17. Liceul 

Teologic 

Ortodox  

„Sfinții 

Împărați 

Constantin și 

2017-1-RO01-

KA102-036788 

Voluntariat și 

asistență socială în 

mediu ecumenic 

03.07.2017 01.10.2019 49.344 
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Nr. 

crt. 

Numele 

unității 

Codul 

proiectului 

Titlu 

proiectului 

Data de 

început 

Data de 

final 

Buget 

Euro 

Elena” 

Municipiul 

Piatra - Neamț 

18. Liceul cu 

Program 

Sportiv, 

Municipiul 

Roman  

2018-1-RO01-

KA101-047731 

Profesori inovatori 

pentru o școală 

europeană eligibilă 

03.08.2018 01.10.2020 18.600 

19. Colegiul 

Tehnic "Ion 

Creangă" Tîrgu 

- Neamț  

2018-1-RO01-

KA101-048570 

Metode creative de 

predare și formare 

pentru combaterea 

părăsirii timpurii a 

școlii și pentru o 

motivație mai bună 

a elevilor 

03.08.2018 01.10.2020 17.885  

 

20. Școala 

Gimnazială 

"Ioan Grigore 

Teodorescu" 

Ruseni, 

Comuna 

Borlești 

2018-1-RO01-

KA101-047762 

Instrumente pentru 

educație eficientă 

03.08.2018 01.10.2020 21.690 

21. Școala 

Gimnazială, 

Comuna 

Timișești 

2018-1-RO01-

KA101-048301 

Re-Start 03.08.2018 01.10.2020 24.595 

Total euro 890.442 
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Partea a V-a 

COMUNICARE 
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Cap. I – Relația cu mass-media 
 

 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2017-2018 

 

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. 

 

Obiective de comunicare asumate în anul școlar 2017-2018 

 

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 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. 

 

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. 

✓ Purtătorul de cuvânt colectează comunicatele elaborate în cadrul săptămânii de lucru 

le analizează și le transmite spre aprobare inspectorului școlar general pentru a fi postate pe site-

ul www.isjneamt.ro.  

✓ Purtătorul de cuvânt împreună cu inspectorii școlari promovează pe site-ul ISJ Neamț 

activitățile la care au participat, evenimentele publice din cadrul unităților școlare, activitățile 

comune cu partenerii educaționali, realizează campanii de promovare a activităților desfășurate 

în cadrul olimpiadelor/concursurilor școlare, activitățile organizate de MEN în teritoriu. 

 

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 
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rezultatele obținute de elevii școlii în concursurile școlare, competiții specifice, în scopul de a 

informa 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. 

 

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, instituții de cultură etc. 

 

Grupul țintă al activității de promovare și publicitate 

Beneficiarii direcți ai activităților de promovare și publicitate în spațiul public sunt: 

✓ Mass-media și colaboratorii pe domeniul comunicare; 

✓ 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. 

Lista instrumentelor utilizate în activitatea de promovare și publicitate: 588 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 realizate cu ocazia unor evenimente educaționale (proiecte, concursuri, olimpiade 

ș.a.) 

 

Rezultatele activității de promovare și publicitate în spațiul public 

✓ Preluarea tuturor comunicatelor de presă și transformarea acestora în știri pozitive 

despre sistemul educațional din județul Neamț; 

✓ Promovarea acțiunilor dedicate Proiectului ISJ „Centenar 2018 NT”; 

✓ Promovarea ofertelor educaționale; 

✓ Colaborarea cu directorii unităţilor şcolare pentru promovarea unei imagini pozitive 

a şcolii nemţene în comunitatea locală, prin mediatizarea unor exemple de bună practică: 

rezultate elevi, formări profesionale, lansări de carte şi revistă şcolară, derularea de proiecte 

educaţionale. 

✓ Organizarea anuală și promovarea evenimentului „Sărbătoarea școlii nemțene”. 

✓ 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. 

✓ Eficientizarea continuă a modului de comunicare interinstituțională. 
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Concluzii 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a realizat la nivelul instituției 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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Partea a VI-a 

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL ȘCOLAR 

2018-2019 
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Cap. I – Prioritățile ISJ Neamț pentru anul școlar 2018-2019 
 

 

Pentru anul şcolar 2018-2019, priorităţile Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ decurg 

din politicile educaţionale promovate de Guvernul României, Ministerul Educaţiei 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, le 

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 

2018-2019:  

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. 
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ANEXA 1 – CENTENAR 
 

PROGRAM STRATEGIC  

PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTELOR DEDICATE ANIVERSĂRII 

CENTENARULUI 2018 ÎN JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

 „Centenarul trebuie să arate că avem simţ de ceremonie şi o solemnitate a recunoştinţei. 

Poporul acesta, ca şi alte popoare, n-a fost mereu pe şuvoiul de succes al istoriei, dar a 

reuşit ceva unic, într-un moment de o mare gravitate: Marea Unire de la 1918 care este 

punctul astral al istoriei naţionale.” 

   (Acad. Ioan Aurel Pop) 

 

 

ARGUMENT 

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a inițiat încă din luna martie 2017 Proiectul 

educațional „CENTENAR 2018_NT”, proiect menit să pregătească marele eveniment al 

aniversării celor 100 de ani de la Marea Unire a Românilor și formarea statului unitar român.  

Proiectul educațional are ca scop crearea design-ului aniversar pentru toate unitățile școlare 

din județul Neamț, sprijin acordat în organizarea evenimentelor la nivel local și județean, 

motivarea unei atitudini proactive în școli și implementarea direcțiilor strategice propuse. 

România întregită s-a realizat într-un context istoric deosebit, prin trei momente succesive, 

pe cale democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ: unirea Basarabiei, a Bucovinei și a 

Transilvaniei cu țara-mamă. Primul pas spre întregirea României l-a reprezentat unirea 

teritoriului dintre Prut și Nistru. În 1917, ca urmare a revoluției, Imperiul Țarist s-a destrămat. 

Astfel, ideea autodeterminării naționale începuse să prindă contur și toate popoarele aveau 

libertatea de a hotărî asupra sorții lor. În urma Congresului ostașilor moldoveni de la Chișinău, 

Basarabia și-a proclamat autonomia. Sfatul Tării, constituit în decembrie 1917, a proclamat 

Republica Democratică Moldovenească. Momentul cheie a sosit abia in 1918 când, la 24 

ianuarie, Sfatul Țării a proclamat Republica Moldovenească. Pasul următor a fost unirea cu 

România, la 27 martie/ 9 aprilie 1918. 

Cel de-al doilea teritoriu românesc care s-a unit cu România, în toamna lui 1918, a fost 

Bucovina. După dezmembrarea statului dualist austro-ungar, a luat ființă un Consiliu Național al 

Românilor Bucovineni. La 15/ 28 noiembrie 1918 s-a hotărât să fie înfăptuită, necondiționat și 

pentru vecie, unirea Bucovinei cu România. 

În Transilvania, naționalitățile asuprite au început să-și afirme identitatea națională, astfel 

fiind elaborată Declarația de la Oradea. În declarația menționată, se cerea respectarea dreptului 

românilor din Transilvania de a-și hotărî soarta. În acest scop a fost convocată, de către Consiliul 

Național, o adunare a românilor la Alba Iulia. S-au adunat peste 100.000 de români, din fiecare 

categorie socială și din fiecare partid politic. Profesorul Vasile Goldiș a dat citire “Hotărârii de 

unire”. Conform primului punct al hotărârii, “Adunarea Naționala a tuturor românilor din 

Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba 

Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 decembrie) 1918, decretează unirea cu România.” 

Ziua de 1 decembrie 1918 a fost ziua în care românii și-au văzut visul împlinit, au putut 

vedea înfăptuirea acelei mult visate Românii Mari. Unificarea statului național unitar roman a 

fost rezultatul puternicei solidarități a neamului românesc.  

În urma Revoluției din 1989 și a prăbușirii regimului comunist, prin legea nr. 10 din 31 

iulie 1990, ziua de 1 Decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România, 

această prevedere fiind reluată de Constituția din 1991. 
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OBIECTIVE GENERALE 

 

• Cunoașterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale; 

• Exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, a mândriei identitǎţii naţionale;  

• Înţelegerea că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a 

istoriei româneşti ;  

• Conştientizarea că Marea Unire este fapta istorică a întregii naţiuni române; 

• Educarea grupului țintă în respect civic și respect pentru valorile istorice și spirituale 

românești, în contextul Marii Uniri; 

• Dezvoltarea competențelor de cercetare, selectare și valorificare a informațiilor 

istorice; 

• Dezvoltarea colaborării dintre elevi și profesori, cultivarea și încurajarea spiritului de 

echipă; 

• Evidenţierea rolului marilor personalităţi istorice în realizarea României Mari; 

• Educarea elevilor în spiritul respectului adevărului istoric şi al valorilor istoriei 

naţionale, ale istoriei locale;  

• Motivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor artistice prin transpunerea unor evenimente 

istorice cu privire la realizarea României Mari în diferite creaţii artistice (desen, grafică, 

dramatizare, muzică). 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

Principalele direcții de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pe tema 

aniversării CENTENARULUI 2018, sunt următoarele: 

DIRECȚII DE ACȚIUNE/ACTIVITĂȚI 

1. Realizarea de proiecte educaționale pe tema Centenarului, în fiecare școală, pentru 

perioada 1.12.2017 – 1.12.2018. Activitățile propuse prin proiectele educaționale ale școlilor vor 

fi orientate spre partea practică, interactivă, cu implicarea directă a elevilor și a cadrelor didactice 

din școală. Din echipa de proiect, obligatoriu, vor face parte profesorii de istorie însă vor fi atrași 

și profesorii de alte specialități, educatoarele și învățătorii. Proiectele educaționale din unitățile 

școlare vor avea un buget clar, defalcat pe acțiuni, fiecare unitate școlară va realiza demersurile 

de solicitare a finanțării către Consiliul Local/Primăria de care aparține unitatea școlară.  

2. Încheierea a 100 de parteneriate școlare între școli din România și Basarabia 

3. Organizarea de conferințe, mese rotunde și manifestări artistice dedicate 

evenimentului Centenar 2018. 

4. Crearea unui link pe site-ul www.isjneamt.ro dedicat aniversării Centenarului 2018 

care să asigure vizibilitatea implementării proiectelor din școlile din județul Neamț. Replicarea 

acestui element de vizibilitate la nivelul fiecărei școli și preluarea de materiale postate pe site-ul 

ISJ Neamț. 

5. Organizarea Festivalului aniversar ”Copiii și Marea Unire”. 

Promovarea elevilor talentați din școlile din județul Neamț prin organizarea unui 

festival în aer liber, parcul central 

6. Demersuri concrete cu privire la realizarea de simboluri perene ale centenarului în 

curtea școlii, de exemplu: o placă de marmură, plantarea de arbori, ridicarea unui monument, ș.a. 

7. Pentru a utiliza toate formele de conștientizare a importanței Centenarului 2018 

pentru poporul român, se va lua inițiativa realizării unui loc special amenajat, în fiecare școală, 

cât mai vizibil pentru elevi, profesori sau vizitatori, loc destinat memoriei identitare a poporului 

român, istoriei locale, materialelor de promovare a evenimentelor dedicate Centenarului 2018. 

Recomandăm pentru acest loc special amenajat, pentru promovarea Centenarului 2018, utilizarea 

în copie a documentelor Marii Unirii, a hărților istorice ale epocii, fotografii de epocă, simboluri, 

articole din presa epocii și orice alte materiale ce pot oferi informații corecte și relevante despre 
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evenimentele istorice ale anului 1918.  

8. Utilizarea pe toate documentele școlare a logo-ului Centenarului (Ghidul de 

Identitate Vizuală a Centenarului Marii Uniri, link: http://centenar.cultura.ro/ identitate, publicat 

de Ministerul Culturii și Identității Naționale). 

9. Realizarea unui Protocolul de colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

și Complexul Muzeal Județean Neamț, protocol centrat pe principiile de bună practică ale celor 

două instituții și cu obiective în favoarea educației. 

 

REZULTATELE PROIECTULUI ŞI IMPACTUL SCONTAT:  

• Asigurarea participării proactive a tuturor elevilor;  

• Realizarea impactului vizual în școală și comunitate 

• Organizarea de conferințe, mese rotunde, lecții speciale, expoziţii de desene, 

fotografie s.a. 

 

IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR: 

• Motivarea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale; 

• Afirmarea identității naţionale prin vorbă și faptă; 

• Demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român prin comportament civic 

asumat; 

• Îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice; 

• Valorificarea aptitudinilor artistice. 

 

IMPACTUL ASUPRA ŞCOLII ŞI COMUNITĂŢII: 

• Îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali; 

• Crearea unei imagini reale asupra exigențelor impuse de eveniment;  

• Creşterea prestigiului şcolilor în comunitate; 

• Stimularea interesului pentru implementarea de proiecte educaționale;  

• Întărirea sentimentului de patriotism. 

 

Evaluarea proiectului  

Indicatorii de evaluare:  

• numărul de participanţi – elevi, cadre didactice; 

• respectarea termenelor și calitatea organizării evenimentelor și a materialelor 

prezentate; 

• impactul afectiv asupra comunităţii. 
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ANEXA 2 – Unitățile de învățământ particular din județul Neamț 
 

N
r.

cr
t.

 

Nivel 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică 

(nivel) 

Localitatea 

Unitatea de învățământ 

cu PJ este 

AUTORIZATĂ/ 

ACREDITATĂ pe cel 

puțin un nivel de 

învățământ 

1 
 

preșcolar Grădinița ”Cristos Rege” 
Piatra-Neamț  Acreditată OM 

nr.3566/30.03.2009 

2 
 

preșcolar 
Grădinița cu Program 

Normal „Sfânta Ana”  

Săbăoani Acreditată OM 4667 din 

12.08.2010 

3 
 

preșcolar Grădinița ”Roza Venerini”  
Pildești Acreditată, OM nr. 3553 

din 30.03.2009 

4 

 

preșcolar Grădinița cu Program 

Prelungit ”Vincenzina 

Cusmano”  

Piatra-Neamț Acreditată OM nr.4104 din 

11.05.2009; Atestat 

evaluare periodică 

ARACIP nr.3443 din 

25.09.2015 

5 

 

preșcolar 
Grădinița cu Program 

Normal „Sfânta Familie”  

Gherăești Acreditată OM nr. 2827 

din 04.05.2009, Atestat 

evaluare periodică 

ARACIP nr. 

3295/10.12.2014. 

6 
 

preșcolar 
Gradinița Particulară Happy 

Land  

Piatra- 

Neamț  
Autorizată OMEC 

nr.5649/14.10.2009 

7 
preșcolar 

(antepre; pre) 
Grădinița ”Episcop 

Melchisedec”  

Roman Autorizată OM 4926/ 

31.07.2012 

8 

 

liceal 

(pre;pri; 

gim; lic.teo, 

lic.teh, 

lic.voc) 

Liceul Particular Nr.1 

 

Bistrița, com. 

Alexandru 

cel Bun  

Acreditat PE PRE, PRI, 

GIM ȘI LIC.TEO; OMEC 

5633/2006 completat de 

OMEC 2842/17.12.2007 

Autorizat PE LIC.TEH ȘI 

LIC.VOC; OMECTS 

5912/23.12.2010 

Evaluare periodică  

9 

liceal 

(lic teh) 
Liceul Tehnologic ”Sfântul 

Ioan De La Salle” 

Pildeşti Acreditată pe nivel liceal 

hotărârea ARACIP nr. 4 

din 24.06.2015 

10 

 

postliceal 

Şcoala Postliceală Sanitară 

"Preuniversitaria Roman 

Muşat"  

Roman  
Acreditată OMEN nr. 

4487/01.09.2014 

11 
 

postliceal 
Școala Postliceală 

 ”Feg Education”  

Piatra-Neamț Acreditată OM 4506/ 

02.09.2014 

12 
 

postliceal Centrul de Studii European  
Piatra-Neamț  Acreditată OMENCS 

nr.5622/25.10.2016 

13 
 

postliceal 
Şcoala Postliceală Sanitară 

,,Laureatus"  

Tg.Neamț Autorizată OMEN nr. 

5070/17.09.2013 
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N
r.

cr
t.

 

Nivel 

Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică 

(nivel) 

Localitatea 

Unitatea de învățământ 

cu PJ este 

AUTORIZATĂ/ 

ACREDITATĂ pe cel 

puțin un nivel de 

învățământ 

14 
 

postliceal 

Şcoala Postliceală Sanitară 

,,Moldova"  

Roman Acreditată O.M.E.C.I. 

