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MISIUNEA 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţinere instituţională:  

ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA,  iar dezideratul principal al şcolii este 
acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională  ale elevilor. 

Şcoala, elevul, profesorul şi comunitatea, în interdependenţa lor, contribuie la educarea şi 
formarea cetăţenilor, în acest context instituţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ îşi 

propune să atingă standardele de excelenţă ale sistemului, sporind încrederea beneficiarilor 
prin oferta educaţională de calitate, menită a fi baza unei educaţii temeinice, investiţie 

supremă a unui popor pentru viitorul său. 

VIZIUNEA 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ este instituţia care tinde să devină 
garantul calităţii şi eficienţei procesului educaţional nemţean, având ca 

priorităţi aplicarea politicilor educaţionale elaborate de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi tinerilor, formarea 
continuă a cadrelor didactice şi crearea unui climat de muncă stimulativ în 

vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului 
educaţional nemţean, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale. 

Ținta 1. Monitorizare, îndrumare, consiliere și evaluare în scopul îmbunătăţirii calităţii educației la nivelul 
unităţilor şcolare din Neamţ, pentru atingerea obiectivelor strategice naționale adoptate de  MEN. 

Ținta 2. Asigurarea unui management flexibil la nivelul unităților de învățământ, în perspectiva realizării egalității 
șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii. 

 

Ținta 4. Dezvoltarea de parteneriate funcţionale cu administrațiile publice locale, reprezentanți ai comunității, 
agenți economici, sindicate, asociații ale părinților, ONG-uri şi cu alte organizaţii relevante din afara şcolii, cum 

ar fi serviciile comunitare din zonă, care reprezintă emigranţii sau minorităţile. 

Ținta 3. Identificarea şi implementarea de măsuri în scopul asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-
evaluare ce vizează îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale. 

Ținta 5. Promovarea imaginii pozitive a instituţiilor de educaţie, la nivelul comunităţii, prin proiecte de 
cooperare şi parteneriat care pun în valoare elevul şi performanţele acestora. Promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții. 

Ținta 6. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în unităţile de învăţământ din judeţul Neamţ în vederea 
atingerii obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020, prin participare la programe comunitare 

finanţate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+, programe finanţate de fonduri structurale, 
granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială, etc. 

Ținta 7. Asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor didactice din 
unitățile de învățământ ale județului. Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare 

Construim viitorul prin educație de calitate! 

Ținte strategice de referință  

ale Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț pentru anul 

școlar12018-2019 au fost: 
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Valori și principii 

Proiecția strategică de dezvoltare a învățământului din județul 

Neamț pentru intervalul de timp 2016-2020, impune adoptarea 

acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activități 

prin promovarea unor valori și principii adecvate: aspiratia spre 

performanță, calitate, competiție, coerență, cooperare, 

competență, constiinciozitate, continuitate, coordonare, 

deschidere, demnitate, disciplină în școală, educatie, excelență, 

flexibilitate, inovatie, implicare, onestitate, participare, respect, 

responsabilitate, subsidiaritate, transparență. 

Colaborare - colaborăm cu toți factorii interesați de educatie și 

împărtășim cunostințele dobândite pentru a ne îmbunătăți 

activitatea. 

Deschidere - suntem deschiși la nou și ne încurajăm partenerii 

educaționali să caute soluții creative în folosul beneficiarilor 

noștri: elevi, părinți, comunități locale, agenți economici. 

Excelență - suntem hotărâți să depășim așteptările celorlalți prin 

profesionalism și eficiență. 

Inovație - ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel 

dar mai bine. 

Implicare - asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovatie 

și leadership. 

Responsabilitate - ne asumăm întreaga responsabilitate pentru 

direcțiile de dezvoltare a sistemului educațional din județul 

Neamt, urmărind continuu interesul beneficiarilor noștri și 

dovedind respect pentru lege, cultură și pentru comunitatea în 

care trăim. 
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CAPITOLUL III - Realizarea unui sistem educațional performant, eficient și echitabil 
3.1. Diagnoza procesului de învățământ din perspectiva ariilor curriculare 

3.1.1. Educație timpurie 
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ANEXE  
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CAPITOLUL I  

CADRUL NORMATIV 

 
1.1. Legislație școlară 

 

Demersul strategic al Inspectoratului Școlar Județean Neamț pornește de la misiunea asumată de Ministerului 

Educației Naționale, respectiv aceea de a asigura un mediu educațional care să asigure dezvoltarea armonioasă 

a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și asigurarea accesului egal la educație, în contextul 

viziunii de a oferi tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi, studenți etc.) accesul la o educație de calitate, care să 

facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare dintre beneficiari, în vederea pregătirii lor pentru 

competitivitatea globală. 

• LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare;  

• Ordinul nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului 

Didactic;  

• ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a performanţelor 

profesionale individuale anuale ale personalului contractual;  

• O.M.E.C.T.S. nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar;  

• ORDIN COMUN M.E.C.T.-M.M.F.P.S. nr. 4469/12.06.2012/nr.1804/03.07.2012 privind aprobarea 

Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la 

serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii;  

• ORDIN nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului „A doua Şansă”;  

• ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea 

competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă 

funcţii de educatori/ educatoare, institutori/ institutoare, învăţători/ învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în 

vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul 

primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi 

cluburile copiilor;  

• Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 

pentru modificarea unor acte normative;  

• ORDIN nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului 

profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;  

• ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de 

învătământ preuniversitar;  

• ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar;  

• ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza E.C.T.S./ S.E.C.T. a învăţământului universitar 

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

I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;  

• ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;  
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• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar;  

• ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011-Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi 

echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

• ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor 

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;  

• ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor care oferă activitate extraşcolară;  

• ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare;  

• O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 

87 /2006, cu modificările ulterioare;  

• Strategia M..E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007.  

Documente de referinţă  

• Raportul de activitate al I.S.J. Neamț. pentru anul școlar 2016-2017;  

• Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie;  

• Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”);  
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CAPITOLUL II.  

MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
 

 2.1. Rețea școlară 
2.1.1. Unități școlare pe niveluri de învățământ 

În anul școlar  2018-2019 s-a continuat procesul de eficientizare a rețelei școlare, diminuându-se numărul 
unităților de învățământ pe nivelul preșcolar (unități arondate). 
 

 
 

   2.1.2. Evoluția unităților școlare pe niveluri și forme de învățământ 

 
CONCLUZIE:  se constată că învățământul profesional are un trend crescător. 
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CONCLUZIE: La nivelul județului Neamț se observă o creștere a numărului de unități de învățământ 

particular acreditate. 
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Unități de învățământ în care funcționează alternativa Step by step 2018-2019 

 
 

 
 

CONCLUZIE:  se constată o creștere a numărului de grupe/clase pe nivelurile de învățământ preșcolar, liceal, 

profesional, maiștri și postliceal și o scădere pe nivel primar și gimnazial. 

 

 

2.1.3. Modificări în rețeaua școlară 

 

 Desființarea unor unități cu personalitate juridică prin comasarea efectivelor la alte unități cu 
personalitate sau prin transformarea acestora în unități fără personalitate juridică (structuri) – o grădiniță particulară: 
„Sfânta familie” comuna Gherăești. 
 Desființarea unor unități arondate (structuri): o școală primară din mediu rural, o școală gimnazială din 
mediu rural,  

0

1

2

Prescolar primar

1

2
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 Unități școlare cu schimbare denumire: 15 unități cu personalitate juridică din județul Neamț, din 
localitățile care și-au schimbat denumirea conform Legii nr.290/2018. 

 
 

2.2. Statistici privind cuprinderea copiilor și elevilor în învățământul preuniversitar 

la începutul și sfârșitul anului școlar 

 
CONCLUZIE:  Ca urmare a reconsiderării învățământului profesional se observă o creștere a cifrei de școlarizare pe 

acest nivel (învățământ profesional). 
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Numărul total  de copii/elevi școlarizați,  pe nivelurile de învățământ de masă, în anii școlari 2017-2018 și 

2018-2019 

 

 
 

 

 

 
 

CONCLUZIE:  se observă o creștere a numărului de elevi școlarizați în învățământul particular cu 1,2% 
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Evoluția  numărului de clase/grupe  - învățământul particular 

 
CONCLUZIE:  se observă o scădere cu 22% a numărului de grupe/clase 

 

Evoluția  numărului de copiilor/elevilor  cuprinși în învățământul particular 

 
CONCLUZIE:  se observă o creștere a efectivelor de elevi pe clase la învățământ postliceal. 

 

Unități de învățământ în care funcționează alternativa Step by step 2018-2019 
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2.3. Managementul resurselor umane 
  

Direcțiile de acțiune ale compartimentului managementul resurselor umane în anii școlari 2017–2018 și 2018–

2019 sunt: 

 exercitarea unui management de calitate la nivelul compartimentului managementul resurselor umane; 

 realizarea unei comunicări eficiente cu directorii, profesorii, învățătorii și educatorii din unitățile de 

învățământ de stat și private. 

 

 Activitatea desfășurată de compartimentul resurse umane în anul școlar 2018-2019 a avut ca obiectiv 

principal încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic calificat, în condițiile permise de metodologia în 

vigoare (Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul 

școlar 2018-2019 aprobată prin O.M.E.N. 5485/2017, cu modificările și completările ulterioare). Lucrările privitoare la 

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat s-au organizat la nivelul Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț și au fost coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic. 

În anul școlar 2018-2019 numărul total de posturi/norme, pe toate formele de finanțare a fost de 7363,15, 

astfel: 

 5110,77 norme didactice, 

 821,75 posturi didactice auxiliare, 

 1430,63 posturi nedidactice. 

 

2.3.1. Personal didactic. Norme. Statistici. 
Total norme didactice: 5110,77, cifră care reprezintă o scăderea numărului de norme didactice cu 1,02% față de 

anul școlar 2017-2018. 

a. Numărul posturilor didactice de predare și tipuri de finanțare 
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Ocuparea  normelor/posturilor didactice cu personal 

Norme/posturi didactice 
Total 

2017-2018 

Total  

2018-2019 

 

Titulari încadrați în norma de bază 3958,47 3862,75  

Titulari (plata cu ora) 387,76 398,98  

Cadre didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ, 

repartizate pe posturi didactice / catedre vacante în baza prevederilor art. 

253 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (în norma 

didactica)/(încadrate peste norma de baza în regim de plata cu ora) 

14,46 

(14,22/0,24) 

15,41 

(15,35/0,06) 

 

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare cu 

note/medii peste 5 (cinci) 

506,82 494,81  

Cadre didactice calificate, participante la concursul organizat la nivel 

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

92,49 99,98  

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată (încadrate 

peste norma de bază în regim de plata cu ora) 

55, 02 55,22  

Personal didactic calificat asociat / pensionat 119,48 107,69  

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului 

didactic 

48,50 48,32  

Studenți, în curs de calificare 18,67 11,29  

Studii medii 22,65 16,32  

Total 5224,32 5110,77  
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Număr cadre didactice calificate/necalificate/în curs de calificare 

Statut cadre didactice 

Total posturi 

didactice  

2017-2018 

Procent 

Total posturi 

didactice  

2018-2019 

Procent 

 

Cadre didactice calificate 5134,5 98,28% 5034,84 98,51%  

Cadre didactice necalificate 71,15 1,36% 64,64 1,26%  

Cadre didactice în curs de calificare 18,67 0,36% 11,29 0,22%  

 

 

 b.  Titulari și suplinitori 

 Situația încadrării normelor cu personal didactic cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titular) 

sau cu contract de muncă pe perioadă determinată, cadre didactice calificate/fără studii corespunzătoare postului. 

 Titulari Norme ocupate cu suplinitori 

An 
scolar 

Total 
norme  

 

Total 
Cu studii 

corespunzătoare 

Cu studii 
superioare 

în alt 
domeniu 

În curs de 
calificare 

Studii 
medii 

          

  Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

2017/ 
2018 

5224,32 4346,23 83,19% 878,09 16,81 788,27 15,09 48,5 0,93 18,67 0,36 22,65 0,43 

2018/ 
2019 

5110,77 4261,73 83,89% 849,04 16,61 773,11 15,13 48,32 0,95 11,29 0,22 16,32 0,32 

CONCLUZIE: Se menține ponderea personalului didactic titular peste 83% cu permanentă tendință de 

creștere, ceea ce reprezintă o garanție a stabilității sistemului de învățământ, a consecvenței și continuității 

actului educațional de calitate. 
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CONCLUZIE:  Se constată o scădere nesemnificativă a numărului de posturi ocupate în regim   plata cu ora. 
 

 

 c. Concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate. 

 Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar – sesiunea 2019, s-a organizat de către inspectoratul școlar în două centre județene de înscriere, 

organizate pe discipline. 

 Total posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru concurs – 801, din care: 

 pentru angajare pe perioadă nedeterminată 24 de posturi/catedre; 

 pentru angajare pe perioadă determinată 777 de posturi/catedre (261 de posturi/catedre rezervate și 561 de 

posturi/catedre vacante). 

 

Total norme/posturi
didactice 2017-2018

Nr. norme - plata cu
ora

Total norme/posturi
didactice 2018-2019

Nr. norme - plata cu
ora

5224,32

562,5

5110,77

561,95

Număr norme didactice în regim de plata cu ora

Total norme/posturi didactice 2017-2018 Nr. norme - plata cu ora

Total norme/posturi didactice 2018-2019 Nr. norme - plata cu ora

262

154

72

Situația statistică pe tranșe de medii - 2018

Nr.cand. cu nota >=7.00 Nr.cand. cu nota 5-6.99

Nr.cand. cu nota 1.00-4.99
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d. Concursul județean și de testare a personalului didactic fără studii corespunzătoare postului 

pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate. 

 În ultimii doi ani asistăm la o scădere a personalului didactic calificat la următoarele specializări: educatoare, 

învățători și limba rromani. La concurs s-au înscris – 213 candidați (114 cadre didactice calificate, 99 cadre fără 

studii corespunzătoare postului).  
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CONCLUZIE: Constatăm creșterea numărului de candidați cu medii cuprinse între 7-10, în anul 2019 față de 

2018. 

 

 

e. Raportul număr elevi/număr norme/posturi didactice pe nivele/forme de învățământ 

 

Raportul număr elevi/număr norme/posturi didactice, pe fiecare  

nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ 

Nivel/unități conexe 2017-2018 

Raport 

2018-2019 

Raport 
 

Număr 

elevi 

Număr 

norme/posturi 

Număr 

elevi 

Număr 

norme/posturi 

Preșcolar 11308 657,00 17,21 11177 652 17,14 

Primar 21643 1025,00 21,12 21307 1085 19,64 

Gimnazial 18118 1560,27 11,61 17732 1515,73 11,71 

Liceal 17709 1499,15 11,81 17281 1371,13 12,60 

Învățământ profesional 2434 149,29 16,30 2252 147,58 15,26 

Postliceal 350 17,03 20,55 304 17,78 17,10 

Învățământ special 456 241,83 1,89 466 249,55 1,87 

Total 1 72018 5149,57 13,98 70519 5037,77 13,99 

Palate și cluburi ale 

copiilor 
5226 40 130,65 6677 40 166,93 

C. S. Școlar 425 34,75 12,23 430 33,00 13,03 

Total 2 5651 74,75 75,59 7107 73,00 97,35 
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 Raportul mediu număr elevi/număr norme/posturi didactice este de 13,98 pentru anul școlar 2017-2018, 

respectiv 13,99 pentru 2018-2019. Se înregistrează valori mici la:  

 clasele din învățământul special; 

 clasele de nivel profesional; 

 clasele de nivel gimnazial. 

 

 2.3.2. Personal didactic-auxiliar. Statistici 

  Total norme didactic-auxiliar: 821,75, cifra reprezentând o scădere cu 0,96% a numărului de posturi față 

de anul școlar 2017-2018, ca urmare a reducerii personalului didactic auxiliar în vederea încadrării unităților de 

învățământ în bugetul alocat. 
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2.3.3. Personal nedidactic. Statistici 

 

 
 

Total norme nedidactic: 1430,63, cifra reprezentând o scădere cu 0,99% a numărului de posturi față de 

anul școlar 2017-2018. 

 Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme personal nedidactic  este de 3,57 

% în anul 2019 față de 3.65% în anul precedent. 

  

  
CONCLUZIE. In ultimii ani asistăm la o reducere permanentă a numărului de norme/posturi. Este o reducere 

corelată cu scăderea populației școlare și cu eficientizarea rețelei școlare din județ. 

 

2.3.4 Priorități rsurse umane 

 Consiliere, îndrumare, monitorizare, control în vederea unui circuit corect al procesului educațional, fără a 

se face rabat de la ideea că se pot găsi soluții chiar și pentru cele mai stringente probleme. 

 Cunoașterea ultimelor reglementări legislative și integrarea lor în baza de date specifică, în vederea 

aplicării lor corecte. 

 Constituirea catedrelor și încadrarea personalului didactic titular, conform Metodologiei - cadru aprobată. 
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 Previzionarea responsabilă a încadrării unităților școlare pentru anul școlar 2018-2019 (reducerea 

fenomenului fluctuației cadrelor didactice, respectiv diminuarea numărului cadrelor didactice necalificate). 

 

 

2.4. Personal de conducere din învățământul de masă, conexe și special  

 

2.4.1. Funcții de conducere și modul de ocupare a acestora 

A. Situația încadrării unităților școlare cu directori 

 În perioada 2005-2019, numărul directorilor și directorilor adjuncți a scăzut de la 284 la 197, după cum 
constatăm din graficul de mai jos. 

 

 

 CONCLUZIE: Din analiza modului de ocupare a funcțiilor de conducere din unitățile școlare nemțene 

în perioada 2005-2019 constatăm că peste 85% din totalul funcțiilor de conducere au fost ocupate prin 

concurs. 
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B. Personal de conducere din învățământul  particular 

 

 
CONCLUZIE: Numirea directorilor în aceste unități este realizată de consiliul de administrație al unității de învățământ 

particular și conducerea persoanei juridice finanțatoare. (LEN, art. 254) 
 

  

2.4.2. Evoluția privind numărul de experți în management educațional 

 

 Având în vedere prevederile Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a 

cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, în fiecare an 

inspectoratul școlar poate să scoată la concurs un număr de cel mult 5% din totalul posturilor didactice existente în 

județ, în urma actualizării registrului de experți în management educațional. 

 

 
CONCLUZIE: Se constată o creștere permanentă a numărului candidaților promovați în urma concursului de 

selecție organizat anual.   
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2.5. Dezvoltarea resursei umane 

  

2.5.1. Diagnoza 

Puncte tari 

 Număr mare de cadre didactice participante la activitățile de formare continuă, management, accesarea 

fondurilor europene. 

 În planul de dezvoltare instituțională și în planul managerial al directorilor de școli sunt stabilite obiective 

clare, responsabilități și termene de realizare  care vizează perfecționarea/formarea continuă a cadrelor 

didactice prin diferite forme.  

 Corecta informare, consiliere și sprijin acordat managerilor si cadrelor didacice în demersul lor de a se 

înscrie la concursuri și examenele de obținere a definitivării în învățământ și a gradelor didactice. 

 Existența unui număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I, masterat si doctorat., 

cu experiență în organizarea și îndrumarea metodică a debutanților și în transmiterea valorilor și tradițiilor 

școlii. 

 Conducerile școlilor au asigurat baza de date necesară evidenței creditelor profesionale transferabile, în 

vederea organizării  programelor de  formare o dată la 5 ani. 

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

cursuri de formare continuă privind managementul și consilierea carierei didactice. 

Puncte slabe  

 Activitatea responsabililor cu formarea continuă din școli se reduce în unele cazuri la monitorizarea 

perfecționării prin grade didactice, minimalizându-se potențialul formării continue prin activități inițiate în 

școală sau la nivel local și regional. 

 Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului clasei de elevi în  condițiile 

învățării centrate pe elev, a activităților individualizate sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării 

sau utilizării standardelor de evaluare și a criteriilor unitare de notare. 

Un procent de 10% din cadrele didactice aflate pe parcursul perfecționării prin grade renunță sau amână 

etapele de perfecționare, preponderent din motivul inconsecvenței asumării propriei dezvoltări profesionale. 

 

 

2.5.2. Evoluția în carieră prin grade didactice 

În anul școlar 2018-2019 s-au înscris la probele pentru obținerea gradelor didactice 692 cadre didactice, 

după cum urmează: 

Gradul didactic Tipul inspecției Sesiunea/Seria 
Cadre didactice 

înscrise 

GRADUL II 

Inspecție curentă 1 Sesiunea 2021 96 

Inspecție curentă 2 Sesiunea 2020 107 

Inspecție specială Sesiunea 2019 107 

GRADUL I 

Inspecție curentă 1 Seria 2020-2022 127 

Inspecție curentă 2 Seria 2018-2020 100 

Inspecție specială Seria 2017-2019 155 

                                                                                        TOTAL 692 
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2.5.3. Definitivarea în învățământ. Examenul național de definitivare în învățământ. 

 
CONCLUZIE: Procentul de promovabilitate de 83,44% obținut în sesiunea 2018 a fost cel mai mare 

din ultimii 7 ani. 

 

Evoluția numărului de participanți la examenul național de definitivare în învățământ 

 în perioada 2013-2019 

 
 

 

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

licență 

La nivel județean s-a realizat baza de date a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza 

ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul 
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pedagogic de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform OMECTS nr. 5553/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, pentru perioada 2011-2019.  

Conform bazei de date, în perioada 2011-2019 au fost înregistrate peste 130 de dosare și au primit 

echivalarea 100 de cadre didactice, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Specializarea solicitată pentru echivalare Nr. candidați 

1 Biologie 2 

2 Chimie 

 

10 

 3 Educație fizică și sport 

 

2 

4 Educație muzicală 2 

5 Educație plastică 1 

6 Fizică 31 

7 Instalații pentru construcții 1 

8 Matematică 26 

9 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 25 

 TOTAL 100 

 

2.5.5. Organizarea Corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț 

 

În județul Neamț, constituirea corpului de metodiști ai inspectoratului școlar s-a realizat în baza Notei MEN 

37620/13.09.2018 și a Procedurii operaționale privind selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de 

metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț. 

Rezultatele selecției pentru completarea corpului de metodiști au fost următoarele: 

Nr. 
crt. 

Disciplina/Aria 
Nr. locuri 

pentru selecție 
Nr. candidați 

înscriși 
Nr. candidați 

admiși 

1.  Chimie 3 3 3 
2.  Discipline socio-umane 2 1 1 

3.  

Discipline tehnice: 

 Asistență medicală generală 

 Silvicultură 

 Turism 
  

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
1 

 
2 
2 
1 

4.  Educație fizică 2 2 2 

5.  Educație fizică - handbal 1 1 1 

6.  Educație fizică - fotbal 1 - - 

7.  Educație muzicală 4 1 1 

8.  Educație muzicală specializată 3 2 2 

9.  Educație plastică 1 2 1 

10.  Educatoare 3 5 3 

11.  Geografie 2 1 1 

12.  Învățători 4 17 4 

13.  Limba engleză 5 11 5 

14.  Religie catolică 1 1 1 

 Total 38 52 30 
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2.5.6. Activitatea de perfecționare la nivel județean, prin cercuri  pedagogice 

 

A. Cercuri pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți 

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

unităților de învățământ din județ.  

 Temele propuse pentru Semestrul I: Cum dezvoltăm o strategie anti-violență la nivelul unității școlare? ; 

Parteneriatul școală – familie - comunitate; Celebrarea centenarului în școli.  

 Temele propuse pentru Semestrul al II-lea: Eficiența comunicării manageriale la nivelul unităților școlare; 

Profilul absolventului pe nivel de studiu 

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

 activitățile de cerc în toate unitățile de învățământ desemnate au fost bine organizate și s-au desfășurat 

în condiții care au răspuns cerințelor; 

 toți participanții la activitate au manifestat interes pentru temele propuse, au elaborat materialele solicitate 

și au împărtășit experiența managerială în domeniile abordate; 

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

concrete preliminare activității de cerc; s-au pus astfel în comun experiența, tradiția și ideile de 

îmbunătățire a activității managerilor de școli în domenii privind asigurarea calității serviciilor educaționale 

și asimilarea practicilor managementului operațional. 

 

B. Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice pe discipline 

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

cadrelor didactice din județ, cu accent pe îndrumarea și consilierea profesorilor debutanți. Au fost propuse forme 

variate și eficiente de activitate: dezbateri, referate, activități demonstrative, analize, ateliere de lucru, activități 

interactive în grup, activități de diseminare a experiențelor valoroase. 

Obiectivele specifice urmărite în activitățile de cerc pedagogic au fost: 

 cunoașterea, aplicarea creativă și diversificarea modalităților de implementare a curriculumului național, 

în funcție de condițiile specifice școlii, de caracteristicile  colectivelor de elevi și de interesele elevilor; 

 însușirea și aplicarea de noi strategii de predare, învățare și evaluare, astfel încât acestea să contribuie la 

caracterul formativ al învățământului; 

 stimularea interesului cadrelor didactice pentru perfecționare și autoperfecționare profesională, precum și 

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. 

De asemenea, 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 pentru personalul didactic auxiliar, în semestrele I și II.   

  

2.5.7. Activitatea de perfecționare la nivel local - activitatea catedrelor și comisiilor metodice din 

unitățile de învățământ 

În toate unitățile de învățământ în care s-au efectuat inspecții generale, tematice și 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: 
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 analiza nevoilor de educație și stabilirea priorităților 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 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. 

  

2.5.8. Activitatea de formare continuă 

 

 Pe parcursul anului școlar 2018-2019, au existat constant preocupări pentru identificarea posibilităților de 

formare pe plan local, regional, național și colectarea ofertelor de programe de formare la nivel local, regional, 

național. Oportunitățile de formare continuă și ofertele obținute de la diferiți furnizori au fost transmise în unitățile de 

învățământ pentru informarea personalului didactic. 

