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MISIUNEA 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ se sprijină pe patru piloni de susţiner e 

instituţională ELEVUL, PROFESORUL, ŞCOALA şi COMUNITATEA, iar dezideratul principal al 

şcolii este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesionalăale 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 și Cercetării, 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. 

  



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

5 

 

VALORI ŞI PRINCIPII 

 
Proiecţia strategică de dezvoltare a învăţământului din judeţul Neamţ pentru intervalul de 

timp 2016-2020 impune adoptarea acelor măsuri care să conducă la eficientizarea întregii activităţi 

prin promovarea unor valori şi principii adecvate: aspiraţia spre performanţă, calitate, competiţie, 

coerenţă, cooperare, competenţă, conştiinciozitate, continuitate, coordonare, deschidere, 

demnitate, disciplină în şcoală, educaţie, excelenţă, flexibilitate, inovaţie, implicare, 

onestitate, participare, respect, responsabilitate, subsidiaritate, transparenţă. 

Colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele 

dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea. 

Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii 

creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, comunităţi locale, agenţi economici. 

Excelenţă– suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şieficienţă. 

Inovaţie– ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel, dar mai bine. 

Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership. 

Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru direcţiile de dezvoltare a 

sistemului educaţional din judeţului Neamţ, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi 

dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim. 

Pentru a ne înscrie pe aceste coordonate  ale activităţii noastre, ne vom îndrepta atenţia, 

prioritar, atât spre oferta educaţională, cât şi spre baza materială, resursele umane şi financiare de 

care este nevoie, vizând şi o implicare continuă, eficientă, a comunităţii, a părinţilor şi a autorităţilor 

locale în viaţa şcolii, în baza unor parteneriate stabile care vor contribui la dezvoltarea durabilă a 

sistemului educaţional. 
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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 și Cercetării, respectiv aceea de a asigura un mediu educațional care să contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și accesul egal la educație, în 

contextul viziunii de a oferi tuturor beneficiarilor (preșcolari, elevi, studenți etc.) dreptul la o educație de calitate, 

care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare dintre beneficiari. 

• 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 învăţământulpreşcolar, 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 ştiinţificeşi 

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 şifuncţionare 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. 3844/2016 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 şifuncţionare 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 2018-2019;  

• 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. Managementul institutional 
 

2.1.1. Diagnoza mediului educaţional 

În Planul managerial al compartimentului Management instituțional pentru anul școlar 2019-2020 au fost 

vizate următoarele ținte strategice: 

 Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei și diagnozei activității desfășurate în anul școlar 

precedent. 

 Dezvoltarea capacității de autoevaluare și realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării 

descentralizării. 

 Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin 

programe/proiecte naționale/regionale/județene. 

 Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională. 

 Consilierea și facilitarea schimbului de informații. 

 
Puncte tari: 

 Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației 

şi Cercetării, analizate și evaluate periodic, constituind utile instrumente de lucru. 

 Monitorizare eficientă a activităților de predare-învățare-evaluare, cu respectarea standardelor 

naționale/indicatorilor de performanță, prin creșterea dinamicii inspecțiilor generale și tematice, incluse în 

Graficul unic de control al ISJ Neamț. 

 Consilierea permanentă a conducerii unităților de învățământ pe probleme de management, legislație, 

relațiile școlii cu părinții și administrația publică locală, prin organizarea periodică a ședințelor cu directorii, a 

cercurilor pedagogice ale directorilor, prin participarea la inspecții tematice/ generale. 

 Respectarea legislației și a transparenței în actele decizionale, reflectate în promptitudinea rezolvării 

sesizărilor și petițiilor. 

 Realizarea unei baze de date pentru manageri școlari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 

 126 de directori și 50 de directori adjuncți numiți prin concurs, cu contract de management educațional, din 

totalul de 137 de directori, respectiv, 60 de directori adjuncți care coordonează activitatea unităților școlare 

nemțene, la data de 1 septembrie 2019. 

 Calificativul „foarte bine” obținut de directorii și directorii adjuncți pentru activitatea desfășurată în anul școlar 

2019-2020. 

 Manageri școlari și inspector școlari cu experiență profesională și managerială. 

 Funcționalitatea Comisiei privind organizarea și implementarea sistemului de control intern, bazată pe 

proceduri de lucru, planuri de măsuri corective, registru de riscuri. 
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 Monitorizare eficientă a descentralizării instituționale, prin verificarea planurilor manageriale anuale și a 

planurilor operaționale, în concordanță cu PDI/PAS și cu documentele de la nivel local și regional (PRAI, 

PLAI), verificare RAEI. 

 Comunicare competentă și transparentă cu mass-media. 

 Promovare optimă a imaginii învățământului nemțean. 

 
Puncte slabe: 

 Existenţa în unele școli a documentelor manageriale nerelevante, nerealiste, convenționale, întocmite 

formal. 

 Practicarea predominantă de către unii manageri școlari a unui management administrativ în defavoarea 

celui educational. 

 Număr redus de schimburi de bună practică în vederea popularizării experiențelor pozitive. 

 Insuficienta preocupare a directorilor de școli în a valoriza și concretiza activitățile de control și evaluare a 

cadrelor didactice, prin orientarea celor cu pregătire necorespunzătoare spre programe și acțiuni de formare 

continuă pin CCD și alți furnizori de formare. 

 Evaluarea deficitară a performanței unităților de învățământ (examene, evaluare instituțională și a resurselor 

umane). 

 Resurse financiare reduse pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale din școli. 

 Slaba comunicare și colaborare a conducerilor de unități școlare cu consiliile locale, în anumite comunități. 

Existența conflictelor și a stărilor tensionate din unele unități școlare. 

 
Oportunități: 

 Implementarea strategiilor privind descentralizarea învățământului pentru asigurarea calității în sistemul 

educațional. Continuarea procesului de descentralizare la nivel funcțional și decizional. 

 Strategia MEN - Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 privind 

îmbunătățirea calității și eficienței sistemelor de educație și de formare profesională, facilitarea accesului 

tuturor la sistemele de educație și de formare profesională, deschiderea sistemelor de educație și de formare 

profesională către societate. 

 Colaborarea cu instituții conexe/actori ai comunității prin parteneriate (CCD, CJRAE, Instituția prefectului, 

Primărie, Consiliul Județean, Poliția Locală, Jandarmeria, Direcția Generală de Sănătate Publică, Agenția 

Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, agenți economici, ONG-uri focalizate pe educație etc.). 

 Elaborarea PRAI la nivel regional, PLAI la nivel județean cu implicarea ISJ Neamț. 

 Implicarea autorităților locale în vederea integrării școlii în comunitate și sprijinirea financiară a acesteia. 

 Dezvoltarea și încheierea de parteneriate menite să optimizeze colaborarea între actorii comunității și școală 

(Prefectura Neamț, Consiliul Județean Neamț, serviciile descentralizate, ONG-uri focalizate pe educație 

etc.). 

 
Amenințări: 

 Cadrul legislativ instabil, generând incoerențe și disfuncționalități în sistem. 

 Bilanț demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic. 

 Preocupare scăzută pentru formarea continuă și educația permanentă a unor manageri școlari. 
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 Deteriorarea mediului socio-economic și familial; diminuarea interesului/capacității familiei de a susține 

pregătirea școlară a copiilor, părinți plecați la muncă în străinătate. 

 Insuficientă conștientizare a părinților copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener 

educațional al școlii. 

 
2.1.2. Direcţii strategice de acţiune 

 Asigurarea unui management flexibil la nivelul unităților de învățământ nemțene în vederea realizării egalității 

de șanse în educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirii 

rezultatelor la examenele naționale. 

 Realizarea proiectării manageriale pe baza analizei și diagnozei activității desfășurate în anul școlar 

precedent. 

 Dezvoltarea capacității de autoevaluare și realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării 

descentralizării. 

 Asigurarea formării, dezvoltării și valorizării resurselor umane prin compartimentele specifice și prin 

programe/proiecte naționale/regionale/județene. 

 Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională. 

 Consilierea și facilitarea schimbului de informații. 

 

2.1.3. Realizarea activităților de perfecționare 

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

 Planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de formare a directorilor/directorilor adjuncți. În acest 

sens, au fost organizate cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți. Cei 137 de directori și 59 

de directori adjuncți din unitățile școlare de stat, precum și cei 15 directori de școli particulare au fost grupați 

în 13 cercuri pedagogice coordonate de inspectorii școlari pentru management instituțional.  

Semestrul I: 

1. Asistențele la ore. Demers organizatoric și procedural. 

2. Fișa de asistență la ore. Finalitatea demersului asistențelor la ore. 

3. Organizarea strategiei de consiliere a debutanților în școală. 

4. Organizarea activității de mentorat în școală. 

Forme de organizare: dezbatere,  ateliere de lucru. 

 Colaborarea cu CCD Neamț în domeniul formării continue a managerilor școlari. 

 Activitatea de formare/diseminare a rezultatelor proiectului TRUE - Tolerance, rightsandunity in education - 

2018-EY-PMIP-R2-0011, finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI 

ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European – 

mecanismul financiar 2014-2021, – la Centrul de formare MOLDOVA, Târgu-Neamț. 

 În cadrul activităților de formare, realizate la cercul pedagogic al managerilor școlari din județul Neamț, a fost 

elaborat un model de Plan de acțiune privind consilierea cadrelor didactice debutante, în urma unor sesiuni 

de brainstorming, document publicat pe site ISJ Neamț. 

 În colaborare cu Asociația Managerilor Educaționali din Județul Neamț a fost organizată Conferința 

Județeană a Managerilor Educaționali din Județul Neamț „Directorul de școală – roluri și competențe în 

educația secolului XXI”. 
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Teme dezbătute: 

1. Directorul de școală în sistemul românesc de învățământ – între provocări, dileme, paradoxuri și 

responsabilități – prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ. 

2. Rolul managerului în interacțiunea cu persoanele dificile – prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN. 

3. Documente manageriale școlare. 

4. Formare continuă și resurse umane. 

5. Curriculum și pregătirea examenelor. 

6. Administrarea școlii. Resurse umane, materiale și financiare. 

 

2.1.4. Consilierea și facilitarea schimbului de informații 

 Consilierea și facilitarea schimbului de informații s-au făcut prin: 

 Realizarea băncii de date cu directorii/ directorii adjuncții ai școlilor din județ. 

 Realizarea băncii de date cu inspectorii școlari. 

 Colaborarea cu mass-media în vederea informării opiniei publice și atragerii sprijinului posibililor sponsori. 

 Organizarea de schimburi de bună practică pentru dezvoltarea profesională și popularizarea experiențelor. 

 Transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate. 

 Soluționarea promptă și eficientă a  corespondenței primite, a sesizărilor și a reclamațiilor. Petițiile au fost 

soluționate în conformitate cu prevederile Legii nr. 233 din 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Informațiile publice solicitate 

inspectoratului școlar au fost transmise solicitantului în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 din 12 

octombrie 2001privind liberul acces la informațiile de interes public. 

 Medierea conflictelor și a stărilor tensionate din unitățile școlare arondate. În acest sens, inspectorii școlari 

pentru management instituțional au mediat conflictele și stările tensionate din școli. Aceştia au acordat 

consiliere conducerilor de unități școlare și s-au preocupat pentru instalarea climatului de ordine și disciplină 

în școli. 

 

 

2.2. Reţea şcolară 
 

2.2.1. Planul de şcolarizare 

Planul de școlarizare, aprobat prin OMEN nr.4057, anexa 30/28.05.2019, modificat prin OMEN 

nr.4197/2019, cuprinde : 

 11.457 de locuri la învățământul preșcolar din care 8.036 la program normal și 3.421 la program 

prelungit; 

 21.031 de locuri la învățământul primar din care 81 la programul „A doua șansă”; 

 17.270 de locuri la învățământul gimnazial din care 219 la programul „A doua șansă”; 

 559 de locuri la învățământul de artă (primar și gimnazial); 

 305 de locuri la învățământul sportiv (primar și gimnazial); 

 1.530 de locuri pentru Cluburile Sportive Școlare. 

Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie 

cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La 

aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-au avut 
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în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/dublu-simultan și includerea elevilor de la 

structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale. 

Planul de școlarizare a fost realizat în totalitate, cu ușoare depășiri la nivelul preșcolar, unde s-a solicitat și 

s-a primit o suplimentare de locuri, atât la program normal, cât și la program prelungit. 

La învățământul liceal clasa a IX-a zis-au repartizat 166 de clase, 108 de liceu și 58 de clase la 

învățământ profesional. Nu au fost constituite două clase la învățământul profesional.  

La învățământ liceal seral au fost aprobate și constituite 2 clase a IX-a și 9 clase a XI-a.  

La învățământ liceal cu frecvență redusă au fost aprobate și constituite 4 clase a IX-a. 

La învățământul postliceal și de maiștri au fost aprobate și constituite 15 clase. 

La stagiile de pregătire practică au fost aprobate și constituite 2 clase. 

 

2.2.2. Rețeaua școlară pentru anul 2019-2020 

Rețeaua școlară, pentru anul 2019-2020, a fost constituită din 331 de unități școlare: 153 cu 

personalitate juridică și 178 de structuri arondate(din care 143 în mediul rural).  

Cele 153 de unități școlare cu personalitate juridică au fost repartizate astfel: 

 unități de învățământ preșcolar: 9 (din care 2 în mediul rural); 

 unități de învățământ gimnazial: 90 (din care 71 în mediul rural, iar 3 sunt la învățământ special); 

 unități de învățământ liceal: 37 (din care 10 în mediul rural); 

 unități de învățământ profesional: 5 (toate în mediul rural - una pentru învățământ special); 

 unități de învățământ postliceal: 6; 

 unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare: 6 (din care 4 palate și cluburi, un centru de 

excelență și un club sportiv școlar). 

Acestora se adaugă ISJ, CCD și CJRAE, ceea ce conduce la un total de 334 de unități școlare. 

 

2.2.3. Situație comparată a rețelei școlare pentru anii şcolari 2018-2019/2019-2020 
 

Tip 
învățământ 

Nivel de 
învățământ 

2018-2019 2019-2020 

Total 
PJ 

PJ 
urban 

PJ 
rural 

AR 
AR 

urban 
AR 

rural 
Total 

PJ 
PJ 

urban 
PJ 

rural 
AR 

AR 
urban 

AR 
rural 

MASĂ Preșcolar 7 4 3 69 24 45 9 6 3 66 24 42 

MASĂ Primar 0 0 0 53 1 52 0 0 0 52 1 51 

MASĂ Gimnazial 86 16 70 60 6 54 87 16 71 56 6 50 

MASĂ Liceal 41 26 15 0 0 0 37 27 10 0 0 0 

MASĂ Postliceal 6 6 0 1 1 0 6 6 0 1 1 0 

MASĂ Profesional 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

SPECIAL Preșcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Gimnazial 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

SPECIAL Liceal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Postliceal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPECIAL Profesional 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

EXTRA 
Palatul 
copiilor 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

EXTRA Centrul 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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Județean de 
Excelență 

EXTRA Clubul copiilor 3 2 1 1 1 0 3 2 1 1 1 0 

EXTRA 
Clubul sportiv 
școlar 

1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 

 

 
 

 
 

  2.2.4. Modificări în rețeaua școlară pentru anul 2019-2020 

Pentru anul 2019-2020 un liceu a fost transformat în școală gimnazială, astfel încât numărul acestora din 

urmă a crescut cu o unitate. 

Pentru anul 2019-2020 au fost transformate 5 licee (din care unul special) în școli profesionale și a fost 

înființat Liceul Teoretic Particular „I.C.Parhon”, Piatra-Neamț, situație care a condus la o diminuare cu 4 a 

numărului de licee și o creștere cu 5 a numărului  de școli profesionale (din care una specială). 
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Au fost înființate două unități de învățământ particular Grădinița cu Program Prelungit „Elisei”, Piatra-

Neamț și Grădinița „Anton Durcovici”, Roman, care au sporit numărul grădinițelor cu PJ la 9. 

În aceeași perioadăs-au închis 4 unități arondate, 3 grădinițe și o școală primară, toate din mediul rural. 

 

 

2.3. Statistici privind cuprinderea copiilor și elevilor în învățământul preuniversitar 

la începutul și sfârșitul anului școlar 
 

 Situație comparativă privind înscrierea elevilor la începutul anului școlar 2018-2019 cu 2019-2020 

Forma de învățământ 
2018-2019 2019-2020 

Clase/Grupe Elevi/Copii Clase/Grupe Elevi/Copii 

Preşcolar program normal 396 8057 377 8047 

Preşcolar program prelungit 141 3529 149 3948 

Primar - Zi 1005 21235 964 20467 

Gimnazial - Zi 837 17352 807 17229 

Gimnazial - FR 6 111 
  Liceu - Zi 564 14863 525 13852 

Liceu - Seral 32 828 35 877 

Liceu - FR 24 676 27 801 

Invăţământ profesional 90 2241 116 2954 

Invăţământ dual 2 56 
  Postliceal - BUGET 31 842 30 827 

Postliceal - TAXA 33 750 31 736 

Maiştri - BUGET 3 81 4 115 

A doua şansă PRIMAR 4 73 7 113 

A doua şansă SECUNDAR INFERIOR 10 197 10 200 

Stagii de practică 2 55 1 23 

TOTAL 3180 70946 3083 70189 
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Se constată o ușoara scădere a numărului de elevi la toate formele de învățământ, în anul școlar 2019-2020. 

 
 

Situație statistică la sfârșitul semestrului al II-lea (Extras din SIIIR) 

Nivelul de 
învățământ 

Elevi rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului 

Număr elevi 
promovaţi 

Cu 
situatiaşcola

ră 
neîncheiată 

Neşcolarizaţi 
Repetenţi la 

15 iunie 

Primar 20331 18974 80 11 81 
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Evoluția înscrierii copiilor și elevilor în învățământul preuniversitar  
la începutul anului școlar  
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Gimnazial 17931 16234 187 23 169 

Liceal ZI 12969 12825 50 15 62 

Liceal SERAL 1457 1218 98 8 43 

Profesional 2685 2342 93 64 209 

Postliceal 864 839 33   1 
 

 

 

 

2.4. Managementul resurselor umane 
  

Direcțiile de acțiune ale compartimentului managementul resurselor umane în anii școlari 2018–2019 și 

2019-2020: 

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

 realizarea unei comunicări eficiente cu directorii, profesorii, învăţătorii şi educatorii din unităţile de învăţământ 

de stat şi private.  

 

Activitatea desfășurată de compartimentul resurse umane în anul școlar 2019-2020 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 2019-2020 aprobată prin O.M.E.N. 5460/12.11.2018, cu modificările şi completările ulterioare). Lucrările 

privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat s-au organizat la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamț şi au fost coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic.În anul 

școlar 2019-2020 numărul total de posturi/norme, pe toate formele de finanțare, a fost de 7298,80 astfel: 

 5058,43 norme didactice, 

 810,75 posturi didactice auxiliare, 

 1444,63 posturi nedidactice. 
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  2.4.1. Personal didactic. Norme. Statistici. 

Total norme didactice: 5058,43, cifră care reprezintă o scădere a numărului de norme didactice cu 0,98% 

față de anul școlar 2018-2020. 

 
a. Numărul posturilor didactice de predare pe tipuri de finanțare 

Norme/posturi didactice 
Total  

2018-2019 
Total  

2019-2020 
 

Titulari încadrați în norma de bază 3862,75 3865,87  

Titulari (plata cu ora) 398,98 373,58  

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.  