4384/17.06.2009 

15 

 

postliceal 

Şcoala Postliceală Sanitară 

,,Moldova" Tg. Neamț – 

Structură a Școlii 

Postliceală Sanitare ” 

Moldova” Roman 

Tg.Neamț  

Autorizată Nr. 3527/ 

26.03.2015 
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ANEXA 3 – Directorii unităţilor de învăţământ nemţean în anul 

şcolar 2017-2018 
 

Anul școlar 2017-2018 a început cu 129 de directori cu concurs din 137 de funcții 

existente, respectiv cu 51 de directori adjuncți cu concurs din 62 de funcții existente, după cum 

urmează: 

 

Nr 

crt. 
Localitatea Unitatea de învățământ Funcția 

Nume director/ 

director 

adjunct 

Modul de 

ocupare 

afuncției: 

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 

Școala Gimnazială Vaduri, Comuna 

Alexandru cel Bun 
Director Semian Daniela C 2016 

4 Bahna Școala Gimnazială, Comuna Bahna Director Marian Irina C 2016 

5 Bahna Școala Gimnazială, Comuna Bahna 
Director 

adjunct 
Crețu Lenuța D 2017 interviu 

6 Bălțătești Școala Gimnazială, Comuna Bălțătești Director 
Gheorghiu 

Cătălina-Elena 
C 2016 

7 Bicaz  Liceul "Carol I", Orașul Bicaz Director Iorga Rodica C 2016 

8 Bicaz  Liceul "Carol I", Orașul Bicaz 
Director 

adjunct 
Lazăr George C 2016 

9 Bicaz  Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Bicaz Director Stăcescu Paula C 2016 

10 Bicaz  Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Bicaz 
Director 

adjunct 

Suciu Elena 

Alina 
D 2017  

11 Bicaz Chei 
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Bicaz-Chei 
Director Matei Mihail C 2016 

12 
Bicazu 

Ardelean 

Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Bicazu Ardelean 
Director 

Husari Dan-

Ioan 
C 2017 

13 Bîra 
Școala Gimnazială "Antonie 

Mureșianu", Comuna Bîra 
Director 

Cozma 

Minodora 
C 2017 

14 Bîrgăuani Școala Gimnazială, Comuna Bîrgăuani Director Cira Constantin C 2016 

15 Bodești Școala Gimnazială, Comuna Bodești Director 
Pușcașu 

Niculina 
C 2016 

16 Boghicea Școala 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 Ștefan C 2016 
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Nr 

crt. 
Localitatea Unitatea de învățământ Funcția 

Nume director/ 

director 

adjunct 

Modul de 

ocupare 

afuncției: 

concurs (c), 

detașare (d) 

20 Borlești 

Școala Gimnazială "Ioan Grigore 

Teodorescu", Sat Ruseni, 

Comunaborlești 

Director 

Constantin 

Cristinel-

Veniamin 

C 2016 

21 Borlești Școala Gimnazială, Comuna Borlești Director Pătrunjel Ionel C 2016 

22 Botești 
Liceul Tehnologic Nisiporești, Comuna 

Botești 
Director 

Bursuc 

Cleopatra-

Brîndușa 

C 2016 

23 Botești 
Liceul Tehnologic Nisiporești, Comuna 

Botești 

Director 

adjunct 
Pascal Gabriela D 2017 interviu 

24 Bozieni Școala Gimnazială, Comuna Bozieni Director Murariu Maria C 2017 

25 Brusturi 
Școala Gimnazială "Ieremia Irimescu", 

Comuna Brusturi 
Director Stafie Costache C 2016 

26 Ceahlău 
Școala Gimnazială "Grigore 

Ungureanu", Comuna Ceahlău 
Director Ciucanu Liliana C 2016 

27 Cîndești Școala Gimnazială, Comuna Cîndești Director 
Culbece Paul 

Dumitru 
C 2016 

28 Cordun 
Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pildești, 

Comuna Cordun 
Director 

Dumitru Ana - 

Maria 
C 2017 

29 Cordun 
Școala Gimnazială Nr. 1, Sat Pildești, 

Comuna Cordun 

Director 

adjunct 

Gheorghiță 

Magdalena 
D 2017 interviu 

30 Costișa Școala Gimnazială, Comuna Costișa Director Lațcu Corina C 2016 

31 Crăcăoani 
Școala 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 Școala Gimnazială, Comuna Dobreni Director Secară Daniela C 2017 

34 Dochia 
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Dochia 
Director 

Asavinei 

Georgeta 
C 2017 

35 Doljești 
Școala Gimnazială "Gheorghe Pătrașcu", 

Sat Buruienești, Comuna Doljești 
Director 

Curpăn 

Gheorghe 
C 2017 

36 Doljești 
Școala Gimnazială "Gheorghe Pătrașcu", 

Sat Buruienești, Comuna Doljești 

Director 

adjunct 

Neculai Elena 

Roxana 
C 2016 

37 Dragomirești 
Școala Gimnazială "Pr. Gheorghe 

Săndulescu", Comuna Dragomirești 
Director Popa Florentina C 2016 

38 Drăgănești Școala Gimnazială, Comuna Drăgănești Director Țugui Cristina C 2016 

39 Dulcești Școala Gimnazială, Comuna Dulcești  Director 
Agape Ana-

Maria 
C 2017 

40 
Dumbrava 

Roșie 

Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Dumbrava Roșie 
Director 

Țuvichi 

Dumitru-Marius 
C 2016 
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Nr 

crt. 
Localitatea Unitatea de învățământ Funcția 

Nume director/ 

director 

adjunct 

Modul de 

ocupare 

afuncției: 

concurs (c), 

detașare (d) 

41 Farcașa 
Școala Gimnazială "Ioan Luca", Comuna 

Farcașa 
Director 

Gavriluț 

Constantin 
D 2017 interviu 

42 Făurei Școala Gimnazială, Comuna Făurei Director 
Tamba Mihai-

Claudiu 
C 2017 

43 Gâdinți Școala Gimnazială, Comuna Gâdinți Director 
Grama Irina-

Cătălina 
C 2016 

44 Gherăești Școala Gimnazială, Comuna Gherăești Director 
Bărgăoanu 

Laura-Daniela 
C 2016 

45 Ghindăoani 
Școala Gimnazială "Vasile Conta", 

Comuna Ghindăoani 
Director 

Bilbor Vasile - 

Bogdan  
C 2016 

46 Girov 
Școala Gimnazială "Prof. Gheorghe 

Dumitreasa", Comuna Girov 
Director 

Molcăluț 

Florentina-

Georgeta 

C 2017 

47 Gîrcina 

Școala Gimnazială "Episcop 

Melchisedec Ștefănescu", Comuna 

Gîrcina 

Director Ionașcu Maria C 2016 

48 Grințieș 
Școala Gimnazială "Constantin Panțiru", 

Comuna Grințieș 
Director 

Dieaconu 

Daniel 
C 2016 

49 Grumăzești Școala Gimnazială, Comuna Grumăzești Director Lazăr Vasile C 2016 

50 Hangu Școala 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 
Școala Gimnazială "Carmen Sylva", 

Comuna Horia 
Director 

Stoian Maria-

Ramona 
C 2016 

53 Horia 
Școala Gimnazială "Carmen Sylva", 

Comuna Horia 

Director 

adjunct 

Ciuștea Mirela-

Elena 
C 2017 

54 Icușești 
Școala Gimnazială, Sat Bălușești, 

Comuna Icușești 
Director Lazăr Gheorghe C 2017 

55 Ion Creangă 
Școala Gimnazială, Comuna Ion 

Creangă 
Director Tamaș Ana C 2016 

56 Mărgineni 
Școala Gimnazială "Nicolae Buleu", 

Comuna Mărgineni 
Director Surdu Dorina C 2016 

57 Moldoveni Școala Gimnazială, Comuna Moldoveni Director 

Mărieș 

Cornelia-

Claudia 

C 2016 

58 Negrești 
Școala Gimnazială "Dumitru Almaș", 

Comuna Negrești 
Director 

Vădureanu V. 

Elena Lămîița 
C 2017 

59 Oniceni Școala Gimnazială, Comuna Oniceni Director Vîntu Dan D 2017 interviu 
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Nr 

crt. 
Localitatea Unitatea de învățământ Funcția 

Nume director/ 

director 

adjunct 

Modul de 

ocupare 

afuncției: 

concurs (c), 

detașare (d) 

60 Păstrăveni Școala Gimnazială, Comuna Păstrăveni Director Perța Elena C 2016 

61 Pâncești 
Școala Gimnazială "Vlad Dănulescu", 

Comuna Pâncești 
Director 

Huci Bogdan-

Vasile 
C 2016 

62 Petricani Liceul Tehnologic, Comuna Petricani Director 
Rotaru Popa 

Ionuț 
C 2016 

63 
Piatra-

Neamț 
Centrul Județean De Excelență Neamț Director  

Georgescu 

Liliana 
C 2016 

64 
Piatra-

Neamț 

Centrul Județean De Resurse Și 

Asistență Educațională Neamț,  
Director Pleșa Melania C 2016 

65 
Piatra-

Neamț 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 

"Alexandru Roșca", Municipiul Piatra-

Neamț 

Director Bălțătescu Irina C 2016 

66 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național "Calistrat Hogaș", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director Irimia Florin C 2016 

67 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național "Calistrat Hogaș", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 

Andrei 

Brîndușa 
C 2016 

68 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național "Gheorghe Asachi", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director 

Chelaru 

Constanța 
C 2016 

69 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național "Gheorghe Asachi", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 
Sava Daniel C 2016 

70 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național "Petru Rareș", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director 

Oniciuc 

Grigoruță 
C 2016 

71 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național "Petru Rareș", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 

Jora Ionela-

Claudia 
C 2016 

72 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național De Informatică, 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director Neamțu Daniela C 2016 

73 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Național De Informatică, 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 
Diaconu Vasile C 2016 

74 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director Paleu Mariana C 2016 

75 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 
Irimia Mihai C 2016 

76 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 
Lupei Emilia C 2016 

77 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic De Transporturi, 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director 

Hogea Ana-

Maria 
C 2016 

78 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic De Transporturi, 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 

Albu Iacob 

Cristina 
C 2016 

79 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul 

Piatra-Neamț 
Director Pavăl Mihai C 2016 

80 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul 

Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 
Smău Giovana C 2016 

81 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director 

Mititelu 

Cristodor-Radu  
C 2016 

82 
Piatra-

Neamț 

Colegiul Tehnologic "Spiru Haret", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 

Cozma Mona 

Elena 
C 2017 
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83 
Piatra-

Neamț 

Liceul Cu Program Sportiv, Municipiul 

Piatra-Neamț 
Director  Țoc Ovidiu C 2016 

84 
Piatra-

Neamț 

Liceul Cu Program Sportiv, Municipiul 

Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 
Blaga Maria C 2016 

85 
Piatra-

Neamț 

Liceul De Arte "Victor Brauner", 

Municipiul Piatra-Neamț  
Director Albu Mihăiță D 2017 interviu 

86 
Piatra-

Neamț 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida", 

Municipiul Piatra-Neamț  
Director 

Popa Maria-

Micșunica 
C 2016 

87 
Piatra-

Neamț 

Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida", 

Municipiul Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 

Zachman 

Mihaela 

Gabriela 

C 2017 

88 
Piatra-

Neamț 

Liceul Tehnologic Economic - 

Administrativ, Municipiul Piatra-Neamț  
Director  

Gheorghiu 

Doina-Georgeta 
C 2016 

89 
Piatra-

Neamț 

Liceul Tehnologic Economic - 

Administrativ, Municipiul Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 

Todiresei 

Magdalena-

Livioara 

C 2016 

90 
Piatra-

Neamț 

Liceul Teologic Ortodox " Sfinții 

Împărați Constantin Și Elena", 

Municipiul Piatra-Neamț  

Director 
Bogdan 

Constantin 
D 2017 

91 
Piatra-

Neamț 

Liceul Teologic Ortodox " Sfinții 

Împărați Constantin Și Elena", 

Municipiul Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 

Marele 

Anișoara 
C 2016 

92 
Piatra-

Neamț 

Palatul Copiilor, Municipiul Piatra-

Neamț 
Director Ciurlea Viorel C 2016 

93 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială "Daniela Cuciuc", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director 

Iordache Ioana 

Roxana 
C 2017 

94 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială "Daniela Cuciuc", 

Municipiul Piatra-Neamț 

Director 

adjunct 

Ciobanu 

Daniela 

Gabriela 

C 2017 

95 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială "Elena Cuza", 

Municipiul Piatra-Neamț  
Director Letos Dumitru C 2016 

96 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială "Elena Cuza", 

Municipiul Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 

Antonovici 

Ioana Nicoleta 
C 2016 

97 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială "Nicu Albu", 

Municipiul Piatra-Neamț 
Director  

Domnica 

Daniela 
C 2017 

98 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 11, Municipiul 

Piatra-Neamț 
Director 

Asimine 

Carmen 
C 2016 

99 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul 

Piatra-Neamț  
Director 

Neța Constantin 

Ciprian 
C 2016 

100 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul 

Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 

Covasan 

Claudia 

Georgiana 

D 2017 interviu 

101 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul 

Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 

Postolică 

Steluța 
C 2017 
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102 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 3, Municipiul 

Piatra-Neamț  
Director 

Oniciuc 

Anișoara 
C 2017 

103 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 3, Municipiul 

Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 
Hurjui Irina C 2017 

104 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul 

Piatra-Neamț  
Director 

Munteanu 

Carmen Liliana 

Beatrice 

C 2016 

105 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul 

Piatra-Neamț  

Director 

adjunct 
Letos Cristina C 2017 

106 
Piatra-

Neamț 

Școala Gimnazială Nr. 8, Municipiul 

Piatra-Neamț  
Director 

Simionel 

Teodora 
C 2016 

107 
Piatra-

Neamț 

Școala Postliceală Sanitară, Municipiul 

Piatra-Neamț 
Director 

Ungureanu 

Maria 

Magdalena 

D 2017 interviu 

108 
Piatra 

Șoimului 

Școala Gimnazială, Comuna Piatra 

Șoimului 
Director Socea Ileana C 2016 

109 
Piatra 

Șoimului 

Școala Gimnazială, Comuna Piatra 

Șoimului 

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 Pîngărați 
Școala Gimnazială "Nicolae Iorga", 

Comuna Pîngărați 
Director 

Muraru Carmen 

Ionela 
C 2017 

114 Podoleni 
Școala Gimnazială "Alexandru 

Podoleanu", Comuna Podoleni 
Director Pricope Monica C 2017 

115 
Poiana 

Teiului 

Școala Gimnazială "Iustin Pîrvu", 

Comuna Poiana Teiului 
Director 

Deleanu 

Mariana 
C 2016 

116 
Poiana 

Teiului 

Școala Gimnazială "Iustin Pîrvu", 

Comuna Poiana Teiului 

Director 

adjunct 
Doroftei Maria D 2017 interviu 

117 Poienari Școala Gimnazială, Comuna Poienari Director Socea Daniela C 2017 

118 Răucești 
Liceul Tehnologic Oglinzi, Comuna 

Răucești 
Director 

Apostoae 

Laviniu-

Constantin 

C 2016 

119 Răucești 
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Răucești 
Director Anton Traian C 2016 

120 Războieni 
Școala Gimnazială "Constantin Virgil 

Gheorghiu", Comuna Războieni 
Director 

Avram Alina-

Ionela 
C 2017 

121 Rediu Școala Gimnazială, Comuna Rediu Director Ciangu Ionuț C 2017 

122 Roman 
Centrul Școlar Pentru Educație 

Incluzivă, Municipiul Roman 
Director 

Dămian Leonid-

Benone 
C 2016 

123 Roman Clubul Copiilor, Municipiul Roman Director Boloca Ilie C 2016 
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124 Roman 
Colegiul Național "Roman Vodă", 

Municipiul Roman 
Director 

Tanovici 

Mihaela 
C 2016 

125 Roman 
Colegiul Național "Roman Vodă", 

Municipiul Roman 

Director 

adjunct 

Macovei 

Constantin-

Cătălin 

C 2016 

126 Roman 
Colegiul Național "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 

140 Roman 

Liceul Teologic Romano-Catolic 

"Sfântul Francisc De Assisi", Municipiul 

Roman 

Director 

adjunct 

Pop Nicușor-

Cristian 
D 2017 interviu 

141 Roman 
Școala De Artă "Sergiu Celibidache", 

Municipiul Roman 
Director Campău Maria C 2017 

142 Roman 
Școala De Artă "Sergiu Celibidache", 

Municipiul Roman 

Director 

adjunct 
Popa Ecaterina C 2016 

143 Roman 
Școala Gimnazială "Alexandru Ioan 

Cuza", Municipiul Roman 
Director 

Maxim 

Claudiu-

Constantin 

C 2016 
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144 Roman 
Școala Gimnazială "Alexandru Ioan 

Cuza", Municipiul Roman 

Director 

adjunct 
Prăjescu Lucica C 2017 

145 Roman 
Școala Gimnazială "Calistrat Hogaș", 

Municipiul Roman 
Director 

Boloca 

Luminița Emilia 
C 2016 

146 Roman 
Școala Gimnazială "Calistrat Hogaș", 

Municipiul Roman 

Director 

adjunct 
Rusu Viorel C 2016 

147 Roman 
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", 

Municipiul Roman 
Director 

Rusu Mihaela-

Cristina 
C 2016 

148 Roman 
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", 

Municipiul Roman 

Director 

adjunct 

Lezeu 

Alexandru 
C 2017 

149 Roman 
Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri", 

Municipiul Roman 
Director 

Pătrăuceanu 

Roxana 

Gabriela 

C 2016 

150 Roman 
Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri", 

Municipiul Roman 

Director 

adjunct 

Luca 

Lăcrămioara 

Elena 

D 2017 interviu 

151 Români 
Școala Gimnazială "Gheorghe Nicolau", 

Comuna Români 
Director Aldea Mihaela C 2016 

152 Roznov 
Liceul Tehnologic "Gh. Ruset 

Roznovanu", Orașul Roznov 
Director Ilarie Oana C 2016 

153 Roznov 
Liceul Tehnologic "Gh. Ruset 

Roznovanu", Orașul Roznov 

Director 

adjunct 
Stroea Ioan C 2016 

154 Roznov 
Liceul Tehnologic "Gh. Ruset 

Roznovanu", Orașul Roznov 

Director 

adjunct 
Teacu Oana C 2017 

155 Ruginoasa 
Școala Gimnazială „Nicolae Apostol”, 

Comuna Ruginoasa 
Director 

Ciuraru Maria-

Daniela 
C 2016 

156 Sagna Școala Gimnazială, Comuna Sagna Director 
Sârghi 

Ovidiueduard 

D 2017/ (C) 