 Întrucât unul dintre obiectivele principale ale compartimentului DRU este creșterea calității activității 

managerilor (inspectori, directori, consilieri educativi, responsabili cu perfecționarea)  și a calității prestației didactice, 

în anul școlar 2018-2019 s-au realizat următoarele activități: 

 elaborarea programului  de perfecționare la nivelul județului prin cercuri pedagogice și consfătuiri; 

 proiectarea, organizarea si monitorizarea activităților județene de formare continuă; 

 formarea metodiștilor selectați în anul școlar 2018-2019. 

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

definitivare în învățământ. 

  În perioada 13-25 februarie 2019 s-a desfășurat, în parteneriat cu CCD Neamț, programul de formare 

continuă prioritar avizat de MEN: Formarea metodiștilor inspectoratului școlar. Au participat 24 de cursanți, respectiv 

metodiștii selectați în acest an școlar. Suportul de curs, materialele pentru activitățile practice și fișele de lucru au 

fost elaborate de Compartimentul Dezvoltarea Resurselor Umane al ISJ Neamț. Activitățile la care au participat 

cadrele didactice cu statut de metodist au avut ca scop eficientizarea activității de formare continuă, transferul de 

competențe, abilitarea privind evaluarea cadrelor didactice.  

 

 

 2.6. Proiecte educaționale 
2.6.1. Diagnoză 
Dezvoltarea dimensiunii europene a educației la nivelul inspectoratului șolar și în unitățile de învățământ/ 

instituțiile conexe din județul Neamț, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Strateg ia Europa 
2020, prin participare la programe comunitare finanțate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+, 
programe finanțate din fonduri structurale, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială, etc. în scopul îmbunătățirii 
calității educației, a constituit o preocupare permanentă a compartimentului PROIECTE EDUCAȚIONALE – 
domeniul MANAGEMENT, în vederea atingerii țintelor nr. 1 și nr. 5 din PLANUL MANAGERIAL.  

Puncte tari: 

 Strategia de dezvoltare a ISJ Neamț, ce vizează întărirea dimensiunii europene a educației în școlile din 

județ; 
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 Experiența ISJ Neamț în implementarea proiectelor cu finanțare europeană; 

 Creșterea ratei de participare a unităților de învățământ la programele comunitare de cooperare in 

domeniul educației și formării profesionale; 

 Informare/consiliere periodică şi ritmică cu privire la apeluri, ghiduri, parteneri, documente și instrumente 

specifice programelor: Erasmus+/ POCU/ SEE etc.; 

 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de necesitatea compatibilizării sistemului de învățământ 

românesc cu cel european; 

 Existența unei baze de date cu proiectele implementate sau aflate în implementare; 

 Existența unui Consiliu consultativ, cu persoane resursă, cu experiență în accesarea de finanțări; 

 Menţinerea preocupărilor şcolilor pentru obţinerea statutului de Şcoală Europeană. 

Puncte slabe: 

 Insuficienta diseminare a bunelor practici din proiecte în şcoli care nu derulează proiecte europene, prin 

grupuri de discuţii/e-groups, prin activități de tipul „Caravana proiectelor – Învață și dă mai departe!”; 

 Insuficienta dezvoltare a competenţelor de inițiere/ scriere/ implementare a proiectelor în rândul cadrelor 

didactice prin consiliere/ formare. 

 

2.6.2. Proiecte MEN  

 Participarea profesorilor din judetul Neamț în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, al cărui beneficiar este Ministerul Educației 

Naționale, în parteneriat cu Institutul de Știinte ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele 

Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv 

Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor si Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care 

vizează reforma curriculumului național obligatoriu (primar și gimnazial).  

 Participarea a 18 unități de învățământ - runda 1 (4 licee) și runda 2 (14 licee) - la cel mai mare proiect 

școlar din Europa - Proiectul Privind Învățământul Secundar -Romanian Secondary Education Project - 

ROSE, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în perioada 2015-

2022, în valoare de 200 mil. euro, având ca obiectiv reducerea abandonului în învățământul secundar 

superior și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 

 
2.6.3. Proiecte finanțate de fonduri structurale (Programul Operațional Capital Uman 2014-2020) 

 Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), 74/6/18/107590, al cărui beneficiar este Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Judetean Neamt, ISJ Harghita, ISJ Botoșani si 

Asociația Română de Literație Neamț, proiect implementat cu scopul dezvoltării și implementării unor 

măsuri integrate în domeniul educaţiei, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și 

prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii și dezvoltării competenţelor cadrelor didactice în 10 unităţi 

de învăţământ din judeţele Botoșani, Harghita și Neamţ.  

 STEFAN – Susținerea transversală a educației prin acțiuni în județul Neamț 74/6/6/107380, 

MADRE – Motivarea și ameliorarea didactică a responsabililor educaționali 73/6/6/107381, al căror 

beneficiar este Casa Corpului Didactic Neamț. 

 „Noi toți vrem la școală”, 74/6/18/107980, al cărui beneficiar este Colegiul Tehnic „Danubiana” 

Roman, aprilie 2018 - martie 2021, parteneri asociați: Liceul Tehnologic Pipirig, Scoala Gimnazială 

Săvinești, Scoala Gimnazială Dragomirești, Scoala Gimnazială Crăcăoani, Scoala Gimnaziala nr. 11 
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Piatra-Neamț, Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman. 

 

2.6.4.  Proiecte finanţate prin Programul ERASMUS+, granturi SEE& norvegiene, FRDS etc.  
A. Proiecte implementate în anul școlar 2018-2019: 

KA1 1. Liceul Tehnologic Economic - Administrativ, Piatra Neamț - European Tourism Professionals 

2. Liceul Tehnologic Economic - Administrativ, Piatra Neamț - Eco training 

3. Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tîrgu Neamț - Metode creative de predare și formare pentru 

combaterea părăsirii timpurii a școlii și pentru o motivație mai bună a elevilor 

4. Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, comuna Vânători - Skills4 Inclusion 

5. Liceul cu Program Sportiv, Roman - Profesori inovatori pentru o școală europeană 

6. Școala Gimnazială, comuna Timișești - Re-start 

7. Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu”, sat Ruseni, comuna Borlesti - Instrumente pentru 

educaţie eficientă 

KA2 1. Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tîrgu Neamț - LET’S be a Rainbow 

2. Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” - Voluntariat și asistență socială în 

mediu ecumenic 

3. Clubul Copiilor Roman - PHOTOHISTORY - where past and present come together 

4. Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” , comuna Săbăoani - Început de carieră IT 

5. Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, comuna Vânători - Experiență europeană pentru 

viitorii fermieri montan 

6. Scoala Gimnazială „Iustin Pârvu”, comuna Poiana Teiului - Ready, Steady, Start! Bether living 

trought old games 

7. Scoala Gimnazială Nr.3 Piatra-Neamț - Imagine Yourself in Future 

8. Colegiul National ,,Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț - Escribimos nuestra historia. Creamos nuestro 

planeta 

9. Colegiul National ,,Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț - AngajabilitatE+ prin practică la locul de muncă  

10. Colegiul National „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț - BIOPLASTICS- the future of food packaging? 

11. Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamt - ResponsivE+ 

12. Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamt - Gifted European Mathematicia 

13. Liceul cu Program Sportiv, Roman - Viață sănătoasă și oportunități egale prin sport 

14. Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamţ - Șansa pentru integrare 

15. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman - Hooked on Mathematics 

16. Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman - Cultura pe scenă 

17. Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Roman – Regardons les rivières et lesmares, protégeons les 

ecosystems aquatiques dulcicoles  Améliorons nos attitudes et nos comportements envers 

l'environnement ! 

18. Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț - Global education for a global world 

19. Scoala Gimnazială „Elena Cuza”, Piatra-Neamț - Schimb internațional pentru inovare în interiorul şi 

exteriorul organizaţiei 

20. Scoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Roman - European scholar congress on environmental 

issues 

21. Liceul Tehnologic, comuna Petricani- School internationalization & development 
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22. Liceul Tehnologic, comuna Petricani- Training on entrepreneurial skills for eu startups 

23. Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” - Creative opinions differentiate education in maths 

 

B. În anul școlar 2018-2019 au avut aplicații câștigătoare și vor implementa proiecte prin Programul 

Erasmus +, acțiunea cheie 1 și 2, următoarele școli: 

1. 2019-1-RO01-KA101-061989 - Centrul Scolar pentru Educatie Incuzivă ,,Alexandru Rosca" Piatra 

Neamt, Special Teachers for Special Needs, 36,030.00 euro 

2. 2019-1-RO01-KA101-062361 - Scoala Gimnazială ,,Prof. Gheorghe Dumitreasa", Girov, Formarea 

cadrelor didactice pentru educatie incluziva, 20,490.00 euro. 

3. 2019-1-RO01-KA101-062486 - Scoala Gimnazială, Com. Rediu, Noi abilitati pentru crearea unui mediu 

de invatare european, 24,090.00 euro.  

4. 2019-1-RO01-KA101-061700 - Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman - Motivație pentru educație 

eligibil, 17,240.00 euro. 

5. 2019-1-RO01-KA101-062025 - Colegiul Tehnic ,,Danubiana” Roman - Equal Education for Everyone in 

the 21st Century School, 37,025.00 euro. 

6. 2019-1-RO01-KA101-062736 - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Piatra-Neamt, Piatra - Neamt LTDL 

- Si noi putem, 29,790.00 euro. 

7. 2019-1-RO01-KA104-061428 - Liceul cu Program Sportiv Roman - Educatie pentru Diversitate, 

Incluziune si Toleranta, 18,600.00 euro. 

8. 2019-1-RO01-KA102-061963  - Colegiul Tehnic de Transporturi, Motor Start 71,016.00 euro. 

9. 019-1-RO01-KA102-062386 - Liceul Carol I Bicaz, European ICT Professional Profile Development, 

60,308.00 euro; 

10. 2019-1-RO01-KA102-061569 - Colegiul National ”Calistrat Hogas”, ExperientE+ de munca europene: un 

plus de competente, mai multe perspective, 74,400.00 euro. 

11. 2019-1-RO01-KA201-063342 Colegiul Tehnic Ion Creanga, Targu Neamt - Tu esti schimbarea!,142090 

euro;  

12.  2019-1-RO01-KA229-063176 Liceul cu Program Sportiv, Roman - Building the inclusive and creative 

school for the future!, 173553 euro 

13. 2019-1-RO01-KA229-063086 Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Piatra Neamt - Maker education, 

190860 euro  

14. 2019-1-RO01-KA229-063187 Scoala Gimnaziala Vasile Mitru, com. Tasca - Say NO to violence and 

discrimination by games, 140600 euro 

15. 2019-1-RO01-KA229-063160_4 Scoala Gimnaziala Nr. 1 com. Dochia, ABIS-Against Bullying for a 

Better Inclusion in Schools, 19120 euro; 

16. 2019-1-BE02-KA229-060200_5 Colegiul National Calistrat Hogas Piatra-Neamț, STEAM OF COURSE, 

26052 euro 

17. 2019-1-CZ01-KA229-061116_2 Colegiul National Calistrat Hogas Piatra-Neamț, VR Science Lab, 31741 

euro 

18. 019-1-ES01-KA229-064275_3 Colegiul National Calistrat Hogas Piatra Neamt, STEAMulation for 

students, 23158 euro 

19. 2019-1-FR01-KA229-062127_2 Colegiul National Calistrat Hogas Piatra-Neamț, Etre un éco-citoyen, 

27099 euro 
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20. 2019-1-PL01-KA229-065366_4 Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț, Fostering tolerance and 

respect against violence and bullying, 31160 euro 

21. 2019-1-SI01-KA229-060530_5 Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Roman, To bee or not to bee?, 

21990 euro 

22. 2019-1-TR01-KA229-074007_2 Colegiul National Calistrat Hogas Piatra Neamt, Code The Future, 

20645 euro 

23. 2019-1-TR01-KA229-076936_5 Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra-Neamț, Technology - 

Addiction and Internet Dependency Syndrome, 24816 euro 

24. 2019-1-UK01-KA229-061452_5 Colegiul National Calistrat Hogas Piatra-Neamt, Using outdoor activities 

to challenge, develop and promote entrepreneurship skills, 31854 euro. 

 

2.6.5. Concursuri şi competiții 

Şcoala Europeană 2019 - competiția adresată tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi 

sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Au primit acest titlu: 

 Colegiul Național ,,Roman Vodă”, Roman  

 Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț 

 Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț 

Concursului național de produse finale ale proiectelor finanțate prin programe europene - ,,Made for 

Europe” – 2019 

Etapa națională - în perioada 18 - 21 aprilie 2019, la Cluj-Napoca s-a desfășurat Concursul național de 

produse finale ale proiectelor finanțate prin programe europene - ,,Made for Europe”, ediția a XIII-a. Elevul Theodor 

Nichifor, clasa a XII-a, de la Colegiul National ,,Calistrat Hogas”, municipiul Piatra-Neamt, îndrumat de dna prof. 

Nadia Cîrcu, a obținut premiul I cu produsul final - Mistery Box, realizat în cadrul proiectului ,,Bioplastics – the future 

of food packaging?” - 2017-1-DE03-KA219-035631_4. 

Programul educativ „Școli – Ambasador ale Parlamentului European” (EPAS), dedicat elevilor din 

învățământul liceal de toate tipurile, inițiat de către Parlamentul European, a urmărit îmbunătățirea cunoștințele 

despre Europa și despre democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor. Din județul Neamț, au fost invitate 

să facă parte din acest program două unități de învățământ: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț și 

Colegiul Național „Roman Vodă” din Roman. 

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”. 

În perioada 8 - 14 iulie 2019 s-a desfășurat etapa naţională a acestei competiţii şcolare, la Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamţ, cuantificată în variabile numerice-cantitative, valoroase repere experiențial-

calitative: 258 de elevi, reuniți în 86 de echipe, 98 de profesori veniți din toate cele 41 de județe ale țării, 2 secțiuni 

(avansați și începători), fiecare cu provocarea celor 7 confruntări succesive pe câte 3 teme de actualitate.  

 

2.6.6.  Prioritățile compartimentului proiecte educaționale sunt:  

 Dezvoltarea şi promovarea spiritului european la nivelul comunităţii şcolare şi locale, asigurarea şanselor 

egale la educaţie şi formare a beneficiarilor educaţiei (elevi, tineri, cadre didactice, adulţi, părinţi); 

 Creşterea iniţiativei unităţilor de învăţământ din judeţul Neamţ pentru realizarea de parteneriate în 

vederea elaborării/ implementării de proiecte prin programe europene, care să contribuie la reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii, la prevenirea abandonului şcolar şi la creşterea performanţelor elevilor 

şi ale cadrelor didactice; 
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 Creşterea calităţii procesului de predare-învățare-evaluare prin participarea unităţilor de învăţământ din 

judeţul Neamţ la proiecte finanțate prin programe comunitare prin Programul ERASMUS+, programe 

finanţate de fonduri structurale, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială, etc.; 

 Dezvoltarea strategiei de diseminare şi exploatare a rezultatelor proiectelor prin identificarea exemplelor 

de bună practică, a metodelor inovatoare şi a rezultatelor profesionale transferabile în domenii ale 

educației, formării și tineretului. 

 

 

 2.7. Activitatea extrașcolară 

 

2.7.1. Aspecte manageriale ale activității extrașcolare 

Obiective urmărite în anul școlar 2018-2019      

 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 clasele a V-a și a VI-a în conformitate cu Planurile cadru pentru 

gimnaziu, conform OM 3590/5 aprilie 2016, precum și monitorizarea modului de funcționare al comisiei 

diriginților.     

 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 acestora în 

comunitate.   

 Dezvoltarea și creșterea eficienței activității instructiv-educative de la 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.     
 

Puncte tari 

 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, 

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. 

 Activitatea de Cerc pedagogic din semestrul I, cu tema „100 de activități pentru 151 de școli” 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 expuneri ale consilierilor 
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educativi din școlile nemțene ce au evidențiat acțiunile dedicate Centenarului Marii Uniri realizate în 

unitățile de învățământ din județul Neamț, în cadrul unei sesiuni cu tema: Proiectele, concursurile și 

activitățile extrașcolare - punți de fructificare ale parteneriatului școală-comunitate în anul 

Centenarului Marii Uniri. Exemple de bună practică din școala nemțeană. Coordonatorii de proiecte 

și programe din unitățile de învățământ au primit diplome de participare la această activitate. Totodată, 

în cadrul acestui eveniment au fost promovate ofertele educaționale ale Palatului/cluburilor copiilor din 

județul Neamț și oportunitatea implementării proiectelor educative extrașcolare în parteneriat cu aceste 

unități furnizoare de activitate extrașcolară din județul Neamț. La finalul activității, coordonatorii de 

proiecte și programe școlare și extrașcolare, alături de inspectorul școlar general și de viceprimarul 

municipiului Piatra-Neamț au plantat un brad în  parcul din fața Hotelului „Central”.  

Puncte slabe 

 Imposibilitatea monitorizării unui număr mai mare de ore de Consiliere si dezvoltare personală, la clasele 

a V-a și a VI-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 dirigenție în funcție de prioritățile apărute în 

societate şi în școală;  

- în tematica orelor de consiliere/dirigenție nu se regăsesc suficiente teme care să vizeze preocupările 

şi interesele elevilor;  

- caracterul predominant expozitiv-teoretic al unor ore de consiliere/dirigenție;  

- eficiența scăzută a demersurilor privind managementul clasei de elevi. 

 Deși activitățile de cerc ale coordonatorilor de programe și proiecte educative s-au desfășurat conform 

Calendarului cercurilor pedagogice Neamț, s-a constatat că există cadre didactice care absentează 

nemotivat, fapt care determină o demotivare a organizatorilor de activități educative precum și a 

consilierilor educativi prezenți (16 cadre didactice au absentat la activitățile de cerc pedagogic în 

semestrul al II-lea). În acest sens, s-a aadus la cunoștința managerilor școlari situațiile apărute și s-a 

solicitat delegarea unor cadre didactice, de preferință diriginți, care să-i înlocuiască pe coordonatorii de 

proiecte și programe, pentru situații bine justificate. 

 
Participarea la acțiuni organizate în parteneriat educațional 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își perfecționeze 

și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de experiențe, socializând și 

perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Proiectarea şi implementarea unor activități extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe 

baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunității locale este o necesitate a activității 

didactice. 

În acest sens evidențiem: 

 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 nonguvernamentale.  
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 Participarea la acțiuni organizate de 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” (21 de unități de 

învățământ), „Sportul contra droguri”, „Caravana reciclării”, programele naționale de educație financiară. 

 Valorificarea şi valorizarea aptitudinilor artistice ale elevilor şi evidențierea tradițiilor locale nemțene prin 

momentele artistice prezentate de 29 școli şi aproximativ 550 elevi în cadrul Festivalului formațiilor și 

interpreților. 

 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. 

 ISJ Neamț, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, Clubul 

Rotary Piatra-Neamț si Centrul Județean de Consiliere Antidrog Neamț, a organizat activitatea 

„Dependența frânge aripi”.  

 La 9 septembrie este marcată Ziua mondială a primului ajutor, inițiată de Federația Internațională de 

Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR).  

 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 la care 

au participat 14.450 de elevi.  

 În perioada 20 – 24 noiembrie 2018 s-a desfășurat – în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară (SNAC) - campania socială Săptămâna legumelor şi a fructelor donate.  

 În data de 17 aprilie 2019 s-a organizat Târgul „Oferta educațională 2019 - 2020".  

 În data de 9 mai 2019, 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.  

 

Activitățile Consiliului Județean al Elevilor 

 Consiliul Județean al Elevilor Neamț a organizat, în perioada septembrie 2018-iulie 2019: întâlnirile 

lunare, campania de prevenire a violenței in licee, dezbateri in 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. 

 Reprezentanții Consiliul Județean al Elevilor Neamț au participat: în perioada 07-11 noiembrie 2018, la 

Summitul Tinerilor – Construiește Europa (Baia-Mare), în perioada 01-04 februarie 2019, la Adunarea 

Generală a Consiliului Național al Elevilor (Focșani), în perioada 22-25 aprilie 2019, la Adunarea 

Generală a Consiliului Național al Elevilor (Timișoara),  în perioada 10-12 mai 2019, la Biroul Executiv al 

Consiliului Național al elevilor (Constanța). 

 



 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2018-2019 

  

37 

Activități de prevenire a riscului de absenteism, abandon și violență în mediul școlar 

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, 6 acțiuni pe linia prevenirii absenteismului, 

fiind identificați 78 de elevi.  

 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. În data de 27 iunie 2019, 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. 

 
Priorități pentru anul școlar 2019-2020 

 Monitorizarea orelor de dirigenție, în special la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, în vederea creșterii 

calității și eficienței activităților de consiliere și orientare. 

 În organizarea acțiunilor din calendarul proiectelor educative extrașcolare, se va avea în vedere 

asigurarea caracterului de masă al participării elevilor la etapele pe școală şi localitate şi pregătirea 

acestora pentru etapele județene şi naționale. 

 Creșterea numărului de membri ai corpului de metodiști responsabili cu activitatea de consiliere și 

orientare și extrașcolară. 

 Continuarea proiectelor educaționale privind: prevenirea absenteismului şi abandonului școlar, 

prevenirea violenței în mediul școlar, a situațiilor de urgență, prevenirea consumului de 

droguri/alcool/tutun și a traficului de persoane, „Împreună împotriva violenţei”, „Stop accidentelor în 

rândul copiilor - Viaţa are prioritate”, concursul de proiecte privind siguranţa rutieră a copiilor, „Împreună 

împotriva inundaţiilor şi cutremurelor”, activităţi şi proiecte destinate copiilor cu părinţii plecaţi în 

străinătate, campania „Alcoolul nu te face mare”, prevenirea delincvenţei juvenile, campania „Apel de 

urgenţă: 112”, proiectul „Avocatul elevului”, campaniile „Let’s Do It România”, „Sportul contra droguri”. 

 În cadrul cercurilor pedagogice a coordonatorilor de proiecte și programe se va stabili  ca temă de 

dezbatere, în semestrul I, tipologia violențelor și elaborarea unui mecanism de colectare a informațiilor 

cu privire la fenomenul de violență din școală, posibil de implementat la nivelul fiecărei unități de 

învățământ; prezentare de bune practici. 
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2.7.2. Proiecte cuprinse în Calendarul activităților educative (naționale, regionale, județene) în anul 

școlar 2018-2019 

 
Proiecte naționale (CAEN): 

Cultural-artistic, culturi și
civil izații

Cultural-artistic, l iteratură

Cultural-artistic, muzică

Cuiltural-artistic, muzică

Educație civică, voluntariat,
proiecte caritabile

Științific

Tehnic 

 
 

În calendarul Activităților Educative Regionale si Interjudețene pentru anul 2019 au fost incluse 54 de proiecte 

educative, 85% dintre acestea desfășurându-se până la data de 1 octombrie 2019. 
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În Calendarul Activităților Educative al Județului Neamț pentru anul 2019 au fost incluse 104 proiecte ale 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț/unităților de învățământ/partenerilor educaționali. Foarte multe dintre aceste 

proiecte sunt așteptate an de an de comunitatea școlară.  
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2.7.3. Programul național „Școala Altfel”  

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. 

 
Structura activităților desfășurate in programul „Școală altfel” în școlile  

nemțene în anul școlar 2018-2019 

Excursii  și  vizite de documentare

Activitati educative în muzee și biblioteci

Vizionari de fi lme si piese de teatru

Activitati de ecologizare

Concursuri scolare cuprinse in calendarele școlare

Proiecte dedicate Centenarului

Alte activitati

 



 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2018-2019 

  

40 

La nivelul județului au fost realizate 2.720 activități la care au participat peste 63.000 de elevi și 4.500 de 

cadre didactice. 

 

Competiția națională „Școala Altfel” 

Unitățile de învățământ sunt încurajate să își promoveze cele mai bune activități, participând la competiția 

națională „Școala altfel”.  

  

Proiectele calificate la etapa națională a concursului „Școala altfel” 2019 au fost: 

Domeniul Denumirea proiectului Unitatea de învățământ 

Educație ecologică și 

protecția mediului 

„Atelierul magic” Școala Gimnaziale nr. 5, Piatra-Neamț 

Abilitați de viață „Voluntar în Gradina lui Azorel” Școala Gimnazială „Nicu Albu”, Piatra-Neamț 

 

CONCLUZII: Profesorii și părinții au apreciat programul „Școala altfel” și consideră  că orice activitate care 

are legătură cu școala este benefică pentru copii. Utilizarea educației nonformale, ca mediu de comunicare și 

dezvoltare a competențelor elevilor, a fost benefică pentru stimularea curiozității și definirea unui orizont profesional 

mai larg. 

Cele mai multe dintre activitățile organizate cu prilejul acestui au fost corect reflectate în mijloacele media din 

județul Neamț și au primit un feedback pozitiv din partea comunității locale. 

 

2.7.4. Rezultate obținute de elevii nemțeni la concursurile extrașcolare internaționale, naționale, 

regionale și județene în anul școlar 2018-2019 (cuprinse în CAE) 

 Echipajul de băieți al Școlii Gimnaziale „Ieremia Irimescu” Brusturi a reprezentat România la Concursul 

International al Tinerilor Pompieri, în urma câștigării etapei naționale „Prietenii Pompierilor”  de la Brașov  

 Concursului „Alege! Este dreptul tău!”, pe teme de protecția consumatorului. Elevii Alui-Ioan Radu-Florin, 

de la Liceul „Carol I”, Bicaz, și Hușanu Diana-Maria, de la Colegiul Național „Roman Vodă”, Roman, au 

participat, în perioada 17-21 iunie 2019, la etapa națională a acestui concurs școlar, obținând premiul I, la 

categoria Proiect regional. 

 La Concursul de îndemânare pe bicicletă „Cupa DHS”, echipajul Școlii Gimnaziale nr. 8, Piatra-Neamț 

(elevii Iancu Edwin-Dumitru, Movilă Daria, Ciurcu Ricarrdo și Daraban Daria) a obținut Mențiune la faza 

națională a acestei competiții, desfășură la Craiova, județul Dolj. 

 La etapa națională a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”concurs, desfășurat în Buzău, 

elevii  Nistor Matias și Popa Sergiu au obținut mențiune (locurile 4 și 6).   