15,41 
 

6,33  

Cadre didactice angajate în baza prevederilor art. 93^1 din  Legea nr. 
1/2011 cu modificările și completările ulterioare.  

 49,22  

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare cu 
note/medii peste 5 (cinci) 

494,81 494,04  

Cadre didactice calificate, participante la concursul organizat la nivel 
județean / pe parcursul anului școlar cu medii minim 5 (cinci)   

99,98 74,32  

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată (încadrate 
peste norma de bază în regim de plata cu ora) 

55,22 48,67  

Personal didactic calificat asociat / pensionat 107,69 83,56  

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului 
didactic 

48,32 38,84  

Studenți, în curs de calificare 11,29 14,89  

Studii medii 16,32 9,12  

Total 5110,77 5058,43  

 

69% 

11% 

20% 

Distribuția posturilor/normelor 

norme didactice posturi didactice auxiliare posturi nedidactice
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Număr cadre didactice calificate/necalificate/în curs de calificare 

Statut cadre didactice 
Total posturi 

didactice  
2018-2019 

Procent 
Total posturi 

didactice  
2019-2020 

Procent 
 

Cadre didactice calificate 5034,84 98,51% 4995,58 98.75  

Cadre didactice fără studii 
corespunzătoare postului 

64,64 1,26% 47,96 0,94 
 

Cadre didactice în curs de calificare 11,29 0,22% 14,89 0,29  

 
 

b. Titulari și cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată 
Situația încadrării normelor cu personal didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată (titular) 

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

 

An 
școlar 

Total 
norme  

Titulari 

Norme ocupate cu cadre didactice calificate 

Total 
Cu studii 

corespunzătoare 

Cu studii 
superioare 

în alt 
domeniu 

În curs de 
calificare 

Studii 
medii 

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

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 

2019/ 
2020 

5058,43 4239,45 83,80% 818,98 16,19 756,13 14,94 38,84 0,76 14,89 0,29 9,12 0,18 
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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. 
 

Număr norme didactice în regim de plata cu ora 
Total 

norme/posturididactice 
2018-2019 

Nr. norme 
- platacuora 

Total 
norme/posturididactice 

2019-2020 

Nr. norme 
 - platacuora 

5110,77 561,95 5058,43 505,81 

 
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 2020 s-a organizat de către inspectoratul școlar în patru centre de concurs, organizate pe 
discipline. 
 Total posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru concurs – 899, din care: 

 pentru angajare pe perioadă nedeterminată - 32 de posturi didactice/catedre vacante; 

 pentru angajare pe perioada viabilității postului - 13 de posturi didactice/catedre vacante; 

 pentru angajare pe perioadă determinată - 854 de posturi/catedre (216 de posturi/catedre rezervate și 638 
de posturi/catedre vacante). 
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Situația statistică pe tranșe de medii: 
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i/ 
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u
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Nr.can
d cu 
nota 

>=7.00 
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d. cu nota 

>=7.00 

Nr.can
d cu 

nota 5-
6.99 

Procentcan
d. cu nota 
5-6.99% 

Nr.can
d cu 
nota 
1.00-
4.99 

Procentcan
d. cu nota 
1.00-4.99% 

201
9 

527 46
0 

73 67 0/1 173 44,82% 145 37,56% 68 17,62% 

202
0 

599 55
2 

40 47 0/2 319 62,54% 138 27,06% 53 10,39% 

 

 
 
Se constată o bună pregătire a personalului didactic care participă la concursul național pentru ocuparea 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. 
  
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 concursul din 1 septembrie 2020 s-au înscris – 157 candidați (79 cadre didactice calificate, 78 cadre fără 
studii corespunzătoare postului).  

Situația statistică pe tranșe de medii: 
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>=7.00 
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cand. cu 

nota >=7.00 

Nr. 
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cu nota 
5-6.99 
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d. cu nota 
5-6.99% 

Nr.cand. 
cu nota 

1.00-
4.99 

Procent 
cand. cu 

nota 1.00-
4.99% 

2019 

SC 11
4 

99 15 66 66,67% 24 24,24% 9 9,09% 

SN 99 89 10 56 62,92% 30 33,71% 3 3,37% 

2020 
SC 79 76 2/1 44 57,89% 27 35,52% 5 6,5% 

SN 78 76 2 59 77,63% 17 22,36% 0 0% 
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Constatăm o scădere a numărului de candidați participanți la concursul județean (calificați) cu medii cuprinse 

între 7-10, în anul 2020 față de 2019. 
 

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 

2018-2019 

Raport 

2019-2020 

Raport 

  
Număr 
elevi 

Număr 
norme/posturi 

Număr 
elevi 

Număr 
norme/posturi 

Preșcolar 11177 652 17,14 11141 625 17,83 

Primar 21307 1085 19,64 21435 1230,55 17,42 

Gimnazial 17732 1514,73 11,71 17770 1434,12 12,39 

Liceal 17281 1371,13 12,6 16064 1120,54 14,34 

Învățământ 
profesional 

2252 147,58 15,26 2533 264,39 9,58 

Postliceal 304 17,78 17,1 756 51,05 14,81 

Învățământ special 466 249,55 1,87 456 257,74 1,77 

Total 1 70519 5037,77 13,99 70155 4983,39  14,08 

Palate și cluburi ale 
copiilor 

6677 40 166,93 6677 40 166,93 

C. S. Școlar 430 33 13,03 435 35,04 12,41 

Total 2 7107 73,00 97,35 7112 75,04 94,78 

 
 Raportul mediu număr elevi/număr norme/posturi didactice este de 14,08 pentru anul școlar 2019-2020, 
respectiv 13,99 pentru 2018-2019. Se înregistrează valori mici la:  

 clasele din învățământul special; 

 clasele din învățământul primar; 

 clasele de nivel profesional. 
 
  2.4.2. Personal didactic-auxiliar. Statistici 

 
Total norme didactic-auxiliar: 810,75, cifra reprezentând o scădere cu 0,98% a numărului de posturi față 

de anul școlar 2018-2019, ca urmare a reducerii personalului didactic auxiliar în vederea încadrării unităților de 
învățământ în bugetul alocat. 

Situația comparativă în cei doi ani țcolari se prezintă astfel: 
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Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme - personal didactic auxiliar este de 

6,24 în anul școlar 2019-2020 față de 6,22 în anul școlar 2018-2019.  

 
  2.4.3. Personal nedidactic. Statistici 

Total norme nedidactic: 1430,63,cifra reprezentând o creștere cu1% a numărului de posturi față de anul 

școlar 2018-2019. 

 
Comparativ cu anul școlar 2018-2019, datele sunt următoarele: 

 

 
 

Sursa de finanțare 
2018-2019 2019-2020 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Consiliile locale 700,25 426,75 273,50 686,25 418,25 268,00 

ConsiliulJudețean 106,50 92,50 14,00 106,50 91,50 15,00 

MEN/MEC 15,00 13,50 1,50 18,00 16,50 1,50 

Total 821,75 532,75 289,00 810,75 526,25 284,50 

Sursa de finanțare 
2018-2019 2019-2020 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Consiliile locale 1279,63 719,75 559,88 1271,38 716,00 555,38 

ConsiliulJudețean 106,50 83,50 23,00 124,50 85,50 24,00 

MEN/MEC 44,50 44,00 0,50 48,75 48,25 0,50 

Total 1430,63 847,25 583,38 1444,63 849,75 579,88 
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Raportul dintre numărul de norme - personal didactic și numărul de norme personal nedidactic este de 3,50 

în anul școlar 2019-2020față de 3,57 în anul școlar 2018-2019. 

 

În 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 (mediul rural). 

 

  2.4.4. Priorități ale compartimentului Managementul resurselor umane 

 Coordonarea eficientă a activităților de consiliere, îndrumare, monitorizare și control în vederea armonizării 

variabilelor organizaţionale (scopuri, obiective, structură, tehnologie) cu variabilele umane (nevoi, potenţial, 

aptitudini, comportamente etc.) în cadrul unui sistem socio-tehnic (organizaţia în general), 

 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. 

 Previzionarea responsabilă a încadrării unităților școlare pentru anul școlar 2019-2020 (reducerea 

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

 

 

 

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

A. Situația încadrării unităților școlare cu directori 

 În perioada 2011-2020, numărul directorilor și al directorilor adjuncți a scăzut de la 211 la 197, după cum 
constatăm din graficul de mai jos. 

 
 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

211 212 213 213 199 197 199 197 197 

 
 

211 
212 

213 213 

199 
197 

199 
197 197 

185

190

195

200

205

210

215

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Evoluția încadrării unităților școlare cu directori 
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B. Modul de ocupare a funcţiilor de conducere la data de 1 septembrie 2019 

Total funcţii de conducere Total funcţii de conducere numiţi prin concurs 

Directori Directori adjuncti Directori Directori adjuncți 

137 60 126 50 

 

 
 
 

C. Personal de conducere din învățământul particular 

An școlar Directori Directori adjuncţi 

2017-2018 14 1 

2018-2019 14 2 

2019-2020 15 0 

 

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

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

 

 

2.6. Dezvoltarea resursei umane  
 

2.6.1. Diagnoza 

În anul școlar 2019-2020, dezvoltarea resurselor umane din sistemul de învățământ organizat la nivelul 

județului Neamț s-a proiectat și s-a organizat ca un proces complex, continuu, necesar și responsabil, ce a inclus 

acțiuni pentru definirea, crearea și asigurarea oportunităților de învățare și dezvoltare a personalului didactic din 

județul Neamț, cu scopul îmbunătățirii nivelului de competență și a performanțelor acestuia. 

Activitatea privind dezvoltarea resurselor umane în anul școlar încheiat s-a realizat în conformitate cu 

următoarele reglementări: 

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

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS 

nr.5561/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere si echivalare a creditelor profesionale transferabile, 
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aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011; 

 Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată 

prin OMEN nr. 5211/2018; 

 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OM nr.5547/06.10.2011; 

 Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de 

licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011. 

 
Direcțiile strategice de coordonare a activității privind dezvoltarea resurselor umane în anul școlar 2019-

2020 au fost: 

 asigurarea condițiilor pentru creșterea nivelului de competență a personalului didactic din unitățile de 

învățământ ale județului Neamț prin programele și activitățile de formare continuă și evoluție în carieră; 

 asigurarea unui act educațional de calitate prin susținerea formării continue a cadrelor didactice din unitățile de 

învățământ ale județului. 

  

Obiectivele generale ale dezvoltării resurselor umane din unitățile de învățământ preuniversitar ale județului 

Neamț au fost definite și urmărite pentru a implementa strategia managerială la nivel județean: 

1. elaborarea strategiei de coordonare şi a direcțiilor de dezvoltare a formării continue  şi a evoluției în carieră a 

cadrelor didactice şi a personalului de conducere, îndrumare şi control; 

2. crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe realizate 

de inspectoratul şcolar în colaborare cu  Casa Corpului Didactic; 

3. perfecționarea cadrelor didactice prin activităţimetodico-ştiinţificeşi psihopedagogice organizate la nivelul 

unităţilorşcolare sau grupurilor de unităţi şcolare, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice; 

4. coordonarea şi monitorizarea activităților de formare continuă a cadrelor didactice; 

5. coordonarea și organizarea examenului național de definitivare în învăţământ; 

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

 

Obiectivele specifice,cuprinse în planul managerial al compartimentului Dezvoltarea resurselor umane, 

urmărite pe parcursul anului școlar 2019-2020, au fost: 

 stabilirea strategiei de coordonare a activității de formare continuă a cadrelor didactice; 

 identificarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice; 

 consilierea cadrelor didactice în vederea accesului la programele de formare ce corespund nevoilor 

identificate în sistem și nevoilor de dezvoltare profesională; 

 planificarea activităţilor de perfecţionare la nivel judeţean, prin cercuri pedagogice pe discipline şi prin cercuri 

tematice cu personalul de conducere și cu personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ; 

 furnizarea şi promovarea activităților metodico-științifice și psihopedagogice care vin în întâmpinarea nevoilor 

profesionale ale personalului didactic din unitățile de învățământ ale județului; 

 informarea și consilierea cadrelor didactice debutante pentru definitivarea formării inițiale și a cadrelor 

didactice participante la etapele evoluției în carieră prin grade didactice; 

 planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor curente şiinspecţiilor speciale pentru acordarea gradelor 

didactice I şi II;  
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 planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor pentru definitivarea în învățământ; 

 corelarea traseului carierei profesionale cu programele de formare şi pregătire continuă;  

 furnizarea şi promovarea instruirilor care vin în întâmpinarea nevoilor profesionale ale cadrelor didactice;  

 îndrumarea şi verificarea activităţii conducerilor unităţilorşcolare din judeţ cu privire la formarea şi dezvoltarea 

resurselor umane. 

 

Resursele umane şi factorii implicați în activitatea privind dezvoltarea resurselor umane au fost: 

 directorii unităţilor de învățământ; 

 responsabilul comisiilor de dezvoltare profesională și evoluție în carieră din unitățile de învățământ; 

 inspectorii şcolari pentru dezvoltarea resurselor umane; 

 inspectorii şcolari pentru curriculum; 

 responsabilii comisiilor metodice și responsabilii cercurilor pedagogice; 

 Casa Corpului Didactic; 

 formatori naționali şi locali. 

 

Analiza SWOT la nivelul activității privind dezvoltarea resurselor umane desfășurate în județul Neamț, în 

anul școlar 2019-2020: 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 numărul mare de cadre didactice care participă la 
etapele evoluției în carieră prin grade didactice (760 de 
cadre didactice înscrise) și la definitivarea în 
învățământ (133 de cadre didactice înscrise); 

 rezultatele bune ale candidaților la examenele pentru 
obținerea definitivatului și gradelor didactice I și II; 
procentul de promovabilitate pentru candidații care au 
susținut definitivatul în sesiunea 2020 este 79,8%, iar 
pentru candidații care au finalizat etapele obținerii 
gradelor I și II este de peste 85%; 

 adaptarea rapidă a cadrelor didactice la modalitatea de 
susținere online a lucrărilor pentru obținerea gradului I; 

 existența canalelor de comunicare funcționale pentru 
informarea cadrelor didactice și diseminarea în toate 
unitățile de învățământ a precizărilor metodologice 
actualizate privind definitivarea în învățământ, evoluția 
în carieră prin grade didactice, formarea continuă la 
nivel județean și local; 

 identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor 
didactice, în colaborare cu Casa Corpului Didactic 
Neamț; 

 asigurarea înscrierii cadrelor didactice la definitivat și 
gradele didactice I și II, în conformitate cu metodologiile 
în vigoare; 

 constituirea copului de metodiști ai inspectoratului 

 neefectuarea inspecțiilor planificate în 
perioada martie-mai 2020, din cauza 
stării de urgență, a limitat procesul de 
consiliere de care are nevoie 
majoritatea cadrelor didactice 
debutante sau aflate în etapele 
evoluției în carieră; 

 neefectuarea inspecțiilor planificate în 
perioada martie-mai 2020 a 
determinat lipsa procesului de 
evaluare a activității didactice 
individuale, componentă importantă în 
procesul formării continue; 

 neefectuarea inspecțiilor de înscriere 
la gradele didactice în anul școlar 
2019-2020 determină o concentrare a 
resurselor umane în perioada 
octombrie-decembrie, pentru candidați 
și metodiști, pentru a face posibilă 
depunerea dosarului de înscriere în 
acest an școlar;  

 preocuparea scăzută a directorilor de 
a valorifica rezultatele activității de 
control şi evaluare a cadrelor 
didactice, de a promova, stimula și 
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Puncte tari: Puncte slabe: 

școlar pentru anul școlar 2019-2020, cu un număr de 
333 de membri; 

 formarea metodiștilor inspectoratului școlar selectați în 
anul școlar 2019-2020 (1 grupă – 21 formabili); 

 organizarea, coordonarea și monitorizarea activității 
corpului de metodiști ai inspectoratului școlar în condiții 
de legalitate; 

 organizarea și desfășurarea etapelor de înscriere a 
cadrelor didactice la examenul național de definitivare 
în învățământ, la gradul II și gradul I;  

 repartizarea inspecțiilor curente și speciale pentru 
obținerea gradelor didactice și a inspecțiilor speciale 
pentru definitivat și întocmirea delegațiilor către 
metodiști; 

 transmiterea la timp, conform calendarului național, 
către DPPD-uri din centrele universitare, conform 
calendarului, a dosarelor candidaților înscriși la 
examenele de acordare a gradelor didactice; 

 planificarea şi monitorizarea inspecțiilor curente şi 
speciale; 

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

 numărul mare de cadre didactice participante la 
activitățile de formare continuă organizate la nivelul 
unităților de învățământ și la nivel județean, la forme de 
perfecționare variate: seminarii, simpozioane județene, 
naționale şi internaționale, conferințe, sesiuni de 
comunicări 

 existența în majoritatea unităților de învățământ a unui 
nucleu de cadre didactice cu experiență în organizarea 
și îndrumarea metodică a debutanților și în 
transmiterea valorilor şi tradițiilor școlii; 

 o bună comunicare şi inter-relaţionare a inspectorilor 
școlari cu unitățile de învățământ și cu echipele 
manageriale pe teme privind dezvoltarea resurselor 
umane; 

 oferta variată de programe de formare a Casei Corpului 
Didactic Neamț, ce răspunde nevoilor de formare 
identificate; 

 în planul de dezvoltare instituțională şi în planul 
managerial al directorilor de şcoli sunt stabilite 
obiective, responsabilități şi termene de realizare  care 
vizează dezvoltarea profesională/formarea continuă a 
cadrelor didactice prin diferite forme;  

 activitatea de dezvoltare profesională în colective 
metodice este organizată conform OM 5561/2011 cu 

susține participarea la programe şi 
acțiuni de formare continuă prin ISJ, 
CCD şi alți furnizori de programe de 
formare ce răspund punctelor slabe 
identificate la nivelul activității 
didactice din unitatea de învățământ; 

 activitatea responsabililor cu formarea 
continuă din școli se reduce, în unele 
cazuri, la monitorizarea evoluției prin 
grade didactice, minimalizându-se 
potențialul formării continue prin 
activități inițiate în școală sau la nivel 
local şi regional; 

 portofoliile de formare profesională ale 
unor cadre didactice ilustrează 
competențe şi certificări 
nereprezentative pentru nevoile de 
formare ale acestora; parcurgerea 
unor programe de formare în funcție 
de oferta furnizorilor și de facilitățile 
oferite fără a lua în calcul nevoia 
efectivă de formare a cadrelor 
didactice; 

 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 şi a criteriilor unitare de 
notare; 

 lipsa de motivare a cadrelor didactice 
– mentori de a se implica în 
dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice debutante; 

 un procent de 10% din cadrele 
didactice aflate pe parcursul evoluției 
în carieră prin grade didactice renunță 
sau amână etapele de perfecționare, 
preponderent din motivul 
inconsecvenței asumării propriei 
dezvoltări profesionale. 
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Puncte tari: Puncte slabe: 

modificările și completările ulterioare şi cu R.O.F.U.I.P. 

 cadrele didactice sunt corect informate, consiliate şi 
ajutate în demersul lor de a se înscrie la examenele de 
obținere a definitivării în învățământ și a gradelor 
didactice; 

 în  majoritatea unităților de învățământ în care s-au 
desfășurat inspecții școlare în anul școlar 2019-2020,  
activitatea de planificare, proiectare şi organizare a  
colectivelor metodice reflectată de documentele 
verificate  dovedește seriozitate din partea cadrelor 
didactice şi o monitorizare eficientă din partea 
directorului; 

 în majoritatea școlilor există baza de date necesară 
evidenței creditelor profesionale transferabile ale 
cadrelor didactice; 

 implicarea motivată a cadrelor didactice în activitățile 
comisiilor metodice a favorizat calitatea acestora şi, în 
multe cazuri, a determinat dimensiunea interactivă; 

 existența în județul Neamț a unei echipe de formatori 
naționali, regionali şi locali, mentori şi metodiști. 