SUSPENDARE 

157 Săbăoani Clubul Copiilor, Comuna Săbăoani Director Petruț Maria D 2017 interviu 

158 Săbăoani 
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 

Comuna Săbăoani 
Director Gligor Liliana C 2016 

159 Săbăoani 
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 

Comuna Săbăoani 

Director 

adjunct 
Ciobanu Ioana C 2016 

160 Săbăoani 
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", 

Comuna Săbăoani 

Director 

adjunct 

Șipoteanu 

Fabian 
C 2016 

161 Săvinești 
Școala Gimnazială "I. Gervescu", 

Comuna Săvinești 
Director Vasiliu Ana C 2016 

162 Secuieni Școala Gimnazială, Comuna Secuieni Director Chiriac Liliana C 2016 

163 Stănița Școala Gimnazială, Comuna Stănița Director Ichim Mirela C 2017 

164 
Ștefan Cel 

Mare 

Liceul Tehnologic Special, Comuna 

Ștefan Cel Mare 
Director 

Apachiței 

Liliana 
C 2016 

165 
Ștefan Cel 

Mare 

Școala Gimnazială "Dr. Emanuiel 

Rigler", Comuna Ștefan Cel Mare 
Director 

Smarandei 

Carmen 
C 2016 

166 Tarcău 
Școala Gimnazială "Iulia Hălăucescu", 

Comuna Tarcău 
Director Mîțu Daniela C 2016 
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167 Tașca 
Școala Gimnazială "Vasile Mitru", 

Comuna Tașca 
Director 

Bârsan-Son 

Gabriela-

Mădălina 

C 2017 

168 Tazlău 
Școala Gimnazială "I.I.Mironescu", 

Comuna Tazlău 
Director 

Ciubotaru 

Mihaela-

Luminița 

C 2017 

169 Tămășeni 
Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna 

Tămășeni 
Director Barcan Corina C 2016 

170 Tămășeni Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni Director Curpăn Angela C 2017 

171 Timișești Școala Gimnazială, Comuna Timișești Director Meterciuc Petru C 2016 

172 Tîrgu Neamț 
Centrul Școlar Pentru Educație 

Incluzivă, Orașul Tîrgu Neamț 
Director Cozma Mariana C 2016 

173 Tîrgu Neamț Clubul Copiilor, Orașul Tîrgu Neamț Director 
Sauciuc Dana-

Cristina 
C 2016 

174 Tîrgu Neamț 
Clubul Sportiv Școlar, Orașul Tîrgu 

Neamț 
Director 

Pavel Laurențiu 

Ioan 
C 2017 

175 Tîrgu Neamț 
Colegiul Național "Ștefan Cel Mare", 

Orașul Tîrgu Neamț 
Director 

Margine Adina-

Raluca 
C 2016 

176 Tîrgu Neamț 
Colegiul Național "Ștefan Cel Mare", 

Orașul Tîrgu Neamț 

Director 

adjunct 

Bocăneț 

Daniela 
C 2016 

177 Tîrgu Neamț 
Colegiul Național "Ștefan Cel Mare", 

Orașul Tîrgu Neamț 

Director 

adjunct 

Ichim Ana-

Alina 
C 2016 

178 Tîrgu Neamț 
Colegiul Tehnic "Ion Creangă", Orașul 

Tîrgu Neamț 
Director 

Apetrei 

Gheorghe 
C 2016 

179 Tîrgu Neamț 
Colegiul Tehnic "Ion Creangă", Orașul 

Tîrgu Neamț 

Director 

adjunct 

Timofte 

Adriana 
C 2016 

180 Tîrgu Neamț 
Colegiul Tehnic "Ion Creangă", Orașul 

Tîrgu Neamț 

Director 

adjunct 

Timișescu 

Dorina 
C 2016 

181 Tîrgu Neamț 
Colegiul Tehnic "Ion Creangă", Orașul 

Tîrgu Neamț 

Director 

adjunct 
Toma Mihaela C 2016 

182 Tîrgu Neamț 
Liceul "Vasile Conta", Orașul Tîrgu 

Neamț 
Director 

Cojocariu 

Karina-Ingrid 
C 2016 

183 Tîrgu Neamț 
Liceul "Vasile Conta", Orașul Tîrgu 

Neamț 

Director 

adjunct 
Bălan Emanuel C 2017 

184 Tîrgu Neamț 
Liceul "Vasile Conta", Orașul Tîrgu 

Neamț 

Director 

adjunct 
Maftei Alina C 2017 

185 Tîrgu Neamț 
Școala Gimnazială "Ion Creangă", 

Orașul Tîrgu Neamț 
Director 

Roșu 

Constantin 
C 2016 

186 Tîrgu Neamț 
Școala Gimnazială Domnească „Grigore 

Ghica-Vodă”, Orașul Tîrgu Neamț 
Director Pintrijel Eugen C 2016 

187 Tîrgu Neamț 
Școala Gimnazială Domnească „Grigore 

Ghica-Vodă”, Orașul Tîrgu Neamț 

Director 

adjunct 
Filip Daniela C 2017 

188 Trifești Școala Gimnazială, Comuna Trifești Director 
Ghimpu 

Cosmina-Mirela 
C 2017 
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189 Tupilați Școala Gimnazială, Comuna Tupilați Director 
Diaconescu 

Aura 
C 2016 

190 Țibucani 
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Țibucani 
Director 

Popovici Liviu-

Ștefan 
C 2016 

191 Urecheni Școala Gimnazială, Comuna Urecheni Director 
Tănăselea 

Mihai-Marcel 
C 2016 

192 
Valea 

Ursului 

Liceul Tehnologic, Comuna Valea 

Ursului 
Director Spătariu Iuliana C 2016 

193 Văleni Școala Gimnazială, Comuna Văleni Director 
Macsim 

Gabriela 
C 2017 

194 
Vînători-

Neamț 

Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac 

Nicolau", Comuna Vînători-Neamț 
Director Petrariu Elena C 2017 

195 
Vînători-

Neamț 

Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac 

Nicolau", Comuna Vînători-Neamț 

Director 

adjunct 

Paga Teodora 

Doina 
D 2017 interviu 

196 
Vînători-

Neamț 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin 

Costachi", Sat Mănăstirea Neamț, 

Comuna Vînători-Neamț  

Director Mihoc Ioan C 2016 

197 
Vînători-

Neamț 

Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin 

Costachi", Sat Mănăstirea Neamț, 

Comuna Vînători-Neamț  

Director 

adjunct 

Laiu Viorel 

Romus 
D 2017  

198 Zănești 
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Zănești 
Director Jinaru Isabela C 2016 

199 Zănești 
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna 

Zănești 

Director 

adjunct 
David Elena C 2016 
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ANEXA 4 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Olimpiada „Universul cunoașterii prin lectură” 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  Sofrone Teodora V Școala Vaduri PS Miron Simona 

2.  
Donea Fernando-

Emanuel 
VI Liceul Adjudeni PS Drugă Simona 

3.  Roșu Daria-Ioana VII Școala Cordun PS Sandu Carmen 

4.  
Bacoșcă Andreea-

Raluca 
VIII 

Liceul „Vasile 

Alecsandri” 

Săbăoani 

PS Totu Angela 

 

Olimpiada de Limba și literatura română 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  
Fărcășel 

Georgiana Alexia 
VII 

Colegiul Național 

„Roman Vodă” 

Mențiune 

MEN și 

PS 

Paul Alexandru 

2.  Leșovschi Ilinca IX 
Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Mențiune 

MEN 
Iordăchescu Lucian 

3.  
Farmatu Teona-

Elena 
XII 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogaș” 

Mențiune 

MEN 
Ioniță Adriana-Zâna 

 

Olimpiada de lectură ca abilitate de viață 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  
Pușcașu Otilia-

Maria 
VI 

Colegiul 

Național 

„Roman Vodă” 

Premiul I Paul Alexandru 

 

Olimpiada de lingvistică 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară Premiul obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  
Fărcășel 

Georgiana Alexia 
VII 

Colegiul Național 

„Roman Vodă” 
Mențiune MEN  

Paul 

Alexandru 

2.  Manole Daniel X 
Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Mențiune MEN și PS 

pentru cea mai bună 

soluție dată unui subiect  

Elena Năsoi 
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Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românescă” 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  Șova Cătălina V/VI 
Școala nr. 11 

Piatra-Neamț 
PS 

Ungureanu Diana-

Violeta 

Lehaci Anișoara 

2.  
Corduneanu 

Ioana-Alexandra 
VII/VIII 

Școala nr. 5 Piatra-

Neamț 
PS 

Păduraru Claudia 

Râza Olimpiu 

 
 

Olimpiada de limbi clasice – limba latină 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  
Ursaru Iulia-

Marilena 
IX 

Colegiul Național 

„Roman Vodă” 
PS Tudor Nicoleta 

2.  Secrieru Mihaela IX 
Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 
PS Drăgănescu Mihaela 

3.  
Bălănescu Elena-

Georgiana 
X 

Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare” 
PS Drăgănescu Mihaela 

4.  
Hușanu Diana-

Maria 
X 

Colegiul Național 

„Roman Vodă” 
PS Tudor Nicoleta 

 

 

Olimpiada de limbi clasice – limba greacă veche 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară Premiul obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  
Carp Andrei-

Cristian 
IX 

Liceul Veniamin 

Costachi Vânători 
Mențiune MEN Argatu Ilarion 

2.  Chihaia Modest X 
Liceul Veniamin 

Costachi Vânători 
Mențiune MEN Argatu Ilarion 

3.  Dalidis Dimitrie XI 
Liceul Veniamin 

Costachi Vânători 

Premiul I și calificare la 

Concursul internațional 

de limbă greacă veche 

CERTAMEN 

VITERBIENSE 

DELLA TUSCIA - 

Italia 

Argatu Ilarion 
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Concursul „Ionel Teodoreanu” 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Unitatea şcolară Premiul obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  
Manolache Diana-

Elena 
VIII 

Colegiul Național 

„Roman Vodă” 
PS Băltoi Mihaela 

 
Concursul de jurnalism și reviste școlare 

 

Nr. 

crt. 
Revista  Nivel Unitatea şcolară Premiul obținut 

Profesor 

îndrumător  

1.  Adobiograființa liceal 
Colegiul Național 

„Calistrat Hogaș” 

Premiul I și titlul de 

laureat 

Gheorghe 

Brânzei și 

Manuela 

Preisler 

2.  Anotimpuri liceal 
Colegiul Tehnic 

„Gh. Cartianu” 

Premiul I și titlul de 

laureat 

Paleu Mariana, 

Orza Raluca și 

Daniel 

Dorobanțu 

3.  Crai Nou gimnazial 
Școala nr. 5 Piatra-

Neamț 

Premiul I și titlul de 

laureat 

Păduraru 

Claudia și 

Herciu 

Petronela 
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ANEXA 5 – LIMBA ENGLEZĂ ŞI LIMBA GERMANĂ 
 

Olimpiada de limba engleză etapa pe localitate dintr-un număr de 646 de participanţi la 

clasele a VII-a și a VIII-a, 111 au fost promovaţi la etapa judeţeană; 

 Liceu – categoria A – 377 participanți, 139 promovați 

 Liceu – categoria B (bilingv) – 48 participanți, 28 promovați. 

 Participanți la etapa națională: clasele IX-XII, Categoria A – 4 și Categoria B -4 

 La etapa națională a Olimpiadei de limba engleză, reprezentanții județului Neamț au 

obținut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa 

Secțiune

a 
Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1 
PINTILIE 

IOANA 
XI A 

Colegiul 

Național 

„Roman-Vodă” 

Premiul 

al III-lea SANDU LAURA 

2 
IACOB 

ARETA 
X A 

Colegiul 

Național 

,,Gheorghe 

Asachi” 

Mențiune 

IACOB OZANA 

3 
BLAJ MATEI-

ALEXANDRU 
XII A 

Colegiul 

Național ,,Petru 

Rareș" 

Mențiune 
JORA IONELA - 

CLAUDIA 

 

La etapa națională a Olimpiadei de limba germană modernă, reprezentanții județului 

Neamț au obținut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele  
Clasa Nivel Unitatea şcolară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător  

1. 

LINGURARU 

ANDREI-

THEODOR 

XI B1 

Colegiul 

Național de 

Informatică 

Piatra-Neamț 

Mențiune 

proba 

scrisă 
MITREA ELENA 

2. 

HERDEȘ 

HORAȚIU-

RAREȘ 

X B2 

Colegiul 

Național ,,Petru 

Rareș” Piatra-

Neamț 

Premiul al 

II-lea, 

proba de 

proiect 

ROMAN 

FLORENTINA 
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ANEXA 6 – ISTORIE 
 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Con

cursul 

național(ă)/inte

rnațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

 OLIMPIADA 

NAȚIONALĂ 

DE ISTORIE 

 

Alba Iulia 

CĂDEREA 

MARIA 

 

LUCA IOAN-

OCTAVIAN 

 

VASÎLCA 

MARIA-

MIRUNA 

MIRON 

IONELA 

SIMONA 

 

DOBREANU 

MARIA 

SORANA 

Scoala Gimnazială 

Nr.3, Piatra-

Neamț 

 

Colegiul National 

„Petru Rares” 

Piatra-Neamţ 

Colegiul Național 

,,Ștefan Cel 

Mare” Tg. Neamț 

Colegiul Naţional 

„Roman-Vodă”, 

Roman 

 

Colegiul Naţional 

„Gheorghe 

Asachi" Piatra-

Neamţ 

Diplomă 

participare 

 

Diplomă 

participare 

 

Premiul al 

II lea 

 

Premiul 

special 

 

 

Diplomă de 

participare 

Prof. Șoimaru 

Cristiana 

Marilena 

 

Prof. Irimia Dan 

 

Prof.Dr.Cucoş-

Grigore Adina 

 

Prof. Ciocoiu 

Ionuț 

 

 

Prof. 

Gherghelescu 

Mihaela 

 SESIUNEA DE 

REFERATE ȘI 

COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE 

ALE 

ELEVILOR DE 

LICEU 

Arad  

APETREI 

GHEORGHE-

RAREȘ 

 

FILIOREANU 

DRAGOȘ   

Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

Piatra-Neamț 

 

Colegiul Naţional 

„Calistrat Hogaş” 

Piatra-Neamț 

Diplomă de 

participare 

 

 

Diplomă de 

participare 

Prof. Dr. Dorina-

Luminiţa Drexler 

 

 

Prof.Dr. Daniela 

Mătăsaru-Ionescu 

 MEMORIA 

HOLOCAUST

ULUI 

 

Botoșani  

MOVILĂ 

GHEORGHE 

CRISTINEL  

TOPLICEAN 

ELENA-

MEDEEA 

Colegiul Tehnic 

„Ion Creangă” 

Tragu-Neamț 

Liceul „Carol I” 

Bicaz 

Diplomă de 

participare 

 

Diplomă de 

participare 

Prof.Spiridon 

Diana  

 

Prof.Sârbu Xenia 

 CULTURĂ ȘI 

CIVILIZAȚIE 

ÎN ROMÂNIA 

 

IAUTĂ PAUL 

ȘTEFAN 

SÎRBU DIANA 

MARIA 

FLUERAȘ 

PATRICIA 

Liceul „Carol I”, 

Bicaz 

Diplomă de 

participare 

Prof.Sîrbu Xenia 

Prof.Apopei 

Mihai 
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ANEXA 7 – DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concursul 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Unitatea de 

învățământ 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. Olimpiada națională 

de pedagogie și 

psihologie pentru 

liceele pedagogice 

Mihaela 

Netedu 

Liceul 

Teologic 

Romano-

Catolic 

„Sfântul 

Francisc de 

Assisi”, 

Roman 

II Ionela 

Vătămănelu 

2. Olimpiada națională 

de pedagogie și 

psihologie pentru 

liceele pedagogice 

Oana-Mihaela 

Grivasă 

Colegiul 

Național 

„Gheorghe 

Asachi”, 

Piatra-Neamț 

mențiune 

MEN 

Daniela Negru 

3. Olimpiada de 

educație/cultură civică 

și științe socio-umane 

Elena-Luisa 

Rotariu 

Colegiul 

Național 

„Petru Rareș” 

Piatra-Neamț 

mențiune 

MEN 

Simona Huțu 

Ailoae 
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ANEXA 8 – RELIGIE 
 

Rezultate olimpiada naționala de religie IAȘI 2018 

Premiu special, Apostol Maria, clasa a X-a, C.N. „Ștefan Cel Mare” Tg. Neamț, 

îndrumător prof. Ioniță Elena 

 

Rezultate olimpiada naționala de religie pentru seminarii şi licee teologice  

BAIA MARE 2018 

CLASA A IX-A 

Disciplina: Studiul Biblic al Vechiului Testament 

Mențiune: Bistriceanu Maria, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la 

Mănăstirea Neamț (prof. îndrumător Laiu Viorel). 

Premiul special: Ailincăi D. Dumitrel, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, 

și Tartuș Marian, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la Mănăstirea Neamț (prof. 

îndrumător Argatu Ilarion). 

CLASA A X-A 

Disciplina: Studiul Biblic al Noului Testament 

Mențiune: Tartuș Marian, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la Mănăstirea 

Neamț (prof. îndrumător Argatu Ilarion) și Vieru Ștefan, Liceul Teologic „Episcop 

Melchisedec” Roman (prof. îndrumător Ciobanu Vasile). 