 La etapa națională a Concursului de proiecte antidrog „Împreună” a participat echipajul Colegiului 

Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț (elevii Alexia Brădoaia, clasa a IX-a, Alexandra-Ioana 

Corduneanu, clasa a IX-a, Sabina Păduraru, clasa a IX-a, Giorgia Socea, clasa a IX-a, prof. coordonator 

Mihaela-Claudia Tărcăoanu). Proiectul „Lecții de viată FUNtastică! HUGS, not DRUGS” a obținut 

mențiune la aceasta etapa. 
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2.7.5. Absenteismul și abandonul școlar în școala nemțeană 

 

A. Absenteismul 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. 

 

Situația comparativă a absențelor în anii școlari 2017-2018, 2016-2017 și 2018-2019 pe niveluri de învățământ 

. 

 

Numărul elevilor exmatriculați în anii școlari 2017-2018/2018-2019 

 
CONCLUZIE: Se constată o scădere a numărului de absențe pe nivelul liceal și o creștere pe nivel 

profesional, una din cauze este mărirea numărului de clase pe învățământ profesional în defavoarea celor pe 

nivel liceal. 

 

B. Abandonul școlar (cauze și măsuri de combatere a fenomenului)  

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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Situația abandonului școlar în perioada 2014 -2019 

 
 

 

2.7.6. Analiza comparativă a fenomenului de violență școlară (2017-2018/2018-2019)  

 

Violența în școală reprezintă „orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare 

inadecvată sau jignitoare; bruscare, lovire; nerespectarea regulamentului școlar în vigoare; comportament care intră 

sub incidența legii”( MEC, Prevenirea şi combaterea violenței în școală, 2006). 

Conform datelor centralizate privind formele de manifestare ale violenței școlare, la nivelul județului  Neamț 

s-au înregistrat, în anii școlari 2018-2019 și 2017-2019, următoarele situații: 
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III. Categorie Atentat la bunuri 
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Una dintre cele mai importante influențe în procesul de dezvoltare comportamentală a elevilor o constituie 

cadrul didactic însuși, prin atitudinea, conduita și competențele psihopedagogice de care dispune. Exemplul 

personal, comunicarea educațională, motivația profesională proprie pot stimula comportamentul elevilor. Cadrul 

didactic reprezintă în acest context catalizatorul procesului educațional în ansamblul său. 

 

 

2.8. Minorități 

 

Analiza activităţii desfăşurate 

a. Obiective 

 Ȋmbunătăţirea cuprinderii în învăţământ a copiilor şi tinerilor din grupurile dezavantajate, la toate 

nivelurile de şcolaritate. 

 Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru copiii proveniţi din comunităţi dezavantajate. 

 Proiectarea şi asigurarea unei oferte educaţionale promotoare a  integrării şiinterculturalităţii. 

 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 finalizăriiiînvăţământului 

obligatoriu pentru tinerii şiadulţii 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 tradiţiilor romilor, introducerea studiului limbii romani. 

 Formarea cadrelor didactice în vederea aplicării educaţiei incluzive şi centrării demersului educaţional 

pe nevoile elevilor. 

 

b. Activități 

 Realizarea bazei de date cu privire la cuprinderea în gradiniţe, învăţământ  primar, gimnazial, liceal și 

școli profesionale a populaţiei rrome. 
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 Informarea la timp a tuturor factorilor de decizie  asupra ordinelor, notificărilor şi precizărilor M.E.N. 

privind învăţământul pentru rromi. 

 Realizarea unor planuri de dezvoltare instituţională care să promoveze principiile şcolii incluzive. 

 Depistarea elevilor rromi predispuşi la abandon şcolar. 

 Participarea la seminariişiîntălniri de lucru. 

 Înscrierea elevilor de etnie rromă la licee, școli profesionale şifacultăţi. 

 Implicarea membrilor comunităţii locale pentru a sprijini şcoalaşi pentru a dezvolta cooperarea dintre 

şcoală, autorităţi locale şi comunitate. 

 

 
 

c. Concluzii 

 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 şiparinţii rromi. 

 Din cauza condiţiilor sociale precare un număr considerabil de părinţi rromi îşi folosesc copii la diverse 

munci şi astfel îi îndepărtează de şcoală. 

 

Priorităţile asumate 

 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 şiinterculturalităţii. 

 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 finalizăriiiînvăţământului 

obligatoriu pentru tinerii şiadulţii care au părăsit sistemul educaţional. 
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 Promovarea unui parteneriat continuu şcoală – comunitate prin dinamizarea şi implicarea comunităţilor 

locale a părinţilor în problematica educaţională a elevilor. 

 Valorificarea istoriei şi a tradiţiilor romilor și a studiului limbii romani. 

 Formarea cadrelor didactice în vederea aplicării educaţiei incluzive şi centrării demersului educaţional 

pe nevoile elevilor. 

 Promovarea conceptului de nonviolenţăşitoleranţă în cadrul şcolilor, educaţiedemocraticăşi 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 programul A doua  şansa). 

 Îmbunătăţirea colaborării dintre şcoalăşi comunitate şi implicarea părinţilor în activităţileşcolare, 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 proveniţidin 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 şcoalaşi pentru a dezvolta cooperarea dintre 

şcoală, autorităţi locale şi comunitate. 

 
 
 

2.9. Evaluarea internă și externă a calității educației oferite de unitățile de învățământ 

nemțean 
 

Evaluarea calității serviciilor educaționale oferite de unitățile de învățământ preuniversitar se realizează 

pornind de la nivelul fiecărei școli, prin evaluarea internă realizată anual de comisia de evaluare și asigurare a 

calității numită prin decizia directorului. Activitatea de autoevaluare s-a realizat în anul școlar 2018-2019 în baza 

procedurilor existente în fiecare unitate de învățământ, prin monitorizarea proceselor și prin aplicarea de chestionare 

de feed-back fiecărei categorii de beneficiari ai educației. Etapele autoevaluării instituționale parcurse de unitățile de 

învățământ au fost: 

 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. 

O altă componentă a evaluării calității educației este evaluarea externă realizată de ARACIP, la cererea 

unităților de învățământ sau în alte contexte prevăzute de lege. 

Obiectivele evaluărilor externe realizate de ARACIP în județul Neamț au fost:  
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 certificarea capacității unităților de învățământ de a îndeplini standardele de calitate și de a răspunde 

așteptărilor beneficiarilor; 

 producerea și 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 și strategii pentru îmbunătățirea calității educației ministerului de 

resort.  

În anul școlar 2018-2019, au solicitat către ARACIP evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare 

provizorie, acreditării și evaluării periodica șase unități de învățământ din județul Neamț, după cum urmează: 

 Grădinița „Anton Durcovici” Roman – autorizare de funcționare provizorie nivel preprimar; 

 Liceul „Carol I” Bicaz – acreditare profil umanist, specializarea științe sociale; 

 Școala Postliceală FEG Education Piatra Neamț – evaluare periodică pentru nivelul postliceal; 

 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamț - evaluare periodică pentru nivelul preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal și postliceal; 

 Școala Primară „Mușatinii” Roman – autorizare de funcționare provizorie, nivel primar; 

 Școala Postliceală „FEG Education” – autorizare de funcționare provizorie, nivel postliceal: Asistent 

medical generalist, Asistent medical farmacie, Asistent medical balneofiziologie, kinetoterapie și 

recuperare. 

În urma evaluării externe efectuate de ARACIP s-a constatat îndeplinirea standardelor de autorizare, 

respectiv de acreditare pentru nivelul, profilul, specializarea/calificarea solicitată, pentru toate cele patru unități 

evaluate. 

De asemenea, în lista celor 300 de unități de învățământ din țară propuse pentru evaluarea periodică cu 

finanțare de la MEN, sunt incluse 18 școli din județul Neamț. Acestea s-au pregătit pentru vizitele de evaluare 

externă, au solicitat și au primit consiliere din partea inspectorilor școlari în vederea îndeplinirii standardelor de 

calitate la un nivel superior. 

Aspectele pozitive constatate în urma evaluării procesului de învățământ din unitățile școlare ale județului 

Neamț, au fost: 

 organizarea internă și funcționarea curentă a unităților de învățământ; 

 managementul personalului didactic,  auxiliar și nedidactic; 

 susținerea performanței și obținerea de rezultate superioare la olimpiade și concursuri naționale și 

regionale; 

 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; 

 dezvoltarea profesională a personalului didactic. 

Aspectele ce trebuie îmbunătățite, constatate în urma evaluării, au fost: 

 asigurarea serviciilor de orientare și consiliere psihopedagogică pentru elevii claselor a VIII-a; 

 dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare de nivel actual; 
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 formalismul și incoerența procesului decizional al managerilor de școli; 

 lipsa de consultare reală a elevilor și părinților în elaborarea ofertei curriculare și extracurriculare. 

Propuneri concrete de măsuri luate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru creșterea calității 

procesului de învățământ din județ: 

 identificarea cauzelor specifice determinante ale problemelor de asigurare a calității procesului de 

învățământ; 

 consilierea directorilor de școli cu privire la modul de remediere și îmbunătățire a situațiilor existente; 

 colaborarea cu autoritățile publice locale din comunitățile în care există situații indezirabile; 

 efectuarea inspecțiilor generale, tematice și de specialitate în unitățile de învățământ, care să 

urmărească asigurarea calității serviciilor educaționale; 

 culegerea dovezilor privind măsurile întreprinse de școli pentru îndeplinirea standardelor minime de 

calitate și pentru optimizarea situațiilor existente. 

 În anul școlar 2018-2019 s-a actualizat baza de date privind autorizarea provizorie de funcționare, 

acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ de stat și particular din județ, pentru fiecare nivel de 

învățământ, specializare, calificare, formă de învățământ. În conformitate cu Legea 87/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, inspectoratul școlar va monitoriza în anul școlar 2019-2020 respectarea prevederilor privind 

termenele de solicitare a evaluării externe ARACIP pentru evaluarea periodică și acreditarea programelor de studii. 

Analiza privind cultura calității și gradul de atingere a indicatorilor optimi ai nivelului calității procesului de 

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

pentru perioada următoare. 

 

 

2.10. Relația cu mass-media  
 

Prioritatea angajată de ISJ Neamț a fost realizarea planului 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 angajate: 

 Creşterea vizibilităţii ISJ Neamţ la nivelul comunităţii locale, la nivel naţional şi internaţional; 

 Eficientizarea comunicării în interiorul instituţiei; 

 Asigurarea comunicării cu directorii unităţilor şcolare; 

 4 Eficientizarea comunicării cu reprezentanţii mass-media. 

 

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. 
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CONCLUZIE: peste 500 comunicate dintre care peste 160 au fost comunicate de presă, peste 500 de 
link-uri cu articole despre învățământul din județul Neamț, utilizarea maximă a site-ului instituției, peste 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 

educational din județul Neamț; 

 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 interistituțională. 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a realizat la nivelul institutiei o strategie de promovare a evenimentelor 

organizate şi realizate atât la nivelul unităţilor şcolare cât şi la nivelul inspectoratului. Toate unităţile şcolare au avut 

posibilitatea să-şi promoveze activităţile din cadrul proiectelor educaţionale, concursurile şcolare, competiţiile 

sportive şi alte rezultate meritorii obţinute de elevi/cadre didactice în procesul instructiv-educativ, pe site-ul: 

www.isjneamt.ro. La nivelul comunităţii locale şi la nivel de judeţ s-au realizat informări/comunicate de presă/articole 

de presă care au vizat transmiterea de informaţii de interes public din viaţa şcolilor şi din activităţile curente ale ISJ 

Neamţ. 

 

 

2.11. Unități conexe 
 

2.11.1. Casa Corpului Didactic Neamț 

 

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ a Casei Corpului Didactic Neamț s-a caracterizat prin cooperare, muncă în 

echipă, respect reciproc, libertate de exprimare, receptivitate la nou și creativitate, implicare, participare și dorință de 

afirmare. 

MANAGEMENTUL PRACTICAT a fost unul de tip participativ, reglementat de norme și reguli specificate în 

Regulamentul intern și în climatul instituției, care este deschis și bazat pe angajarea membrilor instituției în activități 

care aduc satisfacții personale și profesionale.Relațiile interpersonale s-au bazat pe colaborare, deschidere și 

cooperare. 

http://www.isjneamt.ro/
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Corelarea cu obiectivele strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale inspectoratului şcolar în 

domeniul formării continue s-a urmărit în stabilirea obiectivelor activităţii casei corpului didactic. Acestea au fost 

validate în cadrul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamț, anual. 

Casa Corpului Didactic Neamț a desfăşurat în anul şcolar 2018-2019 o activitate complexă, iar obiectivele 

asumate prin planul managerial au fost corelate cu nevoile reale de formare, existente la nivelul județului Neamț.  

Astfel, prin misiunea ei, Casa Corpului Didactic Neamț a promovat inovaţia şi reforma în educaţie, a asigurat 

cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu 

standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum 

şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. 

Casa Corpului Didactic Neamț a prospectat şi a diagnosticat interesele, nevoile şi cerinţele asupra formării 

personalului din învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2018-2019, analiză care a stat la baza elaborării ofertei 

de programme de formare variate ce a cuprins un număr de 57 de programe de formare continuă avizate de MEN , 

dintre care s-a derulat un număr de 51 de programe. De asemenea, ca furnizor de formare continuă, CCD Neamț a 

oferit cadrelor didactice 6 programe de formare continuă acreditate MEN.  

Din luna august 2017, Casa Corpului Didactic Neamț derulează două proiecte europene, având statut de 

beneficiar. În colaborare cu Consiliu Județean Neamț,  Casa Corpului Didactic Neamț vine în întâmpinarea 

problemelor cadrelor didactice și ale elevilor din zonele defavorizate din județul Neamț, prin implementarea a două 

proiecte POCU, respectiv: 

 proiect POCU ȘTEFAN- Susținerea transversală a educației prin acțiuni în județul Neamț (programul Școala 

pentru toți) 

 proiect POCU MADRE- Motivarea și ameliorarea didactică a responsabililor educaționali (programul 

Profesori motivați) 

În cadrul acestor proiecte, cele două instituții își propun să redreseze problemele din școlile din zonele 

defavorizate, prin: 

a. stimularea cadrelor didactice în a nu părăsi școlile din zonele defavorizate, prin: 

 Acordarea de stimulente pentru performanță (de tip bursă) pentru cadrele didactice  

 Organizarea de evenimente destinate diseminării cunoștințelor, metodelor și practicilor de asigurarea a 

calității în educație  

 Organizarea de competiții de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin și managerilor școlari din 

școlile țintă 

 Elaborarea unei metodologii de îmbunătățire a programelor educaționale utilizând principiul grădinița/școala 

prietenoasă și diseminarea acesteia la nivel local 

b. stimularea elevilor în a frecventa școala și prevenirea abandonului școlar, prin: 

 servicii de închiriere de microbuz școlar; 

 Activități de îmbunătățire a infrastructurii educaționale: amenajări și dotări ale spațiilor educaționale, inclusiv 

accesibilizare pentru elevii cu dizabilități sau nevoi speciale 

 dotări și lucrări de reabilitare pentru școli. 

 derularea unui program de tip „Școală după Școală” pentru elevii din ciclul primar și gimnazial aflați în risc de 

abandon școlar 

 Derularea unui program de consiliere educațională pentru elevi și educație parentală în vederea reducerii 

riscului de abandon școlar și dezvoltarea armonioasă a copiilor 

 Stimularea creșterii participării copiilor la învățământul preșcolar 
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 Desfășurarea de activități extra curriculare (activități sportive, artistice, interculturale, educație în aer liber etc.) 

 Furnizarea de sprijin material pentru creșterea participării la învățământul primar și gimnazial 

c. conștientizarea comunității locale și a părinților cu privire la importanța școlii în comunitate și pentru copii, prin: 

 Dezvoltarea de parteneriate cu actori locali pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a programelor 

educaționale 

 Derularea unei campanii de conștientizare privind importanța educației, cu implicarea actorilor locali 

 derularea unui program cu caracter continuu de mediere între școală, familie și comunitate în vederea 

asigurării accesului la educație 

 Derularea unui program de  educație parentală în vederea reducerii riscului de abandon școlar 

 Furnizarea de sprijin material pentru creșterea participării la învățământul preșcolar 

 

În anul 2017, CCD Neamț a devenit partener în cadrul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE 

DESCHISĂ pentru toți” (CRED), acest proiect fiind în derulare. 

S-au derulat programe de formare în parteneriat cu ISJ, care au condus la creșterea calității actului didactic 

în școlile din județ. 

 Program de formare Metodist al I.S.J. Neamţ-24 cadre  didactice formate 

 Program de formare Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa 

pregătitoare - 43 cadre cadre didactice formate 

 Program de formare Definitivat 2019 -75 cadre cadre didactice formate 

 Program de formare Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor-108 cadre cadre didactice 

formate 

 Program de formare Istoria și tradițiile rromilor-45  cadre cadre didactice formate 

 Program de formare Limba rromani în context intercultural-31 cadre cadre didactice formate 

 Program de formare Rromanipenul-legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor - 25 cadre cadre 

didactice formate 

La programele de formare ale casei corpului didactic au participat 4040 cadre didactice, astfel: 

 La programele de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN, au participat 248 cadre 

didactice. 

 La programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN au 

participat 607 cadre didactice. 

 La programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN au participat 3185 cadre 

didactice.  

S-au derulat activități de instruire a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ. 

 Aplicarea Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 Combaterea abandonului școlar, parteneriat pentru educație cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Neamț 

S-au derulat activități de instruire a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din 

unități de învățământ preuniversitar din județ.Totodată s-a urmărit și formarea personalului didactic auxiliar, prin 

programme de formare specifice. 

S-au derulat programe de formare  în mediul rural, acoperind 80% din zona rurală, cu activități de 

formare si consilieri metodologice. 
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S-au derulat programe destinate educaţiei adulţilor: părinţilor, tinerilor,romilor din zonele 

defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar. 

A funcționat Clubul de fortografie prin care s-au derulat activități de perfecționare in fotografia digitală. 

S-au derulat activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale sub formă de conferințe, mese rotunde, 

workshopuri de formare, simpozioane, excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje, cu caracter gratuit, 

beneficiarii nostri fiind in jur de 9425 cadre didactice.   

Parteneriatele realizate sunt în număr de 70, din care amintim parteneriatele cu : Consiliul Județean 

Neamț, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Neamț, Centru de artă și cultură Carmen Saeculare Piatra-Neamț, 

ADR Nord-Est, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, Primăria Piatra Neamț, Salvați Copiii, 

ADR NORD EST, Asociatia Umanitara Codrin, Turn TV, CCD Botoșani, CCD Suceava, instituții de învățământ din 

Chișinău-Republica Moldova. 

S-au  organizat mese rotunde, conferințe, seminarii, cu prezența reprezentanților județului: inspector școlar 

general, președinte Consiliu Județean, Prefectul județului, director DSP, comisar șef ISU, comisar șef poliție județ, 

pentru corelarea nevoilor de formare din județ, cu oferta de programe a CCD.  

 La nivelul Editurii Alfa a CCD Neamț, s-au elaborat, editat și difuzat cărți și publicații din domenii diverse de 

activitate educațională, ghiduri, auxiliare, culegeri, volume de poezie și reviste didactice.Revista Școala Modernă, a 

Casei Corpului Didactic Neamț, a ajuns la anul XVII și este publicată online, trimestrial, pe site-ul CCD Neamț.   

Prin atragerea finanțărilor nerambursabile, CCD Neamț, cu cele 6 filiale, am îmbunătățit baza materială, prin 

achiziție de mobilier adecvat sălilor de formare, birouri personal angajat, tehnică performantă, laptopuri, calculatoare, 

tablete, imprimante, videoproiectoare, table magnetice, conform obiectivelor stabilite. 

Conform Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 

acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, au fost echivalate 197 solicitări. 

 Biblioteca CCD Neamț este o bibliotecă specializată în carte metodologică și didactică, punând la dispoziție 

cele 33.017 volume de carte, în interesul cadrelor didactice din județul Neamț.S-a îmbunătățit volumul de carte al 

CCD Neamț cu un număr semnificativ de volume din domeniul Educație-Învățământ, devenind astfel singura instituție 

din județ care pune la dispoziția cadrelor didactice carte specializată.Tot personalul didactic beneficiază gratuit de 

serviciile oferite de biblioteca CCD, acoperind nevoia de informare legislativă și metodică-științifică și culturală. 

 Au fost coordonate Centrele de Informare şi Documentare (CDI) din județ, în număr de 34, ca și centre de 

resurse pluridisciplinare care pun la dispoziţia elevilor, personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe 

suporturi diverse (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet etc.), unde echipa pedagogică 

iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi desfăşoară activităţi pedagogice. 

Responsabilii de CDI au participat activ la cele două cercuri pedagogice organizate.Au participat la activități în CDI 

un număr de 1136 cadre didactice și elevi, precum și 237 membri din comunitățile locale. 

Educația  are ca scop pregătirea omului pentru viață. Aceasta reprezintă baza unei societăți dezvoltate. 

Dacă fundația unei case nu este bună, se va dărâma. Dacă o comunitate nu este bine educată, se va distruge.Prin 

urmare, menirea noastră este aceea de a face educație! 

 

 

2.11.2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț 

 

Puncte tari 

 Existența în rețea a specialiștilor din domeniile: psihologie, pedagogie, sociologie, psihopedagogie 

specială, asistență socială; 
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 Extinderea anuală a numărului de beneficiari; 

 Extinderea anuală a numărului de cabinete de logopedie și asistență psihopedagogică; 

 Cabinet dotate sau în curs de dotare cu instrumente de specialitate; 

 Inițierea și desfășurarea unor studii și cercetări de specialitate; 

 Stimularea schimbului de informații între consilieri (prin sesiuni de referate, lecții deschise, studii de caz); 

 Ocuparea posturilor cu personal titular calificat. 

Puncte slabe  

 Servicii de asistență psihopedagogică limitate în mediul rural; 

 Resurse extrabugetare reduse; 

 Existența unui număr redus de instrumente de lucru ( teste, chestionare, ghiduri) 

 Raportarea unui număr crescut de acte de violență, absenteism, abandon școlar în unitățile de 

învățământ din județ. 

 

1. Resursele umane ale disciplinei 

Număr de profesori 

 

 
 

Priorități: 

 Consilierea, sprijinirea școlilor/cadrelor didactice implicate în implementarea strategiei și a programului de 

îmbunătățire a accesului la educație a copiilor/elevilor/grupurilor dezavantajate; 

 Dezvoltarea armonioasă a copilului/elevului prin aplicarea unor strategii de intervenţie cognitivă, 

motivaţională, emoţională şi comportamentală ( la nivel individual, la nivel grupal);   

 Întărirea capacității de control al fenomenului violenței școlare, prin colaborare la nivel comunitar.  

 

 

2.11.3. Centrul Județean de Excelență Neamț 

 

 Priorităţile strategice ale CJENT 

 În anul şcolar 2018-2019 au fost urmărite următoarele priorităţi strategice: 

 Atragerea unui număr cât mai mare de elevi capabili de performanțe în grupele organizate la nivelul 

CJENT. 

 Constituirea echipelor de profesori care să asigure pregătirea elevilor la cele mai înalte standarde. 

 Asigurarea spațiilor necesare desfășurării cursurilor, a bazei didactice, a materialelor  necesare pregătirii 

de performanță. 
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 Încheierea de parteneriate pentru asigurarea resurselor financiare necesare bunei desfășurări a 

activităților de pregătire și pentru cheltuielile de personal. 

 Asigurarea vizibilității și transparenței activităților centrului prin crearea unui nou site. 

 Promovarea rezultatelor elevilor. 

 Stimularea competitivității elevilor prin antrenarea acestora în concursuri, locale, județene și naționale. 

Cursurile se suțin în parteneriat cu  

 Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Colegiul Național de Informatică, 

Școala Gimnazială nr. 2 Piatra-Neamț și Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” în Piatra Neamț. 

 Colegiul Național „Roman Vodă” și Liceul Tehnologic „Vasile Sav” la Roman. 

 Colegiul Național „Ștefan cel Mare” și Liceul „Vasile Conta” la Târgu Neamț. 

 

Personalul didactic 

Completarea echipei de profesori și reconfirmarea celor din anul școlar 2017-2018 s-a făcut prin decizia 

Inspectoratului Școlar Județan Neamţ, în baza unui portofoliu personal. Echipa din acest an școlar a cuprins profesori 

ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiade/concursuri și/sau care au susținut cursuri în anul școlar 

precedent dovedind seriozitate și implicare în activitățile CJENT: selecție elevi, evaluări finale, concursuri, etc. În anul 

școlar 2018 – 2019 au fost selectați 130 de profesori care și-au deșfasurat activitățile conform planificării, respectând 

tematicile cursului și datele planificate, pentru parcurgerea optimă a programei școlare aferente concursurilor și 

olimpiadelor școlare, fazele județene și naționale. 

 

Nr. 

crt. 
Specialitatea 

Nr. profesori 

2018-2019 

Nr. grupe 

2018-2019 

Nr. profesori 

2017-2018 

Nr. grupe 

2017-2018 

1 Matematică 45 17 51 22 

2 Informatică și TIC 19 10 13 9 

3 Fizică 18 13 15 12 

4 Chimie 6 3 8 3 

5 Anatomie 0 0 3 1 

6 Astronomie și astrofizică 1 1 0 0 

7 Creativitate și inovație 0 0 1 1 

8 Limba română 24 12 27 13 

9 
Electronică și 

automatizări/electrotehnică 
8 3 5 2 

10 Lb. italiană 1 1 1 1 

11 Socio-umane 3 3 2 2 

12 Lb. engleză 3 1 3 1 

13 Lb. franceză 2 1 3 1 

14 Astronomie 0 0 1 1 

TOTAL 130 65 133 69 
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Elevi 

La începutul anului școlar 2018-2019 s-au înscris la centrul de excelență peste 2200 de elevi după cum 

urmează: 

 În perioada 10-22 septetembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul www.centrulexcelentaneamt.ro 

peste 1400 de elevi. 

 În perioada 11-24 septetembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul Fundației eMAG pentru 

Educație peste 700 de elevi la grupele de matematică, informatică, fizică și astrofizică. 