Oportunități: Amenințări: 

 oferta de programe de formare acreditate existentă la 
furnizorii de formare și CCD; 

 o bună relaționare cu Departamentele pentru 
Pregătirea Personalului Didactic din cadrul centrelor de 
perfecționare din țară; 

 parteneriate încheiate cu instituții şi agenți economici 
(AJOFM, Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură, 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est) sprijină 
actualizarea competențelor cadrelor didactice în acord 
cu realitatea socio-economică a zonei; 

 cuprinderea în bugetul unităților școlare a fondurilor 
pentru formarea continuă, cu gestionarea directă de 
către acestea, în funcție de nevoile identificate. 

 starea de alertă și măsurile de 
prevenire a răspândirii îmbolnăvirilor 
împiedică susținerea inspecțiilor 
școlare pentru obținerea definitivatului 
și gradelor didactice, în condiții 
normale; 

 resurse financiare insuficiente alocate 
dezvoltării profesionale si formării 
continue prin bugetele locale; 

 costurile mari ale programelor de 
formare acreditate, care limitează 
drastic accesul cadrelor didactice la 
acestea; 

 scăderea populației școlare care 
determină  mișcări  ale cadrelor 
didactice şi modificarea anuală a 
colectivelor de cadre didactice, a 
responsabililor colectivelor metodice şi 
a responsabililor cu formarea 
continuă. 

 
2.6.2. Definitivarea în învățământul preuniversitar 

Formarea inițială pentru cariera didactică presupune, pe lângă formarea teoretică realizată prin universități 

sau licee pedagogice, efectuarea stagiului practic de un an la catedră și promovarea probelor examenului național de 
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definitivare în învățământ. Promovarea acestuia reprezintă condiția obligatorie ca o persoană să poată dobândi titlul 

de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. 

În anul școlar 2019-2020, definitivarea în învățământ a cadrelor didactice debutante participante la etapele 

specifice s-a organizat în baza Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenului naţional de definitivare 

în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018, cu completările și modificările ulterioare. 

În perioada 1-18 octombrie 2019 s-a înregistrat în aplicația națională pentru Definitivat 2020 un număr de 

133  de cereri de înscriere în vederea definitivării în învățământ. Dintre acestea 132 au întrunit condițiile prevăzute 

de metodologia în vigoare și o cerere a fost invalidată. 

În perioada 1-30 noiembrie s-au realizat repartizarea inspecțiilor de definitivat inspectorilor școlari și 

metodiștilor, precum și planificarea susținerii celor două inspecții. În semestrul I și în perioada ianuarie-martie din 

semestrul al II-lea au fost susținute 89 de inspecții (78 inspecția nr. 1 și 11 inspecția nr. 2).   

În conformitate cu OUG nr. 58/23.04.2020 și OUG nr. 70/14.05.2020, referitoare la susținerea examenului 

național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020, pentru candidații care nu au susținut niciuna din cele 

două inspecții la clasă prevăzute în etapa eliminatorie prin art. 241 alin.1 din Legea nr. 1/2011, s-a parcurs procedura 

de recunoaștere a notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Comisiile 

pentru inspecțiile de definitivat au efectuat recunoașterea a 44 de inspecții.  

Candidații pentru care s-a efectuat recunoașterea inspecției nr. 1 și candidații care au susținut o singură 

inspecție la clasă în anul școlar 2019-2020, prevăzută în etapa eliminatorie prin art. 241 alin.1 din Legea nr. 1/2011, 

au susținut proba de evaluare a portofoliului online, conform prevederilor art. 16 din Metodologia-cadru de organizare 

și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018. Au fost 

evaluate 110 portofolii online. 

Nr. candidați 
înscriși 

Nr. cereri 

invalidate 
Nr. candidați 

validați 
Nr. candidați retrași 

la probele eliminatorii 

Nr. candidați validați 

pentru proba scrisă 

133 1 132 11 121 

 

La proba scrisă a examenului au fost înscriși 121 de candidați care au întrunit condițiile de participare 

conform legislaţiei în vigoare. Dintre aceștia, 6candidați au absentat şi 11candidați au optat pentru a renunţa la 

evaluarea lucrării din motive personale sau medicale.  

 

Datele statistice după contestații sunt următoarele: 
Nr. candidați 

cu drept de 

participare la 

proba scrisă 

Prezenți Absenți Retrași Eliminați 
Nr. teze 

evaluate 
Admiși Respinși 

Procent 

promovabilitate 

Nr. 

discipline 

121 115 6 11 0 104 83 21 79,80% 21 

 
 
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie 

ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere 

de 70% în calculul mediei finale. Repartizarea rezultatelor finale la proba scrisă, după contestații, pe tranșe de medii 

este următoarea: 

 9-10:    31 de candidați (29,8%) 
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 8-8,99:    52 de candidați (50%) 

 7-7,99:    8 candidați (7,69%) 

 6-6,99:    12 candidați (11,53%) 

 5-5,99:    1 candidat (0,96%) 

 note mai mici decât 5: 0 candidați  

 
Rezultatele candidaților la Examenul național de definitivare în învățământ 
Nota obținută la examen se calculează după formula:  

ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecției de 

specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecției de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul 

profesional personal, iar NS reprezintă nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de 

examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).  

 

Nr. candidați participanți 

la toate etapele 

examenului de definitivat 

Tranșe de medii 

<5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

104 
0 1 12 8 52 31 

0% 0,96% 11,53% 7,69% 50% 29,8% 

 
 

 

 
Date statistice comparative privind numărul de candidați participanți la 

Examenul național de definitivare în învățământ în ultimii cinci ani 
 
Din analiza comparativă a ultimilor cinci ani a rezultatelor la proba scrisă din cadrul examenului național de 

definitivare în învățământ, se constată că procentul de promovabilitate se menține constant: 
 

0

10

20

30

40

50

60

<5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00

Repartiția rezultatelor la definitivat pe tranșe de medii 

Număr candidați 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

33 

 

 
Procentul de promovabilitate la nivel național este de 72,45%, iar județul Neamț,  cu 79,8% se 

situează peste medie, în primele 10 județe din țară. 

Trebuie menționat că la rezultatul bun la acest examen național a contribuit și faptul că în perioada mai-iunie 

2020 au participat la cursurile de pregătire pentru Examenul de definitivare în învățământ 110 cadre didactice 

debutante din județul Neamț. Cursurile fac parte din programul de formare prioritar avizat de Ministerul Educației și 

Cercetării, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț. 

 
 
 
2.6.3. Evoluția în carieră prin grade didactice 

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

bază certificate prin definitivarea în învățământ, la maturitatea profesională și expertiza certificate prin obținerea 

gradului I. 

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

responsabili cu dezvoltarea resursei umane și a avut următoarele coordonate: 

 prelucrarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

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

 popularizarea în toate unităţile de învățământ a materialelor referitoare la cadrul legislativ privind evoluția 

în carieră prin grade didactice; 

 crearea bazei de date la nivelul județului cu personalul didactic de predare participant la etapele evoluției 

în carieră; 

 planificarea, monitorizarea şi gestionarea inspecțiilor de specialitate pentru obținerea definitivatului, 

gradelor didactice, echivalării doctoratului; 

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

cu situații speciale; 

 relaționarea cu centrele de perfecționare din sistemul universitar şi preuniversitar. 
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În anul școlar 2019-2020 au fost înscrise la probele pentru obținerea gradelor didactice I și II - 760 de cadre 

didactice, după cum urmează: 

 

Gradul didactic 
Etapa/tipul 

inspecției 
Sesiunea/Seria 

Nr. cadre 

didactice 

înscrise 

2019-2020 

Nr. cadre 

didactice 

înscrise 

2018-2019 

Nr. cadre 

didactice 

înscrise 

2017-2018 

GRADUL II 

Inspecție curentă 1 Sesiunea 2022 133 97 115 

Inspecție curentă 2 Sesiunea 2021 92 107 87 

Inspecție specială Sesiunea 2020 113 103 137 

GRADUL I 

Inspecție curentă 1 Seria 2021-2023 77 127 98 

Colocviu Seria 2020-2022 131 96 106 

Inspecție curentă 2 Seria 2019-2021 102 101 173 

Inspecție specială Seria 2018-2020 110 155 144 

ECHIVALARE 

DOCTORAT CU 

GRADUL I 

Inspecție curentă Sesiunea 2021 2 1 2 

TOTAL 760 787 862 

 
În perioada 1-30 noiembrie 2019 s-a făcut înscrierea la gradele didactice I și II, analizându-se îndeplinirea 

condițiilor specifice de către fiecare candidat. Au fost înregistrate 94 de dosare pentru înscrierea la gradul II, 

sesiunea 2021, dintre care 2 au fost respinse pentru neîndeplinirea condițiilor privind vechimea efectivă la catedră. 

La gradul I, seria 2020-2022 au fost înregistrate 131 de dosare de înscriere, toate aprobate. 

De asemenea, s-au înregistrat cereri pentru efectuarea inspecției curente nr. 1 necesare înscrierii la gradele 

didactice: 135 cereri pentru gradul II și 82 de cereri pentru gradul I. 

 În perioada noiembrie-decembrie s-a realizat repartizarea și planificarea inspecțiilor pentru obținerea 

gradelor didactice și întocmirea delegațiilor pentru metodiști. A fost monitorizată efectuarea inspecțiilor efectuate 

până pe 10 martie 2020, precum și modul de completare a documentelor de inspecție și circuitul acestora  

 

Analiza comparativă a numărului de candidați înscriși la gradele didactice I și II în ultimii trei ani, pe tipuri de 

inspecții, este prezentată în diagrama următoare: 
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Se constată că în anul școlar 2019-2020 s-au înregistrat cele mai multe înscrieri din ultimii trei ani pentru 

gradul II (IC1) și gradul I (colocviu), ca rezultat al activităților de diseminare în unitățile de învățământ a principiilor 

formării continue în cariera didactică, a metodologiilor de acces la gradele didactice, a sprijinului acordat de corpul de 

metodiști cadrelor didactice care au obținut definitivarea în învățământ. 

 

În condițiile stării de urgență declarate începând cu 11 martie 2020, inspecțiile planificate pentru perioada 11 

martie – 29 mai 2020 au fost sistate, iar procentul inspecțiilor efectuate în sistem tradițional a fost de 68%. În 

vederea continuării demersurilor de obținere a gradelor didactice pentru candidații aflați la ultima etapă, respectiv 

inspecția specială, s-au aplicat prevederile OMEC nr. 4303/26.05.2020, astfel: 

 pentru gradul II, sesiunea 2020, inspecțiile neefectuate au fost recunoscute și echivalate cu nota 10 

dacă la una din inspecțiile curente candidatul a obținut calificativul foarte bine sau nota 9 dacă la 

ambele inspecții curente candidatul a obținut calificativul bine; astfel, din cele 113 de inspecții 

planificate în anul școlar 2019-2020, au fost echivalate 63 de inspecții cu nota 10; 

 pentru gradul I, seria 2018-2020, candidații care nu au susținut inspecția specială au avut de susținut 

numai lucrarea metodico-științifică în regim online, până la data de 12 iunie, în prezența comisiei de 

examinare având componența aprobată de direcția de specialitate din MEC. În județul Neamț, din 

cele 110 cadre didactice înscrise pentru etapa finală în seria 2018-2020, un număr de 50 de cadre 

didactice a susținut lucrarea metodico-științifică online și a finalizat gradul I. 

 
 
2.6.4. Organizarea corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț 

În conformitate cu Nota MEN nr. 37415/11.09.2019, constituirea corpului de metodiști ai inspectoratului 

școlar în anul școlar 2019-2020 s-a realizat în baza Procedurii operaționale privind selecția cadrelor didactice în 

vederea constituirii corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț – P.O. nr. 54, Revizia 6. 
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Pe data de 20 septembrie 2019 a fost făcut public Apelul de selecție privind constituirea corpului de metodiști 

al Inspectoratului Școlar Județean Neamț în anul școlar 2019-2020. În intervalul 20-30 septembrie 2019, au depus 

dosare pentru menținerea calității de metodist 307 cadre didactice, dintre care 305 au fost validate întrucât au 

îndeplinit condițiile specifice. 

La disciplinele pentru care a existat deficit de metodiști s-a organizat selecție în vederea completării corpului 

de metodiști ai inspectoratului școlar, în perioada 4-10 octombrie 2020, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Disciplina 
Nr. locuri pentru 

selecție 
Nr. candidați 

înscriși 
Nr. candidați 

admiși 

1.  

Discipline tehnice: 

 Alimentație publică și turism 

 Construcții 

 
1 
1 

 
2 
0 
 

 
1 
0 

2.  Educație muzicală 4 1 1 

3.  Educație muzicală specializată  3 0 0 

4.  Educație plastică 2 1 1 

5.  Geografie 2 2 1 

6.  Informatică 2 2 2 

7.  Limba franceză 2 4 2 

8.  Învățământ special 2 3 2 

 Total  19  15 10 

 
Cadrele didactice care au îndeplinit condițiile specifice au fost selectate în baza analizei portofoliului 

personal și competențelor demonstrate în cadrul interviului. 

Corpul de metodiști ai inspectoratului școlar în anul școlar 2019-2020 s-a constituit prin includerea 

următoarelor categorii de membri: 

 membrii selectați în anii anteriori care au îndeplinit condițiile de menținere în corpul de metodiști; 

 membrii selectați în anul școlar 2019-2020; 

 cadrele didactice încadrate prin concurs pe posturile de profesori-metodişti la Casa Corpului Didactic 

Neamț - membre de drept; 

 cadrele didactice numite prin decizia directorului unității de învățământ cu profil pedagogic ca fiind 

coordonatori sau îndrumători de practică pedagogică și care îndeplinesc condițiile prevăzute de  

Regulamentul de organizare și funcționare a colegiilor și liceelor pedagogice din România, aprobat prin 

OMEN nr. 3750/2019 – membre de drept. 

 

În urma constituirii Corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru anul școlar 2019-

2020 s-a validat componența acestuia în ședința consiliului de administrație al inspectoratului școlar, cuprinzând 333 

de membri pentru 41 de discipline, după cum urmează: 

Disciplina 
Număr 

metodiști 
Disciplina 

Număr 
metodiști 

BIOLOGIE 11 INFORMATICĂ 
 

9 

CHIMIE 8 ISTORIE 
 

13 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

2 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
 

12 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE 
 

12 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 48 
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Disciplina 
Număr 

metodiști 
Disciplina 

Număr 
metodiști 

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
 

5 LIMBA ENGLEZĂ 
 

21 

DISCIPLINE TEHNICE (16 discipline) 41 LIMBA FRANCEZĂ 
 

13 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 25 LIMBA GERMANĂ 
 

2 

EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

22 LIMBA LATINĂ 
 

1 

ARTE (2 discipline) 15 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

22 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 
 

6 MATEMATICĂ 
 

18 

FIZICĂ 
 

7 PEDAGOGIE 
 

1 

GEOGRAFIE 
 

9 RELIGIE (2 discipline) 
 

10 

TOTAL 333 

 
Metodiștii nou-incluși în anul școlar 2019-2020 în corpul de metodiști au participat la programul de formare 

prioritar avizat de Ministerul Educației și Cercetării, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Casa 

Corpului Didactic Neamț, susținut de inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane în sistem online, 

respectiv o grupă cu 21 de formabili. 

Organizarea corpului de metodiști pe parcursul anului școlar 2019-2020 a avut ca obiective atinse: 

planificarea inspecțiilor și a activităților de formare continuă, desfășurarea inspecțiilor,  completarea documentelor și 

respectarea fluxului de transmitere a acestora la termenele stabilite, monitorizarea efectuării și echivalării inspecțiilor, 

monitorizarea susținerii lucrărilor de gradul I în sistem online, comunicarea cu metodiștii cu privire la problemele 

specifice apărute în activitatea de inspecție, consilierea metodiștilor. 

 
2.6.5. Activitatea de dezvoltare profesională 

 
2.6.5.1. Activitatea de perfecționare la nivel județean, prin cercuri  pedagogice 

La începutul anului școlar 2019-2020 a fost elaborată şi publicată Agenda activităților metodico-științifice, 

prin care s-a realizat proiectarea activităților metodico-științifice și psihopedagogice din județul Neamț prin cercurile 

pedagogice. S-a avut în vedere stabilirea structurii cercurilor pedagogice pe cicluri de învățământ, pe tipuri de unități 

școlare, pe discipline sau pe grupuri de discipline. În fiecare semestru s-a propus organizarea a două sesiuni de 

cercuri pedagogice, una pentru directori şi directori adjuncți şi cealaltă pentru cadrele didactice, pe discipline. 

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

au reieșit din: rapoartele inspectorilor școlari realizate în urma inspecțiilor de specialitate, constatările directorilor în 

urma asistențelor la ore, dezbaterile la nivelul catedrelor şi comisiilor școlare de la nivelul unităților de învățământ.  

Tematica propusă pentru activitățile de cerc pedagogic a vizat valorificarea experiențelor didactice, 

abordarea diferențiată a elevilor, forme alternative de evaluare, metode şi tehnici activ participative de predare, 

învățare, evaluare, abordări metodologice moderne pentru formarea si dezvoltarea gândirii critice, strategii eficiente 

pentru creșterea performanței si eficacității școlare. 

În urma declarării stării de urgență, cercurile pedagogice planificate în semestrul al II-lea nu s-au mai 

susținut. 

 

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice pe discipline 

În județul Neamț au fost constituite, în anul școlar 2019-2020, următoarele cercuri: 
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 173 de cercuri ale cadrelor didactice din județul Neamț, corespunzătoare celor 21 de discipline; 

 6 cercuri ale coordonatorilor de proiecte și programe școlare și extrașcolare; 

 10 cercuri pentru personalul didactic auxiliar. 

 

Disciplina 
Număr cercuri 

pedagogice 
Disciplina 

Număr cercuri 
pedagogice 

BIOLOGIE 8 INFORMATICĂ 
 

2 

CHIMIE 5 ISTORIE 
 

6 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

1 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 21 

DISCIPLINE SOCIO-UMANE 
 

1 LIMBA ENGLEZĂ 
 

8 

DISCIPLINE TEHNICE 13 LIMBA FRANCEZĂ 
 

6 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 27 LIMBA GERMANĂ 
 

1 

EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

8 ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 
 

6 

ARTE 6 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

18 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 
 

2 MATEMATICĂ 
 

12 

FIZICĂ ȘI ASTRONOMIE 
 

7 PALAT ȘI CLUBURI 
 

1 

GEOGRAFIE 
 

5 RELIGIE 
 

9 

TOTAL 173 

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

profesională ale cadrelor didactice din judeţ, cu accent pe îndrumarea şi consilierea profesorilor debutanţi. Au fost 

propuse forme variate şi eficiente de activitate: dezbateri, referate, activităţi demonstrative, analize, ateliere de lucru, 

activităţi interactive în grup, activități de diseminare a experiențelor valoroase. 