Premiu special: Gîrbea Ionuț Mădălin, Liceul Teologic Ortodox „Sf. Împărați 

Constantin și Elena” P.Neamț (prof. îndrumător Oprea Ștefan)-NT 

Disciplina: Istoria Bisericii Ortodoxe Române 

Premiul I: Lămășanu V. Andrei, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la 

Mănăstirea Neamț (prof. îndrumător Danieliuc Mihail). 

CLASA A XI-A 

Disciplina: Dogmatică 

Mențiune: Ursache M. Casian, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” de la 

Mănăstirea Neamț (prof. îndrumător Păvăleanu Vasile). 

Premiu special: Mihai Antonio, Liceul Teologic Ortodox „Sf. Împărați Constantin și 

Elena” P.Neamț (prof. îndrumător Oprea Ștefan) și Grăjdeanu Alexandru, Liceul Teologic 

„Episcop Melchisedec” Roman (prof. îndrumător Cozma Eduard). 

 

Rezultate olimpiada naționala de religie pentru seminarii şi licee teologice RELIGIE 

CATOLICA SNAGOV 2018 

Premiul III: Doboș Andreea Diana, a IX-a, profil Teoretic, Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri” Săbăoani și Ciobanu Daniel, a XII-a, profil Vocațional, Liceul Teologic Romano - 

Catolic „Sfântul Francisc De Assisi”, Roman 

Mențiune: Pătăchi Denisa, a VIII-a, Școala Gimnazială Nr.1 Pildești și Chelaru Carina, 

a VII-a, Școala Gimnazială nr.1 sat Pildești, comuna Cordun și Balan David-Marius, a X-a, 

profil Vocațional, Liceul Teologic Romano - Catolic „Sfântul Francisc De Assisi”, Roman 

 

Concursului Interdisciplinar Cultură și Spiritualitate Românească (Limba și 

literatura română și religie) 

Premiu special, Bălan Anca-Maria, a VII-a, Școala Gimnazială Nr.2 P.Neamț 
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ANEXA 9 – GEOGRAFIE 
 

Activitatea de performanţă (numai pentru etapa națională și etapa internațională; va fi 

prezentată în tabel) 

 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concursul 

național(ă)/internațion

al(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

1 Sesiunea de comunicări 

științifice ale elevilor 

din clasele liceale 

pentru disciplina 

geografie 

Gurlan 

Vasilică- 

Ionuț 

 

Liceul 

Tehnologic 

Economic-

Administrativ 

Piatra-Neamț 

 

 

Mențiune 

M.E.N. 

 Cituran Anca 

Elena 

 

2 Sesiunea de comunicări 

științifice ale elevilor 

din clasele liceale 

pentru disciplina 

geografie 

Dandu-Pop 

Andrei Nicu 

 

 

Colegiul 

Național 

„Calistrat 

Hogaș” 

Piatra - 

Neamț 

 

Mențiune 

M.E.N. 

 Tofan Elisabeta 

 

 

3 Olimpiada de geografie 

Grămadă 

Andreea 

Ioana 

Școala 

Gimnazială 

Nr.5 Piatra-

Neamț 

 

Mențiune 

M.E.N 

Letos Cristina 

 

4 Olimpiada de geografie David Andrei 

 

Colegiul 

Național 

„Calistrat 

Hogaș” 

Piatra - 

Neamț 

Mențiune 

M.E.N 

Tofan Elisabeta 
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ANEXA 10 – MATEMATICĂ 
 

 

ONM V-VI 

 

Nr. 

crt

. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Școala Clasa Rezultat 

1 Luchian Cristian 
Şcoala Gimnazială Nr.3 Piatra-

Neamţ 
a V-a 

Mențiune MEN și 

medalie de argint 

2 
Romaniuc Albert 

Iulian 

Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 
a VI-a  

3 Nistor Delia 
Colegiul Naţional „Petru Rareş” 

Piatra-Neamţ 
a VI-a  

 

ONM VII-XII 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Școala Clasa Rezultat 

1 Voicu Mateea Gabriela 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra-Neamţ 
a VII-a   

2 Polenciuc Rareș 
Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 
a VIII-a 

Mențiune MEN 

și medalie de aur 

3 Pecheanu Anna-Angela 
Şcoala Gimnazială Nr.3 

Piatra-Neamţ 
a VIII-a Medalie de bronz 

4 Rusu Alexandru Florin 
Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 
a VIII-a  

5 Tiululuc Georgiana 
Colegiul Naţional de 

Informatică Piatra-Neamţ 
a VIII-a  

6 Băltoi Teodor Ioan 
Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 
a IX-a 

Mențiune MEN 

și medalie de 

argint 

7 Tanasă Tudor 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra-Neamţ 
a X-a Medalie de bronz 

8 Butelcă Radu Andrei 
Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 
a X-a  

9 Okukura Andrew Hiroaki 
Colegiul Național „Roman 

Vodă” Roman 
a XI-a  

10 Roca Ioana-Maria 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra-Neamţ 
a XI-a Medalie de bronz 

11 Tofan Ioan-Adrian 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra-Neamţ 
a XII-a  

 

 

 

 

 

 

 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 246 din 281 

 

 

Rezultatele elevilor nemțeni la Concursul de Matematică Aplicată „A. Haimovici”,  

etapa națională 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Școala Clasa Profil  

1 Ciubotaru Maria-Mihaela 
Colegiul Național „Gheorghe 

Asachi” Piatra-Neamț 
a IX-a Uman  

2 Acatrinei Carmen 
Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș” Piatra-Neamț 
a X-a Uman  

3 Stoica Ecaterina 
Colegiul Național „Gheorghe 

Asachi” Piatra-Neamț 
a XII-a Uman 

Mențiune MEN și 

medalie de bronz 

4 Humă Răzvan 
Liceul Tehnologic „Vasile 

Sav” Roman 
a IX-a Tehnic Mențiune MEN 

5 Bulai Petru Ionuț 
Liceul Tehnologic „Vasile 

Sav” Roman 
a X-a Tehnic 

Premiul III și 

medalie de argint 

6 Canschi Marian 
Liceul Tehnologic „Vasile 

Sav” Roman 
a XI-a Tehnic Mențiune  

7 Ghiuzan Mihai 
Liceul Tehnologic „Vasile 

Sav” Roman 
a XII-a Tehnic 

Premiul I și 

medalie de aur 

8 Ignat Carmen 
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tîrgu Neamț 
a IX-a 

Ştiinţe ale 

naturii 
 

9 Istrate Iasmina Elena 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra-Neamț 
a X-a 

Ştiinţe ale 

naturii 
 

10 Toma Emilia 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” Piatra-Neamț 
a XI-a 

Ştiinţe ale 

naturii 
 

11 Oglinzanu Gabriela 
Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare” Tîrgu Neamț 
a XII-a 

Ştiinţe ale 

naturii 
 

12 Șoroagă C.G. Bianca 
Colegiul Tehnic „Petru Poni” 

Roman 
a IX-a Servicii  

13 Corban L. Alexandra 
Colegiul Tehnic „Petru Poni” 

Roman 
a X-a Servicii  

14 Petrișor A. Diana 
Colegiul Tehnic „Petru Poni” 

Roman 
a XI-a Servicii  

15 
Crăescu Gabriel 

Constantin 

Colegiul Tehnologic „Spiru 

Haret” Piatra-Neamț 
a XII-a Servicii 

Premiul III și 

medalie de argint 
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ANEXA 11 – FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE 
 

1. COMPETIȚII INTERNAȚIONALE FIZICĂ 2018 

▪ În perioada 10 iunie 2018 - 17 iunie 2018 s-a desfășurat la Liceul Internaţional de 

Informatică din Bucureşti, pregătirea lotului lărgit la fizică şi selecţia echipelor României care 

vor participa la Olimpiada Internaţională de Fizică şi Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada. 

▪ Membru al lotului lărgit a fost și elevul Sebastian T Leontică, clasa a XII-a, Colegiul 

Naţional „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, pregătit de prof. Dorel Haralamb de la Colegiul Naţional 

„Petru Rareş”, Piatra-Neamţ, care a participat și în 2017 la Olimpiada Internațională de Fizică – 

Indonezia, unde a obținut Medalie de Argint.  

▪ Rezultatele obținute de elevul Sebastian T Leontică în anul școlar 2017-2018 sunt 

remarcabile. 

• Medalie de Bronz la Olimpiada Asiatică de Fizică desfășurată în perioada 5-13 

Mai 2018 în Hanoi, Vietnam, competiție la care au participat 185 elevi din 25 țări. 

• Medalie de Aur și Premiul special pentru cea mai bună lucrare teoretică la 

Olimpiada Europeană de fizică desfășurată în perioada 28 mai-1 iunie 2018, la 

Moscova, Federaţia Rusă, competiție care a reunit peste 110 participanţi din 23 de 

ţări. 

 

2. COMPETIȚII NAȚIONALE FIZICĂ 2017-2018 

 

2.1. CONCURSUL DE FIZICĂ-CHIMIE PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL 

˝IMPULS PERPETUUM˝ 

Etapa naţională a Concursului de Fizică şi Chimie pentru elevii din mediul rural 

“Impuls Perpetuum” – clasele VI-VIII, s-a desfășurat la Alba Iulia- in perioada 28 iulie – 

1 august 2018. 

Lotul județului Neamț a obținut următoarele rezultate: 

 

2.2. OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ 2018 

În perioada 1 aprilie - 6 aprilie 2018, la Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” 

Breaza, Prahova, s-a desfășurat a 54-a etapă națională a Olimpiadei de Fizică. Din județul Neamț 

au participat 19 elevi care au obținut următoarele rezultate:  

Elevii Chiriac George, clasa a IX-a, Colegiul Național „Roman Vodă”, Roman și Leontică 

T. Sebastian, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ au participat și la 

proba de selecţie a lotului naţional lărgit pentru O.I.F. 

Elevul Leontică T. Sebastian, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ 

s-a clasat pe locul 9 și este membru al lotului naţional lărgit pentru Olimpiada Internațională de 

Fizică.  

 

2.3. OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ 

 Olimpiada Naţională de Astronomie și Astrofizică, s-a desfășurat în perioada 2-5 

februarie 2018, la Gura Humorului, Suceava. Lotul judeţului Neamţ care a participat la etapa 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Unitatea de învăţământ 

Premiu obținut Profesor la clasă 

Fizică/Chimie 

1 Fechet Alex Ciprian 6 
Liceul Tehnologic 

Nisiporeşti, Comuna Boteşti  

Premiul al II-lea Butnariu Maria 

Tereza  

2 Chelaru Elena Isabela 6 
Şcoala Gimnazială, Comuna 

Ion Creangă 

Premiul al II-lea 
Cujbă Neculai 

3 
Răcheriu Maria-

Denisa  
7 

Liceul Tehnologic Oglinzi, 

Comuna Răuceşti  

Locul 9 
Filip Ana  
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națională a obținut următoarele rezultate. 

 

2.4. OLIMPIADA DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI 

 Olimpiada de Științe pentru Juniori, etapa naţională se va desfășura în perioada 22-27 

iulieie 2018, la Focșani,Vrancea. Lotul judeţului Neamţ care va participa la etapa națională este 

format din următorii elevi. 

 

2.5. Concursul Național PHY-online 

▪ Concursul de fizică Ф se organizează anual în scopul stimulării contactelor profesionale 

între diferite grupuri de profesori, elevi și studenți și al dezvoltării sistemului competițional și 

concurențial.  

▪ Inițiatorii și organizatorii concursului sunt Centrul Regional pentru Tineri Capabili de 

Performanta, Iași (CRTCPI), în colaborare cu Facultatea de Fizică și Centrul Regional de 

Învățământ la Distanță (Iasi Distance Education Study Centre – IDESC) din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în baza proiectului de colaborare în domeniul dezvoltarii și 

utilizării de software educațional, tehnologii informatice și a tehnologiilor educaționale moderne. 

▪ Concursul se adresează, în primul rând, elevilor care urmează cursurile de pregătire în 

cadrul centrelor de excelență, clasele VI-XII, și studenților anilor I și II de studiu ai facultăților 

având ca materie de studiu fizica.  

▪ Rezultatele obținute de elevii din Neamț sun remarcabile, premii I,II și III și mențiuni 

2.6. Concursului Național „Vrânceanu Procopiu” 

 În perioada 17-19 noiembrie 2017, la Bacău, a avut loc ediția a XXI-a Concursului 

Național „Vrânceanu Procopiu”, concurs de matematică - fizică inclus, pentru anul școlar 2017-

2018, în Calendarul concursurilor naționale cu finanțare al Ministerului Educației Naționale.  

Elevii participanți din județului Neamț au obținut următoarele rezultate: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și 

prenume 
Clasa Unitatea de învățământ Rezultat 

Profesor de fizică și 

matematică 

1 Manole Daniel X 
Colegiul Național „Petru 

Rareş”, Piatra-Neamț 
 Haralamb Dorel, 

Neța Camelia 

2 

Okukura 

Andrew 

Hiroachi 

XI 
Colegiul Național „Roman 

Vodă” 
Premiul I 

Ursărescu Marian, 

Ostafe Constantin 

3 
Roca Ioana 

Maria 
XI 

Colegiul Național „Petru 

Rareş”, Piatra-Neamț 
Mențiune 

Oniciuc Grigoruță, 

Grigoriu Costică 

4 
Leontică 

Sebastian 
XII 

Colegiul Național „Petru 

Rareş”, Piatra-Neamț 

Premiul 

II 

Haralamb Dorel, 

Grigoriu Costică 

 

 

2.7. Concursul de fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”- Chișinău 

În perioada 24-26 noiembrie 2017, la Chișinău, s-a desfășurat Concursul de fizică „In 

Memoriam Mihai Marinciuc”, ediția a VII-a, organizat de Universitatea Tehnică a Republicii 

Moldova și de Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc” din Chișinău. 

Din județul Neamț, au participat elevi de la Colegiul Național de Informatică, Piatra-

Neamț, coordonați de doamnele profesoare Carmen Florescu și Cornelia Țăbârnac care au 

obținut următoarele premii și mențiuni, rezultatele care reconfirmă valoarea Școlii Nemțene de 

Fizică. 
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Nr. 

crt 
Nume și prenume Clasa Unitatea de învățământ Rezultat 

Profesor de 

fizică și 

matematică 

1 
Pristav Tudor 

Mihai 
6 

Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Premiul II 

Cornelia 

Țăbârnac 

2 
Popescu Maria 

Theodora 
6 

Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Premiul III 

Cornelia 

Țăbârnac 

3 Ignea Bianca 6 
Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Mențiune 

Cornelia 

Țăbârnac 

4 
Voloșeniuc- 

Hudescu Matei 
6 

Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Mențiune 

Cornelia 

Țăbârnac 

5 Vraciu Rareș 7 
Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Mențiune 

Cornelia 

Țăbârnac 

6 
Andrieș Vlad 

Andrei 
9 

Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Mențiune 

Carmen Florescu  

7 Popescu Alexandru 11 
Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Mențiune 

Carmen Florescu  

8 
Țăpuc Mihai 

Ovidiu 
12 

Colegiul Național de 

Informatică, Piatra Neamț 
Premiul III 

Carmen Florescu  

 

2.8. Concursul interjudețean de fizică „PROFIZICA” 

Concursul interjudețean de fizică „PROFIZICA”, inclus în Calendarul Concursurilor 

interjudețene (fără finanțare), organizat de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, s-a desfășurat pe 

25 noiembrie 2017, la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui. 

Din județul Neamț, pentru secțiunile: licee teoretice, licee teoretice-profil uman/ licee 

tehnologice și gimnaziu au participat 47 de elevi de la: Școala Gimnaziala „I. Gervescu”, 

Săvinești, Școala Gimnazială, „Ion Creangă”, Școala Gimnazială nr.2, Piatra-Neamț, Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra Neamț, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț, 

Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamț, Colegiul Național „Roman Vodă”, Roman și 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț. Rezultatele obținute de elevi reconfirmă valoarea 

Școlii Nemțene de Fizică. 

 

Nr. 

crt 
Nume și prenume Clasa Unitatea de învățământ Rezultat 

Profesor de 

fizică și 

matematică 

1 
Lupascu Theodor 

Mihai 
7 

Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 
Premiul I Secara Cristinel 

2 Scurtu Iancu Matei 7 
Colegiul Tehnologic Spiru 

Haret, Municipiul Piatra-Neamț 
Premiul II Pintea Mihaela 

3 Zăgărin Tudor Ioan 7 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Premiul III Secara Cristinel 

4 Verdeanu Mircea 7 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Premiul III Secara Cristinel 

5 Apostol Alexandru 7 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Premiul III Secara Cristinel 

6 Mărtinuţ Francesco 7 
Colegiul Naţional Roman Vodă 

Roman 
Mențiune Ostafe Constantin 

7 Buzdea Matei 8 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 
Premiul I Ilie Aida 

8 
Okukura Andrew 

Hiroaki 
11 

Colegiul Naţional Roman Vodă 

Roman 
Mențiune Ostafe Constantin 
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2.9. CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE FIZICĂ ”CYGNUS” 

În perioada 23 - 25 martie 2018 s-a desfășurat Concursul interjudețean de fizică 

”CYGNUS”, organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Societatea Ştiinţifică Cygnus 

- Centrul UNESCO în parteneriat cu Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi Colegiul 

Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava. 

Din județul Neamț au participat 11 de elevi de la : Școala Gimnaziala „prof.Gheorghe 

Dumitreasa”, Girov, Școala Gimnazială nr. 2, Piatra-Neamț, Colegiul Național de Informatică, 

Piatra Neamț și Colegiul Național Petru Rareș, Piatra-Neamț. Rezultatele obținute de elevi 

reconfirmă valoarea Școlii Nemțene de Fizică. 