 În perioada 4-11 octombrie s-au făcut înscrieri pentru completarea unor grupe la care numărul de elevi 

înscriși era sub 10: economie, logică dezbatere și argumentare, lb. franceză, lb. română (Piatra Neamț) și 

fizică (Roman). 

 

 În urma acestor etape de înscriere s-au organizat testări ale elevilor și au fost admiși 1477 de elevi în 65 de 

grupe (numărul de grupe a fost mai mic cu 4 față de anul precedent; această scădere nu a fost cauzată de lipsa de 

interes a elevilor ci de nivelul finanțării stabilit cu fiecare primărie în parte). La sfârșitul anului s-a constatat 

diminuarea numărului de elevi cu aprox. 23% dar această situație a fost anticipată și este firească deoarece elevii nu 

realizează de la început efortul pe care trebuie să-l facă și posibilitățile proprii de dezvoltare într-un anumit domeniu.  

 

Număr elevi înscriși la începutul anului școlar 2018-2019 

 

În urma analizei realizate și a discuțiilor avute cu reprezentanții administrațiilor publice locale și cu profesorii 

din fiecare comunitate s-au constituit, în anul școlar 2018-2019 un număr de 65 de grupe la disciplinele: limba 

română, limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, chimie, logică, dezbatere și argumentare, economie, 

psihologie, electronică și automatizări/electronică și electrotehnică, TIC și informatică, astrofizică. Dintre acestea un 

DISCIPLINA 

Nr. grupe 

învățământ 

primar 

Nr. elevi  

învățământ 

primar 

Nr. grupe 

gimnaziu 

Nr. elevi 

gimnaziu 

Nr. 

grupe 

liceu 

Nr. elevi 

liceu 

Limba română   7 186 5 136 

Limba engleză   1 20 
  

Limba franceză   1 17 
  

Limba italiană     1 17 

Matematica 3 69 10 270 4 106 

Fizica   9 161 5 78 

Chimie   1 19 2 49 

Logică, oratorie și 

dezbatere 
    1 23 

Economie     1 16 

Psihologie     1 23 

Electronică     3 61 

TIC     2 38 

Informatica   4 86 4 102 

TOTAL 3 69 33 759 29 649 

http://www.centrulexcelentaneamt.ro/
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număr de 41 de grupe funcționează la Patra Neamț, 14 grupe la Roman și 10 grupe la Tg. Neamț. La un număr de 

24 de grupe din Piatra Neamț la disciplinele matematică, fizică și informatică finanțarea cheltuielilor de personal a 

fost asigurată în continuare de Fundația eMAG și BCR iar întreținerea spațiilor de învățământ, logistica și baza 

didactică-materială este asigurată de Primăria Piatra Neamț și școlile gazdă.  

 

Raport financiar pentru anul 2018 (finanțarea de bază): 

Bugetul alocat pentru anul 2018 a fost de 399.000 lei (față de 440.000 lei în anul 2017); 380.000 lei – 

cheltuieli de personal (față de 390.000 lei în anul 2017) și 19.000 lei – cheltuieli materiale (față de 50.000 lei în anul 

2017). 

Creditele deschise au fost în valoare de 364.100 lei (față de 367.950  lei în anul 2017) după cum urmează:   

 351.000 cheltuieli de personal, 

 13.100 cheltuieli materiale.  

Execuția bugetară pentru anul 2018 

Cheltuielile de la bugetul local  – Primaria P. Neamt – au fost de  355.742 lei (față de 346.810,47 lei în anul 

2017) reprezentând  finanțarea de bază:  

- cheltuieli de personal – 342.670 lei pentru achitarea drepturilor salariale ale personalului si a contribuțiilor 

salariale aferente (față de 322.880  lei în 2017); creșterea cheltuielilor de personal este de 9,4%  în 

condițiile în care în anul 2018 creșterile salariale au fost de peste 45% (menținerea cheltuielilor de 

personal la un nivel apropiat de cel din 2017 s-a realizat prin diminuarea numărului de grupe și a 

numărului de ore pentru grupele constituite); 

- cheltuieli materiale– 13.072 lei (față de 23.930 lei în 2017) din care: 

 cheltuieli cu furnituri birou  - 2182,15 lei; 

 cheltuieli cu transportul  cadrelor didactice  navetiste - 20 lei; 

 cheltuieli cu telefonia, internet  - 2420,08 lei; 

 alte cheltuieli -2749,62 lei (tonere pentru imprimante, mentenanță IT, abonament LEX, semnătură 

electronică);  

 obiecte de inventar -  imprimanta, videoproictor, tastatura  5025,66 lei; 

 deplasari – 589,94 lei; 

 abonament Gazeta Matematică, serie B, 85 lei. 

 

 Bugetul alocat pentru anul 2018-2019, perioada 1 sept. 2018 – 30 aprilie 2019 pentru cheltuieli de 

personal  a fost de 311.755 din care 222.475 de la Primăria Piatra Neamț, 57.350 de la Primăria Roman și 31.930 de 

la Primăria Tg. Neamț. Începând din data de 1 mai 2019 cheltuielile de personal sunt asigurate de Ministerul 

Educației Nationale prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț. 

 A fost organizată cea de-a treia ediție a concursului MATHESIS la care s-au înscris peste 500 de elevi din 

clasele IV – XII din tot județul. La elaborarea subiectelor, organizarea concursului și evaluarea lucrărilor au participat 

72 de profesori ai centrului de excelență (pentru supravegherea elevilor au fost antrenați și cadre didactice din afara 

centrului cu sprijinul inspectorilor de specialitate de la învățământul primar și matematică). Au fost acordate 89 de 

diplome pentru elevii premiați și 65 de diplome profesorilor acestora la festivitatea de premiere desfășurată pe data 

de 24 mai 2019 în sala de festivități a Colegiului Național „Petru Rareș”. Toate deciziile privind organizarea 

concursului, cele 14 subiecte de concurs (două pentru învățământul primar, 4 subiecte pentru învățământul 



 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2018-2019 

  

57 

gimnazial, 4 subiecte de matematică pentru învățământul liceal și 4 subiecte de matematică aplicată tot pentru 

învățământul liceal) cât și rezultatele concursului au fost postate pe site-ul centrului. 

 În urma acordului de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Prahova un echipaj format din elevi ai 

grupelor de informatică a participat la faza națională și internațională a concursului InfO(1) Excellence Cup. 

 

 

2.11.4. Unități școlare cu activitate extrașcolară (Palate/cluburi) 

 

Palatul Copiilor Piatra-Neamţ 

 

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 şcolar 2018-2019 au fost viyate: 

 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.  

 Cultivarea la elevi a creativității şi inovației, a spiritului de observație şi orientare. 

 Existenta unor posibilități multiple de evaluare şi valorificare a competențelor elevilor.  

 Stimularea performantei elevilor prin competiții școlare organizate la nivel național şi internațional.  

                              

Oferta educaţională a Palatului copiilor Piatra-Neamţ în anul şcolar 2018-2019 

 
 
În unitatea şcolară au fost organizate 5 proiecte cuprinse în calendarele activităţilor educative, la care au 

participat 3760 de elevi însoţiţi/coordonaţi de 518 cadre didactice. 

 Concursul național de educație pentru sănătate ”New Start”, ediţia a IV-a, înscris în CAEN 2019, poziția 155.       

 Concursul naţional de Carting-Educaţie rutieră, dotat cu ”Cupa Pietricica”, ediţia a IV-a, înscris în CAEN 

2019, poziţia 173. 
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 Concursul național de Automodele, dotat cu „Cupa Bicazului”, ediţia a VII-a, înscris în CAEN 2019, poziția 

174. 

 Concursul regional de Tenis de masă, dotat cu ”Cupa Pietricica”, ediția a IV-a, înscris în CAERI 2019, poziția 

1670.  

 Concursul național de Șah, dotat cu ”Cupa Pietricica”, ediția a IV-a, înscris în CAERI 2019, poziția 1669.  

 

Premii obținute la etapele naționale/regionale şi internaţionale, în anul școlar 2018-2019 

 
 

Cluburile copiilor din judeţul Neamţ 

 

În anul școlar 2018-2019 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 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. 

 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.  

 Creșterea interesului partenerilor educaționali (elevi - părinți - comunitate locală) pentru activitatea didactică 

din unitățile de învățământ cu activitate extrașcolară. 

 Participarea la activități/concursuri/festivaluri/competiții şi obținerea de rezultate. 
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Clubul Copiilor Roman 

 

 
 

În unitatea școlară au fost organizate 8 proiecte cuprinse în calendarele activităților educative, la care au 

participat 3210 de elevi însoțiți/coordonați de 575 cadre didactice. 

 Festivalul – Concurs National de Muzică Ușoară „Muzica e viața mea!“, CAEN 2019, poz.85 

 Festivalul – Concurs Județean de Muzică Populară “Plaiuri Mușatine” CAEJ 2019, poz. 43  

 Simpozionul şi Concursul regional ,,Crucea în imaginația copiilor” CAERI 2019, poz. 1639 

 Simpozionul şi Concursul regional ,,Culoarea lecturii în bibliotecă” CAERI 2019, poz. 1634 

 Concursul  „Orientare Turistică. Între sport și drumeție” CAEJ 2019, poz. 98 

 Concurs județean de grafică ”Sub lupă”, CAEJ 2019, poz. 38 

 Concurs județean „Planeta Astronomilor”,  CAEJ 2019, poz. 90 

 Memorialul  „Cezar Labău Ișan" la Șah, CAEJ 2019 poz. 102 
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Clubul Copiilor Târgu-Neamţ 

 

 
 

 

În unitatea școlară au fost organizate 5 proiecte cuprinse în calendarele activităților educative, la care au 

participat 2228 de elevi însoțiți/coordonați de 552 cadre didactice. 

 Concurs de artă fotografică „Magia ZOOM”, ediția a V- a, CAERI, poz.1636. 

 Concurs regional „Codrule, codruțule”, ediția a IX-a, CAERI, poz.1663. 

 Concursul  interdisciplinar „Soarele și planeta albastră”, ediția a VIII-a, CAERI, poz 1638. 

 Proiect transdisciplinar „Povești călătoare”, ediția a III- a., CAEJ, poz. 24. 

 Proiect  județean  de educație civică, voluntariat, proiecte caritabile „Diferiți, dar uniți”, CAEJ, poz. 58 
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Clubul Copiilor Săbăoani 

 

 
În unitatea școlară a fost organizat proiectul ”Folclorul și copiii”, CAEJ 2019, poz. 46. 

În cadrul acestui proiect a fost organizat concursul „Masca în imaginația copiilor”, la care au participat 58 de 

elevi însoțiți/coordonați de 14 din județele Neamț, Cluj, Caraș-Severin Dolj, Vaslui, Hunedoara și municipiul 

București. 

 

 
 
 

2.11.5. Cluburi Școlre Sportive 
 

Clubul Sportiv Școlar Târgu-Neamț 
 

1. Diagnoza 
Puncte tari 

 Personal calificat 100%; titulari cu gradele didactice I şi II în specialitate. 

 Numărul mare de sportivi participanţi şi premiaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale, Campionate 

Naţionale Şcolare  de la disciplina „educaţie fizică şi sport”.  
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 Unitatea dispune de ofertă curriculară specifică vocațional sportivă, adaptată cerințelor elevilor, a 

părinților,  ținând cont de structura disciplinelor predate în unitate. 

 Existența bazei sportive proprii pentru sporturile individuale cu condiții bune și foarte bune.  

 Existența unor criterii clare de evaluare a tuturor activităților cadrelor didactice și performanțelor obținute. 

Puncta slabe 

 Slaba motivare a profesorilor care nu beneficiază de un salariu diferențiat în funcție de performanțele pe 

care le obțin. 

 Conservatorismul și rigiditatea manifestată de unele cadre didactice privind metodele noi de predare a 

lecțiilor de antrenament. 

 Lipsa de strategii concrete în procesul de selecție al elevilor care vin să practice sportul poate duce la 

scăderea numarului de elevi și implicit la scăderea numărului de grupe și norme didactice. 

 Scăderea rezistenței la îmbolnăviri a elevilor datorate carențelor în alimentație. 

 
Resursa umană 

 

Plan școlarizare  
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2. Inspecție școlară  
a) Nr. inspecții la disciplină  

2017/2018 

Nr. 
crt. 

Tipul inspecției 
Număr de inspecții care 

au fost efectuate 

Număr de 
profesori 
inspectați 

Calificative/note 

1. Inspecție în specialitate 1 
 

 

2. 
Inspecție de 
perfecționare 

4 
(2- gr I curentă nr. 2 

2 – def  ) 
4 Foarte Bine/ 10 

3. Inspecție tematică 1 
  

 
2018/2019 

Nr. 
crt. 

Tipul inspecției 
Număr de inspecții care 

au fost efectuate 

Număr de 
profesori 
inspectați 

Calificative/note 

1. Inspecție în specialitate 1 
 

 

2. Inspecție de 
perfecționare 

2 -specială gr. I 
 

2 10 

3. Inspecție tematică 1 
  

 
b) Exemple de bună practică 

 Organizarea unor competiții  sportive  interjudețene în memoria foștilor profesori de la CSS (Memorialul 
,,Aurel Tololoi” la handbal, Memorialul ,,Agafiței Ion, Mingiuc Ștefan, Crăciun Ioan”  la fotbal. 

c) Exemple de practică defectuoasă 

 Slaba finanțare din ultima perioadă afectează activitatea sportivă și implicit obținerea de performanțe. 
 

3. Benchmarking educațional  
a. olimpiade - etapa  națională 

REZULTATE SPORTIVE 

2017-2018 2018-2019 

 ATLETISM 
- CN Copii Etapa finală Bucureşti 
-   Loc.IX – Triatlon 
-   Loc. IX – Biatlon 
-   Loc. VI – 50 m 
-  Loc. VII – 200 m 
-  Loc. VIII – 800 m 
- CN Jun.III Etapa finală Bucureşti,  
- Loc X - Sulită 
- CN Copii Etapa zonală Iaşi : 
-   Loc III – 600 m C2 
-   Loc II – 50 m garduri C3 
-   Loc II – 300 m garduri C1 
-   Loc IV – Greutate C2 
-  CN Copii Etapa zonală Bacău,  

 ATLETISM 

- CN Copii Copii 3, etapa zonala Roman 
  - Loc.I – greutate,50 m 
  - Loc.I – stafeta 4 x 50 m 
- CN Copii Scolar Etapa finală Bucureşti, 01-02.04.2019 
-   Loc.IV – Greutate 
-   Loc. V – 3000 m obstacole 
-   Loc. VI – 50 m 
-  Loc. VII – 200 m 
-  Loc. VIII – 800 m 
- CN Alergare Montana Tineret 40 km – loc.V 
- CN Copii 1,2,3 - Etapa finală Bucureşti   18-19.06.2019 
 -  Loc VI - 50 m garduri 
 -  Loc VII – 300 m 
 -  Loc IX – 50 m garduri  
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2017-2018 2018-2019 

LOC II – 600 m C2 
LOC II – Greutate C2 
LOC VII – 800 m C1 
   CALIFICAREA UNUI NR. DE 5 SPORTIVI ÎN FINALĂ 
CN Cros – Botosani,sp. COTOFANA FLAVIANA   -  
Loc.V. 
CN Copii – Finala Sala Sp.BOBOC SIMONA    - Loc.V. 
CN Copii – Finala Aer liber – 300 m,sportiva BOBOC 
SIMONA     -  Loc.VI 
CN Copii – Finala Sala – 800 m,sportiva BOBOC 
SIMONA     -  Loc.VI 
-  CN Copii Etapa zonală Bacău, 10-11.03.2018 
-  loc.II – greutate 
-  loc III – 800 m 
-  loc.IV. – 1500 m  
-  loc. III. 50 m 
-  CN Copii Etapa finală Bucuresti, 30-31.03.2018 
- loc IV – greutate 

 HANDBAL 
JUNIOARE IV -  18 SPORTIVE 
Loc VI(din 10 echipe) la Turneul de Minihandbal 
TENIS DE CĀMP 
Cupa” KIM  STAR”   P.Neamt 
Loc.V-categ.18 ani 
Loc IV-categ.16 ani  
 Cupa „SENSE”     Roman 
Loc.III-categ.18 ani 
Loc IV-categ.16 ani  
Cupa „VRANCART” Onesti 
Loc.IV-categ.18 ani 
Loc V-categ.16 ani  

 BASEBALL 
JUNIORI – 36 sportivi 
-    LOC III  CN JUN.III  
LOC IV CN ŞCOLAR 
 FOTBAL  
Loc. II Turneu ”WINTER HOLIDAY – CUP “ 
BUCUREŞTI, categoria 2007 
 Loc.III – Cupa “MOŞ CRĂCIUN” Suceava , categoria 
2008 
Loc.III - Cupa „VIVA” BUHUŞI 
Loc.III – Memorialul “Sandrino Gherine” Campulung 
Moldovenesc 26-28.05.2018 
–  Camp.Judeţean 2017 
- Loc.III – Cupa “GHEORGHE   ENE” 
- Loc.III –Jun.E 
 

- CN Jun.III Etapa finală Bucureşti, 15-16.07.2019 
- Loc X - Sulită 
- CN Copii Etapa zonală Iaşi : 
-   Loc I – 600 m C2 
-   Loc III – 50 m garduri C3 
-   Loc III – 300 m garduri C1 
-   Loc III – Greutate C2 
-  CN Copii Etapa zonală Bacău, 18-19.03.2018 LOC II – 
600 m C2 
LOC III – Greutate C2 
LOC VI – 800 m C1 
LOC VI – 200 m; 50 m C3 
     CALIFICAREA UNUI NR. DE 8 SPORTIVI ÎN FINALĂ 
CN Cros – Botosani,sp. COTOFANA FLAVIANA   -  
Loc.IV. 
CN Copii – Finala Sala Sp.BOBOC SIMONA    - Loc.VI. 
CN Copii – Finala Aer liber – 300 m,sportiva BOBOC 
SIMONA     -  Loc.VII 
CN Copii – Finala Sala – 800 m,sportiva BOBOC 
SIMONA     -  Loc.VIII 
-  CN Copii Etapa zonală Bacău, 10-11.03.2019 
 - loc I – Stafeta 4x50 m – 3 sportivi cu loc.I 
-  loc.I – greutate 
-  loc II – 800 m 
-  loc.V. – 1500 m  
-  loc. III. 50 m 
-  CN Copii Etapa finală Bucuresti, 30-31.03.2019 
- loc V – greutate 
- loc V- stafeta 4x50 m 
-  CN Copii Etapa zonală Iasi, 28.05.2018 
- loc I – triatlon 
- loc.II- triatlon 

 HANDBAL 
JUNIOARE IV -  18 SPORTIVE 
Loc V(din 10 echipe) la Turneul de Minihandbal 
Loc VII la Turneul Camp. Naţional de Handbal 
Memorial “Aurel Tololoi” – Turneu amical de pregatire 

 TENIS DE CĀMP 
Loc IV – ONSS    Finala Bucuresti 
Loc IV – Cupa  Primaverii,Roman 
Loc IV – Cupa SENSE Roman 
CUPA “KYM STAR” P.NEAMŢ 
      – LOC.III – Categoria 16 ani băieţi 
TROFEUL “PACIFIC” BACĂU 
- CEL MAI TEHNIC JUCĂTOR 
- PREMIUL PENTRU “FAIR  PLAY” 
CIRCUITUL DE TENIS “DACIA VRANCART” ONEŞTI 
- LOC III - Categoria 16 ani băieţi 
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2017-2018 2018-2019 

 BASEBALL 
JUNIORI – 36 sportivi 
      -  Premiere sp.Petrariu Costin si profesor/antrenor 
      -  CN European Cehia – participarea a 2 sportivi 
selectati in   
         lotul national de Jun.III ai Romāniei: 
                   - NIŢĂ STÎNGĂ GABRIEL 
                   - TRIFAN ANDREI  
       - profesorul Șerban Vasile a fost antrenor al lotului 
national 
LOC II - CN JUN.III  
LOC IV- CN JUN.II 
LOC IV- CN ŞCOLAR 

 FOTBAL 
Loc. I -  Campioni judeteni  categoria 2008,Jun.E 
 Loc.II  – Zona Suceava , categoria 2008 
Loc.I – Campioni Turneu international 
GRECIA,loc.PARALIA-KATERINI,în perioada 22 – 
28.06.2019 
Competitie amicala „Memorial – Agafitei Ioan si Mingiuc 
Stefan”  

 
4.  Priorităţi asumate  

 Depistarea unor copii talentați, pregătirea lor în decursul anilor și promovarea lor în sportul de mare 

performanță.  

 Promovarea programelor și proiectelor care vizează perfecţionarea cadrelor didactice în vederea creşterii 

pregătirii profesionale și implicit a creșterii nivelului performanțelor obținute. 
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CAPITOLUL III 

REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAȚIONAL PERFORMANT,  

EFICIENT ȘI ECHITABIL 
 

Inspectoratul Școlar Neamţ apreciază că şcoala este a elevului, iar dezideratul principal al şcolii este acela 

de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională ale acestuia. Promovarea unui învăţământ de 

calitate, modern si flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, 

munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii 

intelectuale şi estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale 

pot oferi un model de progres educaţional, formator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în 

viaţa comunităţii. 

 

 

3.1. Diagnoza procesului de învățământ din perspectiva ariilor curriculare 

 

3.1.1. EDUCAȚIE TIMPURIE 

 

1. Diagnoza 

Puncte tari 

 Implementarea de programe/proiecte/activități inovative cu deschidere spre educația integrată. 

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

programele și activitățile de formare continuă/perfecționare. 

 Derularea de ateliere de vară tip Șotron de tip A,B,C, pentru grupuri identificate ca făcând parte din 

categoria copiilor ce nu frecventează grădinița ori școala. 

 Derularea programelor de incluziune socială și a programelor guvernamentale (Fiecare copil în grădiniță, 

Fiecare copil merită o poveste, distribuire de rechizite, Programul  pentru alimentație sănătoasă) și 

pilotarea noului curriculum aflat în stadiul de proiect. 

Puncte slabe 

 Lipsa de stabilitate a cadrelor didactice debutante. 

 Rezistența la schimbare și conservatorismul unor cadre didactice. 

 Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoașterea problematicii disciplinei și a documentelor de 

strategie educațională privind asigurarea calității în educație. 

 Dificultăți în încadrarea cu personal didactic calificat în unele unități școlare din mediul rural. 
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2. Resursele curriculare ale ariei curriculare educație timpurie 

a. Resursa umană 

 
CONCLUZIE:  Din totalul de 469 cadre didactice 58% au gradul I, 14% - gradul II,  16% definitivat și 11% sunt 

debutanți. 

b. Benchmarking educațional  

2017-2018 

 „Datini și obiceiuri de iarnă”, ediția a XXVI-a - Simpozionul județean anual (decembrie 2017)  

 „Gânduri de ecologist” – Simpozion regional (iunie 2018) 

 ”Memoria, dimensiunea temporală a sistemului psihic uman” -simpozion județean  

 „Voluntar Junior”- Proiect  Educațional cu participare internațională din cadrul activităților SNAC 

2018-2019: 

 „Datini și obiceiuri de iarnă”, ediția a XXVII-a - Simpozionul județean anual  (decembrie 2019) 

 „Dezvoltarea personală și virtuțile ei; autocunoaștere, automotivare și gândire pozitivă” - simpozion 

județean  

 „Voluntar Junior”- Proiect  ducațional cu participare internațională din cadrul activităților SNAC 

Partener la nivel internațional - Centre de la petiteenfance St. Georges & St. Joseph- Service de Garde en 

Milieu Familial-Canada 
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c. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
 

CONCLUZIE: Au fost inspectate 83 de cadre didactice, calificativele  obținute în urma inspecțiilor au fost  

maxime. 

 

Exemple de practică defectuoasă 

 Din asistențe s-a constat că este nevoie de o mai mare implicare a cadrului didactic în ceea ce privește 

proiectarea și desfășurarea activităților, respectarea potențialului individual, a particularităților de grup, a 

posibilităților de exprimare, comunicare și acțiune a copiilor, prin abordarea unor activități care răspund 

nivelului de dezvoltare cognitivă, aptitudinală, comportamentală.  

  Sarcinile de lucru trebuie să fie realiste, realizabile și să se elaboreze în acord cu dezvoltarea 

individuală, pentru sprijinirea copiilor și pentru promovarea unei atitudini pozitive față de învățare. 

 Insuficienta dezbatere în cadrul comisiilor metodice a problemei managementului clasei, în  condițiile 

învățării centrate pe elev, a activităților individualizate sau organizate pe grupe, a exersării autoevaluării.  

 

3. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare 

 Creșterea calității actului didactic prin abordări deschise spre  noile educații, spre consilierea și 

sprijinirea cadrelor didactice din învățământul preșcolar și promovarea unei atitudini  deschise spre 

perfecționare și formare continuă.  

 Abordarea activității educaționale 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. 

 O mai bună integrare a copiilor în sistemul educațional prin valorificarea tuturor oportunităților oferite la 

nivel național și comunitar, creșterea standardelor de performanță la acest nivel. 
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3.1.2. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 

1. Diagnoza  

Puncte tari 

 preocupare pentru cunoașterea elevilor și pentru asigurarea unui climat optim pentru învățare, având în 

vedere că mulți dintre aceștia rămân doar cu ceea ce învață la școală, acasă fiind lipsiți de 

supraveghere și ajutor din partea părinților; 

  utilizarea unor metode și procedee didactice, compatibile cu sarcinile de predare propuse, facilitând, în 

cazul majorității disciplinelor, implicarea activă  a elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare; 

 orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înțelegerii informației și aplicării acesteia în contexte 

noi, conferind lecțiilor un caracter practic-aplicativ; 

 realizarea evaluării formative prin folosirea unor tehnici și instrumente diverse de evaluare care pot 

furniza informații despre modul în care elevii își pot îmbogăți învățarea și își pot dezvolta competențele 

specifice.  