Obiectivele specifice urmărite în activitățile de cerc pedagogic au fost: 

- cunoaşterea, aplicarea creativă şi diversificarea modalităţilor de implementare a curriculumului naţional, 

în funcție de condiţiile specifice şcolii, de caracteristicile  colectivelor de elevi şi de interesele elevilor; 

- însuşireaşi aplicarea de noi strategii de predare, învăţareşi evaluare, astfel încât acestea să contribuie 

la caracterul formativ al procesului didactic; 

- stimularea interesului cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională și pentru autoperfecționare, 

precum şi promovarea modelelor de bună practică. 

 

În urma desfășurării activității de perfecționare prin cercurile pedagogice în semestrul I al anului școlar 2019-

2020, se pot formula următoarele concluzii:  

 organizarea cercurilor pedagogice a respectat prevederile legale în vigoare în anul școlar 2019-2020; 

 activitățile desfășurate în cadrul cercurilor au fost diversificate: lecții demonstrative, referate, dezbateri, 

valorizarea şi diseminarea proiectelor din școli, excursii sau vizite tematice etc; 

 în cadrul unor activități de cerc pedagogic s-au elaborat instrumente de lucru pentru diferitele 

componente ale procesului didactic: predare-învățare, evaluare, feedback, comunicare, managementul 

clasei etc; 
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 s-au realizat analize utile la nivelul disciplinelor de studiu, cu privire la aplicarea noului curriculum, la 

rezultatele la examenele naționale, la performanțelor elevilor; 

 s-au dezbătut probleme cu care se confruntă cadrele didactice la disciplina de care aparțin, s-au căutat 

soluții, s-au formulat propuneri pentru punerea în practică la nivel județean; 

 majoritatea cercurilor au evitat tratarea superficială a activității de perfecționare și au stimulat participanții 

să se implice creativ în diferite activități: brainstorming, exerciții de grup, studii de caz, vizionarea de 

filme cu tematică didactică, vizitarea unor obiective de interes pentru disciplină; 

 în cadrul cercurilor pedagogice s-au elaborat materiale cu caracter științific și metodic rezultate în urma 

studiului aprofundat și al cercetării unor teme de interes; acestea au fost puse la dispoziția participanților 

la cerc, pentru a beneficia de rezultatele activității și a le valorifica în propria activitate la clasă; 

 există și cazuri de pasivitate din partea unor cadre didactice față de această formă de perfecționare. 

 

2.6.5.2. Activitatea de perfecționare la nivelul unităților de învățământ 

Formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu ponderea cea mai mare în rândul 

formelor de organizare prevăzute de legislația în vigoare este activitatea metodico-ştiinţificăşi psihopedagogică la 

nivelul unității de învățământ, în cadrul catedrelor și comisiilor  metodice. 

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

în vigoare cu privire la numărul de membri și disciplinele de studiu. Există unități de învățământ în care se aplică 

prevederile Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin 

OMENCS nr.5115/2016, respectiv: în cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare; în acest context există 

comisii metodice ale învățătorilor și educatoarelor în unitățile de învățământ cu număr mic de formațiuni de studiu pe 

nivel. 

Activitatea comisiilor metodice din unitățile de învățământ ale județului a fost monitorizată în cadrul 

inspecțiilor generale și tematice, precum și de către responsabilul cu formarea continuă din școală, care are prin fișa 

de atribuții această responsabilitate. În baza rapoartelor întocmite de aceștia și transmise inspectorilor responsabili 

cu dezvoltarea resurselor umane, s-a analizat activitatea metodico-științifică desfășurată în cadrul 

catedrelor/comisiilor metodice; s-au concluzionat următoarele: 

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

de activități; astfel, ședințele catedrei/comisiei metodice sunt planificate lunar, dar și de câte ori directorul și 

membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar; 

 tematica activităților comisiilor metodice este elaborată de membrii comisiei sub coordonarea responsabilului 

și aprobată de directorul unității de învățământ; 

 în cadrul comisiilor sunt stabilite atribuțiile si responsabilitățile fiecărui membru; 

 la sfârșitul semestrului/anului școlar sunt elaborate la nivelul fiecărei comisii informări și rapoarte de analiză 

asupra activității catedrei/comisiei metodice, iar acestea sunt prezentate în consiliile profesorale; 

 dosarul comisiei metodice este întocmit cu responsabilitate și cuprinde documente manageriale, dar și 

instrumente de lucru utile tuturor membrilor comisiei: instrumente de evaluare si notare, modele de planificări 

și proiecte didactice, inventarul resurselor educaționale de care dispune școala la disciplinele respective, 

planuri de pregătire suplimentară pentru performanță și pentru remediere etc. 
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În ceea ce privește activitatea de formare continuă desfășurată în cadrul catedrelor/comisiilor metodice, în 

majoritatea școlilor a fost urmărit obiectivul prioritar: îmbunătățirea competențelor profesionale ale membrilor 

catedrelor/comisiilor metodice. Astfel, au fost vizate obiective şi conținuturi ale activităților care au un impact 

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

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

Principalele activități care desfășurate în cadrul comisiilor metodice din unitățile de învățământ au vizat: 

 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. 

S-au constatat următoarele aspecte pozitive:  

 organizarea, funcționarea si conducerea comisiilor metodice din școlile monitorizate sunt realizate conform 

Regulamentului de Organizare și Funcţionarea a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

 tematica abordată în  cadrul comisiilor metodice este în concordanţă cu  problemele școlii și ale 

beneficiarilor direcți ai serviciilor educaționale; 

 fiecare comisie metodică are definite obiectivele activităţii semestriale; 

 programul semestrial al comisiilor metodice cuprinde activităţi de perfecţionare diversificate: lecţii 

demonstrative, referate, dezbateri, valorizarea şi diseminarea proiectelor existente în şcoală. 

  
2.6.5.3. Echivalarea pe baza ECTS/SECT a studiilor de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare 
de licență 
În vederea aplicării Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de 

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

universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 

5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, cadrele didactice absolvente ale acestor studii au solicitat 

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

specialitate, în conformitate cu Legea educaţieinaţionale nr.1/2011. 

 

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

prevăzute de Metodologie, sunt: 

a) absolvenții liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice sau ai şcolilor echivalente, care au 

absolvit cu diplomă studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadraţi în 

învăţământulpreşcolarşi primar; 

b) absolvenții învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic, 

încadraţi în învăţământulpreşcolarşi primar; 

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

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

absolvire şiînvăţământul universitar de scurtă durată; 
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e) absolvenţiiînvăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. 

 

La inspectoratul școlar s-au înregistrat 2 dosare pentru care s-a constatat îndeplinirea condițiilor de 

echivalare, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Specializarea absolvită 
Specializarea solicitată 

pentru echivalare 
Nr. candidați 

1 
Învățători-educatoare 
Studii de scurtă durată - subingineri Chimie industrială 

Profesor învățământ preșcolar 1 

2 Institutori-limba engleză Profesor învățământ primar 1 

 
Datorită condiției de obținere a 90 de credite în ultimii 5 ani, pentru acest tip de echivalare, cadrele didactice 

cu studii de scurtă durată au fost consiliate și monitorizate pentru participarea la programe de formare acreditate, 

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

 
 

2.6.6. Acțiuni privind formarea continuă a cadrelor didactice 

Pe parcursul anului școlar 2019-2020, în fiecare unitate de învățământ s-a realizat baza de date a formării 

continue, urmând a se realiza centralizarea la nivel județean pentru monitorizarea respectării prevederilor Legii 

Educației Naționale și ale Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar.  

 Prin activitățile de inspecție tematică ce au vizat formarea continuă, propuse în Graficul unic de control al 

inspectoratului școlar, s-au vizat următoarele: 

 monitorizarea activității metodico-științifice realizate la nivelul unității de învățământ prin catedre/comisii 

metodice; 

 monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic din unitățile de învățământ în anul școlar 

2019-2020. 

În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț s-a urmărit realizarea analizei de nevoi privind formarea 

continuă a personalului didactic din județ și previzionarea nevoii de formare pe termen mediu si scurt. Contribuțiile 

inspectoratului școlar la realizarea unei analize de nevoi reale, în ceea ce privește formarea continuă a cadrelor 

didactice din județ şi a personalului cu funcții de conducere, îndrumare şi control, au constat în: 

 analiza rapoartelor de inspecţie tematică şi a notelor de control;  

 analiza rapoartelor inspecțiilor generale; 

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

 aplicarea de chestionare axate pe nevoia formării continue; 

 analiza nevoii de formare a personalului de îndrumare și control din inspectoratul școlar. 

  
Pe parcursul anului școlar 2019-2020 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. 
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 Întrucât unul dintre obiectivele principale ale compartimentului Dezvoltarea resurselor umane a fost 

îmbunătățirea calității activității manageriale şi procesului didactic din unitățile de învățământ ale județului Neamț, în 

anul școlar 2019-2020 s-au realizat următoarele activități: 

 elaborarea programului  de formare continuă la nivelul județului prin cercuri pedagogice şi consfătuiri; 

 proiectarea, organizarea si monitorizarea activităților județene de formare continuă; 

 formarea metodiștilor selectați în anul școlar 2019-2020; 

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

definitivare în învățământ 

 workshop cu directorii unităților de învățământ din județul Neamț cu tema: Managementul școlar – factor de 

influență pentru dezvoltarea profesională a resursei umane. 

 În luna iunie s-a desfășurat programul de formare continuă prioritar avizat de MEC, Formarea metodiștilor 

inspectoratului școlar, la care au participat 21 de cursanți. Suportul de curs, materialele pentru activitățile practice și 

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

 

Prin întreaga activitate desfășurată în anul școlar 2019-2020, la nivelul compartimentului Dezvoltarea 

resurselor umane, s-a urmărit direcția strategică prevăzută în planul managerial al inspectoratului școlar, respectiv 

creșterea nivelului de competență a personalului didactic din unitățile de învățământ ale județului Neamț, prin 

activitățile corespunzătoare evoluției în carieră și prin programele de formare continuă propuse și derulate pe 

parcursul anului școlar 2019-2020. 

 
 

2.7. Activitatea extrașcolară 
2.7.1. Aspecte manageriale ale activității extrașcolare 

 

Obiective urmărite în anul școlar 2019-2020      

 Proiectarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea şi evaluarea activităților educative extrașcolare şi de 

consiliere educațională în conformitate cu strategiile, programele şi proiectele MEC, 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.   

 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/cluburile copiilor, ca centre de 

educație extrașcolară.     

 Dezvoltarea parteneriatului educațional în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicați în 

susținerea procesului educativ extrașcolar.   
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 Centrarea activității pe copii, pe nevoile, aspirațiile și înclinațiile lor, în acord cu nivelul de dezvoltare și cu 

dorințele de afirmare ale acestora. 

 Implicarea comunității locale în activitățile educaționale extrașcolare. 

 Creșterea rolului formativ al pregătirii din cadrul cercurilor. 
 

2.7.2. Diagnoza mediului educaţional 

Puncte tari: 

 Organizarea şi desfășurarea activităților de consiliere şiorientare/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);  

 Consilierea școlilor pentru 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. 

Puncte slabe: 

 Imposibilitatea monitorizării unui număr mare de ore de Consiliere si dezvoltare personală, la clasele a V-a, a 

VI-a și a VII-a, și de proiecte cuprinse în programul național „Școala altfel”. 

 Deficiențe în implementarea orelor de consiliere și orientare/dirigenție: 

- 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. 

 

La Palatul Copiilor și cluburile copiilor din județ se constată: 

 Utilizarea, în mod frecvent, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a metodelor tradiţionale şi a activităţilor 

frontale. 

 Preocuparea scăzută la unele cercuri privind selecţia, pregătirea și motivarea elevilor pentru performanţă. 

 Unii copii nu frecventează cu regularitate cursurile. 

 Fonduri reduse pentru realizarea mai multor expoziții și activități de amploare. 

 Slaba colaborare cu comitetele de părinți şi cu asociaţia părinților. 

 Interes şi implicare scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor Palatului Copiilor și Cluburile 

Copiilor. 

 Dotările materiale sunt uneori  sub nivelul standardelor moderne. 

 

2.7.3. 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. 
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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. 

 

2.7.4. Proiecte cuprinse în Calendarul activităților educative in anul școlar 2019-2020 

Activitățile extrașcolare au un caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalități de formare a 

caracterului copiilor încă din clasele primare. Astfel, în cadrul acestor activități elevii deprind folosirea diverselor 

surse informaționale, se autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, 

să-i pregătească pentru viață. 

Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate 

și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în 

ansamblul ei. 

Astfel, vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, case memoriale au oferit elevilor prilejul de a observa 

obiectele și fenomenele în starea lor naturală,  operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 

național, ceea ce a ușurat procesul formării reprezentărilor despre acestea. 

Vizionarea spectacolelor de teatru pentru copii, au stimulat și orientat copiii spre aceste domenii de activitate. 

Excursiile și taberele școlare au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, 

respectul pentru frumusețile naturii, artă și cultură. 

MEC a aprobat calendarele activităţilor educative. Pentru judeţul Neamţ au fost aprobate: 

 proiecte naționale (CAEN): 9; 

 proiecte CAERI: 64; 

 Proiecte CAEJ: 98. 

 

 

 
 

 

 

 

 

proiecte naționale 
(CAEN) 

9 proiecte CAER 
64 

proiecte CAEJ 
98 
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2.7.5. Activități de prevenire a riscului de absenteism, abandon și violență în mediul școlar 

 
Implementarea Programelor de prevenire a absenteismului şi abandonului școlar 

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 inter-instituțional 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 şiasociațiilor/comitetelor 

de părinți; actualizarea programelor de prevenire; consiliere specializată. 

 
În anul școlar 2019-2020 s-a înregistrat următoarea situație privind absenteismul și abandonul școlar: 

 
 

 

2.7.6. Activităţi de prevenire a violenţei în mediul școlar 
 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a elaborat Planul strategic privind reducerea fenomenului violenței în 

unitățile de învățământ preuniversitar din județul Neamț.  

Din analiza situației violenței școlare înregistrate în incinta sau în zona adiacentă a unităților de învățământ 

preuniversitar, în semestrul I din anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, rezultă următoarele concluzii:  

 
 

Categoria atac la persoană 

Semestrul I/ an 
școlar 

urban rural Total (urban+rural) fete băieți Total 
(fete+băieți) 

2018-2019 115 95 210 11 199 210 

2019-2020 64 137 201 13 188 201 

Învățământ 

primar -

Învățământ 

primar - Învățământ Învățământ

Învățământ 

liceal ZI -

Învățământ 

liceal ZI -

Învățământ 

liceal

Învățământ 

liceal Învățământ Învățământ Total Total Total

Total Total gimnazial gimnazial Total Total Seral/ Seral/

Profesi 

onal - Profesi unitate unitate unitate

primar - primar - Total Total liceal ZI  - liceal ZI  - F.R. - F.R. - TOTAL onal - şcolară - şcolară - şcolară -

"Total "din care gimnazial gimnazial "Total "din care Total Total (SPP) - TOTAL Total din care din care

absente" motivate" "Total "din care absente" motivate" liceal S/ liceal S/ "Total (SPP) - absente motivate nemotivate

absente" motivate" F.R. - F.R.  - absente" "din care

"Total "din care motivate"

absente" motivate"

9973 3150 13573 3760 15243 7977 609 146 23448 7979 62846 23012 39834 276 0 sep.19

23503 7941 71506 29080 72351 41841 10439 2335 37037 10608 215201 91824 123377 453 12 oct.19

25046 8024 60715 22604 61259 53453 9971 2443 35506 7868 192464 76200 117518 458 18 nov. 19

16057 5814 38772 15495 35378 21253 6238 1909 17533 4286 114111 48847 65264 412 114 dec.19

27040 12162 49263 24409 50347 31899 5752 1439 20928 5431 153330 75340 77990 388 43 ian.20

1451 581 1213 524 3313 1745 0 0 4316 2529 278545 159844 120056 1820 54 feb.20

Nr. elevi 

care nu    

s-au 

prezentat

TOTAL    

Nr. elevi 

exmatricu-

lați
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Pe fondul scăderii numărului de elevi din școlile preuniversitare nemțene, constatăm și o ușoară scădere a 

numărului de acte de violență încadrate la această categorie. Scăderea numărului de fapte de violență manifestate în 

mediul urban și creșterea numărului în mediul rural, scăderea numărului de fapte comise de băieți și creșterea lentă 

a numărului de fapte de violență comise de fete conduc la concluzia că fenomenul și-a păstrat tendința în cele două 

perioade analizate. Cele mai multe astfel de fapte se încadrează la: insulte grave repetate, violențe fizice ușoare, 

fără arme (lovire), instigare la violență, lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare, 

amenințări repetate, care, în general, nu au determinat consecințe grave asupra integrității persoanelor implicate. 

 
Categoria atentat la securitatea unității școlare 

Semestrul I/ an 
școlar 

urban rural Total (urban+rural) fete băieți Total 
(fete+băieți) 

2018-2019 1 2 3 2 1 3 

2019-2020 1 0 1 0 1 1 

 

 

La această categorie de fapte de violență, numărul cazurilor înregistrate a scăzut cu peste 60%, astfel, dacă 

în primul semestru din anul școlar 2018-2019 s-au înregistrat 3 cazuri, în aceeași perioadă a anului școlar 2019-

2020, s-a consemnat un singur caz, înregistrat în mediul urban, în care a fost implicat un elev. La această categorie, 
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faptele săvârșite pot fi apreciate ca fiind sensibil mai ușoare, precum: introducerea unor persoane străine în incinta 

școlii și alarma falsă. 

Categoria atentat la bunuri 

Semestrul I/ 
an școlar 

urban rural Total (urban+rural) fete băieți Total 
(fete+băieți) 

2018-2019 19 2 21 11 10 21 

2019-2020 17 18 35 5 30 35 

 

În ceea ce privește categoria atentat la bunuri, constatăm o creștere a numărului de fapte, de la 21, în primul 

semestru al anului școlar 2018-2019, la 35, în semestrul I al anului școlar 2019-2020. Cele mai multe dintre faptele 

comise de cei 35 de elevi, 17 din mediul urban și 18 din mediul rural, au vizat: furtul și tentativa de furt, distrugerea 

bunurilor unor persoane și distrugerea bunurilor școlii. 

Alte fapte de violență sau atentate la securitate în spațiul școlar 

Semestrul I/ an 
școlar 

urban rural Total (urban+rural) fete băieți Total 
(fete+băieți) 

2018-2019 17 1 18 7 11 18 

2019-2020 12 7 19 6 13 19 
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La categoria alte fapte de violență sau atentate la securitate în spațiul școlar numărul faptelor înregistrate s-a 

menținut constant, existând în schimb o redistribuire între urban și rural. Și distribuția faptelor comise, între băieți și 

fete, s-a menținut la un nivel constat.  

Numărul elevilor sancționați ca urmare a actelor de violență în care au fost implicați 

Semestrul I/ an 
școlar 

urban rural Total (urban+rural) fete băieți Total 
(fete+băieți) 

2018-2019 105 8 113 17 96 113 

2019-2020 54 52 106 14 92 106 

 

 

Conform datelor centralizare, sancțiunile primite de elevi au fost: observație, avertisment și mustrare scrisă, 

precum și retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/banilor de liceu/bursei profesionale. Dacă în 

semestrul I din anul școlar 2018-2019 am înregistrat un caz cu un elev care a fost eliminat de la cursuri pentru o 

perioadă de 3-5 zile, în semestrul I din anul școlar 2019-2020 nu au fost astfel de situații.  

 

În ceea ce privește numărul sancțiunilor aplicate elevilor, acesta s-a păstrat în aceleași limite, distribuția 

urban-rural și fete-băieți suferind modificări nesemnificative. 