 

Nr. 

crt 
Nume și prenume Clasa Unitatea de învățământ Rezultat Profesor la clasă 

1 
Lupașcu Simon 

Dimitrie 
6 

Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Mențiune 
Ilie Aida 

2 Mîndru Tudor 6 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Mențiune 
Ilie Aida 

3 
Patranea Cosmin-

Cristian 
6 

Școala Gimnazială „Prof. 

Gheorghe Dumitreasa” ,Girov 
Mențiune 

Saulea Camelia 

Aurora/ Molcăluț 

Florentina-

Georgeta 
4 

Lupascu Theodor 

Mihai 
7 

Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 
Premiul II Secara Cristinel 

5 Apostol Alexandru 7 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Mențiune Secara Cristinel 

6 Zăgărin Tudor Ioan 7 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Mențiune Secara Cristinel 

7 Bistriceanu Traian 7 
Colegiul Național Petru Rareş, 

Piatra-Neamț 

Mențiune Secara Cristinel 

8 
Andronache F. 

Bogdan 
8 

Colegiul Naţional Roman Vodă 

Roman 
Premiul III 

Stroia Elena 

Luminiţa 

 

 

2.10. CONCURSULUI NAŢIONAL DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

„ŞTEFAN PROCOPIU” 

Secţiunea Fizică – liceu 

 

 

 

 

Premiul 

obţinut 

Numele/prenumele 

elevului 
Titlul lucrării 

Școala de 

proveniență 

Profesor 

îndrumător 

Marele 

premiu 

Maria Simina 

Butnaru,  

Delia Alexandra 

Mantale 

Determinarea 

rezistivității 

electrice a fructelor 

și a legumelor 

Colegiul Tehnic 

„Petru Poni” Roman, 

jud. Neamț 

prof. Mariana 

Gabriela Dascălu,  

Daniela Miclăuș 

Premiul I 
Ștefan Alexandru 

Șindilar 

Robotul prudent 

 

Colegiul Național 

„Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți,  

jud. Suceava 

prof. Valentina 

Cloșcă 
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Secţiunea Științe – gimnaziu 

Premiul 

obţinut 

Numele/prenum

ele elevului 
Titlul lucrării Școala de proveniență 

Profesor 

îndrumător 

Premiul I 
Daria Boghean 

Matei Tanasă 

Sistem programat 

pentru irigații 

utilizând energia 

solară 

Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă”  

Târgu Neamț, jud. Neamț 

 

Constantin 

Spiridonescu 

Elvira Tanasă 

 

Secţiunea Științe și Tehnologii – liceu 

Premiul 

obţinut 

Numele/prenumele 

elevului 

Titlul 

lucrării 

Școala de 

proveniență 

Profesor 

îndrumător 

Premiul I 

Tudor Alinei-Poiană, 

Raluca Miron, Robert 

Băltog, Matei Bîrjovanu 

Aplicații ale 

științelor în 

robotică 

Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Piatra-Neamț, jud. 

Neamț 

Grigoruță Oniciuc, 

Sabina Savin, 

Georgeta Balaban 

 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ 

 

Nr.crt 
Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Unitatea de învăţământ Profesor (la cerc) Rezultat SRF 

1 
Pascal Flavia-Cristiana 

8 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” 

Oniciuc Grigoruţă Medalie de Bronz 

2 
Brănuț Ioana-Alexandra 

8 
Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” 

Oniciuc Grigoruţă Medalie de Bronz 

3 
Bistriceanu Traian 7 Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” 

Oniciuc Grigoruţă Mențiune de 

onoare 

4 
Apostol Alexandru 7 Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” 

Oniciuc Grigoruţă Medalie de Bronz 

5 
Sturzu - Cosma 

Smaranda 

7 Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” 

Oniciuc Grigoruţă Mențiune de 

onoare 

6 
Apetrei Flavia-Elena 7 Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” 

Oniciuc Grigoruţă  

Pregătirea elevilor s-a desfășurat în cadrul Centrului de Excelenta Neamț, cu profesorul de la cerc. 

 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ 2018 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 

învăţământ 

Premii 

MEN 
Premii SRF Profesor (la clasă) 

1 Berea George 

Alexandru 

6 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

Mențiune Medalie de 

Argint 

Ilie Aida 

2 Popescu Maria 

Theodora 

6 Colegiul National 

de Informatica 

 Diplomă de 

Onoare 

Țăbârnac Cornelia 

3 Romaniuc Albert 

Iulian 

6 Colegiul Naţional 

„Roman Vodă” 

 
 

Irimia Gheorghe 

4 Patranea Cosmin 

Cristian 

6 Școala Gimnazială 

„Prof. Gheorghe 

Dumitreasa” 

 
Medalie de 

Bronz 

Saulea Camelia 

Aurora / Molcăluț 

Florentina - Georgeta 
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Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 

învăţământ 

Premii 

MEN 
Premii SRF Profesor (la clasă) 

5 Horodniceanu 

Andrei 

7 Colegiul 

Tehnologic „Spiru 

Haret” 

 
 Medalie de 

Argint 

Pîntea Mihaela 

6 Apostol 

Alexandru 

7 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

  Medalie de 

Bronz 

Secară Cristinel 

7 Bistriceanu 

Traian 

7 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

 Diplomă de 

Onoare 

Secară Cristinel 

8 Butiurca Mihnea 7 Colegiul Naţional 

„Roman Vodă” 

 Diplomă de 

Onoare 

Ostafe Constantin 

9 Buzdea M.D. 

Matei 

8 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

Premiul 

III 

 Medalie de 

Aur 

Ilie Aida 

10 Pascal Flavia-

Cristiana 

8 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

  Ilie Aida 

11 Săvoaia Maria 8 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

 
  

Ilie Aida 

12 Andronache F. 

Bogdan 

8 Școala Gimnaziala 

Nr. 2 

 Diplomă de 

Onoare 

Stroia Elena 

Luminița 

13 Chiriac George 9 Colegiul Naţional 

„Roman Vodă” 

Premiul 

III 
Medalie de 

Aur 

Merfea Romeo 

14 Cosniceanu 

Mihai-Cosmin 

9 Colegiul Naţional 

"Petru Rareş" 

 Medalie de 

Bronz 

Oniciuc Grigoruţă 

15 Manole C. Daniel 10 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

 Medalie de 

Bronz 

Haralamb Dorel 

16 Teacu Petre-

Cosmin 

10 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

 Diplomă de 

Onoare 

Haralamb Dorel 

17 Spiridon C.C. 

Andra -Elena 

11 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

 Medalie de 

Bronz 

Oniciuc Grigoruţă 

18 Okukura Andrew 

Hiroaki 

11 Colegiul Naţional 

„Roman Vodă” 

 Medalie de 

Bronz 

Ostafe Constantin 

19 Leontică T. 

Sebastian 

12 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 

Mențiune Medalie de 

Argint 

Haralamb Dorel 

 

OLIMPIADA DE ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI 

 

Nr.crt 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Unitatea de 

învăţământ 
Profesor- Fizică Profesor-Chimie 

Profesor- 

Biologie 

1 
Brănuț Ioana 

Alexandra 

8 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 
Ilie Aida Tănase Rodica 

Acatrinei 

Ionela 

2 Buțiurcă Mihnea 7 
Colegiul Naţional 

„Roman Vodă” 

Ostafe 

Constantin 

 Cobzaru 

Cristina  

Ploscă 

Elisabeta 

3 Năsoi Ioana 7 
Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 
Secară Cristinel Ionică Florica 

Veiss 

Aloma 

Maria 
4 Zăgărin Tudor 

7 Colegiul Naţional 

„Petru Rareş” 
Secară Cristinel Ionică Florica 

Veiss 

Aloma 

Maria  
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ANEXA 12 – CHIMIE 
 

Nr. crt. 

Olimpiada/Concursul 

național(ă) / 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

1. Olimpiada națională de 

chimie 

Grigoraș V. 

Andreea 

Școala 

Gimnazială „V. 

Alecsandri” 

Roman 

Mențiune 

MEN 

Condurat 

Geanina 

2. Olimpiada națională de 

chimie 

Leancă I.C. 

Ioana-Ana-

Maria 

Colegiul 

Național 

„Roman Vodă” 

Roman 

Mențiune 

MEN 

Burlacu 

Crenguța 

3. Olimpiada națională de 

chimie 

Filip-Muraru 

C.C. Elena 

Colegiul 

Național „Petru 

Rareș” P. Neamț 

Mențiune 

MEN 

Ionică Florica 
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ANEXA 13 – BIOLOGIE 
 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/ 

Concursul 

național 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. 

Olimpiada 

Națională de 

Biologie 

01-06 aprilie 

2018, Piatra-

Neamț 

Foia Ioana - Iarina 
Colegiul Național 

„Roman-Vodă” Roman 
Mențiune 

Ploscă 

Elisabeta  

2. 
Savin Bianca-

Alexandra 

Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Premiul 

special 

Veiss Aloma 

-Maria 

3. 
Magdalina 

Andrada 

Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Premiul 

special 

Veiss Aloma 

-Maria 

4. 

Popescu 

Alexandru 

Nicolae 

Colegiul Național de 

Informatică Piatra-Neamț 

Premiul 

special 

Sauciuc 

Alina 

5 

Concursul 

Național 

„George Emil 

Palade” 

Iftimie Tudor-

Ștefan 

Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț 

Premiul 

special 
Veiss Aloma  
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ANEXA 14 – INFORMATICĂ 
 

Nr. 

crt. 

Olimpiada/Concursul 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

1.  
Olimpiada Națională de 

Informatică 

Dăscălescu 

Ștefan-

Cosmin 

Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra-Neamț, 

Centrul Județean 

de Excelență 

Neamț 

Mențiune 

MEN 

Medalie de 

aur 

Gheorghe 

Manolache 

2.  
Olimpiada Națională de 

Informatică 

Crăciun 

Ioan 

Flaviu 

Colegiul Național 

„Roman-Vodă” 

Roman 

Mențiune 

MEN 

Medalie de 

argint 

 

Florin 

Moldovanu 

3.  
Olimpiada Națională de 

Informatică 

Rotaru 

Gheorghe-

Iulian 

Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra-Neamț, 

Centrul Județean 

de Excelență 

Neamț 

Mențiune 

MEN 

Medalie de 

argint 

Dumitru Ene 

4.  
Olimpiada Națională de 

Informatică 

Tărniceru 

Tudor-

Mihai 

Colegiul Național 

„Petru Rareș” 

Piatra-Neamț 

Medalie de 

Bronz 

Liviu-

Constantin 

Olaru 

5.  
Olimpiada Națională de 

Informatică 

Trufaș 

Constantin 

Rareș 

Colegiul Național 

”Roman-Vodă” 

Roman, Centrul 

de Excelență 

Medalie de 

bronz 

Florin 

Moldovanu  

6.  
Olimpiada Națională de 

Informatică 

Olaru 

Sebastian-

Codrin 

Colegiul Național 

de Informatică 

Piatra-Neamț, 

Centrul Județean 

de Excelență 

Neamț 

Medalie de 

bronz 
Georgeta Nour 

7.  
Olimpiada Națională de 

Tehnologia Informației 

Antici 

Sergiu 

Colegiul Naţional 

„Roman-Vodă”, 

Municipiul 

Roman 

Medalie de 

Bronz 
Ghercă Magda 

8.  

Olimpiada Națională de 

Tehnologia Informației 
Apăvăloa-

iei Robert-

Florin 

Liceul „Mihail 

Sadoveanu”, 

Comuna Borca 

Mențiune 

MEN 

Medalie de 

argint 

Chirilă Liliana 

9.  

Olimpiada Națională de 

Tehnologia Informației Vasiliu 

Ana 

Colegiul Naţional 

„Ştefan cel 

Mare”, Orașul 

Tîrgu-Neamţ 

Premiul I 

Medalie de 

aur 

Cracană Ioan 
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ANEXA 15 – TEHNOLOGII 
 

În perioada 2 – 6 aprilie 2018 s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadelor la disciplinele 

din aria curriculară Tehnologii, precum și etapa națională a Concursului profesional, în zece 

județe organizatoare pentru 12 domenii profesionale prevăzute în Graficul olimpiadelor la 

disciplinele din aria curriculară Tehnologii în anul școlar 2017-2018, aprobat prin Nota MEN 

nr. 24981/3/22.01.2018. 

 Din județul Neamț au participat 28 de elevi la Olimpiada la disciplinele din aria 

curriculară Tehnologii și 4 elevi la Concursul profesional, primii clasați la etapa județeană. 

 Competiția a constat în două probe de concurs: proba scrisă, desfășurată pe 3 aprilie și 

proba practică, desfășurată pe 5 aprilie. Ca și în anul școlar precedent, numărul de premii 

obținute de elevii noștri este remarcabil, respectiv 16 premii și mențiuni MEN:  

• 5 premii I; 

• 2 premii II; 

• 9 mențiuni.  

Rezultatele deosebite, care au crescut de la un an la altul pentru lotul olimpic al 

disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, arată că activitatea competițională din județ este 

susținută de cadrele didactice cu o excelentă pregătire de specialitate și de elevii ambițioși și 

dedicați domeniilor pentru care se pregătesc. 

 Nominalizăm în cele ce urmează elevii câștigători, cadrele didactice care i-au pregătit și 

unitățile de învățământ care asigură formarea profesională la standarde înalte demonstrate în 

aceste competiții naționale: 

 

Domeniul Numele elevului Clasa 
Școala de 

proveniență 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

Rezultat 

Industrie textilă 

și pielărie 

APETRI B. 

MARIA LUANA 
a XI-a 

Liceul Tehnologic "D. 

Leonida" Piatra-Neamț 

Rachieru Mihaela, 

Negrea Rodica, 

Moisă Cornelia 

Premiul I 

Construcţii, 

instalații și 

lucrări publice 

DÎSCĂ PAUL a XI-a 

Liceul Tehnologic 

”Sfântul Ioan de La 

Salle” Pildești 

Ploșniță Traian, 

Bulgagiu Eugen 
Premiul I 

Agricultură- 

cultura plantelor 

AMĂRINEI 

ALEXANDRA 

MĂLINA 

a XI-a 
Colegiul Tehnic "Ion 

Creangă" Tg. Neamț 

Iftime Brândușa 

Ionela, Roșu Irinuca, 

Roșu Petruț 

Premiul I 

Turism şi 

alimentaţie 

CAPRARU 

DELIA ANA 

MARIA 

a XII-a 

Liceul Tehnologic 

Economic 

Administrativ P. 

Neamț 

Gheorghiu Doina, 

Dobrea Mihaela, 

Buruiană Gianina 

Premiul I 

Mecanică 

MIRLESCU 

ANDREI 

ALEXANDRU 

a XII-a 
Colegiul Tehnic "Ion 

Creangă" Tg. Neamț 

Iftime Iulian Iftime 

Mihaela 
Premiul I 

Educație 

tehnologică 

GAVRIL 

LAURA ELENA 
a VI-a 

Școala Gimnazială 

Comuna Boghicea 

Grăjdeanu Cristina 

 
Premiul II 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

PARASCHIV 

PAVEL 
a XII-a 

Colegiul Tehnic 

Forestier Piatra-Neamț 

Dunăre Constantin  

Paiu Iulian 
Premiul II 

Educație 

tehnologică 

BURGHELEA 

MARIA 
a V-a 

Colegiul Național 

”Calistrat Hogaș” 

Piatra-Neamţ 

Săndulescu 

Loredana 
Mențiune 

Educație 

tehnologică 

RĂCHERU 

ŞTEFANIA 
a VII-a 

Liceul Tehnologic 

Oglinzi, jud. Neamț 

Filip Gheorghe 

 
Mențiune 

Protecţia 

mediului 

NECHITA C. 

SORINA 

VASILICA 

a XII-a 

Colegiul Tehnic „Gh. 

Cartianu”, Piatra-

Neamț 

Paleu Mariana 

Lupei Emilia 

Istrate Monica 

Mențiune 
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Domeniul Numele elevului Clasa 
Școala de 

proveniență 

Cadre didactice 

care au pregătit 

elevul 

Rezultat 

Agricultură- 

cultura plantelor 

CIOCOIU 

ALEXANDRA- 

ELENA 

a XII-a 
Colegiul Tehnic "Ion 

Creangă" Tg. Neamț 

Iftime Brândușa 

Ionela, Roșu Irinuca, 

Roșu Petruț 

Mențiune 

Economic, 

administrativ 

VEZETEU C. 

NICIOLETA 
a XI-a 

Liceul Tehnologic 

Economic 

Administrativ P. 

Neamț 

Apetrei Cristina, 

Banu Oana, 

Butnaciuc Elena, 

Ciobănucă Liliana 

Mențiune 

Turism şi 

alimentaţie 

DÂSCĂ MARIA 

PETRONELA 
a XI-a 

Colegiul Tehnic 

"Danubiana" Roman 

Pandelea Luminiţa, 

Grigoraş Simona, 

Moisă Elena, 

Butnaru Mintenica, 

Costache L., Netedu 

Eva 

Mențiune 

Industrie 

alimentară 

 

PODOLEANU 

MĂDĂLINA 
a XII-a 

Colegiul Tehnic „Gh. 