Puncte slabe 

 reducerea comunicării orale în clasă la întrebarea formulată de către cadrul didactic și răspunsul oferit 

de către elev; intervenția imediată a cadrului didactic, fără a se lăsa suficient timp de gândire elevului; 

 folosirea, în exces, de către unii învățători, a rolului de emițător, modelul interactiv fiind promovat doar la 

nivel declarativ; lucrul în grup/echipă nu oferă totdeauna elevilor ocazia cooperării veritabile și nici 

posibilitatea împărtășirii ideilor, opiniilor;  

 reprezentarea slabă a TIC - ului în cadrul lecțiilor asistate; 

 ruperea temei pentru acasă de contextul de învățare; din punct de vedere cantitativ, temele sunt, în 

multe situații supradimensionate, iar în majoritatea cazurilor nu se corectează și nu se dă feed-back 

elevilor.  

 

2. Resursele curriculare ale ariei curriculare învățământ primar 

a.  Resursa umană 
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CONCLUZII: Numărul cadrelor didactice din învățământul primar este în ușoară scădere. Peste 70% dintre 

aceștia au gradul didactic I. 

 

 
 

 

b. Rezultate evaluări naționale clasele a II-a și a IV-a 
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Unități participante la Evaluare Națională
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c. Benchmarking educațional 

 

 
 

 

 
 

CONCLUZII: În ultimul an școlar ,din 306 participanți la etapa națională ,au fost obținute 121 premii I, 29 

premii II, 20 premii III, 22 mențiuni. 
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d. Inspecție școlară 

Număr inspecții la disciplină 

 

 
CONCLUZIE: Calificativele obținute în urma inspecțiilor efectuate au fost: 68 Foarte bine, 12 – Bine și 5 note 

de 10. 

Exemple de practică defectuoasă: 

 neadaptarea documentelor de planificare și proiectare didactică de către toate cadrele didactice la 

particularitățile intelectuale și de vârstă ale elevilor;  

 folosirea, în exces, de către unii învățători, a rolului de emițător, modelul interactiv fiind promovat doar la 

nivel declarativ; lucrul în grup/echipă nu oferă tot timpul elevilor ocazia cooperării veritabile și nici 

posibilitatea împărtășirii ideilor, opiniilor;  

 nerealizarea diferențierii, de unele cadre didactice, a activităților în vederea valorificării elevilor cu 

capacități intelectuale performante și sprijinul celor cu nevoi speciale. 

 

3. Prioritățile asumate: 

 asigurarea accesului egal și universal la educație de calitate la nivelul învățământului obligatoriu;  

 reducerea absenteismului, combaterea abandonului școlar, prevenirea eșecului școlar; 

 dezvoltarea alfabetizării funcționale și a competențelor cheie; 

 dozarea temei pentru acasă; 

 îmbunătățirea colaborării familie-părinți-comunitate locală.  

 

 

3.1.3. Aria curriculară LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
 

1. Diagnoza  

Puncte tari 

 Utilizarea metodelor didactice moderne în procesul de  predare-învățare în cadrul ariei curriculare limbă 

și comunicare și a mijloacelor TIC în scopul dezvoltării competențelor generale. 
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 Predarea-învățarea activ-participativă, prin care elevii devin parteneri de dialog în actul didactic, sunt 

implicați și responsabilizați în permanență, învață prin descoperire și conexiune. 

 Interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă. 

 Adoptarea unei noi direcții în conceperea materialelor de programare și proiectare didactică, în care 

accentul cade pe aspectul formativ al activității. 

Puncte slabe 

 Insuficienta manifestare a creativității pedagogice în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare. 

 Recurgerea exclusivă la manual în detrimentul unor resurse informaționale ușor de accesat. 

 Se insistă prea mult asupra elementelor de construcție a comunicării, folosindu-se în exces metalimbaj 

de specialitate, în detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare. 

 Unii elevi au deprinderi slabe de muncă independentă, datorită organizării frontale a activității didactice, 

lipsind activitățile organizate pe grupe și individual, precum și lucrul diferențiat. 

 

2. Resursele curriculare ale ariei curriculare limbă și comunicare 

 

Disciplina LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

a. Rezultate la examene naționale 
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Disciplina LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA GERMANĂ 

a. Resursa umană 
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b. Examene naționale 

Rezultatele candidaților  la examenul național de bacalaureat, Proba C - competențe lingvistice limba engleză 
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2017-2018 2 2 2 1 7

2018-2019 1 2 2 1 6

Grade didactice profesori de limba germană
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Examenul de definitivare în învățământ  

 
 

Concursul de titularizare 

 
 

 La examenul de titularizare din anul 2019 s-a înscris un singur candidat la disciplinalimba germană pe care l-

a și promovat cu notă peste 5,00.  

 

c. Clase cu regim de predare intensiv și bilingv – LIMBA ENGLEZĂ 
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Disciplina LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBI ROMANICE 

a. Resursa umană  

 

 
 

 
 

b. Examene naționale 
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Rezultatele candidaților  la examenul național de bacalaureat 
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Candidați cu note peste 8 2 3
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c. Benchmarking educațional 

Olimpiade și concursuri la limba și literatura română 

 

Concurs  Premii obținute la etapa națională 

Premiul I Premiul 

al II-lea 

Premiul al 

III-lea 

Mențiune Premiul 

special 

Olimpiada Universul 

cunoașterii prinlectură 

2017-2018 - - - - 4 

2018-2019 - - - 4 - 

Olimpiada deLimba și 

literatura română 

2017-2018 - - - 3 1 

2018-2019 1 - 1 1 3 

Olimpiada Lectura ca 

abilitatedeviață 
2018-2019 1 - - - - 

Olimpiada delingvistică 2018-2019 - - - 2 1 

Concursul 

interdisciplinarCultură și 

spiritualitate românească 

2017-2018 - - - - 2 

2018-2019 - - 1 1 2 

Olimpiada delimbi 

clasice– limba latină 

2017-2018 - - - - 4 

2018-2019 - - - 2 - 

Olimpiada delimbi 

clasice– limba greacă 

veche 

2017-2018 1 - - 2 - 

2018-2019 - 1 - 1 1 

ConcursulIonel 

Teodoreanu 

2017-2018 - - - - 1 

2018-2019 - 1 - - 4 

Concursul dejurnalismși 

revisteșcolare 
2018-2019 4 - - - - 
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Premii obținute la etapa națională a Olimpiadelor de limbi moderne 

An școlar Disciplina 

Numărul 

elevilor 

participanți la 

etapa națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul  

al III-lea 
Mențiune 

2017-2018 Limbaengleză 8 - - 1 2 

2018-2019 10 - 1 - 3 

2017-2018 Limbagermană 

modernă 

5 - 1 - 1 

2018-2019 6 - 2 - 1 

2017-2018 Limba rusă 

modernă 

4 1 1 - 1 

2018-2019 4 1 1 1 1 

2018-2019 Limbi romanice 

(franceză, italiană, 

spaniolă) 

16 1 2 10 10 

2018-2019 Limba neogreacă 4 - 1 1 2 
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d. Inspecție școlară  

 Număr de inspecții școlare  efectuate 

Nr. 

crt. 
Disciplina Tipul inspecției Număr de inspecții efectuate 

Număr de profesori 

inspectați / unități 

școlare inspectate 

1. 

 

Limba și 

literatura 

română 

Inspecție generală 12 35 

Inspecție pentru 

definitivat și grade 

didactice 

Inspecții curente: 46 (18 IC1 pentru gradul 

I; 10 IC1 pentru gradul II; 9 IC2 pentru gradul 

I; 9 IC2 pentru gradul II.) 

Inspecții speciale: 44 

(18 pentru definitivat, 12 pentru gradul II, 14 

pentru gradul I.) 

81 

Inspecții tematice 73 21 unități școlare 

2. 

 
Limba engleză 

Inspecție generală 12 26 

Inspecție pentru 

definitivat și grade 

didactice 

Inspecții curente: 40 (8 IC1 pentru gradul I; 

8 IC1 pentru gradul II; 18 IC2 pentru gradul I; 

6 IC2 pentru gradul II.) 

Inspecții speciale: 29 

(8 pentru definitivat, 6 pentru gradul II, 15 

pentru gradul I.) 

65 

Inspecție tematică în 

specialitate 
6 10 

3. 
Limba 

franceză 

Inspecție generală 12 20 

Inspecție pentru 

definitivat și grade 

didactice 

Inspecții curente: 24 (6 IC1 pentru gradul I; 

4 IC1 pentru gradul II; 8 IC2 pentru gradul I; 

6 IC2 pentru gradul II.) 

Inspecții speciale: 19 

(8 pentru definitivat, 4 pentru gradul II, 7 

pentru gradul I.) 

40 

Inspecție tematică în 

specialitate 
6 6 
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Exemple de bună practică 

 Obținerea unui număr mare de certificate lingvistice, în urma promovării examenelor lingvistice cu 

recunoaștere internațională.  

 Organizarea ediției pilot a unui festival francofon. 

 Interes ridicat pentru activitățile din cadrul Centrului de excelență. 

 Utilizarea de metode și mijloace didactice moderne în predarea-învățarea limbilor străine. 

 Activitatea profesorilor metodiști, care contribuie atât la consilierea cadrelor didactice debutante, cât și a 

celor care susțin grade didactice. 

Exemple de practică defectuoasă 

 Motivație scăzută a elevilor pentru participarea la concursurile pe discipline. 

 Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru formare. 

 Planificări calendaristice și planuri de lecție preluate de pe internet, fără a fi personalizate și, uneori, fără 

legătură cu activitatea din clasă. 

 Unități școlare în care nu există  comunicare eficientă în cadrul catedrelor/comisiilor metodice. 

 

3. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare  

 Monitorizarea progresului școlar obținut de elevi la testele inițiale, tezele semestriale, simulările 

Evaluărilor Naționale și ale Bacalaureatului (disciplina Limba și literatura română).  

 Consilierea cadrelor didactice debutante în vederea creșterii calității demersului didactic. 

 Centrarea predării limbilor moderne pe formarea competențelor și relaționarea formării competențelor 

cu evaluarea acestora. 

 Monitorizarea procesului didactic la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din perspectiva cerințelor noului plan 

cadru. 

 Formarea cadrelor didactice din aria curriculară Limbă și comunicare prin proiectul CRED. 

 

 

 

3.1.4. Aria curriculară MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 

1. Diagnoza  

Puncte tari 

 Documente de proiectare didactică bine întocmite, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare şi cu 

planificările anuale şi semestriale. 

 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. 

 Aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru şi a programelor şcolare; complementaritatea dintre 

curriculumul naţionalşi cel local. 

 Numărul mare de cadre didactice care au urmat cursuri de formare continuă; dorinţa de afirmare şi 

atitudinea pozitivă faţă de profesie. 
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Puncte slabe 

 Incapacitatea sau indiferenţa unor cadre didactice pentru adaptarea curriculumului la particularităţile 

elevilor. 

 Slaba implicare a părinţilor în activitatea şcolii. 

 Elevi dezinteresaţişinemotivaţi. 

 Lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru îmbunătățirea bazei materiale la disciplină. 

 

2. Resursele curriculare ale ariei curriculare 

 

MATEMATICĂ 

a. Resursa umană 

 

 
 

 

b. Rezultate examene și evaluări naționale 

 

Evaluare Națională –Matematică și științe - clasa a VI -a 

 

Evaluare Națională – Matematică - clasa a VIII-a 
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debutanți definitivat gradul II gradul I doctorat

2018-2019 12 36 39 211 2

2017-2018 10 46 40 221 2

Grade didactice profesori de matematică
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Examenul național de bacalaureat - Matematică 

 
 

c. Benchmarkingeducaţional:  

Conferințe/ mese rotunde/simpozioane: 

 Simpozionul județean DIDACTICA MATEMATICII IOAN ZENEMBISI – Colegiul Național „Petru Rareș”, 

Piatra-Neamț – 27.11.2018 

 

Olimpiada de matematică 
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Nr. elevi 
participanți

Premiul I Premiul al II-lea Premiul al III-lea Menţiune

2018-2019 12 1 2 1 1

2017-2018 16 1 0 2 0

Premii obținute la etapa națională
Olimpiada la matematică
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Concursuri naționale 

Concursul național de matematică aplicată ADOLF HAIMOVICI 

An 

şcolar 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Menţiune 

Premiu 

special 

2018-

2019 
878 311 12 0 0 2 7 0 

2017-

2018 
924 327 16 0 1 2 8 0 

 

 

d. Inspecție școlară  

 Număr inspecții efectuate 

 

 
 

Exemple de practică defectuoasă 

 Activitatea Cercului pedagogic nr.3 Piatra-Neamț pe semestrul al II-lea, în cadrul căruia ora 

demonstrativă de la clasa a VI-a a fost un exemplu de neaplicare a noului curriculum. 
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Inspecție 
generală

Inspecție în 
specialitate/de 
perfecționare

Inspecție 
tematică

Număr de inspecții la care am participat 8 16 11

Număr de profesori inspectați 8 16 0

Număr inspecții efectuate - matematică
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FIZICĂ 

a. Resursa umană 

 

 
 

b. Rezultate Bacalaureat – Proba E)d. – disciplina Fizică 

 

 
 

c. Benchmarkingeducaţional:  

                  Conferințe/ mese rotunde/simpozioane 

La nivelul unităților de învățământ, se derulează proiecte educaționale cuprinse în CAER/CAEJ, la disciplina 

Fizică, în parteneriat cu asociații profesionale/parteneri educațio-nali/unități de învățământ, în cadrul cărora se 

desfășoară conferinte/mese rotunde/simpozioane, care sunt avizate de inspectorul  școlar care gestionează 

activitățile extrașcolare.   
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CONCLUZIE: 3 elevi din județul Neamț au fost selectați în lotul lărgit pentru etapa internațională. 

 

Olimpiada de astronomie și astrofizică 

Etapa Județeană Națională Lot lărgit/Internațională 

Număr Participanți 15 5 3 

  

Locul III – Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de astronomie și astrofizică. 

 

Rezultatele obținute la etapa națională 

Premiul MEN I II III Mențiuni 

Număr premii    2 

Medalii SRF Aur Argint Bronz Mențiuni 

Număr premii  2 2 1 

 

Concursuri naționale 

 Olimpiada națională interdisciplinară ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI 

Etapa Județeană Națională 

Număr participanți 20 3 

 Olimpiada de ȘTIINȚE PENTRU JUNIORI 

Etapa Județeană Națională 

Număr participanți 15 2 

 

 Olimpiada de stiințe a UNIUNII EUROPENE EUSO, 4-11 mai 2019, Almada, Portugalia. 

 Elevul Chiriac George, clasa a X-a, Colegiul Național „Roman Vodă", Roman, prof. Merfea Romeo, a 

participat la selecția pentru lotul reprezentativ al României, (4 elevi în lotul lărgit).  
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ConcursuriNaționale Nr.elevi Premiulal III-lea Mențiuni 

Concursul național „Vrânceanu Procopiu” 4  3 

Concursul național „Vrânceanu Procopiu” 7 1 2 

Concursul de fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”- Chișinău  1 2 

 

 Concursul de fizică-chimie pentru elevii din mediul rural  „Impuls Perpetuum˝ 

Etapa Județeană Națională 

Număr participanți 69 3 

 

Premiul MEN I II III Mențiuni 

Număr premii  1  2 

 

 Concursul  național de eferate și comunicări stiințifice „ŞTEFAN PROCOPIU”-11-12 mai 2019, Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra-Neamț - a XXVIII-a ediție, din 2008 în Calendarul Activităților 

Educative Naționale, a douăsprezecea ediție în care manifestarea este recunoscută la nivel național. 

Număr lucrări 

prezentate 

Număr elevi 

participanți 

Număr profesori 

participanți 

Număr județe 

participante 

71 135 56 27 

 

d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 

 
 

Exemple de practică defectuoasă 

 Neimplicarea conducerii manageriale/lipsa demersurilor scrise din partea profesorilor/comisiei metodice 

de a înființa un laborator de fizică-chimie-biologie, chiar dacă ar fi utilizat ca sală de clasă, precum și 

dotarea cu truse de fizică sau alte dispozitive experimentale a laboratoarelor de fizică. 
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Inspecție generală Inspecție în 
specialitate/de 
perfecționare

Inspecție tematică

Număr de inspecții la care am 
participat

9 14 13

Număr de profesori inspectați 6 14 9

Inspecții efectuate - Fizică
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CHIMIE  

a. Resursa umană 

 
 

b. Rezultate Examenul național de bacalaureat  

 
 

c. Benchmarkingeducaţional 
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Concursuri naționale 2017-2018 

Concursuri naționale Nr.elevi 
Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Concurs național „Raluca Rîpan” 4 - - - 4 

Concurs de chimie „Petru Poni” 7 - - - 4 

Concurs național „Magda Petrovanu” 160 15 8 16        21 

Concurs național „Impuls Perpetuum” 3 1 2 -        - 

 

Concursuri naționale 2018-2019 

Concursuri naționale Nr.elevi 
Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Concurs național „Raluca Rîpan” 1 - - 1 - 

Concurs de chimie „Petru Poni” 6 - 1 - 4 

Concurs național „Magda Petrovanu” 145 15 29 25 66 

Concurs național „Impuls Perpetuum” 3 1 2 - - 

Concurs „Cristofor Simionescu” 49 3 14 14 13 

Concurs național „Chimia - Prieten sau 

dușman?” 
2 - 1 - - 

 

d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
 

Exemple de practică defectuoasă 

 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. 
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13 16 28

Număr de profesori inspectați 16 16 0

Inspecții efectuate la disciplina Chimie
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BIOLOGIE  

a. Resursa umană 

 

 
 

b. Rezultate Examenul național de bacalaureat  

 

 
 

 

c. Benchmarkingeducaţional 

La Olimpiada Internațională o elevă a județului a făcut parte din lotul lărgit la disciplina biologie. 
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În anul școlar 2018-2019 au fost 98 participanți la etapa județeană și 11, la etapa națională. 

 

Concursuri naționale 2017-2018 

Denumirea concursului Nr.elevi 
Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Sanitarii Pricepuți 
1 

echipaj 
- - - 1 

 

Concursuri naționale 2018-2019 

Denumirea concursului Nr.elevi 
Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Sanitarii Pricepuți 
1 

echipaj 
- - - 1 

Concurs național George Emil Palade 4 - 1 - 1 

Concurs național Științe pentru Juniori 2 - -  - 

 

d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  
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Număr de inspecții la care am participat 12 12 8

Număr de profesori inspectați 12 12 0

Inspecții efectuate la disciplina Biologie
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Exemple de practică defectuoasă 

 Existenţa formală a unor comisii/catedre metodice în unele unități școlare; planurile de activitate a 

acestora nu conţinacţiuni concrete şi specifice problemelor şcoliişi disciplinei. 

 

3. Prioritățile asumate 

 Consilierea cadrelor didactice în aplicarea conformă a curriculumului (având în vedere zona dezvoltării 

proximale) în relație directă cu particularitățile colectivelor de elevi, nevoile și stilurile de învățare ale 

elevilor, favorizând creșterea participării active a elevilor la propria învățare, diminuarea abandonului 

școlar sau pasivității față de educație și îmbunătățirea rezultatelor învățării, atât reflectate în rezultatele 

examene, evaluări, concursuri și olimpiade școlare de specialitate, cât și în termeni de reușită 

profesională și socială. 

 Creșterea ponderii activităților care implică aplicarea  noilor metode și a tehnologiilor moderne. 

 Consilierea profesorilor și a directorilor în vederea identificării corecte a nevoilor de activități de 

remediere, proiectare și desfășurare a unor activități specifice, eficiente, cu accent pe 

formarea/dezvoltarea graduală a competențelor (remedierea vizează îmbunătățirea nivelului de 

competență, conținuturile fiind suport al exersării competențelor). 

 Corelarea demersurilor didactice în permanență cu necesităţile de formare, cu 

capacităţilepsihointelectualeşi sociale ale elevilor. 

 Creșterea numărului de laboratoare/cabinete funcționale și realizarea lucrărilor practice cuprinse în 

programele școlare. 

 

 

3.1.5. Aria curriculară OM ȘI SOCIETATE 

 

Diagnoza  

Puncte tari 

 Bună pregătire metodică și științifică a cadrelor didactice. 

 Calitatea documentelor de macro și micro proiectare, elaborate în conformitate cu cerințele curriculare și 

recomandările MEN. 

 Disponibilitatea cadrelor didactice pentru activitățile de formare continuă. 

 Buna organizare și desfășurare a simpozionului „Geografia în învățământul preuniversitar: prezent și 

perspective”, sub coordonarea profesorilor de geografie  din cadrul Societății de Geografie „Al. 

Ungureanu”, Filiala Neamț și I.S.J. Neamț, în parteneriat cu facultățile de geografie din Chișinău și 

Cernăuți. 

 Implementarea de proiecte de grup sau individuale având ca temă istoria locală (observații, studii de caz, 

elaborarea unor eseuri, realizarea de portofolii, individuale sau pe grupe de lucru). 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru realizarea unor activități de calitate,  la disciplina „Educație 

socială”, clasele a V-a și a VI-a, din perspectiva cerințelor noului plan cadru. 

 Creșterea numărului de elevi care aleg să susțină examenul de bacalaureat la disciplinele socio-umane. 

 Efectul benefic al Religiei față de comportamentul și integrarea socială a elevilor. 

 Contribuția educației religioase, atât în mediul urban cât și cel rural, la conștientizarea elevilor, în primul 

rând, față de o ținută civică și comunitară.  
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Puncte slabe 

 Autosuficiența unor cadre didactice și pregătirea superficială pentru lecții. 

 Corelații minimale între latura teoretică și practico-aplicativă a geografiei. 

 Scăderea interesului elevilor pentru disciplina geografie, în condițiile în care puține specializări pot accesa 

disciplina geografie, ca disciplină de bacalaureat. 

 Număr  redus de spații amenajate în școli pentru a fi utilizate drept cabinete de istorie. 

 Constituirea catedrelor, în special din mediul rural, prin funcționarea cadrelor didactice în două, respectiv 

trei școli. 

 Practicarea de către unele cadre didactice a unui proces didactic informativ în detrimentul celui formativ. 

 Existența unui număr mare de profesori suplinitori care obțin note mari la concursurile de titularizare dar 

care nu pot beneficia de catedre stabile de la un an la altul. 

 Deficiențe în ceea ce privește valorificarea rezultatelor inspecției școlare; materialele prezentate de 

conducătorii de cercuri pedagogice si metodiști nu sunt de multe ori realiste și obiective. 

 

2. Resursele curriculare ale ariei curriculare 

GEOGRAFIE 

a. Resursa umană 

 
 

b. Rezultate Examenul național de bacalaureat  
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Concluzii: Pentru examenul din 2018, promovabilitate a fost de 88,45 %,  din care, 49,33 % medii între 8-10 iar 

în anul 2019, promovabilitate a fost  94,86%, din care, 46,75 % medii între 8-10. 

 

c. Benchmarking educațional 

 Simpozionul „Geografia în învățământul preuniversitar: prezent și perspective”, organizat de către 

profesorii de geografie din cadrul Societății de Geografie „Al. Ungureanu” Filiala Neamț ,  I.S.J. Neamț , în 

parteneriat cu facultățile de geografie din Chișinău și Cernăuți. 

 Ediția a XXIV-a, Studii geografice prin aplicații practice în teren, 5-6 mai 2018, Chișinău, R. Moldova,  

ediție internațională, Universitatea din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Facultatea de Geografie. 

 Ediția a XXV-a –„Patrimoniul natural,  istoric și cultural din nordul Moldovei și din zona Cernăuți din 

perspectiva valorificării turistice”, 10-12 mai 2019, Cernăuți, ediție internațională, Facultatea de Geografie 

a Universității „Iurii Fedkovici” Cernăuți, Ucraina. 

 

 
 

Concursuri naționale: 

An școlar 

 

Denumirea 

concursului 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2017-2018 „TERRA” 15 - 3 5 4 - 

2018-2019 15 1 1 1 2 5 

2017-2018 „Ioniță    

Ichim” 

30 7 9 8 3 3 

2018-2019 30 9 10 6 3 - 

2017-2018 Sesiune de 

comunicări 

stiințifice 

3 - - - 2 1 

2018-2019 3 - - - - 3 
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Proiecte educaționale ale ISJ in colaborare cu asociații profesionale sau parteneri, la disciplină 

 Simpozionul „Geografia în învățământul preuniversitar: prezent și perspective” se desfășoară anual.Editia 

din acest an ,a XXV-a a fost organizata de, ISJ Neamț în colaborare cu Societatea de Geografie „Al. 

Ungureanu” Filiala Neamț și alți parteneri,  universități,  parcuri naționale. 

 Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
 Concluzie: Calificativele obținute la inspecțiile generale au fost „Bine”. 

 

Exemple de practică defectuoasă: 

 predarea clasică a lecțiilor cu accent pus pe dictarea noțiunilor; 

 lipsa schematizării la unele lecții de geografie; 

 absența materialelor didactice auxiliare (atlase, hărți geografice). 

 

ISTORIE 

a. Resursa umană 
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b. Rezultate Examenul național de bacalaureat  

 
 

c. Benchmarking educațional 

 Participarea reprezentativă a profesorilor din județul Neamț la sesiunea națională de comunicări ale 

profesorilor de istorie Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor organizată de  Universitatea „Al. Ioan Cuza” 

Iași, prin Facultatea de Istorie, în data de 6 aprilie 2019. 

 Concursul național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”, cu prilejul anului centenar. Concursul s-a 

desfășurat pe secțiuni: creație literară, arte vizuale și muzicale, creații media, pentru toate nivelurile de 

învățământ preuniversitar. Au fost obținute două premii I. 

 Participarea unui grup de elevi de la Colegiul Național „Roman-Vodă” la Tabăra  de arheologie de la 

Schitul Sf. Nifon si Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea) în colaborare cu Institutul Eco-Muzeal Tulcea, 

coordonator prof. dr. Ovidiu Albert. 

 Simpozionul regional „Istoria comunismului” – ISJ Neamț si Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț. 
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Concluzie: La etapa națională elevii nemțeni au obținut 4 mențiuni și un premiu special. 

 

d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
Concluzie: La inspecția generală, un număr de 13 profesori au obținut calificativul „Bine” și 14 „Foarte bine”. 

La inspecția în specialitate s-au obținut numai calificative  „Foarte bine”. 