 

 

 

2.7.7. Oferta educaţională a unităţilor cu activitate extraşcolară în anul şcolar 2019-2020 
 
Palatul Copiilor Piatra-Neamţ 

Denumire cerc Număr grupe Număr elevi 

Tenis de masă 3  43 

Tenis de masă 9 135 

Relații internaționale 9 135 

Creație confecții 9 135 

Teatru de păpuși/marionete 9 120 

Ecologie 8 120 

Dans popular 9 180 

Pictură/desen 18 270 

Dans contemporan/modern 9 144 

Șah 9 135 

Orientare turistică   9 135 
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Denumire cerc Număr grupe Număr elevi 

Muzică ușoară vocal-instrumentală 9 117 

Clubul Copiilor Bicaz   

Carting 9 126 

Educație rutieră 12 180 

Muzică vocal-instrumentală 9 135 

Matematica aplicată în tehnica de calcul 8 120 

Aeromodele/ rachetomodele 9 123 
 

Clubul Copiilor Roman 

Denumire cerc Număr grupe Număr elevi 

Muzică vocal-instrumentală 9 144 

Orientare turistică 5 80 

Şahşi QWAN KI DO 3 48 

Gimnastică Ritmica/ Tenis de masă/ Go 
/Astronomie 

9 
144 

Artă Decorativă/ Design Vestimentar 9 144 

Informatică 9 144 

Pictură 9 144 

Carting/ Metaloplastie 9 144 

Grafică 3 D 1 16 
 

Clubul Copiilor Săbăoani 

Denumire cerc Număr grupe Număr elevi 

Agrobiologie  5 126 

Tapiserie   9 126 

artă textilă  9 126 

Gimnastică ritmică  9 144 

Muzică populară  9 144 

Sanitarii pricepuți 9 126 

Informatica 9 126 
 

Clubul Copiilor TârguNeamţ 

Denumire cerc Număr grupe Număr elevi 

Muzică Folk 9 227 

Canto clasic și popular 9 130 

Pictură 9 105 

Artă Textilă 8 120 

Fotocineclub 5 105 

Protecția mediului 9 90 

Sanitarii pricepuți 9 105 

Ecoturism 8 75 

 

 

2.8. Proiecte educaționale 
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2.8.1. Diagnoza domeniului 
Misiunea domeniului management – proiecte educaționale a fost orientată spre dezvoltarea dimensiunii 

europene a educaţiei în unităţile de învăţământ/instituții conexe din judeţul Neamţ prin participare la programe 

comunitare finanţate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+, Programe finanţate din fonduri structurale 

(POCU, POC, POIM etc.), Programul de dezvoltare locală – FRDS, granturi SEE& norvegiene, Banca Mondială etc., 

fapt evidențiat în  următoarea analiză  SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

 Consolidarea dimensiunii europene a 
educaţieiprincreştereacapacităţii ISJ/ unități 
conexe/unități de învățământ de a accesa fondurile 
de finanţare nerambursabilă prin programe 
comunitare finanţate prin Programul ERASMUS+, 
programe finanţate de fonduri structurale, granturi 
SEE&norvegiene, Banca Mondială etc. 

 Optimizarea activităţii de consiliere pentru 
unităţileşcolareşi cadrele didactice care doresc să 
realizeze/dezvolte proiecte prin informare/consiliere 
periodică şi ritmică cu privire la apeluri, ghiduri, 
parteneri, documente și instrumente specifice 
programelor: Erasmus+/ POCU/ SEE/ PDL etc. 

 Creșterea ratei de participare a 
instituțiilor/unităților de învățământ la programele 
comunitare de cooperare in domeniul educației și 
formării profesionale. 

 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de 
necesitatea compatibilizării sistemului de învățământ 
românesc cu cel european. 

 Existența unei baze de date cu proiectele aflate în 
implementare. 

 Existența unui Consiliu consultativcu experiență în 
accesarea de finanțări; 

 Menţinerea preocupărilor şcolilor pentru obţinerea 
statutului de Şcoală Europeană. 

 Un management instituţional slab programat în 
ceea ce priveşte accesarea de fonduri europene 
cu finanţare nerambursabilă. 

 Insuficienta diseminare a bunelor practici din 
proiecte în şcoli care nu derulează proiecte 
europene, prin grupuri de discuţii, prin activități 
de tipul „Caravana proiectelor”. 

 Insuficienta dezvoltare a competenţelor de 
inițiere/ scriere/ implementare a proiectelor în 
rândul cadrelor didactice prin formare. 

 
 
 

Amenințări Oportunități 

 Finanțare insuficientă a programelor, motiv pentru 
care multe proiecte sunt pe lista proiectelor 
neaprobate, urmare bugetului insuficient. 
 

 Existența finanțărilor externe, prin diferite 
programe: Programul Operațional Capital Uman, 
Erasmus+, SEE&granturi norvegiene, Programul 
de dezvoltare locală – FRDS, Banca Mondială, 
etc. 

 Deschiderea şcolilor din ţările Uniunii 
Europene pentru cooperare prin proiecte de 
parteneriat. 

 Existența informației pe site-uri de profil: 
http://mfe.gov.ro/, www.erasmus.ro, 
https://www.etwinning.net, https://dezvoltare-
locala.frds.ro/, https://www.eeagrants.ro/,pagini 
de Facebook (Erasmus +, Erasmus+partners). 

http://mfe.gov.ro/
http://www.erasmus.ro/
https://www.etwinning.net/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/
https://dezvoltare-locala.frds.ro/
https://www.eeagrants.ro/
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 Kit de instrumente de monitorizare proiecte 
eficient, furnizat de ANPCDEFP, cu scopul 
asigurării calităţii implementării proiectelor din 
punct de vedere tehnic şi financiar. 

 

  Direcţii de acțiune 

Corespunzător domeniului management - proiecte educaționale, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a 

vizat nu doar monitorizarea proiectelor implementate la nivelul județului Neamț, ci și consolidarea dimensiunii 

europene a educaţiei, prin creştereacapacităţiiInspectoratului Școlar Județean Neamț/unităților conexe/unităților de 

învățământ de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei, prin următoarele direcții de 

acțiune: 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Crearea unei culturi digitale în procesul de predare-învăţare-evaluare, a leadership-ului şi managementului 

şcolii prin implementarea de proiecte educaționale. 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Sprijinirea unităților de învățământ din medii socio-educaționale defavorizate în vederea diminuării situaţiilor 

de părăsire timpurie a şcolii/ abandonului şcolarşi a riscului de analfabetism ştiinţific/ funcțional prin 

implementarea de proiecte educaționale. 

III. Susţinereaşipromovareaperformanţei în educaţie 

Încurajarea şisusţinereaexcelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin 

implementarea de proiecte educaționale. 

IV. Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin responsabilizarea şi întărirea rolului 

managementului şcolilor 

Asigurarea consultanţei și sprijinirea managerilor unităţilor de învăţământ, în vederea dezvoltării instituţionale 

prin proiecte educaționale. 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

Implementarea de proiecte și programe educaționale în vederea abilitării curriculare a cadrelor didactice, din 

perspectiva noului curriculum și a educației centrate pe elev. 

VI. Promovarea educaţieinonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al 

dezvoltării antreprenoriatului/civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, 

dinamică prin proiecte educaționale. 

VII. Susţinereaeducaţiei permanente şi a educaţieiadulţilor 

Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor prin proiecte educaționale. 

Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor actorilor educaţionali 

faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea comunităţii locale). 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Corelarea demersurilor I.S.J. Neamț cu politicile M.E.C., în vederea compatibilizării învăţământului românesc, 

cu particularităţile sale, cu învățământul european. 

Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la nivelul unităţilor 

şcolare. 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

52 

Iniţierea, dezvoltarea şisusţinerea proiectelor europene, finanțate prin Programul Erasmus+, POCU, 

SEE&granturi norvegiene etc. 

Promovarea dimensiunii europene a educației, în contextul noului Regulament privind programul Erasmus 

2021-2027. 

Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv a sustenabilităţii, 

mentenanţei şi suportului TIC în vederea digitalizării educației. 

 

Pornind de la deviza „CONSTRUIM VIITORUL PRIN EDUCAŢIE DE CALITATE - O ȘCOALĂ pentru toți, 

educație de CALITATE pentru fiecare!”, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a urmărit să reducă disparitățile în 

educația din județul Neamț, să asigure acces la educație de calitate pentru toate categoriile de beneficiari 

(elevi/tineri, cadre didactice, părinți, adulți etc.). Pentru aceasta și-a centrat demersurile strategice pe următoarele 

direcții:  

 dezvoltare de competențe relevante la elevi și profesori prin implementarea unor programe suport de educație, 

ca alternativă la învățământul formal, reîntegrare în sistemul de educație a celor care au părăsit timpuriu 

școala, prin dezvoltarea de programe de tip „A Doua Șansă”,  

 profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii de competență prin activități de formare și dezvoltare 

profesională, furnizare de servicii integrate de educație și consiliere, pentru a asigura cadrul de prevenție și 

susținere a elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii,  

 asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în 

cadrul școlii și în afara ei. 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a avut permanent în vedere să-și dezvolte capacitatea instituțională de 

a atrage fonduri europene prin implementarea de proiecte inovative, astfel încât cazurile și riscurile de abandon 

școlar în județul Neamț să se reducă cât mai mult posibil, elevii să beneficieze de programe educaționale care să le 

crească motivația și performanțele școlare, cadrele didactice să beneficieze de oportunități cât mai diverse de 

dezvoltare profesională, părinții elevilor să beneficieze de informare, sprijin și consiliere în problemele cu care se 

confruntă, unitățile școlare să-și modernizeze resursele didactico-materiale la standarde ultramoderne, iar 

comunitatea să beneficieze de creșterea nivelului și a standardelor de educație 

  
2.8.2. Proiecte educaționale implementate 

 Dezvoltarea dimensiunii europene a educației în Inspectoratul Școlar Județean/unități de învățământ/instituții 

conexe din județul Neamț, prin participare la proiecte educaționale europene în scopul îmbunătățirii calității educației, 

a constituit o preocupare permanentă a compartimentului PROIECTE EDUCAȚIONALE – domeniul 

MANAGEMENT. 

 Astfel, s-au constatat: 

 creșterea interesului personalului didactic/elevi/adulți din unitățile de învățământ preuniversitar/ unități 

conexe/ISJ de a participa la diverse activități de dezvoltare instituțională, profesională și personală prin proiecte 

finanțate prin diferite programe: ERASMUS+, programe finanțate de fonduri structurale,  programul de dezvoltare 

locală, granturi SEE&norvegiene, Banca Mondială etc. 

 implementarea la nivelul județului a unui număr mare de proiecte: 

I. 4 proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman: 

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

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Judetean Neamț, Inspectoratul 
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Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Asociația Română de Literație 

Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, din cadrul Apelului de proiecte Școala 

pentru toți are, ca obiectiv general, dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul 

educaţiei, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a 

școlii,  precum și dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în 10 unităţi de învăţământ din 

judeţele Botoșani, Harghita și Neamţ. Proiectul, aflat in implementare, are în vedere o abordare 

integrată–programe pentru nivelele antepreșcolar, preșcolar, școlar, reabilitări și dotări, cercuri 

școlare, activităţi inovative și incluzive, consiliere și educaţie parentală, programe de sprijin pentru 

accesul la educaţie, combinate cu programe de tip „A doua șansă”, programe de tip „Școala după 

școală/ Școala de weekend”, sesiuni de formare a cadrelor didactice, activităţi organizate cu 

implicarea actorilor locali și activităţi dedicate sprijinirii tranziţiei de la un ciclu educaţional la altul. 

Aceste acţiuni vor avea impact direct asupra facilitării accesului la educaţie și prevenirii/reducerii 

părăsirii timpurii a școlii.  

- Două proiecte în cadrul Apelului „Profesori motivați în școli defavorizate”, ȘTEFAN – 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, unitate conexă a Inspectoratului Școlar Județean Neamț. 

- Proiectul Noi toți vrem la școală, 74/6/18/107980, al cărui beneficiar este Colegiul Tehnic 

„Danubiana” Roman,  cu parteneri asociați: Liceul Tehnologic Pipirig, Școala Gimnazială Săvinești, 

Școala Gimnazială Dragomirești, Școala Gimnazială Crăcăoani, Școala Gimnaziala nr. 11 Piatra-

Neamț, Școala de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman, implementat cu scopul creșterii participării 

școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii,  precum și dezvoltării competenţelor 

cadrelor didactice. 

 

II. 18 unități de învățământ din județul Neamț au semnat Acorduri de Grant cu Ministerul Educaţieiși 

Cercetării – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE),  prin cel mai mare proiect 

școlar din Europa –Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), finanțat prin Banca Internațională pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), în vederea realizării activităților care vizează reducerea abandonului 

școlar la nivelul liceului, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat.  

III. De asemenea, profesorii din judetul Neamț participă la activități de formare încadrul 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 

și Cercetării, în parteneriat cu Institutul de Știinte ale Educației și Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, 

Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene 

Neamț, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.  

IV. În perioada 1 septembrie 2019-31 august 2021, Inspectoratul Școlar Județean Neamț implementează 

proiectul TRUE - Tolerance, rightsandunity in education - 2018-EY-PMIP-R2-0011, finanțat prin PROGRAMUL 

DE EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului 

Economic European (SEE) – mecanismul financiar 2014-2021, cu un impact direct asupra dezvoltării competenţelor 

profesionale ale inspectorilor şcolari. 

Proiectul TRUE - Tolerance, rightsandunity in educationîși propune îmbunătățirea calității educației în 
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școlile din județul Neamț, prin creșterea numărului de școli democratice, bazate pe toleranță, cetățenie activă, 

drepturile omului, incluziune și leadership.  

Activitățile de mobilitate, reprezentate de cursuri structurate/job shadowing, prin tematica lor The teacher as 

change agent (furnizor de formare Newschool, Oslo, Norvegia) și Learningoutside - Living together, learningtogether, 

workingtogether - Special focus on outdoor activities (furnizor de formare Intercultural, Borgarnes, Islanda), vor 

contribui la îmbogățirea cunoștințelor, formarea priceperilor și schimbarea de atitudine a beneficiarilor direcți, 

inspector școlari. 

V. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională implementează proiectul Promoting inclusion 

and Education for Democracy, 2018-EY-PMIP-R2-003, finanțat prin PROGRAMUL DE EDUCAȚIE, BURSE, 

UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA din granturile Spațiului Economic European (SEE) – 

mecanismul financiar 2014-2021. 

VI.  În anul școlar 2019-2020 au fost în implementare 38 de proiecte finanțate prin programul Erasmus+ (față 

de 30 în anul școlar 2018-2019), enumerate în anexa 4. 

VII. a) Urmare selecţiei pentru candidaturile depuse la termenul limită 5 februarie 2020 - prelungit la 11 

februarie 2020, Acțiunea Cheie 1, programul Erasmus+, au fost aprobate spre finanțare următoarele proiecte de 

mobilitate: 

Nr. 
crt. 

BENEFICIAR COD PROIECT 
VALOARE 
PROIECT 

(euro) 

1 Școala Profesională, Comuna Valea Ursului 2020-1-RO01-KA101-079094 30.885,00 

2 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Târgu-
Neamț 

2020-1-RO01-KA101-078566 27.900,00 

3 Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Comuna Pipirig 2020-1-RO01-KA101-078339 31.705,00 

4 Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț 2020-1-RO01-KA101-078220 29.415,00 

5 Școala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica 
Vodă", Târgu-Neamț 

2020-1-RO01-KA101-079209 23.215,00 

6 Colegiul Tehnologic „Spiru Haret", Piatra-Neamț 2020-1-RO01-KA101-079075 34.220,00 

7 Liceul „Gh.Ruset Roznovanu", Roznov 2020-1-RO01-KA101-078338 36.280,00 

8 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Târgu-Neamț 2020-1-RO01-KA101-078459 14.245,00 

9 Școala Gimnazială „Constantin Virgil Gheorghiu”, 
Comuna Războieni 

2020-1-RO01-KA101-079119 16.240,00 

10 Liceul „Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca 2020-1-RO01-KA102-079447 100,870.00 

11 Școala Postliceală  Sanitară, Piatra-Neamț 2020-1-RO01-KA102-079272 121,144.00 

12 Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Comuna Pipirig 2020-1-RO01-KA102-079145 56,924.00 

 
b) Urmare selecţiei pentru candidaturile depuse - Acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice în domeniul educație 

şcolară KA201 - runda 24.03.2020 (termen prelungit până la 23.04.2020), a fost aprobat spre finanțare următorul 

proiect de mobilitate: 

Nr.crt. BENEFICIAR COD PROIECT VALOARE 
PROIECT 

(euro) 

1 Colegiul Național de Informatică 
Piatra-Neamț 

2020-1-RO01-KA201-080331/  
Let be innovative and social! 

202835 
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c) Urmare selecţiei pentru candidaturile depuse - Acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice în domeniul educație 

şcolară - proiecte de schimb interșcolar KA229 - runda 24.03.2020 (termen prelungit până la 23.04.2020), au fost 

aprobate spre finanțare următoarele proiecte de mobilitate: 

 

Nr.crt. BENEFICIAR COD PROIECT 
VALOARE 

PROIECT (euro) 

1.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, 
Roman 

2020-1-RO01-KA229-080138/ 
Innovative digitalized schools 

171477 

2.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, 
Roman 

2020-1-RO01-KA229-080024/ Green 
Energy = Green Life 

143450 

3.  Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache”, Roman 

2020-1-EE01-KA229-077900_4/ 
ENVIRONMENTAL DUTY OF CARE 

16687 

4.  Liceul cu Program Sportiv, 
Roman 

2020-1-ES01-KA229-082234_4/ 
Media for Everyone'sVoice 

28351 

5.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, 
Roman 

2020-1-ES01-KA229-082731_2/ 
DEMOcracySprouts At School 

27411 

6.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, 
Roman 

2020-1-HU01-KA229-078634_3/ 
Promoting STEAM Career 

23918 

7.  Colegiul Tehnic „Danubiana”, 
Roman 

2020-1-IT02-KA229-079232_2/ 
Improve your critical thinkings kills, 
solve the problems 

24703 

8.  Colegiul Național „Roman-Vodă”, 
Roman 

2020-1-IT02-KA229-079460_5/ 
Everybody deserves a fair chance! 

23130 

9.  Școala Gimnazială Nr.3, Piatra-
Neamț 

2020-1-PL01-KA229-081691_5/ 
 Let's grow small happiness together 

24360 

10.  Colegiul Tehnic „Petru Poni”, 
Roman 

2020-1-PL01-KA229-081699_3/  
Wzdrowymciele, zdrowyduch 

23716 

11.  Colegiul Tehnic „Petru Poni”, 
Roman 

2020-1-PL01-KA229-081726_3/ 
Zaprogramujsię w logikę. 

28399 

12.  Școala Gimnazială Nr.3, Piatra-
Neamț 

2020-1-PL01-KA229-081879_2/ 
Clever consumption starts early on 

22272 

 
Au fost depuse următoarele aplicații: 

1. Programul Erasmus+: 

 KA204, la termenul limită 23 aprilie 2020, proiectul cu titlul – CREATE 2Evaluate, aplicant Fundația 

Niedersachischer Bund fur freie Erwachsenenbildung, Hanovra, Germania – aprobat spre 

finanțare. 

 KA204, la termenul limită 23 aprilie 2020, proiectul cu titlul – Local Adult EducationPolicy, aplicant 

ONG ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA, Slovacia – în evaluare. 