Cartianu” P.Neamț 

Casian Marian  

Cercel George  
Mențiune 
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ANEXA 16 – ARTE 
 

 

Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII 

 

Unitatea de 

învățământ 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Instrument 
Profesor 

coordonator 
Punctaj 

Premiul 

obținut 

Liceul de 

Arte "Victor 

Brauner" 

Piatra-

Neamţ 

 

Horghidan 

Anastasia-

Ioana 

 

III 

 

Pian 

 

Irina-Oana 

Horghidan 

100 I 

Școala de 

Artă 

„Sergiu 

Celibidache

” Roman 

 

Şoiman Elena 

Georgiana 

 

VIII 

 

Ţambal 

 

Burlacu Ion 

 

93 
 

III 

Liceul de 

Arte 

„Victor 

Brauner” 

Piatra-

Neamţ 

 

Timofte 

Nathanael  

 

V 

 

Pian 

 

Irina-Oana 

Horghidan 

 

89 

 

Menţiune 

 

 

 

Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Vocală, Coregrafică şi Studii 

Teoretice, clasele IX – XII 

 

Unitatea de 

învățământ 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Instrumentul 

Profesor 

coordonator 
Punctaj 

Premiul 

obținut 

Liceul de 

Arte 

„Victor 

Brauner” 

Piatra-

Neamţ  

Sbera Iulian IX Țambal Ciobanu 

Leonid 

96 II 

Belecciu Ionuț X Acordeon Rusu Isidor 96 II 

Tanasă Emilia-

Georgiana 

XI Canto 

tradițional 

Mancaș 

Mihaela 

96 II 

Gheorghiu Bianca-

Mihaela 

XI Nai Ciobanu 

Leonid 

93 III 

Stănescu Violeta-

Isabela 

XI Canto clasic Pavel Elena-

Narcisa 

93 III 

Păduraru Laura XI Trombon Găburoi Sorin-

Vasile 

89 Mențiune 

Șoric Elena-Cristina XII Canto 

tradițional 

Mancaș 

Mihaela 

89 Mențiune 

Sterian Mara-Elena XII Canto clasic Toma Elena-

Olguța 

85 Mențiune 
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Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artelor 

 

Unitatea de învățământ 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Secţiunea  

Profesor 

coordonator  
Premiul 

obținut 

Liceul de Arte „Victor 

Brauner” Piatra-Neamţ 

Bolum Bianca-

Maria 

XII Sculptură Tudorache Lucian I 

Seminarul Teologic 

Ortodox „Veniamin 

Costachi”, sat Mănăstirea 

Neamţ, Comuna 

Vînători-Neamţ 

Pleșca Florin XI Icoană Ţârdea Dan II 

Liceul de Arte „Victor 

Brauner” Piatra-Neamţ 

Rebegea Livia-

Ștefania 

XI Tapiserie  Dănilă Corina Mențiune 
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ANEXA 17 – EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

REZULTATE OBȚINUTE OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR ȘI 

OLIMPIADA GIMNAZIILOR LA FINALE NAȚIONALE: 

 

✓ Oină licee - Loc I – LPS Roman, campioni naționali 

✓ Oină fete gimnaziu - Loc I – Șc. Gherăiești, campioni naționali 

✓ Baseball - Loc I – LPS Roman, campioni naționali 

✓ Fotbal băieți gimnaziu - Loc III – LPS Roman 

✓ Volei fete licee - Loc V – LPS Piatra-Neamț 

✓ Handbal fete licee - Loc V – LPS Roman 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PIATRA-NEAMȚ 

ATLETISM 

CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE DE ATLETISM – JUNIORI I 

1. ȚIGĂNAȘU DIANA - CLASA: a XII-a LOCUL I – DISC 

PROFESOR: COJOCARU DAN 

2. ȚIGĂNAȘU DIANA - CLASA: a XII-a LOCUL I – GREUTATE 

 PROFESOR: COJOCARU DAN 

3. DELEANU ANDREEA - CLASA: a X-a LOCUL III – GREUTATE 

 PROFESOR: COJOCARU DAN 

4. MANAȘCU LOREDANA MARIA - CLASA: a XI-a - LOCUL III – 3000 M 

PROFESOR: COJOCARU DAN 

CANOTAJ 

CAMPIONATELE NAȚIONALE ȘCOLARE DE CANOTAJ  

1. PAL LAURA MIRELA - CLASA: a XI-a - LOCUL III, LOC II 

 PROFESOR: GAVRIL VALENTIN 

2. CAZIUC GEORGIANA - CLASA: a XI-a - 2 LOCURI III 

 PROFESOR: GAVRIL VALENTIN 

3. MUNTEANU LAVINIA - CLASA: a X-a – 2 LOCURI III 

 PROFESOR: GAVRIL VALENTIN 

4. MUSTEA AMALIA - CLASA: a XI-a LOCUL III, LOC II 

 PROFESOR: GAVRIL VALENTIN 

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN 

ATLETISM 

 CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR JUNIOR I – București – 26-27.05.2018 

Proba CIOCAN: 

1. PÂNTEA CORINA – cls. a VIII-a - loc I – 48.45 m – prof. Floroiu Emilian 

2. CĂUȘ GABRIEL – cls. a XI-a - loc I – 65.60 m – prof. Floroiu Emilian 

3. APOSTOL DARIA – cls. a VIII-a - loc II – 41.82 m - prof. Floroiu Emilian 

4. PERIE EDUARD – cls. a XII-a - loc II – 57.07 m – prof. Cucoș Lucică 

5. NICORICI DRAGOȘ - cls. a IX-a - loc III – 57.03 m – prof. Floroiu Emilian 

6. CHELARIU ANCA cls. a IX-a – loc IV – 34.48 m – prof. Cucoș Lucică 

7. CASIAN ȘTEFAN cls. a XI-a – loc IV – 44.52 m – prof. Cucoș Lucică 

REZULTATE INTERNAȚIONALE - ATLETISM 

- PÂNTEA CORINA – cls. A VIII-a - loc II – 56.93 m, vice campioană mondială – 

aruncarea ciocanului la Concursul Internațional Gimnaziada, care s-a desfășurat la 

Marrakech(Maroc) în data de 09.05.2018 – prof. Floroiu Emilian. 

JUDO 
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 CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR – etapa finală U18  

1. TABACARIU MATEI – cls. a IX-a - loc III – categoria 60 kg – prof. Ciobanu 

Constantin 

2. COJOCARIU ROMEO – cls. a IX-a - loc III – categoria 73 kg – prof. Ciobanu 

Constantin 

LUPTE 

CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR – etapa finală  

1. TABACARIU MATEI – cls. a IX-a - cat.60 kg – loc III - prof. Budeanu Liviu 

BASEBALL 

CAMPIONATUL NAȚIONAL ȘCOLAR – etapa finală  

 Loc I, CAMPIONI NAȚIONALI, prof. Popa Ioan 

 

Rezultate la olimpiade și concursuri naționale și internaționale 

 

Nr. 

crt. 

Concursul național Nume, 

pren. elev 

Clasa Unitatea 

școlară 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. Olimpiada 

Națională de 

Pregătire Sportivă 

Teoretică 

Dumitru 

Radu 

X LPS 

Piatra-

Neamț 

Mențiune 

MEN 

Cazacu 

Marioara 

Rusu Ana 

Gabriela 

XI LPS 

Piatra-

Neamț 

Mențiune 

MEN 

Cazacu 

Marioara 

2. Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor 

 

 

- Oină licee echipă XI-XII LPS 

Roman 

Loc I, 

Campioni 

naționali 

Popa Ioan 

- Oină gimnazii fete echipă V-VIII Șc. 

Gherăiești 

Loc I, 

Campioni 

naționali 

Blaj 

Sebastian, 

Blaj Alina 

- Volei fete licee echipă XI-XII LPS P. 

Neamț 

Loc V Asmarandei 

Carmen 

- Handbal fete licee echipă V-VIII LPS 

Roman 

Loc V Lazăr 

Vasilica 

- Fotbal băieți 

gimnazii 

echipă V-VIII LPS 

Roman 

Loc III Dănilă 

Gheorghe 

 

3. Campionate Naționale Școlare: 

Campionatul Național Școlar de Baseball – Loc I, campioni naționali – LPS Roman, prof. 

Țocu Marius 
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ANEXA 18 – ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI INCLUZIV 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

1 

Concurs Național de 

gimnastică artistică Special 

Olympics 

Zargiu 

Gabriela 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul I 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Avăcăriței 

Florentina 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Manolache 

Laura 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul III 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Ursu 

Brândușa 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul III 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Popa Iasmina 
CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul III 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Manolache 

Matei 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul I 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Stoian Ionuț 
CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul I 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Rusu 

Gheorghe 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Stoian Vasile 

CSEI Al.Roșca 

P.NeamțLocul 

III 

 
Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

2 

Campionatul național de 

tenis de masa Special 

Olympics 

Stoian Ionuț 
CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul I 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Coscaru 

Ștefan 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Donțu 

Emanuel 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul I 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Topor Ana 

Maria 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

Avăcăriței 

Florentina 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Mutu 

Sebastian 

Florentin 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Hărăguț 

Cristian 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 
Locul II 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

3 

Campionatul Național de 

Fotbal Unificat Etapa 

Zonală 

Cozma Darius 
CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

locul I - 

etapa 

zonală 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea 

Gavrilescu 

Mihai 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Mereuță 

Robert 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Mangalaru 

Mihai 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Mutu 

Sebastian 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Savin 

Alexandru 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

4 

Turneul final Campionatul 

Național de Fotbal Unificat 

-băieți 

Cozma Darius 
CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

locul III 

Tanasă 

Georgeta/Anton 

Mircea/Grigoraș 

Cătălina 

Gavrilescu 

Mihai 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Mereuță 

Robert 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Mangalaru 

Mihai 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Mutu 

Sebastian 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Savin 

Alexandru 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Spătariu 

Iustinian 

Sc.Gim.Nr.11 

P.Neamț 

Ionel 

Francesco 

Sc.Gim.Nr.11 

P.Neamț 

Acozmei 

Cristian 

Sc.Gim.Nr.11 

P.Neamț 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

Adrian 

5 

Turneul final Campionatul 

Național de Fotbal Unificat 

-fete 

Avăcăriței 

Florentina 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

locul III 

Tanasa 

Georgeta/Anton 

Mircea/Grigoraș 

Cărălina 

Manolache 

Laura 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Ungureanu 

Veronica 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Stoian 

Valentina 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Topor Ana 

Maria 

CSEI Al.Roșca 

P.Neamț 

Acozmei 

Bianca Elena 

Sc Gim. Nr. 11 

P. Neamț 

Mangalaru 

Ana Maria 

Sc Gim. Nr. 11 

P. Neamț 

Neda Daria 
Sc Gim. Nr. 11 

P. Neamț 

6 

Campionat regional de 

fotbal - Să învingem Fair-

Play 

Ionoș Ricardo, 

Puiu Gigi 

Ramon, 

Samson 

Mihai, Lupu 

Cristinel, 

Radu Răzvan, 

Moldovanu 

Andrei, 

Popovici 

Leonard, 

Alecsa Marius 

CSEI Roman I 

Liță Ramona, 

Dancău 

Cleopatra, 

Măndășescu 

Vlad, Tărâță 

Mihai 

8 

Săptămâna europeană a 

baschetului - abilități 

individuale 

Grosu Ana-

Maria, 

Burlacu 

Andreea, 

Moise 

Amalia, Lupu 

Petrică, Radu 

Răzvan, 

Stănescu 

Vasile, 

Samson 

Mihai, Lupu 

CSEI Roman V 

Liță Ramona, 

Pricop Gianina, 

Bălan Oana, 

Tărâță Mihai 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

Cristinel 

9 

Concurs Național - ,, In 

memoriam Elisabeta 

Polihroniade” 

Moise 

Amalia, Curcă 

Andrei, Blăjuț 

Gheorghe, 

Lupu Cristinel 

CSEI Roman I 

Turcea Cornel, 

Michiu Cristian, 

Ghebosu 

Adrian, Tărâță 

Mihai 

10 

Concursul regional de dans 

din cadrul S.N.A.C 

5.05.2018 - Tg. Neamț 

Formatiile ,, 

Select dance " 

și ,,Plaiesii 

Neamtului '' 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț și 

Clubul Copiilor 

- Tg.Neamț, 

Scoala 

Domneasca nr.2 

- Tg.Neamț , 

Liceul,, Vasile 

Conta '' - 

Tg.Neamț , 

Colegiul 

National ,, 

Stefam cel Mare 

'' - Tg. Neamț 

II 

instr.de 

ed.Acozmulesei 

Luminita și 

prof. Aanei 

Mihaela 

11 

Concursul judetean ,, 

Prietenii Pompierilor " - 

Piatra Neamț 

Echipajul 

C.S.E.I. - 

Tg.Neamț 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

prof. Damian 

Andreea și 

Tataru Ovidiu 

12 
Concurs regional tenis de 

masa – Pașcani martie 2018 

Echipajul 

C.S.E.I. - 

Tg.Neamț 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț, 

Scoala Speciala 

- Pascani, 

Clubul Copiilor 

- Pascani 

III 

prof. Cojocariu 

Nicusor și Prof. 

Tataru Ovidiu 

13 
Concurs regional tenis de 

masa –Pașcani martie 2018 

Tapuc 

Cristian și 

Marian 

Andrei 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

prof. Cojocariu 

Nicusor și Prof. 

Tataru Ovidiu 

14 

Proiect regional cultural ,,În 

așteptarea lui Moș Nicolae” 

- decembrie 2017 

Balaceanu 

Vasile 

Scoala 

gimnaziala „Gh. 

Pătrașcu” - 

Buruienesti - 

Neamț 

II 
Prof. Mihaileasa 

Loredana 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

15 

Proiect regional cultural ,,În 

așteptarea lui Moș Nicolae” 

- decembrie 2017 

Iftime Vasile - 

Ovidiu 

Scoala 

gimnaziala ,, 

Gh. Patrascu " - 

Buruienesti - 

Neamț 

I 
Prof. Cucos 

Maria 

16 

Proiect regional cultural ,,În 

așteptarea lui Moș Nicolae” 

- decembrie 2017 

Badarau Anca 

Scoala 

gimnaziala ,, 

Gh. Patrascu " - 

Buruienesti - 

Neamț 

Premiu 

Special 

Prof. Cojocariu 

Laura 

17 

Concurs interjudetean de 

creatie plastica „Sfintele 

Sărbători de Paști văzute 

prin ochi de copil” 

Stoian Ioan 
C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

Prof. Creanga 

Marcela 

18 

Concurs interjudetean de 

creatie plastica „Sfintele 

Sărbători de Paști văzute 

prin ochi de copil” 

Zbranca Paul 
C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
I 

Prof. Manoliu 

Denisa 

19 
Concurs regional ,,Iarna 

veselă” – Pașcani 

Schiopu 

Letitia 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

Prof. Sarghiuta 

Felicia 

20 
Concurs regional ,,Iarna 

veselă” 

Podgorski 

Maria 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
III 

Prof. Grigoriu 

Stefan 

21 

Concursul regional „Raze 

de lumina și har din inima 

mea către inima ta” 

Avarvarei 

Stefania 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
I 

Prof. Balanescu 

Carmen 

22 

Concursul regional „Raze 

de lumina și har din inima 

mea către inima ta” 

Copot Andrei 

( Scoala 

Gimnaziala 

nr. 3 

Tg.Neamț ) 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 

Premiu 

Special 

Prof. Scutaru 

Luminita 

23 

Concursul regional „Raze 

de lumina și har din inima 

mea către inima ta” 

Harja Robert 
C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
III 

Prof. Grigoriu 

Stefan 

24 

Concursul regional 

„România pitorească” - 

Tg.Neamț 

Serban Luis și 

Bulat Marian 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
I 

Prof. Aanei 

Mihaela 

25 

Concursul regional 

„România pitorească” - 

Tg.Neamț 

Tinei Aurel 
C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
III 

Prof. Lupu 

Alina 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

26 

Concurs national,, De la 

suflet la suflet ,Sfintele 

Sarbatori de Pasti '' 

Nistor Ana - 

Maria 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

Prof. Grigoriu 

Stefan 

27 

Concurs național „De la 

suflet la suflet, Sfintele 

Sărbători de Paști” 

Spatariu 

Florentina 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
I 

Prof. Cojocariu 

Laura 

28 

Concurs național „De la 

suflet la suflet, Sfintele 

Sărbători de Paști” 

Lazar Vasile 
C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
III 

Prof. Maftei 

Cristina 

29 
Concurs regional de artă 

decorativă „Mamei în dar” 

David Ana - 

Maria 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

Prof. Toma 

Roxana 

30 
Concurs regional de artă 

decorativă „Mamei în dar” 
Filip Maria 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 

Premiu 

Special 

Prof. Popa 

Elena 

31 

Concursul interjudețean 

„Școala universul copilăriei 

mele” 

Solomon 

Sorin 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

instr.de ed. 

Aron Nicoleta 

32 

Concursul interjudețean 

„Școala universul copilăriei 

mele” 

Tuca Ionela 
C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
I 

Prof. Danila 

Mariana 

33 

Concursul național 

„Nașterea Domnului – 

renașterea bucuriei” 

Cotfase 

Manuel 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
II 

Prof. Istrate 

Mariana 

34 

Concursul național 

„Nașterea Domnului – 

renașterea bucuriei” 

Ungureanu 

Lorena 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 
I 

prof. Damian 

Andreea 

35 

Concursul național 

„Micuțele creatoare de 

modă” - Tg.Neamț 

Spatariu 

Florentina 

Clubul Copiilor 

- Tg.Neamț 
II 

Prof. Ciudin 

Brandusa 

36 

Concursul național 

„Micuțele creatoare de 

modă” - Tg.Neamț 

Gorea 

Florentina - 

Lacramioara 

Clubul Copiilor 

- Tg.Neamț 
I 

Prof. Istrate 

Mariana 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

37 

Concurs Regional „Să 

împărtășim Minunea 

Paștelui” 

Costea 

Gabriel 

Liceul 

Tehnologic - 

Pipirig 

II 

prof.Vartic 

Maria - 

Petronela 

38 
Concurs județean „Cupa 

primăverii” - Păstrăveni 

Marian 

Andrei 

,Podgorski 

Marian 

C.S.E.I. 