 

Exemple de practică defectuoasă 

 Situații în care s-a constatat tratarea cu superficialitate a sugestiilor metodologice în utilizarea programei 

școlare la disciplina istorie în proiectarea activităților. 

 Utilizarea în mod excesiv a metodelor didactice tradiționale. 

 Lipsa de motivație a elevilor pentru participarea la concursurile disciplinei cauzată de neimplicarea 

profesorilor de istorie.  

 Evaluarea lipsită de omogenitate a elevilor la olimpiada județeană de istorie și la clasă (contestații la 

olimpiada județeană cu diferențe la notare de peste 1,5 puncte). 
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DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

a. Resursa umană 

 
 

 
 

b. Rezultate Examenul național de bacalaureat  
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c. Benchmarking educațional 

 Instituția Prefectului Neamț, în parteneriat cu ISJ Neamț și cu 11 unități de învățământ din județul Neamț, 

a implementat proiectul „Implică-te! Fii putere pentru România”. 

 Proiectul educativ „Gândesc, vorbesc şi acționez Pro-integritate!”, activitate înscrisă în Calendarul 

Activităților Educative Naționale fără finanțare M.E.N – 2019, Anexa nr. 8 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, 

ediția a II-a. 

 Școala de vară „Tinerii împotriva corupției”, care s-a desfășurat în localitatea Vadul lui Vodă, Chișinău, 

Republica Moldova la care au participat 10 elevi și un profesor de științe socio-umane. 

 

 

Olimpiada de științe socio-umane 

 
CONCLUZIE: În anul școlar 2018-2019 s-au obțiunut 3 mențiuni la etapa națională, față de 1 mențiune în anul 

școlar 2017-2018. 
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CONCLUZIE: La etapa națională 2019, elevii participanți au obținut 2 premii speciale. 

 

d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 

 
Concluzie: La inspecția generală s-a obținut calificativul „Bine”. La inspecția în specialitate s-au obținut 

numai calificative de „Foarte bine”. 

 

Exemple de practică defectuoasă 

 Situații în care s-a constatat tratarea cu superficialitate a sugestiilor metodologice în utilizarea programei 

școlare la disciplina Educație socială în demersul de proiectare și planificare. 
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RELIGIE 

a. Resursa umană 

   

 
Concluzie: Disciplina religie a dispus de 167,94 norme didactice ocupate de 128 titulari, 73 suplinitori 

calificați și 2 suplinitori necalificați (total – 203 persoane). 

 

b. Benchmarketing educațional 

 Am participat la Congresul național Hristos împărtășit copiilor organizat de Patriarhia Română în 

colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România, la 

Bușteni. 

 Programul de formare continuă oferit de către Asociația Life-LearningEducation: „Învățarea integrată – 

Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele 

opționale”.  

 Am participat la proiectul eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului „Lăsați copiii să vină la Mine și 

nu-i opriți!” un program de implicare activă a Bisericii în susținerea și promovarea copiilor defavorizați. 

 Am participat la Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, la inaugurarea muzeului dedicat 

Centenarului Marii Uniri de la 1918 Războiul pentru Reîntregirea Neamului - 17 decembrie. 

 Programele și activitățile din cadrul ATOR si Taberelor MMB care funcționează în baza unui protocol între 

MMB si ISJ Neamț duc la un nivel de plus valoare pentru copii participanți cât și pentru profesorii de 

religie. (Seminarul M. Neamț, Tabăra interNațională de tradiție și spiritualitate, iulie 2019, Seminarul M. 

Neamț, seriile taberei – „Floare de colț” , Durău). 

 Simpozionul „Români, făuritori ai unității de neam” s-a desfășurat în cadrul „Zilelor Mitropolit Veniamin 

Costachi” perioada 17-18 decembrie 2018  la Seminarul Teologic de la M. Neamț. 

 Simpozionul județean „Făclii Ortodoxe în Petrodava” – „Patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu-

modele de statornicie pentru liceenii ortodocși în zilele noastre” – 22 mai 2019,Liceul Teologic Ortodox 

„Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț. 

 Proiectul educațional „Valori culturale românești” s-a desfășurat în perioada 23-26 mai 2019  ca 

parteneriat între Seminarul Teologic de la M. Neamț si Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași. 
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 Am coordonat activități dedicate Anului  omagial al satului românesc și Anul comemorativ al patriarhilor 

Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești  (organizarea în școli a unor 

expoziții, simpozioane, spectacole, organizarea unor locuri în spațiul școlii care evocă satul românesc). 

Concursul Național Catehetic Hristos: sufletul satului meu. 

 

 
 

c. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  
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8 12 12 5 2 - 6 - 

 

 
Exemple de practică defectuoasă: 

 lipsa componentei evaluative din cadrul demersului didactic (utilizarea unor fișe de evaluare și de 

autoevaluare); 
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 nu se acorda atenție instruirii diferențiate având în vedere faptul că există elevi care prezintă dificultăți 

în învățare; sarcinile de lucru au fost aceleași pentru toți elevii, motiv pentru care unii elevi nu au putut fi 

valorificați la potențialul lor; 

 unii elevi nu sunt implicați suficient în activitatea didactică și nici în proiecte educative. 

 

3. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare  

 Întreprinderea demersurilor necesare  și identificarea  surselor financiare pentru amenajarea unor 

cabinete de geografie  moderne și funcționale / înnoirea materialelor didactice. 

 Continuarea dezvoltării conceptului de „muzeu școlar” și înființarea în fiecare unitate școlară din județul 

Neamț a unor spații dedicate istoriei comunității, școlii și tradițiilor locale.  

 Monitorizarea procesului didactic la disciplina „Educație socială”, clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, din 

perspectiva cerințelor noului plan cadru. 

 Demersuri pentru înființarea cabinetelor de religie. 

 Aplicarea testelor inițiale la disciplina religie, la clasele de început de ciclu, și elaborarea de strategii de 

predare în concordanță cu rezultatele testelor, implementarea de acțiuni pentru eliminarea lacunelor în 

cunoștințele elevilor. 

 

 

 

3.1.6. Aria curriculară TEHNOLOGII 

1. Diagnoza  

Puncte tari 

 Aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru, a planurilor de învățământ și a programelor școlare; 

complementaritatea dintre curriculumul național și cel local. 

 Participarea cadrelor didactice la activități de formare continuă prin cursuri, activități metodice locale și 

județene, simpozioane, conferințe. 

 Rezultatele obținute la nivel național dovedesc pregătirea elevilor pentru performanță atât la nivelul 

competențelor digitale, cât și la nivelul competențelor tehnice și profesionale. 

 Toate unitățile de învățământ au încheiat contracte de parteneriat cu agenții economici, pentru fiecare 

domeniu de pregătire pentru care școlarizează elevi; există un parteneriat activ și eficient cu CLDPS, 

care se implică în activitățile de organizare și susținere a învățământului profesional și tehnic. 

Puncte slabe 

 Uzura fizică și morală a dotărilor unor laboratoare de informatică și TIC, cabinete de specialitate și 

ateliere de instruire practică. 

 Lipsa de interes față de învățământul profesional, în rândul elevilor clasei a VIII-a; dezinteresul manifestat 

de elevi în dobândirea unor calificări profesionale pentru care există oferte de locuri de muncă pe piața 

muncii. 

 Absenteismul și abandonul școlar în rândul elevilor de la învățământul profesional și tehnic. 
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2. Resursele curriculare ale ariei curriculare 

INFORMATICĂ - TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 

a. Resursa umană 

 
 

b. Rezultate examene naționale 

Examenul național de bacalaureat - Proba D) - Competențe digitale 

 
 

Bacalaureat- Informatică/scris-proba E).d 
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Concluzie: Nu au existat candidați absenți la proba E).d, disciplina Informatică, din cadrul Examenului 

național de bacalaureat care să nu să absenteze. 

 

c. Benchmarkingeducaţional:  

Conferințe/ mese rotunde/simpozioane 

 Sesiunea națională cu participare internațională de Comunicări Metodico - Științifice „Memorial Vasile 

Ţifui” – 04.03.2019. 

 Conferința ScienciaUnescamo – Moscova, 28 martie -2 aprilie 2019 – două premii I, un premiu II și un 

premiu III. 

Olimpiada de informatică 

 
 

La  Olimpiada Internațională de informatică-echipe au participat 2 echipaje, obținându-se un premiu III. 

 

Concursuri Etapa Națională 

 Concursul interdisciplinar PROSOFT@NT- participanți din Italia, Moldova, Rusia și 20 de județe din țară.  

 Concursul de informatică „Urmașii Lui Moisil” 
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  Campionatul Microsoft Office Specialist 2019 
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 Concursul INFOMATRIX – un elev a participat atât la etapa națională, cât și la cea internațională, 

obținând medalia de argint. 

 Concursul Național Iscratch 

 

An 

şcolar 

Număr de elevi 

participanți 

Premii obținute la etapa internațională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
 

Premiu 

special 

2018-

2019 
5 0 1 0 2 0 

 

Proiecte educaționale ale ISJ in colaborare cu asociații profesionale sau parteneri 

 Proiecte în parteneriat cu Facultatea de Informatică Iași – Susținerea activității competiționale la 

disciplinele informatice, Formarea continuă a profesorilor de informatică . 

 

 

d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 

 
 

Exemple de practică defectuoasă 

 Baza materială cu termen de funcționare depășit în multe unități de învățământ. 

 Desfășurarea unor ore din învățământul gimnazial în sala de clasă.  
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DISCIPLINE TEHNICE – Învățământ profesional și tehnic 

a. Resursa umană 

 
 

 

b. Rezultate– Examenul de certificare a competențelor profesionale 

 
 

c. Benchmarking educațional 

 Competiția Business Plan, cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de MEN în 

anul școlar 2018-2019, organizată la Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț. 

 Festivalul național „Inovafest”, ediția a IX-a, organizat la Liceul „Vasile Conta” sub coordonarea MEN. 

 Simpozionul național de Comunicări Științifice „Perspective tehnice și tehnologice - priorități și 

demersuri în contextul european” ediția a XII-a organizat de Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu 

Neamț. 

 Festivalul național „Antreprenor pentru viitor”, ediția a IX-a, organizat la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” 

Roman. 
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 Concursul național de referate și comunicări științifice „Infotehnica”, ediția a XI-a, organizat la Colegiul 

Tehnic „Miron Costin” din Roman. 

 Proiectul regional ”Știința și tehnica altfel”, ediția a VIII-a, organizat la Școala Gimnazială „Al.I.Cuza” 

Roman. 

 Simpozionul interjudețean „Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ”, ediția a VII-a, 

organizat la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători Neamț. 

 

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 

 

Discipline tehnice și Educație tehnologică 

 
 

Concursuri cuprinse in calendarele MEN – Concursul pe meserii pentru învățământul profesional 
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d. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
 

Exemple de bună practică 

 Există peste 200 de parteneriate de practică încheiate cu agenți economici pentru desfășurarea instruirii 

practice a elevilor. De asemenea, există 1722 de solicitări pentru diferite meserii pentru care au fost 

propuse în planul de școlarizare 1660 de locuri la învățământul profesional. 

 Unitățile de învățământ profesional și tehnic care au câștigat și au derulat proiecte cu finanțare 

europeană în domeniul formării profesionale a elevilor și a cadrelor didactice, în anul școlar 2018-2019, 

au fost: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț,Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra-

Neamț, Școala Profesională Petricani, Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, Liceul Tehnologic 

„Vasile Sav” Roman, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman,  

Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț. 

Exemple de practică defectuoasă 

 Unele cadre didactice pun accent preponderent pe pregătirea teoretică în cadrul modulelor de 

specialitate; orele de instruire practică în unele unități de învățământ nu se bazează pe metode de lucru 

specifice: metoda lucrărilor practice, exercițiul practic, demonstrația practică etc. 

 Există unități de învățământ în care managementul școlar nu dezvoltă strategii de susținere eficientă a 

învățământul profesional și tehnic (nu este asigurată materia primă necesară pregătirii practice a 

elevilor, nu se implică în realizarea și derularea parteneriatelor de practică funcționale etc.) 

 Pierderea dreptului la bursa profesională de către elevii de la învățământul profesional care au 

înregistrat absențe nemotivate de la școală este determinată, în general, de lipsa de implicare a familiei 

și o insuficientă monitorizare din partea diriginților.  

 

3. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare 

 Dezvoltarea învățământului profesional dual, într-un număr cât mai mare de unități de 

învățământ/domenii profesionale/regiuni ale județului Neamț. 
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 Menținerea colaborării cu Camera de Comerț și Industrie Neamț, partener direct interesat în formarea 

profesională. Creșterea implicării agenților economici în formarea profesională a elevilor din 

învățământul profesional și tehnic. 

 Promovarea în rândul părinților, elevilor de gimnaziu și în mass-media a învățământului profesional. 

 Îmbunătățirea calității formării profesionale la nivel județean prin activități de monitorizare și de 

consiliere. 

 Monitorizarea absenteismului în rândul elevilor din învățământul tehnic și profesional; aplicarea 

planurilor de intervenție particularizată pentru reducerea acestui fenomen în unitățile de învățământ IPT 

din județ. 

 Pilotarea intervențiilor în domeniul dezvoltării resurselor umane: transfer de metode și tehnici didactice; 

diseminarea de bune practici între cadre didactice de aceeași specialitate. 

 Monitorizarea privind inserția profesională a absolvenților învățământului profesional și tehnic. 

 

 

 

3.1.7. Aria curriculară ARTE 

 

1. Diagnoza  

 

Puncte tari 

 Activitatea de perfecționare continuă din cadrul comisiilor metodice și a cercurilor pedagogice, regândită 

și restructurată, în funcție de prioritățile din sistem, asigurându-i acesteia un conținut tematic în 

concordanță cu noile direcții de dezvoltare a învățământului de specialitate (lecții demonstrative,expoziție 

dedicată Centenarului Marii Uniri, expoziția profesorilor de educație plastică și arte vizuale, vizionare 

spectacol de balet „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski la Cinema Dacia Piatra Neamț, vizionarea 

activă a profesorilor de educație muzicală specializată la Opera din Iași). 

 Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea în carieră și perfecționarea prin grade didactice. 

 Stimularea activităților de performanță materializată în numeroasele premii obținute de către elevi la 

olimpiadele școlare și concursurile de profil artistic.  

 

Puncte slabe 

 Lipsa continuității activităților extrașcolare realizate de către profesorii suplinitori determinată de 

mobilitatea acestora de la an la an.  

 Utilizarea insuficientă a metodelor tehnicii asistate de calculator în predarea - învățarea educației 

muzicale și plastice și a materialelor didactice de actualitate. 

 Participarea redusă a profesorilor la elaborarea și implementarea unor proiecte și programe educaționale 

naționale sau europene. 
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2. Resursele curriculare ale ariei curriculare arte 

a. Resursa umană 

Învățământ de masă 

 

 
 

Învățământ vocațional 
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b. Benchmarking educațional 

 Creșterea calității educației, măsurată prin rezultatele bune și foarte bune obținute de elevii Liceului de 

Artă „Victor Brauner” Piatra Neamț, ai Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi", sat Mănăstirea 

Neamț, Comuna Vînători-Neamț, ai Școlii de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman la etapele Naționale ale 

olimpiadelor de profil artistic (2 premii I, 3 premii II, 6 premii III și 2 mențiuni), la etapa zonală a Olimpiadei 

Naționale de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII (3 premii I, 7 premii II, 5 premii III, 2 mențiuni) și la 

concursurile de profil artistic. 

 Organizarea pe plan județean, Național și internațional a unor competiții de către Liceul de Artă „Victor 

Brauner” Piatra Neamț (Concursul Internațional de interpretare muzicală „Emanuel Elenescu”, ediția a 

XXVII-a, Concursul național de pian „Carl Czerny”, ediția a XXVII-a, Concursul național de Interpretare 

Vocală „Elena Botez”, ediția a II-a) și de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț (Concursul județean 

al formațiilor și interpreților, competiție cuprinsă în CAEJ 2019, poziția 2). 

 

Olimpiade naționale – Interpretare Instrumentală și vocală, studii teoretice, corală  
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Olimpiada națională de arte vizuale, arhitectură și istoria artei 

 
 

c. Inspecție școlară  

Număr de inspecții la disciplină 

 
 

Exemple de practică defectuoasă 

 Situații în care s-a constatat lipsa proiectării strategiilor didactice bazate pe metode moderne și alternarea 

formelor de activitate; neadecvarea strategiei didactice la particularitățile claselor de elevi. 

 

3. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare  

 Monitorizarea aplicării în unitățile de învățământ vocațional artistic a Ordinului  nr. 5086/2019 din 30 

august 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial. 

 Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial - 

clasa a VII-a. 

 Realizarea de soft-uri educaționale la disciplinele din aria curriculară Arte. 

 Abordarea Educației muzicale și plastice din perspectiva integrării tezaurului artistic românesc în cultura 

artistică europeană. 

 Înființarea Asociației profesorilor de arte din județul Neamț pentru optimizarea finanțării multiplelor 

proiecte realizate de către cadrele didactice. 

 Realizarea unui site pentru promovarea activităților extrașcolare realizate de către profesorii de arte. 
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3.1.8. Aria curriculară EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE 

 

1. Diagnoza  

Puncte tari 

 Aplicarea noilor  planuri cadru la aria curriculară Educație fizică și a  programelor  școlare în vigoare, 

atât la educație fizică cât și la sportul de performanță, care asigură unitatea cerințelor și libertatea 

cadrului didactic în stabilirea și aplicarea conținuturilor, pentru obținerea competențelor vizate. 

 Totalitatea cadrelor didactice calificate în specializarea „educație fizică”. 

 Existența programelor MEN și a preocupării CCD Neamț, de formare a cadrelor didactice, în 

specialitate, didactica disciplinei și utilizarea calculatorului și a softurilor educaționale. 

 Numărul mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I și II în specialitate. 

 Numărul mare de elevi participanți și premiați la concursurile și olimpiadele naționale, Campionate 

naționale scolare  de la disciplinele Educație fizică și sport, Pregătire Sportivă Teoretică. 

Puncte slabe 

 Creșterea numărului persoanelor cu atitudini deficitare și cu deficiențe fizice, cu efecte asupra activității 

funcționale. 

 Scăderea interesului elevilor pentru activitățile motrice curriculare și extracurriculare, fapt ce favorizează 

orientarea acestora către consumul de substanțe interzise etc. 

 Dificultăți în selecția riguroasă a tinerilor care să facă față sportului de performanță, urmare a numărului 

redus de competiții sportive (altele decât ONSS și OG) și proiecte educaționale de profil. 

 Lipsa dotării minimale a unor școli din mediul rural cu mijloace de învățământ. 

 Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională și/sau 

managerială, rezistența la schimbare. 

 

2. Resursele curriculare ale ariei curriculare educație fizică, sport și sănătate 

a. Resursa umană 

 

Grafic norme didactice Educație fizică și sport urban/rural 

 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

urban rural total

149 142

291

151 145

296

2018-2019 2017-2018



 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2018-2019 

  

116 

b. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
 

Exemple de bună practică 

 Implementarea rugby-ului tagînmai multe unitățișcolareurbaneșirurale, prinacțiuni de voluntariat. 

 Premierea sportivilor olimpici în cadrul galei învățământului nemțean, an școlar 2018-2019. 

Exemple de practică defectuoasă 

 situații în care s-a constatat neconcordanţa între probele de evaluare, baza materială şiperformanţele 

elevilor; tratarea cu superficialitate a sugestiilor metodologice în utilizarea programei școlare la disciplina 

Educație fizică și sport în proiectarea activităților. 

 

c. Benchmarkingeducaționa 

 Derularea proiectului sportiv Tymbark - CUPA TYMBARK JUNIOR la fotbal pe teren redus este o 

competiție organizată de Federația Română de Fotbal si S.C TymbarkMaspex România SRL, în 

colaborare cu Ministerul Educației Naționale (MEN). Competițiile se adresează atât echipelor de băieți, 

cât și celor de fete și sunt organizate după modelul olimpiadelor școlare, cu faza pe școală, pe localitate, 

pe județ, zonală și națională. 

 

Olimpiada națională a sporului școlar și campionatele naționale școlare 
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Proiecte educaționale ale ISJ in colaborare cu asociații profesionale sau parteneri, la disciplină 

 Protocol de colaborare Federația Română de Fotbal, Cupa Tymbark. 

 protocolul de colaborare Federația Română de Sah – Campionat național scolar „Elisabeta Polihroniade”. 

 

 

3. Prioritățile asumate la nivelul disciplinei  

 Realizarea de parteneriate şi proiecte educaţionale, pe teme sportive între mai multe şcoli în special din 

mediul rural, dar și urban, cu preocuparea directă a cadrelor didactice pentru logistică, sponsorizări, 

colaborări cu autorităţile locale, popularizare mass media, premieri. 

 Verificarea calității planificării-proiectării, organizării, desfășurării și evaluării demersului didactic prin 

inspecție școlară. 

 Monitorizarea procesului didactic la disciplina „Educație fizică și sport ”, clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din 

perspectiva cerințelor noului plan cadru. 

 Promovarea programelor și proiectelor care vizează perfecționarea cadrelor didactice în vederea creșterii 

numărului de candidați care promovează examenele de definitivat și obținere a gradelor didactice II și I 

precum și a concursului de titularizare în învățământ. 

 

 

 

3.1.9. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INCLUZIV 

 

1. Diagnoza  

 

Puncte tari 

 Documente de proiectare didactică elaborate diferențiat și individualizat. 

 Realizarea unor materiale auxiliare necesare activităților elevilor cu CES. 

 Participarea unui număr mare de elevi la concursuri și competiţii specifice. 

 

Puncte slabe 

 Lipsa adaptării curriculare pentru unii elevi cu CES din învăţământul de masă. 

 Lipsa evaluării adaptate pentru elevii cu CES; se adaptează doar condițiile. 

 Nu există manuale școlare adresate elevilor din învățământul special. 

 Număr insuficient de specialiști. 
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2. Resursele curriculare ale ariei curriculare  

a. Resursa umană 

 

 
 

 

b. Benchmarking educațional 

 Cadrele didactice din învățământul special beneficiază de noutăți referitoare la teoriile, practica și 

cercetarea de specialitate.  În acest sens, la activitatea organizată în cadrul cerculuipedagogic din 

semestrul I - a fost invitat domnul profesorAdrian Roșan de la UBB Cluj - carea susținut 

prelegereaStrategii de intervenție, recuperare și asistență psihopedagogică pentru copiii/elevii cu cerințe 

educaționale speciale.  

  CSEI „Al. Roșca” Piatra Neamț este beneficiarul proiectului  Șansă la educaţie, viitor asigurat (SEVA), 

cod 107590, proiect derulat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.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. În cadrul acestui proiect, elevii beneficiază de 

activități în cadrul școlii de weekend, de activități privind dezvoltarea aptitudinilor în cercuri educaționale 

(dans, sport, picture, olarait și tamplarie, bucatărie) și de activități de consiliere și dezvoltare individuală; 

cadrele didactice beneficiază de cursuri de specialitate. 

 Câștigarea – de către CSEI „Al. Roșca” Piatra Neamț - a proiectului Erasmus Special Teacher for 

Special Needs.   
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Concursuri învățământ special 

 
 

c. Inspecție școlară  

Număr inspecții la disciplină  

 
Concluzii: Inspecțiile generale s-au finalizat cu „Bine” la calificativ și inspecțiile în specialitate/de 

perfecționare cu „Foarte bine”. 

 

Exemple de bună practică 

 Participarea elevilor la numeroase concursuri educaționale extrașcolare și obținerea a numeroase premii 

(ex: Concurs național Tradiții și Creativitate, Concurs național de  gimnastică artistică Special Olympics,  

Concursul regional Micuțele creatoare de moda, Concurs national Descopăr frumosul din mine s.a.). 

 Desfășurarea secvențelor de activitate demonstrativă copii-părinți, în cadrul activității cercului pedagogic 

din sem. al II-lea în spațiul public (Turnul lui Ștefan) cu ocazia zilei internaționale de conștientizare a 

autismului. 

Exemple de practică defectuoasă 

 Unele cadre didactice au o abordare superficială a individualizării și diferențierii în demersul educativ. 

 Unele dificultăți de relaționare în colectivele școlare în care sunt integrați elevi cu probleme 

comportamentale/tulburări pervazive de dezvoltare. 
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3. Priorităţile asumate 

 Promovarea demersurilor educaționale individualizate  pentru elevii cu CES integrați. 

 Îmbunătățirea/realizarea auxiliarelor didactice care să sprijine activitățile elevilor din unitățile de 

învățământ special/special integrat. 

 Monitorizarea dezvoltării autonomiei elevilor. 

 Dezvoltarea parteneriatelor între unități de învățământ special și actori ai societății civile, în scopul 

asigurării incluziunii sociale a absolvenților. 

 

 

 

3.1.10.  MONITORIZAREA PROGRAMELOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE 

 

1.  Diagnoza 

 Puncte tari      

 Asigurarea încadrării, cu personal didactic calificat. 

 Atragerea unora dintre tinerii care au abandonat școala în programe de tip „A doua șansă",  din unele 

zone socio-economice dezavantajate ale județului. 

 Preocuparea personalului din învățământ pentru inovare, pentru diseminare de bune practici, pentru 

publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experiență. 

 Derularea unor parteneriate educaționale locale, naționale, europene, prin programe specifice și proiecte 

implementate la nivelul unităților școlare și al I.Ş.J. Neamț. 

 Puncte slabe 

 Accesul limitat al tinerilor din mediul rural la învăţământ din cauza lipsei condiţiilor materiale. 

 Număr insuficient de cabinete de orientare şcolarăşi profesională şi de consilieri şcolari. 

 Preocupare scăzută pentru individualizarea/diferențierea învățării, în raport cu nevoile/interesele elevilor. 

 Slaba preocupare pentru diversificarea metodelor de predare-evaluare, cât şi de integrare a celor 

moderne, studiate în activităţile de formare prin proiecte europene, în activitatea didactică curentă. 

 Înregistrarea unei rate nesatisfăcătoare a abandonului şcolar în zonele socio-economice defavorizate ale 

judeţului Neamț. 