 

2. Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile 

SEE și Norvegiene 2014-2021 - Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) - apel deschis de propuneri de 

proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, proiectul cu titlul  Pedagogie Experențială, la 

termenul limită 28 aprilie 2019; aplicant este Asociația Juvenala, iar ISJ Neamț este partener – aflat în clarificări 

pentru modificare buget. 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

56 

 

3. Programul Operațional Capital Uman: 

 La termenul limită 30 decembrie 2019, proiectul ADS - Ameliorare. Dezvoltare. Succes, cod proiect 

POCU/665/6/23/132947 Axa Prioritară: 6 Educație și competențe – în evaluare. Obiectivul general al 

proiectului constă în creșterea cu 620 (dintre care min. 25% de etnie romă) a numărului de tineri 

care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie din județul Neamț, 

care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și 

programe de formare profesională, precum și în îmbunătățirea competențelor pentru 515 membri ai 

personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale 

de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive – aprobat spre finanțare. 

 La termenul limită 30 noiembrie 2019, proiectul: SPO Colaborativ, Competitiv, Partenerial! Axa 

Prioritară: 3 Locuri de muncă pentru toți: aplicant AJOFM Neamț. Obiectivul general al proiectului 

este creșterea gradului de competitivitate a SPO din regiunile Nord-Est, Centru și Nord-Vest prin 

introducerea de servicii moderne, colaborative, on-line și pe mobil, corelate cu nevoile clienților și 

piața muncii, precum și prin activități de cooperare cu parteneri publici și privați și dezvoltare a 

resursei umane din structurile serviciului public. Rolul ISJ Neamț constă în furnizarea resursei 

umane calificate în vederea implementării programelor de formare pentru personalul SPO –  nu a 

fost aprobat spre finanțare. 

 

4. La nivelul județului Neamț, s-au depus următoarele proiecte în cadrul apelului extraordinar de proiecte 

Educație și învățământ la distanță/e-learning (EDU), lansat de Inițiativa Central Europeană (CEI) în 

contextul pandemiei Covid 19: 

 

Aplicant Titlul proiectului 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț E-learning HELP –Equal opportunities to access e-learning tools, 

during the social isolation used as mean for mitigating the effects of 

the New Corona Virus, for disadvantaged students 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-

Neamț 

Home learndemic 

Școala Gimnazială nr. 11, Piatra-

Neamț 

Remotelearning, throught IT - ID-IT  

Școala Gimnazială, Comuna 

Păstrăveni 

Students and teachers always connected by resources in offering 

studying and supporting - SAT ACROSS 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, 

Piatra-Neamț 

Innovative Approach for Integrated Online Education (In OnE) 

Școala Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamț Teach me on-line 
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2.9. Învățământul particular și alternativa educațională Step by step 
 

2.9.1. Învățământ particular din județul Neamț 
Învățământul particular din judeţul Neamţ cuprinde următoarele niveluri: preşcolar, primar,  gimnazial, liceal 

şi postliceal. 

 
            Centralizare reţea particular 

Structura unităţilor de învăţământ  niveluri de învăţământ şi medii 
 
2019-2020 – la începutul anului școlar 

Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ 
particular / nivel de 

studiu 

Total Mediu urban Mediu rural 

Unități 

N
r.
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re
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/  
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Nr. 
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1 Preşcolar 
 – cu program normal 

5 261 2 92 1 1 3 169 3 0 

2 Preșcolar 
- cu program prelungit 

3 207 3 207 2 1 0 0 0 0 

 Total preșcolar 8 468 5 299 3 2 3 169 3 0 

2 Liceal 3 286 1 32 0 1 2 254 2 0 

3 Postliceal 4 544 4 544 3 1 0 0 0 0 

4 Postliceal  fără 
personalitate juridică 

1 106 1 106 0 1 0 0 0 0 

 Total 16 1404 11 981 6 5 5 423 5 0 

 
 
 

Structura învăţământului particular pe medii 
Evoluția numărului de preşcolari / elevi în învăţământul particular din județul Neamț în perioada 2012-2019 

(la începutul anului școlar). 

Nr. 
crt. 

Unităţi de învăţământ 
particular - nivel 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

1 PREŞCOLAR  499 495 408 374 375 371 385 468 

2 LICEAL  298 200 207 178 195 201 219 286 

 *din care preșcolar      5 5 7  

 
* din care primar 34 21 17 7 3 6 10 16 

 
* din care gimnazial  34 29 21 13 17 19 13 18 

3 POSTLICEAL  1604 1580 1516 1393 848 771 703 650 

  Total  2401 2275 2131 1945 1418 1343 1307 1404 

 
 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

58 

 
 
În județul Neamț, în anul școlar 2019-2020, sunt înregistrate 15 unități de învățământ particular, din  care o 

unitate de învățământ postliceal este arondată unei unități cu personalitate juridică (Școala Postliceală Sanitară 

„Moldova” Târgu-Neamț, structură a Școlii Postliceale Sanitare „Moldova” Roman). 

 
 

2.9.2. Alternativa Step by step  
În județul Neamț funcționează alternativa educațională Step by step, integrată în următoarele unități de 

învățământ: 

1. Școala Gimnazială „Nicu Albu”, Piatra-Neamț  – 9 clase de învățământ primar; 

2. Școala Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamț – 5 clase de învățământ primar; 

3. Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț – o grupă de preșcolari. 

 
 

Unitatea de învățământ/ localitatea Preșcolar Primar 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret", Piatra-Neamț 30 
 

Școala Gimnazială „Nicu Albu", Piatra-Neamț 
 

264 

Școala Gimnazială Nr. 5, Piatra-Neamț 
 

138 

Total  432 din care:  30 402 

 
1. Sinteză activități step by step  
A fost asigurat cadrul legal pentru desfăşurarea activității didactice în mediul on-line.  
În acest sens s-a elaborarat, aprobat şi comunicat planul de intervenţieeducaţională din unitatea de 

învățământ, pentru perioada de suspendare a cursurilor în învăţământul preuniversitar; s-a lucrat individual sau pe 

grupuri mici; o foarte mare importanță, pentru activitățile desfășurate în mediul online, au avut comunicarea și 

colaborarea  cu familia.  

Puncte tari: 

 S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară, de 

recuperare şi dezvoltare, discuţii cu părinţii. 

0
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

PREŞCOLAR 499 495 408 374 375 371 385 468

LICEAL 298 200 207 178 195 201 219 286

POSTLICEAL 1604 1580 1516 1393 848 771 703 650

Total 2401 2275 2131 1945 1418 1343 1307 1404

Evoluția numărului de preşcolari / elevi în învăţământul particular din județul 
Neamț, în perioada 2012-2019  
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 Fiecare cadru didactic  a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă, sumativă).  În urma evaluărilor  s-a 

constatat că majoritatea elevilor deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolarăşi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşteînvăţarea; a realizat o mapă sintetică ce a cuprins: planul cadru pentru 

fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de 

evaluare formativă, sumativă, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ. 

 Cadrele  didactice din comisie au iniţiat şi derulat alături de colegii din celelalte comisii metodice pe parcursul 

acestui semestru şcolar proiecte educaţionale locale sau naţionale. 

 Proiectarea activităţilor suport pentru învăţarea în mediul online şi a instrumentelor de evaluare aplicabile 

online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică.  

Puncte slabe: 

 Există elevi cu deficienţe de învăţare, dar şi cu probleme de comportament grave. 

 Lipsa unor spaţii de joacă / recreere. 

 

În  unitățile de învățământ în care  se  desfășoară alternativa educațională Step by step: 

 s-au desfășurat activități specifice în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, s-a participat la 

cursurile de formare în alternativa Step by step, modulul I și modulul II; 

 s-au derulat  cursuri de formare (inclusiv pentru pregătirea cursurilor on-line)/perfecționare prin parcurgerea 

gradelor didactice: 

- Familiarizare cu plaforma ZOOM, organizat de Simply Trainer,03.04.2020. 

- Comunicarea online cu elevii- cum arată învăţarea de acasă, webinar de formare continuă Aspire 

Teachers 24 martie 2020, 19:00-20:30 (ZOOM). 

- Webinar Innovators for Children, 07.04.-14.04.2020. 

- Conferința și ateliere Online, Superteach, Ce pot face pentru mine și cum îi pot ajuta pe ceilalți, 

09.05.2020; 

- Modulul HowtoCoderDojo, Asociația  Școala de Valori,02.05.2020. 

 elevii/ preșcolarii și cadrele didactice au participat la diferite concursuri/ simpozioane organizate la nivel 

local/ județean național; 

 cadrele didactice au publicat articole în revista școlii și în Revista online „Inovație în educație”; 

 s-au derulat activități extrașcolare, s-au realizat parteneriate educaționale între școli și edituri, CCD 

Neamț;  

 toate cadrele didactice din comisia metodică au desfăşurat activităţi on-line pe diferite platforme digitale 

(ZOOM, Google Classroom, Facebook, Messenger) în perioada stării de urgenţă, când s-a practicat 

învăţatul de acasă. 

 

 

2.9.3. Grădinița de vară  
 S-au întreprins toate demersurile necesare pentru organizarea și desfășurarea activităților din cadrul 

Gradiniței de vară, s-au realizat activități de consiliere privind realizarea procedurilor și demersurilor necesare pentru 

a îndeplini toate condițiile pentru protejarea copiilor și familiilor acestora cât și personalului din unitățile de 

învățământ preșcolar care organizează aceste activități.  
 

Unități de învățământ particular  în care s-a realizat Grădiniţe de vară 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ 

Perioada de 
funcționare 

Nr. grupe/ 
preșcolar / 

antepreșcolari 

Cadre 
didactice 

Personal didactic 
auxiliar și 
nedidactic 

Aviz/ adresa 
DSP privind 
funcționarea 

1 Grădinița cu Program 
Prelungit 

„VincenzinaCusmano” 
Piatra-Neamț 

20.07-31.08 4/ 26 6 7 Da 

2 Grădinița cu Program 
Prelungit „Elisei” Piatra-

Neamț 
1.07-31.08 4/13/11 5 4 Da 

3. Grădinița cu Program 
Prelungit „Durcovici” 

Roman 
14.07-31.08 

4/40 
 

5 5 Da 

4 Grădinița cu Program 
Prelungit „Episcop 

Melchisedec” Roman 
1.07-31.08 4/36 9 8 Da 

 
 

  2.10. Unități conexe 
2.10.1. Casa Corpului Didactic 

 

Casa Corpului Didactic Neamț a desfăşurat în anul şcolar 2019-2020 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. 

 

Diagnoza 

Puncte tari: 

 Casa Corpului Didactic - centru de resurse și asistență educațională şi managerială pentru cadrele didactice și 

didactice auxiliare, conform prevederilor art. 244 alin. (4) dinLegea nr. 1/2011. 

 Colaborarea  strânsă între I.S.J. Neamț şi C.C.D.Neamț. 

 Accesarea de către cadrele didactice a site-ului C.C.D. Neamț, în vederea înscrierii la cursuri/programe de 

formare ofertate. 

 Atragerea de fonduri extrabugetare prin proiecte locale. 

 Creşterea interesului cadrelor didactice pentru implicarea în parteneriate şi proiecte locale, județene, 

naționale, internaționale. 

 Dezvoltarea de parteneriate la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

 Editură proprie – „Alfa“, care facilitează apariția lucrărilor de specialitate, având autori cadre didactice 

nemțene. 

 Existenţa unei baze materiale a C.C.D. dotată cu echipamente tehnice competitive (laptop, videoproiector, 

imprimante laser şi color, softuri educaţionale, tablă interactivă). 

 Existenţa unei tradiţii în formarea personalului din învăţământul preuniversitar nemţean. 

 Existenţa unor resurse extrabugetare care pot susţine anumite activităţi fără a afecta fondurile bugetare 
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limitate. 

 Locaţia C.C.D.Neamţ –într-o zonă centrală a orașului, care facilitează accesul din toate zonele. 

 Număr mare de beneficiari ai programelor de formare acreditate și avizate. 

 Orientarea ofertei de formare-cursuri avizate, spre domeniile de interes identificate în urma interpretării 

chestionarelor completate de  către directori și responsabili cu formarea continuă din școli, în urma consultării 

cadrelor didactice. 

 Oferta CCD Neamț cuprinde activităţi de formare diverse, inclusiv programe de formare acreditate și avizate. 

 Programe acreditate MEN, care sunt în concordanţă cu nevoile de formare ale cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar din judeţul Neamț. 

 Existența unor parteneriate cu alți furnizori acreditați de programe de formare, în vederea acoperirii nevoii de 

formare a personalului din învățământul nemțean. 

 Posibilitatea de a acredita un număr apreciabil de cursuri, în funcţie de nevoile reale ale cadrelor didactice. 

 Profesorii metodişti şi profesorii formatori în procent de 100% corespunzător cu nevoia de formare. 

 Realizarea unei monitorizări de impact a programelor/cursurilor de formare, asigurând astfel un feedback 

reglator real al activităţii de formare. 

 Recunoaşterea misiunii C.C.D. Neamț de a „promova inovația și reforma în educație”, în conformitate cu 

OMECTS nr. 5554/2011. 

 Posibilitatea de a oferi programe de formare profesională online. 

 Număr mare de cadre didactice participante la programele de formare/webinarii/seminarii de formare/ 

simpozioane online. 

 Consiliere metodologică curentă a bibliotecarilor școlari din județ. 

 Derularea a trei proiecte POCU, care oferă și formare profesională prin programe acreditate, pentru cadrele 

didactice din județ. 

Puncte slabe:  

 Neconcordanţa între statul de funcţii şi R.O.F.C.C.D. nr. 5554/2011 (C.C.D. Neamț nu are angajaţi pe 

posturile: redactor, muncitor, conducător auto, iar secretarul are o jumătate de normă). 

 Bază materială modestă, spaţii insuficiente pentru derularea cursurilor propuse, în concordanță cu 

numărul mare de solicitări pentru cursuri ale cursanților. 
 

Resursele umane:  

Personal didactic: 

director 1 

profesori – metodişti 4 

Personal didactic auxiliar: 

bibliotecar 1 

informatician 1 

administrator financiar 1 

secretar 0,5 

administrator de patrimoniu 0,5 

 
Proiecte/programe/cursuri derulate 
Proiecte 

Casa Corpului Didactic Neamț implementează două proiecte europene, având statut de beneficiar. În 
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colaborare cu Consiliul 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 pentru a profesa în 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 transport 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; 

 desfășurarea de activități extracurriculare (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. 
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Casa Corpului Didactic Neamț implementează un proiect european, cu statut de partener, respectiv: „CRED-

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327. 

 
Programe /cursuri derulate 

Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEC 

 
Activități desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au condus la creșterea calității actului 

didactic în școlile din județ. 
Nr . 
crt . 

Numele parteneriatului Activităţi derulate Rezultate obţinute 

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

Program de formare 30 cadre didactice 
formate 

2.  Program de formare Metodist al I.S.J. Neamţ Program de formare 21 cadre didactice 
formate 

3.  Program de formare Definitivat  Program de formare 110 cadre didactice 
formate 

4.  Program de formare Stagiu de formare pentru profesorii cu 
statut de suplinitor 

Program de formare 116 cadre didactice 
formate 

5.  Program de formare Istoria și tradițiile rromilor Program de formare 54 cadre didactice 
formate 

6.  Program de formare Limba rromani în context intercultural Program de formare 22 cadre didactice 
formate 

7.  Program de formare Rromanipenul-legea pe care se 
bazează cultura și tradițiile rromilor 

Program de formare 16 cadre didactice 
formate 

8.  Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii 
de organizare şi desfăşurare a probelor în profilul posturilor 
și a inspecțiilor speciale la clasă 

Program de formare 50 cadre didactice 
formate 

 
Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEC, organizate 

prin Casa Corpului Didactic 

Denumirea programului Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr.  credite Nr. participanţi 

Managementul performanței în 
instituții 

4586/09.08.2017 30 75 

Metode interactive de predare – 
învățare - evaluare 

3904/ 05.06.2018 22 18 
în cadrul proiectului  

POCU MADRE 

Total programe 3 Total participanți 93 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 
cursanţi 

1.  Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul 
primar pentru clasa pregătitoare 

Cadrele didactice din 
învăţământul primar pentru 
clasa pregătitoare 

16 30 

2.  Metodist al I.S.J. Neamț Profesori 16 21 

3.  
Definitivat 2019-2020 

Profesori înscriși la 
examenul de definitivat 

16 110 

4.  Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor în 
vederea participării la susținerea concursului național de 

profesorii cu statut de 
suplinitor 

16 116 
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Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în 

învățământ; 
 
 
 
 
 
 

Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la 
susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante; 

 

a) Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din județ în vederea 
dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în 
învățământul preuniversitar sau a concursului național de ocupare a posturilor vacante. 

 

b) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ. 

ocupare a posturilor vacante 

5.  
Program pentru cadrele didactice care fac parte din comisii de 
organizare şidesfăşurare a probelor în profilul posturilor și a 
inspecțiilor speciale la clasă 

Personal de conducere, 
îndrumare și control 
Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 

16 50 

6.  Dezvoltarea competenţelor de evaluare a lucrărilor scrise din 
cadrul examenului național de definitivare în învățământul 
preuniversitar  și a concursului național de ocupare a posturilor 
vacante 

Personal de conducere, 
îndrumare și control 
Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 

16 120 

7.  
Limba rromani  în context intercultural 

Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 

16 16 

8.  Rromanipen-ul – Legea pe care se bazează cultura și tradițiile 
rromilor 

Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 

16 22 

9.  
Istoria și tradițiile rromilor 

Personal didactic din 
învățământul preuniversitar 

16 54 

10.  Total     539 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata Nr. 
cursanţi 

Cost 
total  

Cost ora/ 
cursant 

 
Definitivat 2020 

Cadre didactice  
înscrise la definitivat 

16 110 0 0 

 Total programe   Total participanți 110  

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
programului 

Nr. 
cursanţi 

 Stagiu de formare pentru profesorii cu statut de suplinitor în 
vederea participării la susținerea concursului național de 
ocupare a posturilor vacante 

profesorii  
cu statut de suplinitor 

16 116 

Nr. 
crt. 

Tema programului Grup ţintă Durata 
programului 

Nr. 
cursanţi 

Cost 
total 

Cost 
ora/ 

cursant 

 Dezvoltarea competențelor de 
evaluare a lucrărilor scrise din 
cadrul examenului național de 
definitivare în învățământul 
preuniversitar și a concursului 
național de ocupare a 
posturilor vacante_Curs online 

Personal de conducere, îndrumare și 
control 
 
Personal didactic din învățământul 
preuniversitar 

16 ore 120 0 0 

Nr. 
crt. 

Tema activității de instruire/formare Locul desfășurării 
activității 

Durata 
 

Nr. 
participanți 
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Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din 

unități de învățământ preuniversitar din județ 

 
Programe/activităţi destinate educaţieiadulţilor (părinţilor, tinerilor,romilor din zonele defavorizate şi 

altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 
Localitatea Titlul 

programului 
Grupul 

ţintă 
Durata 

cursului (nr.ore) 
Nr. 

participanţi 

Stănița Curs de educație parentală 
Părinţi ai copiilor romi din zonele 
defavorizate, părinți 

20 
42 

În cadrul proiectului 
POCU ȘTEFAN 

Văleni Curs de educație parentală 
Părinţi ai copiilor romi din zonele 
defavorizate, părinți 

20 
35 

În cadrul proiectului 
POCU ȘTEFAN 

Stănița Toleranță, nondiscriminare, 
interculturalitate 

Zonă defavorizată 4 25 

1.  Aplicarea Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 
transferabile 

Colegiul Tehnic 
Miron Costin Roman 

2 ore 177 

2.  Consiliere privind  Metodologia referitoare la sistemul de 
acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor 
profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 
5562/2011 

CCD Neamț 6 ore 63 

3.  Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere 
și echivalare a creditelor profesionale transferabile 
(OMECTS nr. 5562/2011) 

C.C.D. Neamț 8 ore 136 

4.  Impactul programelor de formare continuă furnizate de 
CCD Neamț 

CCD Neamț 2 ore 65 

5.  Comunicare managerială și leadership în mediul online Online 3 ore 72 

 Total programe   Total participanți 273  

Nr. 
crt. 