Tg.Neamț 

Mentiune 

speciala 

prof. Cojocariu 

Nicusor 

39 
Concurs Național Tradiții și 

Creativitate 

Mihalache 

Adina 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 
Otet Livia., 

Rauta Carmen 

40 
Concurs Național Tradiții și 

Creativitate 
Botu Paula 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

II 

Apachitei 

Liliana, 

Pavelescu 

Luminita 

41 
Concurs Național Tradiții și 

Creativitate 

Nechitei Ana 

maria 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

II 
Otet Livia, 

Nechita Liliana 

42 
Concurs Național Tradiții și 

Creativitate 

Andrei 

Daniela 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

Mentiune 

Apachitei 

Liliana, Nechita 

Liliana 

43 

Concursul interjudețean 

„Armonie prin Arta 

populară și tradiții”, 

Secțiunea: Artă populară și 

obiecte decorative 

Subsecțiunea: Cusături 

tradiționale 

Gidioi Paul 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 

Ghinet 

Avisarion, Otet 

Livia 

44  
Tablan 

Andreea 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 

Pavelescu 

Luminita, Otet 

Livia 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

45  Trifan Ioana 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 

Marian 

Beatrice-Nela, 

Otet Livia 

46  Nita Ovidiu 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 

Marian 

Beatrice-Nela, 

Otet Livia 

47  Botu Paula 

Sinziana 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

II 

Apachitei 

Liliana, 

Pavelescu 

Luminita 

48 

Concursul interjudețean 

~Armonie prin Artă 

populara și tradiții~, 

Secțiunea: Artă populară și 

obiecte decorative 

Subsecțiunea: Cusături 

tradiționale 

Andrei 

Daniela 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

II Nechita Liliana 

49 

Concursul interjudețean 

~Armonie prin Artă 

populara și tradiții~, 

Secțiunea: Artă populară și 

obiecte decorative 

Subsecțiunea: Cusături 

tradiționale 

Trifan 

Alexandra 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

II Nechita Liliana 
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Nr. 

crt. 

Tipul de olimpiada/ 

concurs regional/ 

național(ă)/ 

internațional(ă) 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Școala 
Premiul 

obținut 
Profesor 

50 

Concursul interjudețean 

~Armonie prin Artă 

populara și tradiții~, 

Secțiunea Folclo 

Prisecaru 

Mihaela 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 
Ghinet 

Avisarion 

51 

Concursul interjudețean 

~Armonie prin Artă 

populara și tradiții~, 

Secțiunea Folclor 

Dediu Razvan 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 
Apachitei 

Liliana 

52 

Concursul interjudețean 

~Armonie prin Artă 

populara și tradiții~, 

Secțiunea Dans Popular 

Grup Razesii 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I 
Ghinet 

Avisarion 

53 
Concurs interjudețean 

Meseria brățară de aur - 

Botu Paula 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

Premiul 

special 

Pavelescu 

Luminita, Otet 

Livia 

Andrei 

daniela 

Premiul 

special 

Nechita Liliana, 

Otet Livia 

Mihalache 

Adina 

Premiul 

special 

Mihaila Aneta, 

Apachitei 

Liliana 

54 
Concurs Internațional de 

Creație Calistrat Hogaș 

Stoian 

Mihaela 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I Clopotel Mirela 

Tanase Sorin 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I Clopotel Mirela 

Nadasanu 

Andreea 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I Clopotel Mirela 

Ghilan 

Emilian 

Liceul 

Tehnologic 

Special, comuna 

Ștefan cel Mare 

I Clopotel Mirela 
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ANEXA 19 – PALATUL COPIILOR PIATRA-NEAMŢ 
 

Nr. 

crt. 
Concursul național 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. 

Concurs național „Primăvara în haine de 

sărbătoare”/CAEN 2018, domeniul cultural-

artistic, arte vizuale, poziția 4 

Filimon  

Ștefan 
I 

Drăghiceanu 

Daniela 

2. 

Concurs național de protecția mediului 

„Viața, verde, viitor”/ CAEN 2018, poziția 

113 

Diaconu 

Ionel 
I 

Drăghiceanu 

Daniela 

3. 

Concurs național „Un copil sănătos într-un 

mediu curat” / CAEN, domeniul Ecologie, 

poziția 118 

Manolache 

Denis 
I 

Drăghiceanu 

Daniela 

4. 

Concurs național „Tradițiile Japoniei. 

Ikebana. Origami. Arta decorativă”/CAEN 

2018, poz.9 

Manolache 

Lori 
I 

Drăghiceanu 

Daniela 

5. 

Concurs național „Tradițiile Japoniei. 

Ikebana. Origami. Arta decorativă”/ CAEN 

2018, poz.9 

Husariu Anca I 
Costan 

Iuliana 

6. 
Concurs național de orientare sportivă/ CAEN 

2018, poziția 26 

Trifan  

Dacian 
I 

Gătej 

Flavius 

7. 
Concurs național „Cupa Palatului Arad la 

șah”/ CAEN 2018, anexa B, poziția 103 

Pâslariu 

Andrei 
I Pâslariu Ionel 

8. 

Concurs național de karting școlar „Micul 

pilot”, Palatul Copiilor Reșița / C.A.E.N. 

2018, Anexa B, poziția 128 (Clasa Promo BB, 

motorizare 50 cmc, 5-6 ani)  

Vrînceanu 

Eric Nicolas 
I 

Cerbu 

Constantin 

9. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

„Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț / C.A.E.N. 2018, poziția 175 (Clasa 

Promo BB, motorizare 50 cmc, 5-6 ani)  

Ciobanu 

David 
I 

Cerbu 

Constantin 

10. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

„Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț/ C.A.E.N. 2018, poziția 175 (Clasa 

Puffo Senior, motorizare 60 cmc, 10-13 ani) 

Fecic Tudor I 
Cerbu 

Constantin 

11. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

„Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț/ C.A.E.N. 2018, poziția 175 (Clasa 

kadet, motorizare 80 cmc, 13-18 ani) 

Dascălu 

Vasile 
I 

Cerbu 

Constantin 

12. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

„Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț/ C.A.E.N. 2018, poziția 175 

Echipa I 
Cerbu 

Constantin 

13. 

Concurs național de karting școlar „Cupa 

Bucovinei”, Palatul Copiilor Suceava/ 

C.A.E.N. anexa B, poziția 128 (Clasa Promo 

BB, motorizare 50 cmc, 5-6 ani) 

Vrînceanu 

Eric Nicolas 
I 

Cerbu 

Constantin 

15. 
Festivalul Național al elevilor de liceu 

„Vrancea Plai de dor”/ CAEN 2018, domeniul 

Ansamblul 

folcloric 
II 

Gheorghiu 

Adrian 
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Nr. 

crt. 
Concursul național 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

cultural-artistic, folclor, tradiții, obiceiuri – 

poziția 74 

”Comorile 

Neamțului” 

16. 

Concurs național de automodele „Memorialul 

Henri Coandă” , Clubul Copiilor Pucioasa / 

CAEN 2018, poz.127 (Clasa de concurs 1/10 

PRO) 

Stoian  

George 
II 

Ruștioru  

Ion 

18. 

Concurs național de automodele „Cupa 

Vasluiului” , Palatul Copiilor Vaslui / CAEN 

2018, poz.171 (Clasa de concurs 1/10 OFF 

ROAD(2WD) 

Stoian 

George 
II 

Ruștioru  

Ion 

19. 

Concurs național de automodele „Cupa 

Bogdan Vodă”, Clubul Copiilor Câmpulung 

Moldovenesc / CAEN 2018, poz.176 (Clasa 

de concurs 1/10 OFF ROAD (2WD) 

Stoian 

George 
II 

Ruștioru  

Ion 

20. 

Concurs național de karting școlar ,,Cupa 

Brăilei”, Palatul Copiilor Brăila/ C.A.E.N. 

2018, anexa B, poziția 132 (Clasa Puffo 

Junior, motorizare 60 cmc, 9-10 ani) 

Lazarev 

Victoria 

Cleopatra 

II 
Cerbu 

Constantin 

21. 

Concurs național de karting școlar ,,Cupa 

Brăilei”, Palatul Copiilor Brăila/ C.A.E.N. 

2018, anexa B, poziția 132 (Clasa Puffo 

Senior, motorizare 60 cmc, 10-13 ani) 

Răspopa 

Andrei 

Codrin  

II 
Cerbu 

Constantin 

22. 

Concurs național de karting școlar ,Cupa 

Brăilei”, Palatul Copiilor Brăila /C.A.E.N. 

2018, anexa B, poziția 132 

Echipa II 
Cerbu 

Constantin 

23. 

Concurs național de karting școlar 

,,Memorialul Codruţ Morar şi Jani Ferenc”, 

Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe C.A.E.N. 

2018, Anexa B, poziţia 128 (Clasa Promo BB, 

motorizare 50 cmc, 5-6 ani) 

Ciobanu 

David 
II 

Cerbu 

Constantin 

24. 

Concurs național de karting școlar 

,,Memorialul Codruţ Morar şi Jani Ferenc”, 

Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe / C.A.E.N. 

2018, Anexa B, poziția 128 (Clasa Puffo 

Junior, motorizare 60 cmc, 8-10 ani) 

Lazarev 

Victoria 

Cleopatra 

II 
Cerbu 

Constantin 

25. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

,,Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț/ C.A.E.N. 2018, poziția 175 (Clasa 

Puffo Junior, motorizare 60 cmc, 8-10 ani) 

Atudosiei 

Ana Clara  
II 

Cerbu 

Constantin 

26. 

Concurs național de karting școlar ,,Cupa 

Bucovinei”, Palatul Copiilor Suceava/ 

C.A.E.N. anexa B, poziția 128 

Echipa II 
Cerbu 

Constantin 

27. 
Concurs național „Creativ Art”/ CAEN 2018, 

poz.20 

Ghioc 

Cristina 
II 

Costan 

Iuliana 

28. 
Concurs național „Creativ Art”/ CAEN 2018, 

poz.20 
Rusu Miriam II 

Costan 

Iuliana 
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Nr. 

crt. 
Concursul național 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

29. 
Concurs național „Cocoșul de Hurez”/ CAEN 

2018, poz.62 

Hanganu 

Teodora 
II 

Costan 

Iuliana 

31. 

Concurs național „Primăvara în haine de 

sărbătoare”/ CAEN 2018, domeniul cultural-

artistic, arte vizuale, poziția 4 

Platon  

Ana 
III 

Costan 

Iuliana 

32. 
Concurs național „Un copil sănătos într-un 

mediu curat”/ CAEN 2018, poz.118 
Vlaicu Alexia III 

Costan 

Iuliana 

33. 
Concurs național „Copilul artist” /CAEN 

2018, poz.4 
Platon Ana III 

Costan 

Iuliana 

34. 
Concurs național „Cocoșul de Hurez”/CAEN 

2018, poz.62 

Iftode 

Anelise 
III 

Costan 

Iuliana 

35. 
Concurs național „Cocoșul de Hurez” /CAEN 

2018, poz.62 

Hanganu 

Gabriela 
III 

Drăghiceanu 

Daniela 

36. 
Concurs ”Cupa Palatului Arad la șah” /CAEN 

2018, anexa B, poziția. 103 

Pâslariu 

Maria 
III Pâslariu Ionel 

37. 
Concurs „Cupa Palatului Arad la șah”/ CAEN 

2018, anexa B, poziția 103 

Sachilaru 

Alexandru 
III Pâslariu Ionel 

38. 

Concurs național de automodele „Memorialul 

Henri Coandă” /Clubul Copiilor Pucioasa / 

CAEN 2018, poz.127 

Echipa III 
Ruștioru  

Ion 

39. 

Concurs național de automodele „Cupa 

Vasluiului” , Palatul Copiilor Vaslui /CAEN 

2018, poz.171 (Clasa de concurs 1/8 BUGGY 

) 

Stoian 

George 
III 

Ruștioru  

Ion 

40. 

Concurs național de karting școlar ,,Marele 

premiu al Banatului”, Palatul Copiilor Reșița/ 

C.A.E.N. 2017, poziția 489 (Clasa Bambini, 

motorizare 50 cmc, 6-8 ani) 

Lazarev 

Victoria 

Cleopatra 

III 
Cerbu 

Constantin 

41. 

Concurs național de karting școlar ,,Cupa 

Brăilei”, Palatul Copiilor Brăila/ C.A.E.N. 

2018, anexa B, poziția 132 (Clasa promo BB, 

motorizare 50 cmc, 5-6 ani) 

Vrînceanu 

Eric Nicolas 
III 

Cerbu 

Constantin 

42. 

Concurs național de karting școlar ,,Micul 

pilot”, Palatul Copiilor Reșița/ C.A.E.N. 

2018, Anexa B, poziţia 128 

Echipa III 
Cerbu 

Constantin 

43. 

Concurs național de karting școlar 

,Memorialul Codruţ Morar şi Jani Ferenc”, 

Palatul Copiilor Sfântu Gheorghe/ C.A.E.N. 

2018, Anexa B, poziția 128 

Echipa III 
Cerbu 

Constantin 

44. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

,,Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț /C.A.E.N. 2018, poziția 175 (Clasa 

Promo BB, motorizare 50 cmc, 5-6 ani)  

Dolganiuc 

Bogdan 
III 

Cerbu 

Constantin 

45. 

Concurs național de Educație rutieră-karting 

,,Cupa Pietricica”, Palatul Copiilor Piatra-

Neamț/ C.A.E.N. 2018, poziția 175 (Clasa 

Puffo Junior, motorizare 60 cmc, 8-10 ani) 

Popa  

Rafael  
III 

Cerbu 

Constantin 



Raport privind starea învăţământului nemţean în anul şcolar 2017-2018 

Pagina 274 din 281 

 

Nr. 

crt. 
Concursul național 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

46. 

Concurs național de karting școlar 

 ,,Floare de lotus”, Palatul Copiilor Oradea/ 

C.A.E.N. anexa B, poziția 128 

Echipa III 
Cerbu 

Constantin 

 

Nr. 

crt. 
Concursul internațional 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. 

Interpretare teatrală, creație literară și 

creație jurnalistică „Tudor Mușatescu”/ 

CAEN 2018, poziția 110 

Trupa de 

teatru 
I 

Diaconescu 

Iuliana 

2. 

Concurs internațional „Copii, salvați 

Planeta Albastra”/ CAEN 2018, anexa 

B, poziția 92 

Filimon 

Stefan 
I 

Drăghiceanu 

Daniela 

3. 
Concurs internațional „Valorile 

Copilariei”/ CAEN 2018, anexa 5/143 

Codreanu 

Nazar 
I 

Drăghiceanu 

Daniela 

4. 

Concurs internațional „Copii, salvați 

Planeta Albastră”/ CAEN 2018, anexa 

B, poziția 92 

Andronache 

Maria 
II 

Drăghiceanu 

Daniela 

5. 

Concurs internațional „Copii, salvați 

Planeta Albastră”/ CAEN 2018, anexa 

B, poziția 92 

Morariu Filip III 
Drăghiceanu 

Daniela 

6. Kanagawa art exhibition Japonia Par Laurențiu 
The Selected 

Prize 

Petrariu S. 

Cristina 

7. Youth Art Bulgaria Cazan Aurora 

Single 

Selection 

Award 

Petrariu S. 

Cristina 

8. Youth Art Bulgaria 
Horceag 

Teodor 

Single 

Selection 

Award 

Petrariu S. 

Cristina 

9. Youth Art Bulgaria 

Ionașcu 

Strungariu 

Viviana 

Single 

Selection 

Award 

Petrariu S. 

Cristina 

10. 
International Art Exhibition For 

Children Finlanda 

Lungu 

Andrei 
Diploma 

Petrariu S. 

Cristina 

11. 
International Meeting of Juvenile Art 

Portugalia 

Morte Ioana 

Miruna 

Merit Class 

Gold 

Bronze 

Medal 

Petrariu S. 

Cristina 

12. 
International Meeting of Juvenile Art 

Portugalia 
Roșu Carrina 

Merit Class 

Gold 

Honorable 

Mention 

Petrariu S. 

Cristina 

13. 
International Meeting of Juvenile Art 

Portugalia 

Ciubotaru 

Delia 

Merit Class 

Silver 

Petrariu S. 

Cristina 

14. 
International Meeting of Juvenile Art 

Portugalia 

Balan Maria 

Luiza 

Merit Class 

Silver 

Petrariu S. 

Cristina 
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15. 
International Meeting of Juvenile Art 

Portugalia 

Bolum 

Bianca Maria 

Merit Class 

Silver 

Petrariu S. 

Cristina 

16. 
International Meeting of Juvenile Art 

Portugalia 
Vasiliu Anda 

Merit Class 

Silver 

Petrariu S. 

Cristina 

29. The world of art Slovenia 
Marunțelu 

Alexia  
Special Prize 

Petrariu S. 

Cristina 

30. The world of art Slovenia 
Atomei 

Alexandru 
Special Prize 

Petrariu S. 

Cristina 

31. The world of art Slovenia 
Corlade Thea 

Lavinia 
Special Prize 

Petrariu S. 

Cristina 

32. School Children’s Art Exhibition China 
Ciurcan 

Ilinca 
Gold Medal 

Petrariu S. 