 

2. Programul de reintegrare școlară „A doua șansă" - prin aplicarea politicilor educaționale privind 

accesul la educație și aplicarea strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii-se desfășoară în 

7școli (6 școli în mediul urban și 1 școală în mediul rural) din județul Neamț  răspunde nevoilor specifice 

ale tinerilor care au părăsit prematur sistemul de educație și datorită personalului din organizațiile 

educaționale le este susținut demersul. 

Nr. 
unități 

Nr. clase ADŞ 
în anul şc. 
2017-2018 

Nr. total cursanți 
ADŞ înscriși în anul 
școlar 2017-2018 

Nr. total cursanți ADŞ înscriși în anul şc. 2017-
2018 

Nr. cadre 
didactice 
implicate 

Niv. 
Prim. 

Niv. 
Sec. 

Niv. 
Prim. 

Niv. Sec. 
Sem. I Sem. al II-lea Niv. 

Prim. 
Niv. 
Sec. Niv. Prim. Niv. Sec. Niv. Prim. Niv. Sec. 

7 4 9 85 191 75 189 79 191 10 54 
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Au fost analizate și evaluate activitățile care s-au desfășurat in cadrul programului „A doua șansă” și impactul 

produs asupra grupului de cursanți. Programul „A doua șansă” a fost desfășurat în conformitate cu reglementările în 

vigoare, ținându-se cont de disponibilitatea candidaților și a cadrelor didactice de a participa la activități. 

 Dificultăți întâmpinate în implementarea programului „A doua șansă” pot fi rezumate astfel: migrația 

cursanților împreună cu familia, absenteismul școlar din cauza programului de lucru/ posibilitatea de deplasare și a 

lipsurilor materiale precum și lipsa manualelor și ghidurilor pentru cursanți/ rechizite cursant.  

 Aspectele generate de aceste impedimente s-au concretizat în câteva propuneri care pot îmbunătăți 

activitatea programului în județul Neamț: crearea unui parteneriat școala-familie-comunitate bazat pe exemple de 

bună practică, implicarea părinților în educația copiilor prin programe de tipul „Școala părinților” și nu în ultimul rând 

acordarea de burse sociale cursanților care frecventează programul/ compensații financiare/masa calda.  

     

3. Monitorizarea elevilor de pretutindeni care studiază în județul Neamț 

 În urma repartizării eficiente și aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în 

anul școlar 2018-2019, în județul Neamț studiază un număr de 153 de elevi români de pretutindeni în 18 unități de 

învățământ.       

 De asemenea, în școlile din județul Neamț învață copii emigranți din Siria (3 elevi), Danemarca (2 elevi), 

Italia (2 elevi) și Spania (1 elev), Republica Moldova (alții decât elevii bursieri-4elevi).  

 Rolul ISJ Neamț este acela de a contribui la integrarea străinilor cu ședere legală în România și de a realiza 

servicii de informare, consiliere și sprijin și a elimina pe cât posibil vulnerabilitățile la care pot fi expuși aceste 

categorii de elevi. 

 

4. Priorităţile asumate 

 Prin monitorizarea programelor privind accesul la educație s-a urmărit creșterea atractivității demersului 

educativ, promovarea unui sistem sănătos de valori în rândul elevilor și îmbunătățirea relațieifamilie-școală- 

comunitate, acțiuni ce definesc coparticiparea la succesul școlar, cointeresarea și conectarea la realitățile 

educaționale și articularea unor planuri educaționale eficiente privind abandonul școlar. 

 

 

 

3.1.11. MANUALE ȘCOLARE 

 

1. Diagnoza 

Puncte tari 

 Comisia a ținut permanent legătura cu responsabilul depozitului de manuale școlare de la nivelul 

județului, pe care l-a informat cu privire la comenzile ce au trebuit realizate de către școli pe platforma 

online pusă la dispoziție de către Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerul 

Educației Naționale . 

 Acordarea de asistență unităților de învățământ în efectuarea comenzilor, evidența și gestionarea 

manualelor școlare. 

 La toate comenzile realizate de către unitățile de învățământ s-au făcut verificări pentru a exista o 

concordanță între efectivele de elevi, așa cum apar ele în SIIIR, și numărul de manuale solicitate, 

avându-se în vedere ca aceste comenzi să nu depășească foarte mult numărul de elevi. În același timp, 
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s-au luat în considerare și eventualele modificări ale efectivelor de elevi în anul școlar următor, cauzate 

de fenomenul de migrație școlară. 

Puncte slabe 

 Neimplicarea mai responsabilă a directorilor de unități școlare în efectuarea comenzilor. 

 Situații în care s-au efectuat din neatenție comenzi eronate. 

 Comunicarea uneori deficitară între școli și depozit în privința ridicării la timp a manualelor școlare. 

 

2. Situația comenzilor de manuale școlare în anul școlar 2018-2019  

 

 
 

3. Priorități ale domeniului 

 Responsabilizarea conducerilor unităților școlare cu privire la corectitudinea comenzilor și respectarea 

termenelor. 

 Acordarea de asistență unităților de învățământ în efectuarea comenzilor, evidența și gestionarea 

manualelor școlare. 

 Eficientizarea și responsabilizarea depozitului de carte școlară. 

 

 

  

45155; 24%

120000; 62%

27765; 
14%

Număr manuale comandate în anul școlar 2018-2019

Primar Gimnazial Liceal
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CAPITOLUL IV 

DOMINANTE ALE ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL ECONOMIC,  

TEHNICO-ADMINISTRATIV, JURIDIC ȘI AUDIT 
 

 

1. Compartiment Financiar-Contabilitate 

 

 Prin Compartimentul Financiar-Contabilitate al Inspectoratului Școlar Județean Neamț se asigura 

deschiderea de credite bugetare pentru toate unitățile școlare din județ, se repartizează  sumele necesare pentru 

efectuarea plaților, se monitorizează și centralizează aceste operațiuni la nivel de județ în vederea unei bune 

gestionari a execuției bugetare. 

 

Perioada/anul Plăți efectuate Credite repartizate 

ianuarie-decembrie 2018 416.425.115 416.425.115 

Ianuarie-august 2019 357.151.310 360.712.597 
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2. Compartiment tehnico-administrativ 

 

 Programul „Euro 200” 

 

Beneficiari ai Programului nașional „Euro 200” 

 
 

 

 Programul de transport școlar.  

 În ultimii 2 ani financiari, 2018 și 2019, nu au mai fost repartizate microbuze pentru transportul elevilor. Din 

cauza lipsei de fonduri, acest program  nu a mai  fost finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

 În anul 2018, un număr de 38 unități de învățământ au solicitat  41 mijloace de transport școlar (16 

microbuze capacitate 16  + 1 locuri și 25 autobuze capacitate 28 + 2 locuri). 

 În anul 2019, un număr de 40 unități de învățământ au solicitat  47 mijloace de transport școlar (12 

microbuze capacitate 16  + 1 locuri și 35 autobuze capacitate 19 + 1 locuri).   

 

 

 Programul rechizite școlare 

 În anul 2018, pentru anul școlar 2018- 2019,  urmarea solicitărilor unităților de învățământ, au fost 

achiziționate și distribuite 10.240 pachete rechizite școlare, având o valoare totală de 213 978 lei.  

 În anul 2019, pentru anul școlar 2019- 2020,  urmarea solicitărilor unităților de învățământ, au fost 

achiziționate și distribuite 7450  pachete rechizite școlare, având o valoare totală de  162 415 lei.  
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 Programul „Bani de liceu” 

 

În cadrul Programului național de protecție socială Bani de liceu, elevii din instituțiile de învățământ liceal 

din județul Neamț, care au îndeplinit  condițiile din HG  1488/2004, au primit sprijin financiar  pe întreaga perioada a 

cursurilor școlare, inclusiv in timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat. 

  

 Situația beneficiarilor din județul Neamț este următoarea: 

Anul școlar Număr unități școlare Total beneficiari Cuantumul sprijinului financiar 

2017-2018 35 1426 180 lei lunar 

2018-2019 34 1959 250 lei lunar 
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 Bursa profesională în anul școlar 2018-2019 

 

 
 

Dacă numărul potențialilor beneficiari ai burselor profesionale a fost aproximativ constant în jurul valorii de 

2110, numărul elevilor care au beneficiat efectiv de bursă profesională a fost în continuă scădere (excepție face luna 

ianuarie). 

Pot menționa că există încă elevi care nu au carte de identitate și nu au putut subscrie la obținerea bursei 

profesionale iar o altă parte, redusă,  au refuzat să completeze cereri pentru bursa profesională. 

Principala cauză a pierderii bursei profesionale au fost absențele urmată de exmatriculări. 

 

 

 Autorizații sanitare 

 La începutul anului școlar 2018-2019, un număr de 64 clădiri nu aveau autorizații sanitare de funcționare. 

Cauze: grupuri sanitare exterioare fără sursă de apă, lipsă apă potabilă, starea clădirilor. 

La începutul anului școlara 2019-2020, un număr de 34 clădiri nu aveau autorizații sanitare de funcționare. 

Cauze: grupuri sanitare exterioare fără sursă de apă, lipsă apă potabilă, starea clădirilor, schimbarea denumirii 

unității de învățământ.  
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3.Compartiment juridic 

 

Evoluția numarului de dosare/ reprezentări în instanțe/alte lucrări cu caracter juridic  

(petiții, dosare de disciplină) 
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4. Audit public intern 

 

Activitatea de audit public intern din  Inspectoratul Școlar Județean Neamț este organizată și se desfășoară 

în cadrul compartimentului de audit public intern, ce funcționează  în subordinea directă a Inspectorului Școlar 

General, prof. Elena LAIU, exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile entității publice. Auditorul 

intern, ec. Petrea SIMIONEL, realizează activitatea de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, fiind responsabil de planificarea și realizarea misiunilor de audit 

intern ce i-au fost încredințate prin planurile anuale și multianuale.    

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în perioada 2018-2019, au fost planificate un număr de 7 

misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe 

domenii, s-au realizat: 

  3 misiuni de asigurare care au abordat domeniul financiar-contabil; 

  2 misiuni de asigurare care au abordat domeniul funcțiilor specifice entității; 

 1 misiune de asigurare care a abordat domeniul SCM/SCIM; 

 1 misiune de asigurare care a abordat domeniul resurselor umane; 

 1 misiune de asigurare care abordează domeniul bugetar fiind în curs de desfășurare. 

Constatările și recomandările făcute au fost aduse la cunoștința entităților auditate pe măsura realizării 

misiunilor, iar conducătorului entității publice, care a  aprobat misiunea, prin transmiterea raportului  de audit public 

intern, finalizat, spre analiză și avizare. 

În anul 2018, la Inspectoratului Școlar Județean Neamț și in unitățile subordonate nu au fost situații de 

Recomandări neînsușite. 

Referitor la urmărirea implementării recomandărilor, această activitate se referă la recomandările realizate de 

către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare din anii anteriori, și pentru care structura de audit 

intern are obligația urmăririi modului de implementare. 

    În acest context, în cursul anului 2018, au fost urmărite un număr de 156 recomandări, cu următoarele 

rezultate: 

 125 recomandări implementate, din care: 

o 125 recomandări implementate în termenul stabilit; 

o 0 recomandări implementate după termenul stabilit; 

 27 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

o 27 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

o 0  recomandări cu termenul de implementare depășit; 

 4 recomandări neimplementate, din care: 

o 4 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

o 0 recomandări cu termenul de implementare depășit. 
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Domeniul 

Număr de recomandări 

implementate la nivelul 

tuturor entităților 

subordonate 

Număr de recomandări parțial 

implementate la nivelul tuturor entităților 

subordonate 

Număr de recomandări neimplementate 

la nivelul tuturor entităților 

subordonate 

în 

termenul 

stabilit 

după 

termenul 

stabilit 

pentru care termenul 

de implementare 

stabilit nu a fost 

depășit 

cu termenul de 

implementare 

depășit 

pentru care termenul 

de implementare 

stabilit nu a fost 

depășit 

cu termenul de 

implementare 

depășit 

Bugetar  - - - - - - 

Financiar-

contabil 
49 

- 
1 

- 
4 

- 

Achizițiilor 

publice 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Resurse 

umane 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Tehnologia 

informației   
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Juridic - - - - - - 

Fonduri 

comunitare 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

Funcțiile 

specifice 

entității 

64 

- 

26 

- 

- 

- 

SCM/SCIM 12 - - - - - 

Alte domenii - - - - - - 

TOTAL 1 125 - 27 - 4 - 

TOTAL 2 125 27 4 

 

În baza constatărilor realizate pe timpul celor trei misiuni de audit din anul 2019(cea de-a patra fiind în curs 

de desfășurare), au fost făcute un număr de 39 de recomandări, majoritatea fiind în curs de implementare. 

Auditorul intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț acordă consultanță și asigurări privind 

eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și de guvernanță, contribuind la obținerea plusvalorii și 

oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora; asigură datele necesare Inspectorului Școlar General, prof. 

Elena LAIU, pentru buna gestionare a fondurilor de care Inspectoratul Școlar Județean Neamț și entitățile 

subordonate beneficiază în cadrul fiecărui exercițiu financiar; urmărește promovarea unei culturi privind realizarea 

unui management efectiv și eficient. 
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CENTENAR 2018 NEAMȚ 
 

Anul 1918 ne-a adus un moment istoric decisiv, românii dovedindu-se pregătiţi pentru marele act al Unirii, 

reușind astfel o construcție națională care a rămas solidă un secol întreg, confirmându-şi justeţea şi trăinicia. 

Centenarul Marii Unirii a fost un prilej de a celebra prin activități educaționale istoria încărcată a 100 de ani, fără a 

ne considera mai viteji decât am fost, dar şi fără a minimaliza faptul că prin dibăcie diplomatică, eroismul armatei, 

puterea şi curajul unor oameni politici de a rezista provocărilor s-a scris cea mai importantă pagină a istoriei 

românilor. Toate aceste eforturi ale înaintașilor noștri trebuie cunoscute de elevii din județul Neamț, respectate, 

asumate și celebrate, ca o mărturie vie, că noi, adulții, suntem responsabili de importanța marelui eveniment al 

anului 2018. 

În acest sens, a fost realizat Proiectul educațional „CENTENAR 2018 NEAMȚ - COPIII ȘI MAREA UNIRE A 

ROMÂNILOR”, organizat în trei mari evenimente de amploare în anul 2018: 

 Proiect „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. (Sprijin 

din partea Complexului Muzeal Neamț și a Centrului de Arte „Carmen Saeculare” Neamț pentru logistică, 

cazarea și masa membrilor delegației); 

 Concursul județean „CENTENAR – Mesaje pentru viitor”, 1 martie - 1 iunie 2018. (Sprijin din partea 

Primăriei Piatra Neamț pentru premii și organizarea evenimentului); 

 ArtHistoryFest 2018 – festival istoric de muzică patriotică (promovarea tinerilor talentați din județul Neamț) 

- 1-3 iunie 2018. (Sprijin din partea Primăriei Piatra-Neamț pentru premii și organizarea evenimentului). 

 Toate unitățile școlare din județul Neamț au participat la celebrarea Centenarului cu programe de activitati 

proprii, avand ca punct de plecare Strategia ISJ CENTENAR - NT 2018, postată pe site-ul instituției. 

 Informații suplimentare legate de activitățile de mai sus pot fi găsite pe Internet la următoarele linku-uri: 

 https://www.facebook.com/APINeamt/posts/    

 http://www.isjneamt.ro/site/category/centenar-2018/  

 

  

https://www.facebook.com/APINeamt/posts/
http://www.isjneamt.ro/site/category/centenar-2018/
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ANEXE 

 
Anexa nr. 1 

 

Rețeaua unităților de învățământ particular din județul Neamț 

ani școlari 2017-2018,  2018-2019 

Nr. 

crt. 

Mediu 

rural/ 

urban 

Localitatea 
PJ/AR/ 

nivel 

Denumire unitate de 

învățământ 
Acreditată Autorizată 

1 U Roman 
PJ/ 

PRE 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Episcop 

Mechisedec" 

Acreditată O.M.  

4956/31.08.2018 

 Autorizată 

O.M. 4926/ 

31.07.2012 

2 U 
Piatra – 

Neamț 

PJ/ 

PRE 

Grădinița cu Program 

Normal „Cristos Rege” 

Acreditată O.M.  

nr.3566/ 

30.03.2009   

  

3 R Săbăoani 
PJ/ 

PRE 

Grădinița cu Program 

Normal „Sfânta Ana” 

Acreditată O.M. 

nr.4667 din 

12.08.2010 

  

4 R Pildești 
PJ/ 

PRE 

Grădinița cu Program 

Normal „Roza Venerini” 

Acreditată, O.M.  

nr. 3553 din 

30.03.2009 

  

5 U 
Piatra – 

Neamț 

PJ/ 

PRE 

Grădinița cu Program 

Prelungit 

„VincenzinaCusmano” 

Acreditată 

O.M.  nr.4104 din 

11.05.2009 

Atestat evaluare 

periodică Nr. 

3443/25.09.2015 

  

6 R Gherăești 
PJ/ 

PRE 

Grădinița cu Program 

Normal „Sfânta Familie” 

Acreditată O.M.  

nr. 2827 din 

04.05.2009, 

Atestat evaluare 

periodică nr. 

3295/10.12.2014 

  

7 U 
Piatra – 

Neamț 

PJ/ 

PRE 

Grădinița 

„Happy Land” 
  

Autorizată 

O.M, Nr. 5649/ 

14.09.2009 

8 U 
Piatra – 

Neamț 

PJ/ 

PRE, 

PRI, 

GIM, LIC 

Liceul Particular Nr. 1, 

sat Bistrița, com. 

Alexandru cel Bun 

Acreditată PRE, 

PRI, GIM SI 

LIC.TEO; O.M. 

5633/2006;  

Autorizat  PE 

LIC.TEH SI 

LIC.VOC O.M. 

5912/ 



 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2018-2019 

  

132 

Nr. 

crt. 

Mediu 

rural/ 

urban 

Localitatea 
PJ/AR/ 

nivel 

Denumire unitate de 

învățământ 
Acreditată Autorizată 

TEO, LIC 

VOC, 

LIC TEH 

2842/2007;  23.12.2010 

9 R Pildești 
PJ/ 

LIC TEH 

Liceul Tehnologic 

„Sfântul Ioan de La 

Salle” Pildești 

Acreditată 

O.M. nr. 4 din 

24.06.2015 

  

10 U Roman 
PJ/ 

POS 

Școala Postliceală 

Sanitară „Moldova” 

Acreditată  O.M. 

4384/17.06.2009 
  

11 U Roman 
PJ/ 

POS 

Școala Postliceală 

Sanitară 

„Preuniversitaria Roman 

Muşat” Roman  

Acreditată ,  

O.M. nr. 

4487/01.09.2014 

  

12 U 
Piatra – 

Neamț 

PJ/ 

POS 

Școala Postliceală  „FEG  

Education” Filiala Piatra-

Neamț 

Acreditată O.M. 

4506/ 02.09.2014  
  

13 U 
Piatra – 

Neamț 

PJ/ 

POS 

Școala Postliceală 

Sanitară „Centrul de 

Studii European” Piatra-

Neamț 

Acreditată O.M. 

5622/ 25.10.2016 
  

14 U  Tg. Neamț 
PJ/ 

POS 

Școala Postliceală 

Sanitară „Laureatus” 
  

Autorizată    

O.M. nr. 5070/ 

17.09.2013 

15 U  
Tg. Neamț 

 

AR/ 

POS 

Școala Postliceală 

Sanitară „Moldova” Tg. 

Neamț 

  

Autorizată 

O.M. Nr. 3527/ 

26.03.2015 

 

Unități de învățământ în care funcționează alternativa Step by step 2018-2019 

Unitatea de învățământ/ localitatea 
Nivel 

Preșcolar 

Nivel 

Primar 
Total 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret", Municipiul Piatra-Neamț 61 
 

61 

Școala Gimnazială „Nicu Albu", Municipiul Piatra-Neamț 
 

251 251 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț 
 

145 145 

 Total 61 396 457 
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Anexa nr.2 

Planul de școlarizare realizat în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019 

 2017-2018 2018-2019 

Niveluri de învățământ  Aprobat MEN Realizat Aprobat MEN Realizat 

  
 

Nr. de 

locuri  

Nr. de 

locuri 

 Nr. de 

locuri 
 

Nr. de 

locuri 

Învățământ preșcolar 
 

11170 

 

11094  11798  11329 

Grădiniță cu program normal 
 

7911 

 

7835  8461  7929 

Grădiniță cu program prelungit 
 

3259 

 

3259  3337  3400 

Învățământ primar 
 

22060 

 

   21966  21120 

De zi 
 

22000 

 

21425  21895  21041 

A doua șansă 
 

60 

 

74  71  79 

Învățământ gimnazial 
 

18157 

 

   17646  17031 

De zi 
 

17957 

 

16887  17462  16870 

A doua șansă 
 

200 

 

188  184  161 

Învățământ de artă (primar și 

gimnazial)  450 

 

461 

 

459  451 

Învățământ sportiv (primar și 

gimnazial)  352 

 

421 

 

309  340 

CSȘ 
 

1464 

 

1496  1496  1496 

Învățământ special 
 

383 

 

372  426  383 

Educație timpurie 
 

30 

 

26  32  27 

Învățământ primar și gimnazial 
 

353 

 

346  394  356 

         

Învățământ liceal 
Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

Nr. de 

clase 

Nr. de 

locuri 

De zi 135 3780 134 3574 135 3780 135 3730 

FR 4 116 4 97 4 112 4 116 

Seral 2 56 2 20 2 56 2 41 

Clasa a XI-a seral 9 252 9 241 12 336 10 275 

Clasa a XI-a special 0 0 0 0 1 12 0 0 

Învățământ profesional 37 1008 37 835 34 924 33 842 

Cu durata de 3 ani 30 860 30 696 28 804 28 767 

Cu durata de 3 ani în sistem 

dual 
1 28 1 28 1 28 1 30 

Stagii de pregătire practică 3 84 3 85 2 56 2 55 

Special 3 36 3 26 3 36 2 17 

Învățământ postliceal 13 364 13 379 13 364 13 395 

Învățământ postliceal maiștri 1 28 1 29 2 56 2 52 
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Anexa nr.3 

 

Participarea la olimpiade și concursuri 

 

EDUCAȚIE TIMPURIE 

 

Festivalului județean al preșcolarilor ,,Copiii – florile vieții” 

Secțiuni An școlar 

Numărul echipajelor/ 

preșcolarilor participanți la 

etapa județeană 

Artă muzicală: Muzică vocală: „Tip-Top, Mini-Top" și 

„Cel mai bun grup vocal” 

2018-2019 28 preșcolari 

2017-2018 27 preșcolari 

Artă coregrafică: Concursul de dans 2018-2019 13 echipaje, 149 preșcolari 

2017-2018 4 echipaje, 52 preșcolari 

Secțiunea sport: Concursuri sportive: alergare, 

triciclete,  role, trotinete, tenis de masă 

2018-2019 32 preșcolari 

2017-2018 30 preșcolari 

Secțiunea educație preventivă: (Concurs „Micii pietoni 

știu circulație”, Concurs „Periuța de argint",  Concurs 

„Micii creștini”, Concurs  „Îngerii mediului”) 

2018-2019 31 echipaje 

2017-2018 24 echipaje 

Secțiunea  artă plastică 2018-2019 45 participanți 

2017-2018 40 participanți 

 

Festivalul „A fost...odată”,  edițiaa VII-a 

Secțiuni An școlar 
Numărul preșcolarilor participanți la 

etapa județeană 

Secțiunea Artă plastică 2018-2019 150 

2017-2018 144 

Secțiunea Cultură generală 2018-2019 100 

2017-2018 100 

Secțiunea Teatru pentru copii 2018-2019 40 

2017-2018 40 

 

Concurs județean „Evrika” 

An școlar Numărul echipajelor participante Numărul preșcolarilor participanți 

2018-2019 5 50 

2017-2018 5 50 
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Concurs județean „Copilul din inima mea” 

An școlar Numărul echipajelor participante Numărul preșcolarilor participanți 

2018-2019 4 40 

2017-2018 3 30 

 

Concurs județean „Pupăza din tei” 

An școlar Numărul echipajelor participante Numărul preșcolarilor participanți 

2018-2019 7 70 

2017-2018 4 40 

 

Concurs județean „Piramida sănătății” – ediția a IV-a 

An școlar Numărul preșcolarilor participanți 

2018-2019 200 

2017-2018 140 

 

 

În perioada intitulată „Să știi mai multe, să fii mai bun, - Școala altfel”, dedicată educației care îmbină 

formalul, nonformalul și informalul, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Pedagogică „Educatoarea” au 

organizat ediția a XXVI-a (2017-2018) și ediția a XXVI-a (2018-2019) a Festivalului Județean al Preșcolarilor „Copiii – 

Florile vieții”. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 

Concursul național de matematică MICUL ȘCOLAR 

 Anul școlar 2018-2019 - Etapa județeană 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL CP-IV 

Premiul I 
Premiul      

al II-lea 

Premiul    

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MICUL 

ȘCOLAR 
222 11 9 14 18 26 

 

Anul școlar 2018-2019 - Etapa națională 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL CP-IV 

Premiul I 
Premiul      

al II-lea 

Premiul      

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MICUL 

ȘCOLAR 
69 12 23 11 7 0 
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Concursul regional MATE+ 

Anul școlar 2017-2018 – Etapa județeană 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL CP-IV 

Premiul I 
Premiul   al  

II-lea 

Premiul al 

III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MATE + 550 96 16 41 15 0 

 

Anul școlar 2018-2019 – Etapa  județeană 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL  CP-IV 

Premiul I 
Premiul   

al  II-lea 

Premiul al 

III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MATE + 738 102 34 61 40 0 

 

Anul școlar 2017-2018 – Etapa națională 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL CP-IV 

Premiul I 
Premiul   

al  II-lea 

Premiul   al 

III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MATE + 170 36 4 25 7 0 

 

Anul școlar 2018-2019 – Etapa națională 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL II-IV 

Premiul I 
Premiul   

al  II-lea 

Premiul   

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MATE + 237 109 6 9 15 0 

 

Concursul județean MATE - OLIMPIADA MICILOR ȘCOLARI 

Anul școlar 2017-2018 – Etapa județeană 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL  III-V 

Premiul I 
Premiul  al 

II-lea 

Premiul  al 

III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MATE -Olimpiada 

micilor școlari 
194 7 5 4 73 0 

 

Anul școlar 2018-2019 – Etapa județeană 

Denumirea 

concursului 

Număr 

participanți 

TOTAL III-V 

Premiul I 
Premiul  al 

II-lea 

Premiul  al 

III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

MATE-Olimpiada 

micilor școlari 
140 4 3 6 43 0 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

  Participanți la olimpiade și concursuri în anul școlar 2018-2019 

 Olimpiada județeană de Limba și literatura română (secțiunile A și B) – peste 700 de elevi participanți 

 Olimpiada județeană de Lingvistică – peste 125 de elevi participanți 

 Olimpiada locală de Limba și literatura română (secțiunile A și B) – peste 2700 de elevi participanți 

 Olimpiada județeană Universul cunoașterii prin lectură pentru elevii de gimnaziu din mediul rural – 120 de 

participanți 

 Olimpiada locală de Limbi clasice – 80 de elevi participanți 

 Olimpiada județeană de Limbi clasice – 40 de elevi participanți 

 Concurs județean interdisciplinar Cultură și spiritualitate românească (gimnaziu și liceu) – 150 de 

participanți 

 Concursul județean de creație literară Tinere condeie – peste 150 de elevi participanți 

 Concursul județean de jurnalism și reviste școlare – peste 80 de școli participante 

 Concursul național de creație Calistrat Hogaș, organizat de Colegiul Național Calistrat Hogaș, Piatra-

Neamț (parteneriat ISJ Neamț cu CN Calistrat Hogaș, Piatra-Neamț) 

 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale (manifestări dedicate lui Mihai Eminescu) peste 5000 de elevi implicați 

și peste 300 de profesori și bibliotecari 

 Simpozionul județean Creația eminesciană – operă deschisă, organizat de Colegiul Național Roman-

Vodă, Roman – peste 100 de elevi și 40 de profesori 

 Sesiune de comunicări la Simpozionul interjudețean G. Ibrăileanu – peste 100 de elevi și 40 de profesori 

 Festivalul Dor de poezie, organizat de Colegiul Tehnic Petru Poni, Roman – 80 de participanți din 

România și Republica Moldova 

 Proiecte diverse din seria Zilele Școlii: CN Calistrat Hogaș, Tazlău, Borlești, Ruseni, Roznov, Buruienești, 

Stănița, CN de Informatică Piatra-Neamț ș.a. 