Tema activității de instruire/formare Locul desfășurării 
activității 

Durata 
 

Nr. 
participanți 

1.  Aplicarea Ordinului nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 
recunoaştereşi echivalare a creditelor profesionale 
transferabile 

Colegiul Tehnic „Miron Costin”, 
Roman 

2 ore 102 

2.  Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și 
echivalare a creditelor profesionale transferabile (OMECTS 
nr. 5562/2011) 

C.C.D. Neamț 8 ore 45 

3.  Managementul comunicării RFC 
Liceul  „Carol I”, Bicaz 

 
4 ore 

 
12 

4.  Managementul comunicării RFC Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, 
Roznov 

 
4 ore 

 
22 

5.  Impactul programelor de formare continuă furnizate de CCD 
Neamț 

C.C.D. Neamț 2 ore 102 

6.  Formarea continuă în mediul online: provocare și 
impact_RFC Filiala Bicaz 

Online 
 

3 ore 
 

12 

7.  Formarea continuă în mediul online: provocare și 
impact_RFC Filiala Roznov 

Online 3 ore 22 

 Total programe Total participanți  317 
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Văleni Toleranță, nondiscriminare, 
interculturalitate 

Zonă defavorizată 4 25 

Roznov Ecologie și protecția mediului  4 25 

   TOTAL 152 

 
Elaborare, editare și difuzare de carte şipublicaţii 

REVISTE, 
PERIODICE (denumire, nr. 

exemplare, elaborate/ 
editate/ difuzate) 

 

BULETINE INFORMATIVE, 
GHIDURI METODOLOGICE 
(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/ editate/ difuzate) 

CULEGERI, 
MANUALE (denumire, 

nr. exemplare, 
elaborate/ editate/ 

difuzate) 

ALTE PUBLICAŢII 
(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/ editate/ difuzate) 
 

Revista „Şcoala modernă”, 
nr. 3/2019 –

elaborare/editare online 
 

Aplicarea metodelor de 
cercetare pentru investigarea 
potentialului creativ al 
școlarului mic/ 20 exemplare 
CD editate                

Monografia unei 
suprafețe împădurite/15 
exemplare editate 

Impactul antropic asupra 
biodiversității  lacului de baraj 
Vaduri/12 exemplare editate 

Revista „Şcoala modernă”, 
nr. 4/2019 –

elaborare/editare online 
 

Auxiliar curricular-Uniunea 
europeană/20 exemplare 
editate 

Manualul relațiilor 
interpersonale/60 
exemplare editate 

Educația ecologică  a elevilor 
prin observații asupra unor 
ecosisteme acvatice limnice din 
județul Neamț /12 exemplare 
editate 

Revista „Şcoala modernă”, 
nr. 1/2020 –

elaborare/editare online 

Jocul și socializarea 
preșcolarului/11 exemplare 
editate 

De la gând la cuvânt. 
Articole și recenzii/15 
exemplare editate 

Social și psihologic în 
nuvelistica  lui Slavici și 
Caragiale/100 exemplare 
editate 

Revista „Şcoala modernă”, 
nr. 2/2020 –

elaborare/editare online 

Rolul jocului didactic în 
dezvoltarea școlarului mic/11 
exemplare editate 

Eseuri de literatură 
comparată/  
15 exemplare editate 

Ai un hobby? Alege cartea 
pentru pasiunea ta! Proiect 
CAEJ 557/20.01.2020/carte 
online 

Simpozionul internațional 
Școala modern. Tradiție și 

inovație - editare online 
 

Aplicații ale algebrei liniare în 
geometrie/12 exemplare 
editate 

Ecuații algebrice cu 
coeficienți reali/ 
12 exemplare editate 

Oportunități de dezvoltare 
economică durabilă prin   
„POR”. Studiu de caz pe 
exemplul proiectelor de 
integrarea  municipiului Piatra-
Neamț în ciclotraseele 
europene/15 exemplare editate 

 Proiectarea lecției  din 
perspectivă curriculară  și 
managerială 

 Analiza gradului de absorbție a 
fondurilor europene structurale 
și de investiții/15 exemplare 
editate 

 Studiu privind eficiența folosirii 
escaladei sportive, în 
dezvoltarea aptitudinilor de 
forță și echilibru, la elevii de 
clasa a X-a de la Liceul Sportiv 
din Piatra-Neamț/ 
15 exemplare editate 

Despre cuvântul 
românesc 
 /50 exemplare editate 
 

Publicistica eminesciană/30 
exemplare editate 
 

 Limba și literatura română în 
liceu. Repere metodice/50 
exemplare editate 

  

 Limba și literatura română în 
gimnaziu. Repere metodice/50 
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REVISTE, 
PERIODICE (denumire, nr. 

exemplare, elaborate/ 
editate/ difuzate) 

 

BULETINE INFORMATIVE, 
GHIDURI METODOLOGICE 
(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/ editate/ difuzate) 

CULEGERI, 
MANUALE (denumire, 

nr. exemplare, 
elaborate/ editate/ 

difuzate) 

ALTE PUBLICAŢII 
(denumire, nr. exemplare, 

elaborate/ editate/ difuzate) 
 

exemplare editate 

 Excelența în matematică/ 60 
exemplare editate 

  

 Sintaxa în gimnaziu. Repere 
didactice/30 exemplare editate 

  

 
 
Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul preuniversitar: 

a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc. 

Lansare de carte:Joc de cuvinte, autor Ion Asavei; CCD Neamț și Liceul Carol I, Bicaz - Filiala CCD din Bicaz. 

 

b) realizarea expoziţiilor de carte tematică și afișelor de promovare  în cadrul următoarelor activități: 

Vernisajul expozițiilor de afișe de promovarea a activității din cadrul proiectului: 

 Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare 22 octombrie. 

Expoziție de carte pentru activitățile: 

 România pitorească- expoziţie tematică de carte scrisă de  Alexandru Vlahuţă. 

 Poezie românească -expoziţie tematică de carte scrisă de George Bacovia și George Coşbuc. 

 Dimitrie Cantemir - personalitate enciclopedică. 

 Scriitori nemţeni: Dumitru Almaş. 

 Ziua Internaţională a Bibliotecilor Şcolare, 22 octombrie. 

 Drepturile copilului în operele literare şcolare. 

 Mari prozatori români: Mihail Sadoveanu şi Liviu Rebreanu. 

 Eroi au fost, eroi sunt încă! 

 Mari valori ale literaturii române: Cezar Petrescu și Ion Creangă. 
 

c) Activităţi desfăşurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formaţii: 

 Clubul de științe economice, Calitatea premiza performanței în predarea științelor economice. 

 Clubul de dezbateri Copilul-Educație.Personalitate.Imagine de sine. 

 
2.10.2.Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț 

 
Diagnoza 

Puncte tari:  

 Creșterea constantă a numărului de parteneriate și proiecte educaționale în care instituția este implicată. 

 Ocuparea posturilor cu personal titular calificat. 

 Interes crescut pentru formarea profesională continuă a cadrelor didactice. 

 Extinderea anuală a numărului de beneficiari. 
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 Diversificarea serviciilor oferite de specialiștii din instituție (evaluarea psihosomatică a copiilor preșcolari, 

eliberarea certificatelor de orientare școlară și profesională, cursuri de educație parentală, realizarea bazei de 

date cu copiii cu părinți în străinătate, implicarea sporită în reducerea absenteismului). 

 Consilieri școlari și logopezi școlari cu inițiativă, deschiși spre dezvoltare personală și profesională. 

 Actualizarea permanentă a site-ului CJRAE Neamț, pentru a veni în sprijinul activității profesorilor consilieri și 

logopezi. 

Puncte slabe: 

 Puține oferte de formare continuă (gratuite) în specialitate, având în vedere numărul mare de tineri. 

 Resurse extrabugetare reduse. 

 Servicii de asistență psihopedagogică limitate în mediul rural. 

 Lipsa personalului titular pentru Serviciul de Orientare Școlară și Profesională. 

 Spațiinecorespunzătoare oferite de unele dintre școlile solicitante alocate activității de consiliere 

psihopedagogică. 

 
Resursele umane  
 

 

 
 

Proiecte/programe/activități – exemple de bune practici 

1. Programe de consiliere de grup/individuale cu elevii, părinții și cadrele didactice cu următoarele tematici: 

 Managementul emoțiilor  și dezvoltarea abilităților emoționale și de comunicare; 

 Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității; 

 Educaţia pentru un stil de viaţăsanogen; 

Gradul didactic I 
28 

Gradul didactic II 
6 

Definitivat 
11 

Debutanți 
4 

 Urban Rural Total 

Gradul didactic I 27 1 28 

Gradul didactic II 4 2 6 

Definitivat 10 1 11 

Debutanți 3 1 4 
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 Orientarea în carieră. 

2. Campanii de prevenire a abuzurilor și a violenței asupra copiilor și tinerilor. 

3. Activități de informare pentru elevii din clasa a VIII-a cu privire la înscrierea în învățământul liceal. 

4. Activități de consiliere a elevilor cu părinții plecați în străinătate. 

5. Activități de formare prin participarea la comisii metodice, cercuri pedagogice și cursuri/seminarii/stagii 

de formare organizate de diferite instituții acreditate:  

 Fenomenul violenței/delimitări conceptuale, prevenire și intervenții eficiente – Asociația Chatarsis; 

 Impactul violenței domestice asupra copiilor – seminar online – Asociația Chatarsis; 

 Reguli necesare în contextul învățării online – CCD Neamț; 

 Multitasking în educație – CCD Neamț; 

 Parteneriatul profesor-părinte în condițiile învățării online – CCD Neamț. 

6. Proiectul CRED în parteneriat cu CCD Botoșani. 

7. Proiectul PromotingInclusionandEducationfor Democracy, 2018-EY-PMIP-R2-003, finanțat prin granturile 

SEE 2014-2021. 

8. Participare la conferințe regionale, naționale și internaționale: 

 Păstrează-ți libertatea! Traficul de persoane înrobește; 

 InnovativeApproaches in Education; 

 Realitatea psiho-educațională în mediul online. 

 
 
Priorități pentru anul școlar 2020-2021: 

 Implementarea la nivelul instituției a resurselor oferite de programul Școala viitorului. 

 Dezvoltarea și îmbunătățirea aplicațiilor și a bazelor de date utilizate în cadrul SEOSP Neamț. 

 Asigurarea tehnicii de calcul, îmbunătățirea și dezvoltarea rețelei interne, achiziția de noi echipamente în 

vederea desfășurării în condiții optime a activităților online. 

 Participarea la programe/stagii/cursuri de formare. 

 Dezvoltarea rețelei de cabinete de asistență psihopedagogică și logopedie și a bazei materiale. 

 
 

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

Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestu ia, 

prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. Asigurarea calității educației 

exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație în conformitate cu standardele de 

calitate, respectiv standardele de referință, fiind astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continuă a 

calității educației. Odată cu apariția Legii asigurării calității în educație, s-a creat cadrul legislativ care să permită 

dezvoltarea unei culturi instituționale a calității educației, precum și a instrumentelor de identificare și evaluare a 

culturii calității la nivelul unităților de învățământ. Există, așadar, premisele ca fiecare unitate de învățământ din județ 

să își formuleze strategia de dezvoltare instituțională pe baza asigurării calității educației și a îmbunătățirii 

permanente a acesteia. 

Cadrul legislativ pe care se fundamentează cultura calității în educație cuprinde: 
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 OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

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

învățământ preuniversitar; 

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

evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

 HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării 

și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație. 

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

importantă de analiză la nivelul strategiei manageriale a inspectoratului școlar, prin prisma rezultatelor evaluărilor 

interne realizate de școli și ale evaluărilor externe realizate de ARACIP, ce au avut loc în anul școlar 2019-2020.  

Cu un grad mare de generalitate, putem aprecia că școlile care au o cultură organizațională solidă sunt cele 

care au  dezvoltat cultura calității în educație ca un pilon ce condiționează funcționalitatea și performanțele școlii. 

Aceasta întrucât cultura calității s-a construit pe fundamentul dat de cultura sau climatul organizațional existent, pe 

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

transmis din generație în generație.  

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

realizarea conștientă și responsabilă a activității de autoevaluare instituțională, respectiv evaluarea internă a calității. 

În anul școlar încheiat, toate unitățile de învățământ au realizat proceduri și activități de evaluare și îmbunătățire a 

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

anual de evaluare internă a calității, pe care la-u publicat prin intermediul platformei informatice naționale dedicate 

autoevaluării: https://calitate.aracip.eu. Astfel, etapele pe care le-a parcurs fiecare colectiv CEAC din unitățile de 

învățământ de stat și particular au fost: 

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

 finalizarea activităților de îmbunătățire și evaluare internă a calității educației pentru anul școlar 

anterior și planificarea celor pentru anul școlar început; 

 autoevaluarea nivelului calității pe baza indicatorilor existenți; 

 inițierea consultării beneficiarilor de educație prin chestionare furnizate de aplicație; 

 aprobarea RAEI în Consiliul de administrație al școlii. 

 
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 externerealizate de ARACIP în județul Neamț au fost:  

 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 2019-2020, au solicitat către ARACIP evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare 

provizorie, acreditării sau evaluării periodica opt unități de învățământ din județul Neamț, după cum urmează: 

https://calitate.aracip.eu/


 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

71 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de învățământ Tipul de evaluare externă Rezultatul evaluării externe 

1 Școala de Artă „Sergiu 
Celibidache”, Roman 

evaluare periodică pentru 
nivelurile preșcolar, primar, 

gimnazial 

32 indicatori FB  
9 indicatori B 
2 indicatori S 
Da- Atestatul de calitate 

2 Colegiul Național „Roman 
Vodă”, Roman 

evaluare periodică pentru 
nivelurile primar, gimnazial, 

liceal 

43 indicatori FB 
Da- Atestatul de calitate 

3 Colegiul Național „Calistrat 
Hogaș”, Piatra-Neamț 

evaluare periodică pentru 
nivelurile gimnazial, liceal 

3 indicatori Excelent 
40 indicatori FB 
Da- Atestatul de calitate 

4 Școala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri”, Roman 

evaluare periodică pentru 
nivelurile preșcolar, primar, 

gimnazial 

43 indicatori FB 
Da- Atestatul de calitate 

5 Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă, Roman 

evaluare periodică pentru 
nivelurile preșcolar, primar, 

gimnazial 

21 indicatori FB  
17 indicatori B 
5 indicatori S 
Da- Atestatul de calitate 

6 Liceul „Vasile Conta”, Târgu 
Neamț 

acreditare profil pedagogic, 
specializarea învățător-

educatoare 

Îndeplinirea celor 43 de 
indicatori corespunzători 
standardelor minimale 
Da – Ordin acreditare 

7 Liceul Tehnologic 
„Arhimandrit Chiriac 
Nicolau”, Comuna Vânători-
Neamț 

evaluare externă în vederea 
monitorizării – modificare rețea 

școlară 

Îndeplinirea celor 8 indicatori 
corespunzători standardelor 
minimale 

8 Seminarul Teologic Ortodox 
„Veniamin Costachi”, 
Comuna Vânători-Neamț 

evaluare externă în vederea 
monitorizării – modificare rețea 

școlară 

Îndeplinirea celor 8 indicatori 
corespunzători standardelor 
minimale 

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

acreditare sau a standardelor de calitate pentru nivelul, profilul, specializarea/calificarea solicitată, pentru toate cele 

opt unități evaluate. 

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

 asigurarea securității celor implicați în activitatea școlară în timpul desfășurării programului (I07) – 

motiv: nu s-au obținut la timp avizele ISU; 

 existența și caracteristicile spațiilor școlare (I09) – Școala de Artă, Roman; 

 dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare de nivel actual (I19) - Școala de Artă, Roman, 

CSEI, Roman; 

 dotarea cu mijloace de învățământ și cu auxiliare curriculare (I17) – CSEI, Roman; 

 constituirea bugetului școlii (I32) – CSEI, Roman; 

 existența și aplicarea procedurilor interne de asigurare a calității (I35) – CSEI, Roman; 

 optimizarea accesului la resursele educaționale (I40) – CSEI, Roman; 
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 asigurarea serviciilor de orientare și consiliere psihopedagogică pentru elevii claselor a VIII-a; 

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

 
Propuneri de măsuri ce vor fi luate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru creșterea calității 

procesului de învățământ din județ: 

 includerea în graficul unic de inspecție al ISJ Neamț  a inspecțiilor tematice centrate pe cultura 

calității raportată la rezultatele unităților de învățământ; 

 sprijinirea unităților de învățământ pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității de 

consiliere psihopedagogică prin respectarea normativelor de dotare minimală a cabinetului şcolar de 

asistenţă psihopedagogică, conform legislației în vigoare; 

 controlul și monitorizarea în școli a existenței și utilizării laboratoarelor de chimie, fizică, biologie, 

TIC, precum și a dotărilor acestora; sprijinirea școlilor în rezolvarea situațiilor specifice; 

 monitorizarea existenței și aplicării în mod riguros și eficient a procedurilor de autoevaluare 

instituțională, a procedurilor interne de asigurare a calității și a procedurilor de optimizare a evaluării; 

 monitorizarea funcționării CEAC în unitățile de învățământ cu rezultate slabe la evaluarea externă; 

 creșterea eficienței manageriale la nivelul unităților de învățământ prin proiectarea și derularea unor 

schimburi de bune practici între școlile participante la evaluarea externă; 

 includerea în strategia managerială a unităților de învățământ a obiectivului: optimizarea accesului la 

resursele educaționale și operaționalizarea acestuia. 

 includerea în planul managerial al unităților de învățământ a strategiei de dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice prin activitatea științifică. 

 evaluarea și consilierea conducerii unităților de învățământ și cadrelor didactice cu privire la 

utilizarea mijloacelor didactice și a spațiilor școlare destinate creșterii nivelului procesului instructiv-

educativ. 

 sprijinirea școlilor în proiectarea bugetară pentru anul următor a lucrărilor de amenajare și dotare a 

spațiilor auxiliare necesare în procesul de învățământ. 

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

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

calitate și pentru optimizarea situațiilor existente. 

 În conformitate cu Legea 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, inspectoratul școlar va 

monitoriza în anul școlar 2020-2021 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. 
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CAPITOLUL III 

CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 
 

 3.1. Diagnoza procesului de învățământ din perspectiva ariilor curriculare 

 
3.1.1. EDUCAȚIE TIMPURIE 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

 Creşterea calităţii actului didactic prin aplicarea metodelor activ-participative în procesul de predare-

învățare-evaluare, prin abordarea noilor educații (educație ecologică, educație financiară, educație pentru 

sănătate etc) prin consilierea şi  sprijinirea cadrelor didactice din învăţământul preșcolar. 

 Derularea programelor de incluziune socială şi a programelor guvernamentale: Fiecare copil în grădiniţă, 

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

 Promovarea unei atitudini  deschise spre perfecționare și formare continuă.  

 Implementarea unor strategii  bine definite ce au în atenție copilul, respectând dreptul  la educație și 

dreptul la dezvoltare deplină. 