Cristina 

33. School Children’s Art Exhibition China 
 Musceleanu 

Theodora  
Bronze medal 

Petrariu S. 

Cristina 

34. School Children’s Art Exhibition China 

Lungu 

Ailenei 

Andrei 

Diploma for 

Single Award 

Petrariu S. 

Cristina 

35. Slavonic spring Lithuania 
Morte Ioana 

Miruna 

Diploma of 

first degree 

Petrariu S. 

Cristina 

38. Children art exhibition India 
Par  

Laurențiu 
Gold Medal 

Petrariu S. 

Cristina 

45. 
International Children’s Colony of fine 

arts Bitola Macedonia 
Porumb Ana 

Best 

Collection 

Gold Palette 

Petrariu S. 

Cristina 

46. 
International Children’s Colony of fine 

arts Bitola Macedonia 

Musceleanu 

Theodora 

Gold Palette 

Best 

Collection 

Petrariu S. 

Cristina 

47. 
International Children’s Colony of fine 

arts Bitola Macedonia 

Bolum 

Bianca Maria 
Gold Palette 

Petrariu S. 

Cristina 
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ANEXA 20 – CLUBURILE COPIILOR 
 

A. Clubul Copiilor Roman 

Nr. 

crt. 
Concursul național /internațional 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

1. Festivalul național de interpretare 

vocal-instrumentală a muzicii ușoare 

pentru copii şi tineret „25.Muzritm”, 

înscris în CAEN finanțate de MEN, 

anexa b/79, 2018 

Formația Roots III Dima Anda 

2. Festivalul internațional – Concurs al 

formațiilor și interpreților cuprins în 

CAEN 2018, DCC, poziția 25 

„Copilăria un poem” 

Formația Roots I Dima Anda 

3 Concursul Internațional ,,Iași Green 

Bag” 

Cerc Artă 

Decorativă 

Marele Premiu Prof. dr. Carp 

Monica 

4 Concursul Național ,,Crucea în 

imaginația copiilor” 

Cerc Artă 

Decorativă 

Premiul I Prof. dr. Carp 

Monica 

5 Concursul Național ,,Culoarea 

Lecturii în bibliotecă” 

Cerc Artă 

Decorativă 

Premiul I Prof. dr. Carp 

Monica 

6 Campionatul național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Baciu 

Madalina 

I Vieru Florinel 

7 Campionatul național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Cocea 

Eliza-

Alexandra 

I Vieru Florinel 

8 Campionatul național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Lăbonțu 

Eliza-Maria 

II Vieru Florinel 

9 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Hăbășescu 

Andreea 

III Vieru Florinel 

10 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Simion 

Tudor 

III Vieru Florinel 

11 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Chelaru 

Andra 

III Vieru Florinel 

12 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Diaconu 

Rareș 

III Vieru Florinel 

13 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Giurgilă 

Luca 

III Vieru Florinel 

14 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Cocea 

Eliza-

Alexandra 

III Vieru Florinel 

15 Campionatul Național de QWAN KI Gotcă III Vieru Florinel 
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Nr. 

crt. 
Concursul național /internațional 

Numele și 

prenumele 

elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor(i) 

coordonator(i) 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Alexandru 

16 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Milica 

Romerto 

III Vieru Florinel 

17 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Husaru 

Medeea-Maria 

III Vieru Florinel 

18 Campionatul Național de QWAN KI 

DO destinat copiilor, Botoșani, 03-

04.martie 2018 

Apetrei 

Bogdan 

III Vieru Florinel 

19 Campionatul Național școlar de 

orientare sportivă CAEN, poziția 26 

Gavrilescu 

Monalisa 

III Boloca Ilie 

20 Campionatul Național școlar de 

orientare sportivă CAEN, poziția 26 

Farcaş Wanda II Boloca Ile 

22. Campionatul Național școlar de 

orientare sportivă CAEN, poziția 26 

Farcaş 

Alexandru 

II Boloca Ilie 

23. Campionatul Național școlar de 

orientare sportivă CAEN, poziția 26 

Hociung 

Daniela 

III Boloca Ilie 

24. Campionatul Național școlar de 

orientare sportivă CAEN, poziția 26 

Farcaş Wanda I Boloca Ilie 

25. Campionatul Național școlar de 

orientare sportivă CAEN, poziția 26 

Gavrilescu 

Monalisa 

II Boloca Ilie 

26. Concursul național de ecoturism 

"Danubius" CAEN 2018, poziția 176 

Clubul Copiilor 

Roman 

V Boloca Ilie 

27. Concursul național de ecoturism 

"Danubius" CAEN 2018, poziția 176 

Farcaş Alex I Boloca Ilie 

28. Concursul național "Pui de Brad" 

CAEN, poziția 111 

Clubul Copiilor 

Roman 

mențiune 

clasament 

general 

Boloca Ilie 

29. Concursul național "Pui de Brad" 

CAEN, poziția 111 

Clubul Copiilor 

Roman 

III – parcurs 

aplicativ 

Boloca Ilie 

30. Concursul național "Pui de Brad" 

CAEN, poziția 111 

Clubul Copiilor 

Roman 

I – orientare de 

zi 

Boloca Ilie 

31. Concursul național "Pui de Brad" 

CAEN, poziția 111 

Clubul Copiilor 

Roman 

III – creație 

artistică 

Boloca Ilie 

 

B. Clubul Copiilor Tg. Neamț 

Nr. 

crt. 
Concursul internațional 

Numele și 

prenumele elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1.  „IA ŞI green bag, creează şi 

responsabilizează pentru eco-

ul naturii!”, Palatul Copiilor 

Iaşi (CAEN 2017, Dom. Ecol. 

poz. 15) 

Nemţanu Maria II Gîtlan Maria 

Urzică Silvia Elena I Gavriloaia Daniela 

Loghin Manuela I Gavriloaia Daniela 

2.  „Copii, salvați planeta Manole Mădălina I Gîtlan Maria 
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Nr. 

crt. 
Concursul internațional 

Numele și 

prenumele elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

albastră”, C.C. Moreni 

(CAEN 2018 cu finanțare, 

poz. 92) 

Polgar Denisa III Gîtlan Maria 

Bălţătescu Camelia I Gavriloaia Daniela 

Roșu Antoanela  

Roșu Denisa 

I Sauciuc Dana 

Ursu Alexandru  II Sauciuc Dana 

Şerban Magdalena  Premiu 

special 

Gîtlan Dănică 

3.  Concursul Internațional de 

Gimnastică şi Dans 

„Prietenia”,Vaslui CAEN 

Anexa B, Poziția 44 

Ansamblul„Răzeşii” I Gîtlan Dănică 

Ansamblul„Tropoţic

a” 

I Gîtlan Dănică 

 

4.  „Copilăria - un poem”, CAEN 

2017 / DCC, poz.14, Liceul 

Tehnologic „Arhimandrit 

Chiriac Nicolau” Vînători 

Neamț 

Muguraşi de 

Sînziene 

I Oşlobanu 

Sinzîiana 

Şerban Nicola I Oşlobanu 

Sinzîiana 

Şerban Ioana I Oşlobanu 

Sinzîiana 

Şerban Magdalena Trofeul 

festiv. 

Oşlobanu 

Sinzîiana 

Sângeap Liviu 

Muz.Tradițională 

I Gîrbea Cristinel 

Sângeap Liviu-Muz. 

Ușoară 

I Gîrbea Cristinel 

Sângeap Liviu-

Muz.Tradițională 

Trofeul 

categoriei 

Gîrbea Cristinel 

 

5.  Fantezii de iarnă,CAEN 

Domeniu XIII, Poziția 42 

Butnariu Darius I Sauciuc Dana 

Ilieş Bianca Paula II Gavriloaia Daniela 

6.   „Calculatorul, joc şi educaţie” 

Moreni Dâmboviţa- CAEN, 

Domeniul XI, poziția 158 

Ursu Ioana Mențiune Sauciuc Dana  

Ciucanu Mihai 

Adrian 

III Gavriloaia Daniela 

7.  Concursul de programare și 

creativitate „StartIT” ,PC 

Suceava, CAEN, Domeniul 

XIII, Poziția 39 

a.-secțiunea Media 

Nicuță Denisa  

I 

 

Sauciuc Dana  Stan Eliza 

Roșu Antoanela III Sauciuc Dana 

b. secțiunea Re-creație 

 

Butnariu Casian III Sauciuc Dana 

Hanganu Ștefan  II Sauciuc Dana 

Sauciuc Daria III Sauciuc Dana 

Catană Sabina Mențiune Sauciuc Dana 

Ciudin Robert Mențiune Sauciuc Dana 

8.  Târg de mărţişoare, Şc. Gimn. 

Galaţi 

(CAEN 2018, Dom. Arte 

vizuale, poz.14) 

 

Apostol Georgiana I Gîtlan Maria 

Polgar Denisa I Gîtlan Maria 

Neculau Evelina III Secheșan Gabriela 

Polgar Lucian II Gavriloaia Daniela 
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Nr. 

crt. 
Concursul internațional 

Numele și 

prenumele elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

9.  Tradiţiile Japoniei. Ikebana. 

Origami. Artă decorativă, P.C. 

Rm.Vâlcea 

(CAEN 2018, Dom. Ecol, 

poz.14) 

 

Butnariu Darius II Sauciuc Dana 

Bălțătescu Florin II Sauciuc Dana 

David Denisa II Gîtlan Maria 

Şerban Ioana II Gîtlan Dănică 

Bălţătescu Camelia II Gavriloaia Daniela 

10.  Un copil sănătos într-un 

mediu curat, P.C. Rm.Vâlcea 

(CAEN 2018, Dom. Ecol, 

poz.13) 

 

Hanganu Ștefan I Sauciuc Dana 

Roșu Denisa Mențiune Sauciuc Dana  

Şerban Magdalena I Gîtlan Maria 

Urzică Silvia Elena III Gavriloaia Daniela 

Şerban Magdalena I Gîtlan Dănică 

11.  CreativArt, P.C. Suceava 

(CAEN 2018, Dom. Arte 

vizuale, poz.20) 

 

Ghiba Elena I Gîtlan Maria 

David Denisa I Gîtlan Maria 

Loghin Manuela M Gîtlan Maria 

Vartic Ivona III Gavriloaia Daniela 

Șchiopu Letiția III Gavriloaia Daniela 

Polgar Lucian II Gavriloaia Daniela 

12.  Concursul Educație pentru 

Sănătate, Constanța, CAEN 

2018,domeniul științific 

poz.165 

Butnariu Darius 

 

Premiu 

special 

Sauciuc Dana  

Anton Alexandru M Grosu Gica 

Cristina 

Oltianu Nicol Premiu 

Special 

Grosu Gica 

Cristina 

Rusu Ovidiu Premiu 

Special 

Grosu Gica 

Cristina 

 

13.  „Sărbătoarea crizantemelor”, 

Flămânzi-Botoșani, CAEN 

2017 , domeniul cultural 

artistic-arte vizuale, Poziția 9 

Bălţătescu Camelia II Gavriloaia Daniela 

Urzică Silvia Elena III Gavriloaia Daniela 

Nechifor Dionisie III Gavriloaia Daniela 

14.  Concursul Național de Artă 

Fotografică „Magia ZOOM”, 

CC Tg. Neamț, CAEN 2018, 

domeniul cultural artistic-arte 

vizuale 

 

Serban Nicola I Grosu Gica 

Cristina 

Oltianu Nicol I Grosu Gica 

Cristina 

Sandu Diana M Grosu Gica 

Cristina 

Hanganu Ștefan I Sauciuc Dana 

Sauciuc Daria I Sauciuc Dana 

Butnariu Darius III Sauciuc Dana 

BALAN Ecaterina II Gavriloaia Daniela 

Luca Maria I Gavriloaia Daniela 

Bălţătescu Camelia II Gavriloaia Daniela 
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C. Clubul Copiilor Săbăoani 

Nr. 

crt. 

Concursul internațional/ 

național/ regional 

Numele și 

prenumele elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1.  Concurs internațional „Mâini 

de aur” - Huedin – 

Cluj/CAEN 

Balint Maria 

Roberta 

I Miron Cristina 

2.  Concurs internațional „Mâini 

de aur” - Huedin – 

Cluj/CAEN 

Giurgică Giulia II Miron Cristina 

3.  Concurs internațional „Mâini 

de aur” - Huedin – 

Cluj/CAEN 

Sescu Damian II Miron Cristina 

4.  Concurs național „Pe fir de 

baladă” - Tg. Jiu/CAEN 

Budoșcă Sonia II Miron Cristina 

5.  Concurs național „Pe fir de 

baladă” - Tg. Jiu/CAEN 

Balint Antonia I Miron Cristina 

6.  Concurs național „Pe fir de 

baladă” - Tg. Jiu/CAEN 

Dămoc Laura 

Isabela 

III Miron Cristina 

7.  Expoziția internațională „1 

Iunie”- Iași/CAEN 

Fechetă Narcisiu  Miron Cristina 

8.  Expoziția internațională „1 

Iunie”- Iași/CAEN 

Totu Alina I Miron Cristina 

9.  Expoziția internațională „1 

Iunie”- Iași/CAEN 

Cobzariu Augustin I Miron Cristina 

10.  Expoziția internațională „1 

Iunie”- Iași/CAEN 

Bălan Denisa II Miron Cristina 

11.  Expoziția internațională „1 

Iunie”- Iași/CAEN 

Mitoc Alina Bianca I Miron Cristina 

12.  Concurs interjudețean 

„Folclorul și copii”/CAERI 

Mărtișcă Sonia II Miron Cristina 

13.  Concurs interjudețean 

„Folclorul și copii”/CAERI 

Diac Yasmina I Miron Cristina 

14.  Concurs interjudețean 

„Folclorul și copii”/CAERI 

Măcincă Robert II Miron Cristina 

15.  Concurs național „Creativ 

Art” – Suceava/CAEN 

Andrei Diana I Robu Maria 

16.  Concurs național „Creativ 

Art” – Suceava/CAEN 

Doboș Alessia I Robu Maria 

17.  Concurs național „Creativ 

Art” – Suceava/CAEN 

Doboș Adrian II Robu Maria 

18.  Concurs național „Creativ 

Art” – Suceava/CAEN 

Imbrișcă Giulia III Robu Maria 

19.  Concurs de coregrafie 

„Armonii dansante” - Pașcani 

- Iași 

Formația de dans 

”Dinamic” 

I (dans 

modern) 

Zamfiroi Mihaela 

20.  Concurs de coregrafie 

„Armonii dansante” - Pașcani 

- Iași 

Formația de dans 

”Dinamic” 

I (vals) 

I (dans 

sincron) 

Zamfiroi Mihaela 

21.  Concurs „Copilărie, leagăn 

fericit”- Pipirig - Neamț 

Formația de dans 

”Dinamic” 

I (vals) Zamfiroi Mihaela 
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Nr. 

crt. 

Concursul internațional/ 

național/ regional 

Numele și 

prenumele elevului 

câștigător 

Premiul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

22.  Concurs „Copilărie, leagăn 

fericit”- Pipirig - Neamț 

Formația de dans 

”Dinamic” 

I (dans 

sincron) 

Zamfiroi Mihaela 

23.  Concurs de dans și costume 

ECO „Fantezii de vară” 

Bârlad - Vaslui 

Formația de dans 

”Dinamic” 

Trofeul 

categoriei 

(dans 

modern) 

Zamfiroi Mihaela 

24.  Concurs de dans și costume 

ECO „Fantezii de vară” 

Bârlad - Vaslui 

Formația de dans 

”Dinamic” 

I Zamfiroi Mihaela 

25.  Concurs național „Cu 

poluarea nu-i de joacă” - Huși 

– Vaslui/CAEN 

Gherguț Adina I Țilică Ioan 

26.  Concurs național „Cu 

poluarea nu-i de joacă” - Huși 

– Vaslui/CAEN 

Robu Francisc II Țilică Ioan 

27.  Concurs național „Cu 

poluarea nu-i de joacă” - Huși 

– Vaslui/CAEN 

Lorenț Andrei 

Cătălin 

III Țilică Ioan 

28.  Concurs național „Planeta 

albastră” - București 

Sescu Fabrițio I Țilică Ioan 

29.  Concurs național „Planeta 

albastră” - București 

Percă Santiago II Țilică Ioan 

30.  Concurs național „Planeta 

albastră” - București 

Vârgă Rareș II Țilică Ioan 

31.  Concurs național „Planeta 

albastră” - București 

Tamaș Dragoș III Țilică Ioan 

32.  Concurs național „Natură și 

viață” -Bistrița-Năsăud 

Susanu Damian I Țilică Ioan 

33.  Concurs național „Natură și 

viață” -Bistrița-Năsăud 

Diac Robert I Țilică Ioan 

34.  Concurs regional „Copilărie, 

leagăn fericit”- Pipirig, Neamț 

Bacoșcă Alexandra 

Alina  

Marele 

trofeu 

Postolache Ioan 

35.  Concurs regional „Copilărie, 

leagăn fericit”- Pipirig, Neamț 

Bacoșca Cristinel I Postolache Ioan 

36.  Concurs regional „Copilărie, 

leagăn fericit”- Pipirig, Neamț 

Popa Maria Ștefana II Postolache Ioan 

37.  Concurs regional „Copilărie, 

leagăn fericit”- Pipirig, Neamț 

Bacoșcă Țărnă Eliza II Postolache Ioan 

38.  Concurs regional „Muzica e 

viața mea”, Roman 

Matei Marcus II Postolache Ioan 

39.  Concurs regional „Muzica e 

viața mea”, Roman 

Popa Maria Ștefana III Postolache Ioan 

 

 

 