 Proiectul național cu participare internațională Creangă ... la el acasă (parteneriat ISJ Neamț cu Colegiul 

Tehnic Ion Creangă Tg. Neamț) – peste 400 de participanți din România și Republica Moldova 

 Concursul internațional Ion Barbu – Dan Barbilian, Călărași, octombrie 2018 

 

 LIMBI STRĂINE 
 

Activități francofone 

 Cursul de formare CREFECO La différenciationpédagogique : propositionspourgérerl’hétérogénéité des 

classes; 

 Conferința internațională susținută de Michel Monsauret, atașa al cooperației educative în cadrul 

Ambasadei Franței în România, președinte al Alianței Franceze; 

 Festivalul Francofon de la Tg. Neamț - parteneriat educațional între Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 

Tg. Neamț, Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț, Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț.  
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Activități limba engleză 

 Concursul Public Speaking – Tema din acest an:Natureis a commonlanguage. Etapa județeană - 92 de 

participanți la categoriile 12-15 și 16-20 ani; la etapa regională au fost promovați 12 elevi la categoria 

16-20 ani, 6 dintre aceștia participând la Semifinala națională.  

 Organizarea de concursuri în cadrul unităților școlare din județul Neamț cu secțiuni pentru limba 

engleză: Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț - Concursul Național de Creație „Calistrat 

Hogaș”, ediția a X-a; Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț - Simpozionul Regional ,,Ars Oeconomica” , 

CAERI 2018/1942, ediția a VI-a (1 noiembrie 2018) Secțiunea ,,Ars Litterae”. 

 Organizarea etapei județene a Concursului Național Quest – Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” 

Piatra-Neamț, prof. Daniela Cozma. 

 Proiectul ediției a II-a a Concursului Interjudețean de Limba Engleză TECHNO-VOC s-a desfășurat în 

anul școlar 2018-2019, la nivel interjudețean, în perioada octombrie 2018 – mai 2019, prof. Irina 

Secară, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț. 

 Activități în cadrul proiectului TED ED CLUB, prof. Camelia Afloarei, Colegiul Național „Petru Rareș” 

Piatra-Neamț ; activitatea clubului s-a desfășurat în perioada  decembrie 2018 - mai 2019, perioadă în 

care fiecare participant a avut  șansa să dobândească și să exerseze  aptitudini de Public Speaking.  

 Ziua europeană a limbilor moderne - În data de 26 septembrie 2018, s-au organizat activități dedicate “ 

Zilei europene a limbilor moderne” în 52 de unități școlare din județ, dintre care menționăm: Colegiul 

Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț , Colegiul 

Național de Informatică Piatra-Neamț, Liceul cu Program Sportiv Piatra - Neamț, Colegiul Național 

„Roman-Vodă”, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, Școala „Vasile Alecsandri” Roman, 

Școala Nr. 2 Piatra-Neamț, Școala Nr. 10 Piatra-Neamț, Școala Nr. 3 Piatra-Neamț, Școala Nr. 1 Bicaz, 

Școala Nr. 8 Piatra-Neamț. 

 Proiectul English for theCommunity – activități organizate de  British Council Romania și The Romanian 

- American Foundation începând cu luna mai 2018; facilitatori locali: prof. Boghean Ana Alis (Colegiul 

Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț și Tarhon Bianca (Colegiul Național „Ștefan Cel Mare” Târgu-

Neamț).   

 

 

 MATEMATICĂ 

An 

şcolar 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Menţiune 

Premiu 

special 

2018-

2019 
1284 422 12 1 2 1 1 0 

2017-

2018 
1564 452 16 1 0 2 0 0 

 

Concursuri naționale 
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Concursul național de matematică aplicată ADOLF HAIMOVICI 

An 

şcolar 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Menţiune 

Premiu 

special 

2018-

2019 
878 311 12 0 0 2 7 0 

2017-

2018 
924 327 16 0 1 2 8 0 

 

Concursuri regionale 

CONCURS „MATEMATICA PENTRU TOȚI" – Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roma 

Număr județe 

participante 

Număr școli 

din județul 

Neamț 

Număr elevi 

participanți 

Premiile elevilor din județul Neamț 

I II III Mențiuni 

6 11 250 4 3 4 36 

 

CONCURSURILE REGIONALE DE MATEMATICA ALFA SI OMEGA – Colegiul Tehnic Petru Poni Roman 

Număr județe 

participante 

Număr școli 

din județul 

Neamț 

Număr elevi 

participanți 

Premiile elevilor din județul Neamț 

I II III Mențiuni 

9 8 150 3 2 2 31 

 

Concursuri județene 

Concursul de Matematică a școlilor din mediul rural Și eu pot fi bun la mate adresat elevilor claselor IV-VIII. 

Număr elevi participanți la 

etala locală 

Număr elevi participanți la 

etapa județeană 

Număr elevi participanți la etapa 

națională 

2151 250 5 

 

 

 FIZICĂ 

Concursuri regionale 

Concursul național-etapa națíonală Nr.elevi 
Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Concursul interjudețean de fizică 

„PROFIZICA” 
4 3 1 2 1 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE 

FIZICĂ „CYGNUS” 
31 2 1 2 14 

CONCURSUL PROSOFT@NT – 

ȘTIINȚE 2019 
15 1 1 1 2 
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Concursuri județene 

La nivelul unităților de învățământ, se derulează proiecte educaționale cuprinse în CAER/CAEJ, la disciplina 

Fizică, în parteneriat cu asociații profesionale/parteneri educațio-nali/unități de învățământ, în cadrul cărora se 

desfășoară concursuri județene/locale, proiecte  care sunt avizate de inspectorul  școlar care gestionează activitățile 

extrașcolare.   

 

ISTORIE 

Concursuri școlare disciplina istorie -  etapa județeană 

Concurs 

Numărul elevilor 

participanți la 

etapa județeană 

Premii obținute la etapa județeană 

Premiul I Premiul II Premiul III 

Istorie și societate în dimensiune 

virtuală 
3 1 1 1 

Cultură și civilizație în România 1 - 1 - 

Concursul Național „Memoria 

Holocaustului"” 
21 2 2 2 

Sesiunea de referate și comunicări 

științifice ale elevilor de liceu la istorie 
5 1 1 1 

 

 DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

 

Concursul „Istorie și Societate în dimensiune virtuală” – etapa județeană 

Numărul elevilor 

participanți la 

etapa județeană 

Premii obținute la etapa județeană 

Premiul II Premiul I 

3 2 1 

 

 

RELIGIE 

 

Concursuri cuprinse în calendarele MEN 

An 

școlara 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiune 

Premiu 

special 

2018-2019 95 43 4 - - 1 - 4 

2017-2018 100 41 2 - - - - 1 
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INFORTMATICĂ/TIC 
Olimpiada de informatică 

Liceu  

An 

şcolar 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală-liceu 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Menţiune 

Premiu 

special 

2018-

2019 
231 62 8 1 2 2 2 0 

                   Gimnaziu  

An 

şcolar 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală- 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Menţiune 

Premiu 

special 

2018-

2019 
45 26 4 0 1 2 1 0 

Olimpiada de TIC 

                  Liceu 

An 

şcolar 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

locală- 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

județeană 

Numărul 

elevilor 

participanți 

la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

Premiul 

I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Menţiune 

Premiu 

special 

2018-

2019 
225 95 8 2 2 1 2 0 

 

Concursuri regionale 

 La concursul de matematică/informatică - Suceava, elevii participanți au obținut un premiul II și o 

mențiune. 

 La concursul Centrelor de excelență de la Suceava elevii participanți au obținut un premiul I și o 

mențiune. 

 

Concursuri inițiate de inspectorul școlar 

 Concursul Interdisciplinar PROSOFT@NT 
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EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
Olimpiada Națională a Sporului Școlar și Campionatele Naționale Școlare,  „Olimpiada Gimnaziilor” 

 2017-2018 2018-2019 

Rezultate obținute ONSS și OG la finalele 

naționale: 

Rezultate obținute ONSS și OG la finalele 

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 

- Oină licee, băieți - Loc I – LPS Roman, campioni 

naționali 

- Oină fete gimnaziu - Loc IV – Șc. Gherăiești, 

mențiune 

- Badminton  - Loc II – C. ”Spiru Haret” Piatra Neamț 

- Fotbal băieți gimnaziu - Loc VIII – Lic „V Alecsandri” 

Săbăoani 

- Volei fete licee - Loc IV – LPS Piatra Neamț, mențiune 

- Handbal băieți licee - Loc IV – LPS Piatra Neamț, 

mențiune 

- Baseball – campionate naționale școlare – LOC II – 

LPS Roman 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT  SPECIAL ȘI SPECIAL INCLUZIV 

 

Concursul 

Număr de premiiobținute 

Premiul/ 

locul  I 

Premiul/ 

locul II 

Premiul/ 

locul III 

Concurs național Tradiții si Creativitate 2 3 2 

Concurs național Descopăr frumosul din mine 4 - - 

Concurs național Meseria cale spre succes - 2 2 

Simpozion național Ars Economica - 1 - 

Europa văzută prin ochii copiilor - - 7 

Concurs Național de  gimnastică artistică Special Olympics 4 1 3 

Campionatul Național de Fotbal Unificat - turneul final băieți - - 1 (echipa) 

Campionatul Național de Fotbal Unificat – turneul final fete - - 1 (echipa) 

Concurs interjudețean  Armonie prin artă populară și tradiții 3 7 4 

Concursul interjudețean de arte  vizuale Școala - universul copilăriei 

mele 
3 2 1 

Concursul regional Micuțele creatoare de modă 1 1 - 

Concursul regional Raze de lumină și har din inima mea către inima ta 1 - 1 

Concursul Regional Imaginație și creativitate în demersul instructiv - 

educativ 
4 - - 

Concurs interjudețean de creație plastică  Sfintele Sărbători de Paști 

văzute prin ochi de copil 
1  1 
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Anexa nr.4 
 

Implementarea de proiecte educaționale dedicate Centenarului Marii Uniri, la nivelul 

tuturor unităților de învățământ din județului Neamț 

 

Unitatea școlară Denumirea 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț Marșul Calistraților 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț File de istorie locală-istoria CNPR 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț Unirea, națiunea a făcut-o! 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț 24 ianuarie în conștiința Națională 

Colegiul Național „Roman Vodă”, Municipiul Roman Basarabia, străvechi pământ românesc! 

Colegiul Național „Roman Vodă”, Municipiul Roman Descoperă casa bunicilor tăi! 

Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț Civilizații nemțene de ieri și de azi 

Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț Piatra Neamț – ieri și azi 

Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Municipiul Piatra-Neamț Istoria învățământului Școlii normale 

Colegiul Tehnic „Danubiana", Municipiul Roman Scrisoare din Basarabia 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu", Municipiul Piatra-Neamț Unirea Bucovinei cu România - Concurs 

pe teme istorice 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu", Municipiul Piatra-Neamț Sărbătorește și simte românește 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu", Municipiul Piatra-Neamț 9 Mai - zi cu triplă semnificație 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu", Municipiul Piatra-Neamț Expoziție cu tema „Istoria recentă a 

României” 

Colegiu Tehnic Forestier Piatra-Neamț „Granițele   României   Mari – cum   au 

fost   ele   obținute”                                                                     

„Al. I. Cuza – omul și opera” 

U.E.   și   Ziua   Europei 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă", Orașul Tîrgu Neamț Cinste Eroilor! 

Colegiul Tehnic „Miron Costin", Municipiul Roman Să învățăm din Holocaust! 

Colegiul Tehnic „Miron Costin", Municipiul Roman Din drag pentru Romania 

Colegiul Tehnic „Miron Costin", Municipiul Roman Unirea, națiunea a făcut-o! 

Colegiul Tehnic „Miron Costin", Municipiul Roman 9 Mai - Zi cu triplă semnificație la 

români! 
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Unitatea școlară Denumirea 

Colegiul Tehnic de Transporturi, Municipiul Piatra-Neamț 24 Ianuarie în conștiința românilor 

Liceul „Carol I", Orașul Bicaz Tradiții locale românești - trecut-prezent-

viitor 

Liceul „Vasile Conta", Orașul Tîrgu Neamț Liceenii și instituțiile politice 

Liceul cu Program Sportiv, Municipiul Roman Istoria recenta a României; o istorie a 

comunismului in Romania (1945-1989) 

Liceul cu Program Sportiv, Municipiul Roman Strigăte în noaptea istoriei; Memoria 

Holocaustului 

Liceul de Arte „Victor Brauner", Municipiul Piatra-Neamț Competențe digitale și antreprenoriale în 

formarea artistică inițială 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida", Municipiul Piatra-Neamț Unirea, românii au făcut-o! 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida", Municipiul Piatra-Neamț Unirea Principatelor Române: Oameni, 

fapte, locuri 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida", Municipiul Piatra-Neamț Semnificațiile zilei de 9 Mai: Ziua 

Europei; Ziua Independenței României 

Liceul Tehnologic „Gh. Ruset - Roznovanu", Orașul Roznov Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor 

români 

Liceul Tehnologic „Gh. Ruset - Roznovanu", Orașul Roznov Eroi au fost eroi sunt încă 

Liceul Tehnologic „Gh. Ruset - Roznovanu", Orașul Roznov Simpozionul Național „Gh. 

RusetRoznovanu” 

Liceul Tehnologic „Vasile Sav", Municipiul Roman Istoria recentă a României 

Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna Tămășeni „Historia Magistra Vitae'' 

Liceul Tehnologic Oglinzi, Comuna Răucești „Memoria Demnității Românești - Eroii” 

Liceul Tehnologic Special, Comuna Stefan cel Mare Historia magistra vitae 

Liceul Tehnologic, Comuna Petricani „Mica Unire în istoria românilor" 

Liceul Tehnologic, Comuna Petricani „Poporul român s-a născut creștin" 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri", Comuna Săbăoani Personalități locale în istoria României 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Roman Lada de zestre –Sărbătorile la români 

Școala Gimnazială „Alexandru Podoleanu", Comuna Podoleni ”24 ianuarie 1859 în conștiința 

românilor” 

Școala Gimnazială „Antonie Mureșianu", Comuna Bîra „Românii și Unirea” 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș", Municipiul Roman Holocaustul, o realitate a istoriei 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș", Municipiul Roman Armata și poporul în istoria românilor 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș", Municipiul Roman 1 Decembrie – Sensuri și semnificații 
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Unitatea școlară Denumirea 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș", Municipiul Roman Unirea, națiunea a făcut-o! 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș", Municipiul Roman Veteranii-marturii ale trecutului 

Școala Gimnazială „Calistrat Hogaș", Municipiul Roman 9 Mai – Sensuri și simboluri 

Școala Gimnazială "Calistrat Hogaș", Municipiul Roman Cinstim Cetatea mușatină! 

Școala Gimnazială „Elena Cuza", Municipiul Piatra-Neamț Evul mediu recompus – a obținut locul I 

pe țară la proiecte educaționale, 2016 

Școala Gimnazială „Gheorghe Pătrașcu", Sat Buruienești, 

Comuna Doljești 

Mica Unire - act istoric mare! 

Școala Gimnazială „Gheorghe Pătrașcu", Sat Buruienești, 

Comuna Doljești 

Comemorare Holocaust 

Școala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu", Comuna Crăcăoani Tradiții și istorie în Ținutul Zimbrului 

Școala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu", Comuna Crăcăoani Camera Bunicii - Istorie trăită - istorie 

povestită 

Școala Gimnazială „Nicu Albu", Municipiul Piatra-Neamț Holocaustul ilustrat în filme și cărți 

Școala Gimnazială „Pr. Gheorghe Săndulescu", Comuna 

Dragomirești 

Unirea Principatelor Romane - 

Simpozion 

Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa", Comuna 

Girov 

Unirea Principatelor Române 

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri", Municipiul Roman Incursiune în istoria învățământului 

românesc 

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri", Municipiul Roman Unirea - națiunea a făcut-o! 

Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri", Municipiul Roman 9 Mai- triplă semnificație istorică 

Școala Gimnazială „Vasile Conta", Comuna Ghindăoani 1 Decembrie-Ziua Națională a României 

Școala Gimnazială „Vasile Conta", Comuna Ghindăoani 24 Ianuarie - Mica Unire 

Școala Gimnazială „Vasile Conta", Comuna Ghindăoani 9 Mai - Ziua Europei 

Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Dochia Personalități istorice din istoria României 

Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Țibucani Personalități istorice din istoria României 

Școala Gimnazială Nr. 1, Orașul Bicaz Tradiții locale românești. Trecut, prezent, 

viitor. 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamț Istoria românilor în imagini și citate 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamț Societatea medievală apuseană, 

(machete miniaturale) 
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Unitatea școlară Denumirea 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamț Sunt ghid pentru o zi la Muzeul de 

Istorie! 

Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamț Diferiți, dar împreună -  9 Mai Ziua 

Europei 

Școala Gimnazială Nr. 5, Municipiul Piatra-Neamț Patrimoniul - cartea de vizită a orașului 

Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Răucești Istoria fără manual 

Școala Gimnazială Slobozia, Orașul Roznov Personalități istorice din istoria României 

Școala Gimnazială, Comuna Boghicea ,,Dragoste de neam și țară" 

Școala Gimnazială, Comuna Borlești ,,Europa patriilor" 

Școala Gimnazială, Comuna Doljești Decembrie - Unirea, vis românesc 

secular 

Școala Gimnazială, Comuna Doljești Unirea românilor de la 24.01.1859 

Școala Gimnazială, Comuna Doljești Ziua Independenței - Ziua Europei 

Școala Gimnazială, Comuna Făurei 1 Decembrie - Unirea, vis românesc 

secular! 

Școala Gimnazială, Comuna Ion Creangă Historia magistra vitae 

Școala Gimnazială, Comuna Ion Creangă Historia magistra vitae 

Școala Gimnazială, Comuna Oniceni Pagini de istorie locală 

Școala Gimnazială, Comuna Piatra Șoimului Eroi au fost, eroi sunt încă 

Școala Gimnazială, Comuna Piatra Șoimului Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor 

romani 

Școala Gimnazială, Comuna Stănița „Românii și Unirea" 

Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni Unirea în cuget si-n simțiri 

Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni Simbolurile identității și unității Naționale 

Școala Gimnazială, Comuna Trifești „150 de ani învățământ în satul Trifești" 

Școala Gimnazială, Comuna Tupilați Unirea de la 24 Ianuarie 1859 

Seminarul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și 

Elena", Municipiul Piatra-Neamț 

Valori naționale, valori culturale la 

începutul mileniului III 

 

 Festivalului CENTENAR 2018 Piatra-Neamț, s-a organizat un spectacol festiv dedicat Marii Uniri, la 

Cinema „Dacia Panoramic”, în data de 29 noiembrie 2018. 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Colegiul Național „Petru Rareș”, Primăria municipiului Piatra-Neamț 

și Consiliul Local Piatra-Neamț a implementat proiectului educațional CENTENAR - PIATRA NEAMȚ, 

adresat tuturor unităților școlare din municipiul Piatra-Neamț și finanțat de Consiliul Local. 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, Colegiul Național 

„Petru Rareș” Piatra Neamț și Complexul Muzeal Neamț, a organizat în data de 22.01.2019, ora 14.00, în 

sala de festivități a Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț, acțiunea județeană dedicată omagierii 

a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. 
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 Participarea reprezentativă a profesorilor din județul Neamț la sesiunea Națională de comunicări ale 

profesorilor de istorie Istorii ale locurilor. Istorii ale oamenilor organizată de  Universitatea „Al. Ioan Cuza” 

Iași, prin Facultatea de Istorie, în data de 6 aprilie 2019. 

 Concursul Național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”, cu prilejul anului centenar. Concursul s-a 

desfășurat pe secțiuni: creație literară, arte vizuale și muzicale, creații media, pentru toate nivelurile de 

învățământ preuniversitar. Au fost obținute două premii I. 

 Participarea unui grup de elevi de la Colegiul Național „Roman-Vodă” la Tabăra  de arheologie de la 

Schitul Sf. Nifon si Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea)în colaborare Institutul Eco-Muzeal Tulcea, coordonator 

prof. dr. Ovidiu Albert. 

 Simpozionul  județean Bunicul meu – eroul meu organizat de d-na profesoară Ilie Valentina, Școala 

Gimnazială Stînca – Boboiești, activitate direcționată către studiul istoriei orale în comunitățile din județul 

Neamț. 

 Simpozionul regional „Istoria comunismului” – ISJ Neamț si Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț. 

 Funcționarea în condiții optime a Cercurilor „Cultul Eroilor” 
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Anexa nr.5 

 

ADMITEREA  

elevilor de etnie rromă în licee și în învățământul profesional 2018 și  2019 

 

Nr. locuri pentru 
rromi 

 
Nr. elevi 

rromi pentru 
care s-au 

dat 
recomandari 
pentru județ 

Nr. elevi 
rromi 

înscriși 
efectiv 
pentru 
locurile 
distincte 

Nr. elevi 
rromi 

prezenți la 
ședința 

publică și 
admiși pe 
locurile 

distincte 

Alte 
situații 

 

Situația numerică pe specializările vizate 
 
 Înv. 

liceal 
Înv. 

profesional 

120 25 78 78 37 
47 elevi 

corigenţi/ 
repetenţi 

7 – vocaţional 
2 – profesional (mecanic) 

12-  uman 
14 - servicii 

2 -tehnologic 

ADMITEREA elevilor de etnie rromă în licee și în învățământul profesional 2019 

Nr. locuri pentru 
rromi 

 
Nr. elevi 

rromi pentru 
care s-au 

dat 
recomandari 
pentru județ 

Nr. elevi 
rromi 

înscriși 
efectiv 
pentru 
locurile 
distincte 

Nr. elevi 
rromi 

prezenți la 
ședința 

publică și 
admiși pe 
locurile 

distincte 

Alte 
situații 

 

Situația numerică pe specializările vizate 
 
 Înv. 

liceal 
Înv. 

profesional 

113 63 78 78 

21 liceu 
3 

învăţămănt 
profesional 

54 elevi 
corigenţi/ 
repetenţi 

5 – vocaţional 
3 – profesional (mecanic) 

9-  uman 
5 - servicii 

2 -tehnologic 
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Anexa nr. 6 

 

Programul de reintegrare școlară „A doua șansă" 
 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. clase ADŞ în 

anul şc. 2017-

2018 

Nr. total 

cursanți ADŞ 

înscriși în anul 

școlar 2017-

2018 

Nr. total cursanți ADŞ înscriși în 

anul şc. 2017-2018 

Nr. cadre 

didactice 

implicate 

Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

Sem. I Sem. al II-lea 
Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 
Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

Niv. 

Prim. 

Niv. 

Sec. 

1. 

Liceul Teologic „Sf. 

Împărați  Constantin Și 

Elena” Piatra-Neamț 

1 - 14 - 14 - 16 - 5 - 

2. 

Școala Gimnazială 

„Daniela Cuciuc", 

Municipiul Piatra-

Neamț 

1 - 20 - 20 - 15 - 2 - 

3. 

Școala Gimnazială Nr. 

8, Municipiul Piatra-

Neamț 

1 - 17 - 17 - 14 - 1 - 

4. 

Liceul Tehnologic „Gh. 

Ruset - Roznovanu", 

Orașul Roznov 

- 1 - 17 - 17 - 17 - 15 

5. 

Liceul cu Program 

Sportiv, Municipiul 

Roman 

1 3 34 68 24 68 34 68 2 15 

6. 

Liceul Tehnologic „Ion 

Creangă", Comuna 

Pipirig 

- 1 - 28 - 28 - 28 - 5 

7 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida", 

Municipiul Piatra-

Neamț 

- 4 - 78 - 76 - 78 - 19 

 