 

2. Diagnoza/analiza 
Puncte tari  

 Existența resurselor umane calificate necesare implementării unei educații de calitate. 

 Un Curriculum pentru educaţie timpurie cu deschidere spre abordări integrate și cu un accent puternic pe 

comunicare, interacțiune și dialog ca factori-cheie care susțin învățarea și starea de bine a copiilor, prin 

crearea de mesaje semnificative/ relevante pentru copil și pe sentimentul apartenenței la grup.  

 Capacitatea de adaptare a unui număr mare de cadre didactice la condițiile predării online prin 

planificarea și organizarea  activităţilor, folosind platforme educaționale, aplicații și creare de PPT-

uri/tutoriale, crearea de resurse educaționale deschise, inclusiv cele de pe site-ul ISJ Neamț. 

 Spațiile educaţionale oferă un grad sporit de confort, permit  dezvoltarea liberă a copilului şi evidențiază 

dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale. 

 Monitorizarea progresului individual al copiilor prin utilizarea fișelor standard de evaluare. 

 Familia  a devenit un partener real în susţinerea continuităților educaţionale promovate de grădiniţe. 

 Colaborări eficiente cu instituțiile publice, cu partenerii sociali pentru derularea de proiecte educaționale. 

 Existenţa unui număr  mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I şi definitivat. 

 Implicarea în derularea programelor de formare/dezvoltare profesională  a cadrelor didactice din sistem. 

 Numărul în creștere a cadrelor didactice care finalizează  studii superioare de scurtă şi lungă durată. 

 Funcționalitatea echipelor  de formatori județeni şi metodiști. 

 Sprijinul competent al Consiliului consultativ la disciplină. 

 Creşterea numărului de cadre didactice din judeţul Neamţ, membre în comisii ale ISJ şi M.E.C  (Comisia 

de specialitate, Corpul de control al MEC). 

 Organizarea şi derularea de concursuri online cu parteneri din  țară şi străinătate.. 
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 Implementarea unor programe guvernamentale menite să sprijine copii proveniți din medii defavorizate 

social-economic şi  asigurarea accesului la educaţie.  

 Promovarea imaginii copilului preşcolar în comunitate şi la nivelul învățământului nemțean. 

 

Puncte slabe  

 Existenţa ȋn unele unități, mai ales în mediul urban, a colectivelor numeroase de preşcolari (uneori peste 

30 la grupă). 

 În unele grădiniţe din mediul rural, arondate școlilor,  au apărut probleme funcționale sau de confort, din 

cauza lipsei fondurilor distribuite către acestea.  

 Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoașterea problematicii reformei şi a documentelor de 

strategie educaţională privind asigurarea calităţii în educaţie. 

 Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului clasei, în condițiile învăţării 

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

 Preocupare scăzută pentru utilizarea la grupă a muncii în echipă, a lucrului în perechi şi a metodelor 

activ-participative; tendința unor cadre didactice  de a folosi metode expozitive în defavoarea metodelor 

activ-participative. 

 Insuficienta diseminare, la nivelul județului,  a exemplelor de bună practică în vederea îmbunătățirii 

actului didactic. 

 Existența unui număr scăzut de cadre didactice implicate în derularea programelor europene specifice  

ERASMUS+.  

 Reprezentarea slabă a TIC - ului în cadrul activităţilor din grădiniţă. 

 Imposibilitatea accesării unei platforme educaționale unitare la nivel de unitate de învățământ; 

 Lipsa de pregătire a unor cadre didactice pentru desfăşurarea activităţilor didactice online. 

 
3. Resursele curriculare ale ariei curriculare  Educaţia timpurie 

 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 
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Din totalul de 652 cadre didactice 63,19 % au gradul I,   11,66 % - gradul II, 18,25 % definitivat și 6,9 % 

sunt debutanți. 

 
b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

Concursul de titularizare:  86 cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursul de suplinire:  9 cadre didactic calificate, 31 cadre didactice necalificate. 

 

La concursul pentru ocuparea posturilor didactice, disciplina Educație timpurie, s-au prezentat candidați 

calificați (concursul de titularizare), dar și necalificați (concursul de suplinire pentru ocuparea posturilor vacante). 

S-au apreciat buna pregătire a multora dintre aceștia, interesul prezentat pentru predarea unor lucrări bine 

întocmite, cu răspunsuri concrete, cu exemple de bune practici, având la bază parcurgerea și însușirea cunoștințelor 

teoretice și de metodică, specifice disciplinei. 
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De asemenea, se apreciază  și pregătirea cadrelor necalificate care au încercat să înțeleagă și să aplice 

conținutul Noului Curriculum, dovedind, prin răspunsurile la probele orale, că își doresc să lucreze în acest domeniu.  

  

Concursuri naționale 

Denumirea concursului 
Numărul de 

participanți 
Premiul I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

Simpozionul Județean „E 
vremea colindelor”, ediţia a 
XXVIII-a. 
Secțiunea Artă plastică și 
tehnică 

116 83 27 6 

 
- 
 

 

 
- 

Simpozionul Județean „E 
vremea colindelor”, ediţia a 
XXVIII-a. 
Secțiunea Artă dramatică 

37 23 14 - - 

 
- 

Concursul Național „A 
fost...odată”, ediţia a VIII-a. 
Secțiunea Artă plastică – 
online. 

150 preşcolari 100 25 25 - 

 
10 

Concursul Național „A 
fost...odată”,  ediţia a VIII-a.   
Secțiunea Cultură generală – 
fişe – online. 

100 preşcolari 70 20 10 - 

 
 

- 

Concursul Național  „A 
fost...odată”,ediţia a VIII-a. 
Secțiunea Teatru pentru copii – 
online. 

10 formații 
(93 

preșcolari) 

5  
(52 

preșcolari) 

3 
(27 

preșcolari) 

2 
(14 

preșcolari) 
- 

 
- 

Festivalul  Național„La cireşe” 
– lucrări artistico-plastice online. 

 181  117 43 
 

21 
 

- 

 
- 

Concursuljudețean de cultură 
generală „Pe aripi de colindă”, 
ediţia I. 
 

8 echipaje (48 
preșcolari) 

8 - - - 

 
10 

Concursuljudeţean de cultură 
generală „Piramida sănătăţii”, 
ediţia a VI-a, concurs on-line. 

127 46 38 25 - 
 

18 

 

Concluzii:  

 Concursurile școlare contribuie la  dezvoltarea personalității libere a copilului şi a integrării lui în societate, oferă 

șanse egale tuturor copiilor de manifestare a potențialului creativ, la integrarea socială, la creșterea încrederii în sine 

etc. 

 Majoritatea concursurilor care se adresează copiilor de vârstă preșcolară sunt desfășurate în cadrul Asociației 

Pedagogice „Educatoarea”  Neamț. Ele sunt structurate pe secțiuni: cultură generală, artă dramatică, artă plastică, 
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concursuri sportive  etc.  Cele mai multe se desfășoară în semestrul al II-lea al anului școlar, atunci când vremea e 

mai caldă.  

 Din cauza pandemiei multe dintre concursuri nu s-au mai desfășurat, iar unele au fost desfășurate online. Cu 

toate acestea, se observă o participare destul de bună a preșcolarilor din județ la concursurile de profil. 

 

c. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

- Amenajarea corespunzătoare a spațiilor educaționale, astfel încât să constituie medii sigure și 

primitoare, asigurând în același timp pentru copii situații de învățare diverse (decorarea sălilor de grupă, 

organizarea  activităților pe centre, mijloace didactice diverse și atractive). 

- Crearea de experiențe de învățare reale, în care copilul  să participe activ (jocuri de rol, activități practic 

– aplicative – plantare/îngrijire,  selectarea deșeurilor, dramatizări etc.). 

- Realizarea de parteneriate cu implicarea și participarea  efectivă  a părinților/partenerilor educaționali la 

viața grădiniței. 

- Crearea grupurilor de lucru on-line prin diverse aplicații sau rețele de socializare (WhatsApp,  Zoom, 

Google Meet, grup închis de Facebook etc.) pentru a păstra legătura cu preșcolarii și cu familiile 

acestora și pentru a putea parcurge programa școlară. 

- Crearea și utilizarea de resurse educaționale atractive (de către educatoare sau preluate  din diverse 

surse, adaptate învățării on-line: ppt-uri, filme didactice, înregistrări video, tutoriale, jocuri de mișcare, 

activități practice, cântece și jocuri muzicale, povești, jocuri interactive etc.). 

- Realizarea interacțiunii între cadrele didactice, chiar  la nivel național, în scopul realizării schimburilor de 

experiență/bune practici, prin crearea de grupuri de comunicare pe diverse aplicații sau rețele de 

socializare. 

 

d. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

- Există situații în care preșcolarii stau  timp îndelungat numai pe scăunele, fără alternarea așezării pe 

covor/pernuțe (ex. Joc de construcții,Joc de rol) în vederea asigurăriiechilibrului între momentele 

dinamice și cele statice. 

- În conceperea și desfășurarea activității didactice, uneori, se minimalizează utilizarea jocului și a 

elementelor de joc,  existând tendința de a aluneca spre activitatea de tip școlar. 

- Acordarea unei atenții scăzute asupra corectării exprimării copiilor (pronunția sunetelor, formularea 

răspunsurilor în propoziții).  

- Valorificarea insufuicientă a spațiilor din afara grădiniței (spațiul curții - ca teren de cunoaștere si 

exersare de deprinderi, parcurile de joacă)/neamenajarea corespunzătoare a acestora. 

- Abilitățile de predare online ale unor cadre didactice sunt slab dezvoltate. 

- Au existat situații în care  învățarea online nu s-a realizat constant și la un nivel care să permită  

antrenarea și menținerea copiilor într-o activitate organizată. Motivele nu țin numai de cadrele didactice, 

ci și de implicarea părinților, de dotările tehnice, de particularitățile de vârstă ale copiilor, de nivelul 

competențelor digitale ale fiecărei educatoare la momentul suspendării cursurilor. 

- Insuficienta implicare a logopedului școlar și a profesorului de sprijin din unitățile școlare în perioada în 

care activitatea s-a desfășurat online. 
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e. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii (aspecte constatate) 

 În conceperea documentelor de proiectare-planificare, cadrele didactice utilizează documentele de specialitate 

în vigoare şi selectează unitățile de învăţare în funcţie de specificul  grupelor şi în raport  de specificitatea 

locului. 

 Activităţile proiectate şidesfăşurate, au inclus, în general, teme accesibile nivelului de vârstă,  au fost pregătite 

conceptual şi metodic, au constituit aplicații a ceea ce dețin copiii din punct de vedere cognitiv, comportamental 

şi atitudinal. 

 Metodele şi tehnicile flexibile, coerența şi creativitatea demersurilor didactice, elementelede tratare diferențiată 

pentru vârste diferite dar şi pentru copiii cu nevoi speciale, au condus la concluzia că la nivelul  grupelor,  există 

preocupare pentru o abordare didactică de calitate. 

 În cadrul activităţilor asistate, s-au observat  strategii multiple, corelate şi integrate într-un ansamblu coerent în 

raport de conținuturile informaţionale. Tehnicile utilizate, materialul didactic adecvat, au contribuit la  atingerea 

obiectivelor referitoare la  informațiile cu caracter ştiinţificşi la exersarea competenţelor de comunicare. 

 Educatoarele cunosc interesele copiilor, creează diferite oportunități pentru exprimarea punctelor de vedere,  

comunică şi interacționează  cu toţi copiii grupei, încurajându-i în permanență  pentru participarea acestora la 

activităţi.  

 Cadrele didactice au în vedere învățarea în context intuitiv şi ludic, respectarea adevărului ştiinţific, respectarea 

regulilor de relaţionareşi comportare. 

 Competenţele de comunicare sunt exersate eficient, în relația cadrelor didactice cu preşcolarii manifestându-se 

preocupare pentru flexibilizarea şi adaptarea noțiunilor la capacitățile de asimilare, în scopul însușirii conștiente 

a categoriilor informaţionale utilizate.  

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

copiilor fiind  continuu apreciată, în raport de contribuţia participării la lecție. 

 Progresul individual este evidențiat prin materiale rezultate din activitatea copiilor, produse ce sunt atașate la 

portofoliile acestora.  

 La nivelul unităţilor, în general, există o bună colaborare cu familiile,în sensul asigurării continuității demersurilor 

educaţionale din perspectiva pregătirii conștiente a copiilor pentru activitatea de tip şcolar. 

 In cadrul comisiilor de perfecționare la nivelul unităților școlare, în general, cadrele didactice lucrează în echipă 

pentru realizarea de instrumente proprii de planificare-proiectare care să vină în sprijinul întregului colectiv și, în 

70
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mod deosebit, cu adresabilitate directă pentru segmentul de cadre didactice debutante, ori cu mai puțină 

experiență didactică. 

 Se apreciază grija cadrelor didactice pentru dotarea grupelor cu materiale didactice, jocuri şi jucării necesare 

diferitelor momente din programul zilei, ceea ce asigură  libertatea de acţiune şi mişcare a copiilor şi în acelaşi 

timp, se apreciază creativitatea şi dorința de a ţine pasul cu tot ceea ce este nou în sistem. 

 Copiii sunt încurajați să participe la festivaluri, concursuri, competiții, expoziţii, în plan local, judeţean şi naţional. 

 La nivelul unităţilor de învățământ sunt dezvoltate proiecte de parteneriat educaţional, în plan local, judeţean şi 

naţional, sunt realizate schimburi de experienţă între cadre didactice din diferite localități ale județului dar şi cu 

judeţe din țară, antrenându-se în aceste activităţi, cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală. 

 Există inițiative de proiecte care promovează voluntariatul, în sensul sprijinirii unor copii, a unor familii aflate în 

dificultate ori în scopul dezvoltării unor atitudini proecologiste de echipă. 

 

f. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Dezvoltarea profesională a resursei umane pentru a crea experiențe semnificative de învăţare pentru copilul de 

vârstă preşcolară. 

 Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul preşcolar în contextul activităților de 

predare-învățare-evaluare online. 

 Crearea unor resurse educaţionale deschise atractive și în concordanţă cu programa şcolară care să vină în 

sprijinul educatoarelor pentru a optimiza activitatea didactică desfăşurată online. 

 Facilitarea colaborării între cadrele didactice din județ și a schimbului de idei și resurs eprivind modalitățile de 

realizare a activităților de educație la distanță prin implicarea corpului de metodiști și a responsabililor de cercuri 

pedagogice. 

 Abordarea activității educaționale din perspectiva muncii în echipă, în care triada copil-educator-părinte are 

sprijinul comunității locale și valorifică oportunitățile zonale,  

 Realizarea unor parteneriate relevante în vederea bunei desfășurări  a activității didactice, atât în spațiul clasei, 

cât și în condițiile activităţii on-line, prin strategii eficiente de implicare a a părinților și partenerilor educaționali. 

 Acces egal la educaţie pentru toti preşcolarii din judeţul Neamț prin implementarea programelor de destinate 

grupurilor vulnerabile Fiecare copil în grădiniţă, Povești sub lupă, Programul pentru alimentație sănătoasă, precum 

și a programelor de educaţie complementară (educaţia pentru sănătate, educaţia ecologică, educaţia interculturală, 

educaţia rutieră). 

 

 

3.1.2. ÎNVĂȚĂMÂNTULPRIMAR 

 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

 asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu;  

 reducerea absenteismului, combaterea abandonului şcolar, prevenirea eşecului şcolar. 

 dezvoltarea alfabetizării funcționale și a competențelor cheie; 

 dozarea temei pentru acasă; 

 îmbunătăţirea colaborării familie-părinţi-comunitate locală. 
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2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari  

 asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării  procesului instructiv-educativ; 

 cunoaşterea şi respectarea curriculum-ului de către învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământ 

primar; 

 întocmirea documentelor de planificare şi proiectare didactică, în cele mai multe situaţii, în concordanţă cu 

programele şcolare în vigoare; adaptarea acestora la particularităţile intelectuale şi alternarea eficientă a 

formelor de organizare  a activității (frontal/microgrupal/individul); 

 elaborarea proiectării didactice pe unități de învățare structurate logic, în concordanță cu programa școlară; 

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

cazul majorităţii disciplinelor, implicarea activă  a elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 adaptarea cadrelor didactice  la condițiile predării online prin planificarea și organizarea activităților online, 

folosind platforme educaționale, aplicații și creare de PPT-uri, crearea de resurse educaționale deschise; 

 orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înţelegerii informaţiei şi aplicării acesteia în contexte noi, 

conferind lecţiilor un caracter practic-aplicativ; 

 valorificare aexperienței de viață a elevilor în procesul de învățare, a achizițiilor dobândite de elevi în 

familie, în diverse activități informale;  

 utilizarea unui material didactic bogat, diversificat şi atractiv, care să asigure esenţializarea, accesibilizarea 

şi sistematizarea conţinuturilor; 

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

informaţii despre modul în care elevii îşi pot îmbogăţi învăţarea şi îşi pot dezvolta competenţele specifice;  

 preocuparea pentru formarea la elevi a competențelor cheie, corespunzătoare profilului de formare a 

absolventului de clasa a IV-a; 

 atitudinea corespunzătoare faţă de învăţătură, a celor mai mulţi dintre elevii asistaţi; nivelul lor de pregătire 

este conform vârstei şi cerinţelor programelor şcolare;  

 asigurarea feedback-ului în procesul de învăţare; 

 utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează procesul de învăţare şi care sunt adecvate 

conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor, în condițiile învățării online; 

 creşterea preocupării învăţătorilor pentru derularea de parteneriate educaţionale; 

  implicarea cadrelor didactice în asigurarea unui climat educațional „prietenos” prin aspectul sălilor de clasă 

(mobilier, mijloace audio-vizuale moderne, folosite pe parcursul activităţilor asistate, lucrări ale copiilor, 

fotografii ale acestora la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, planşe didactice etc.), cât şi prin ţinuta 

igienico-sanitară corespunzătoare a elevilor claselor ciclului primar; 

 Includerea în programele de formare CRED a unui număr mare de învățători. 

Puncte slabe  

 depăşirea programei şcolare, fără să se ţină cont de compoziţia claselor; acest tip de demers este dublat 

de absenţa diferenţieri iînvăţării; 

 pondere scăzută a activităților de învățare care facilitează dezvoltarea creativității elevilor, în favoarea celor 

care vizează  formearea deprinderilor; 
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 folosirea, în exces, de către unii învăţători, a rolului de emiţător, modelul interactiv fiind promovat doar la 

nivel declarativ; aceeaşi observaţie asupra unor metode care se aplică alterat în activitatea didactică; lucrul în 

grup/echipă nu oferă elevilor ocazia cooperării veritabile, şi nici posibilitatea împărtăşirii ideilor, opiniilor;  

 abundenţa auxiliarelor utilizate care conduce la o discontinutate în abordarea didactică, o disipare a 

centrării pe un obiectiv; 

 absenţa abordărilor integrate la clasele pregătitoare, I şi a II-a atât la Comunicare în limba română, cât şi la 

Matematică şi explorarea mediului. 

 acordarea unei atenţii scăzute elevilor cu nevoi speciale sau cu un ritm mai lent de învăţare şi care 

întâmpină dificultăţi în însuşirea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară; progresul acestora nu este 

corespunzător deoarece starea lor socială nu le permite să se ajute şi nici să fie prea mult ajutaţi de către 

familiile lor; 

 preocupări parţiale pentru asigurarea de corelaţii transdisciplinare şi interdisciplinare;  

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

moderne; 

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

situaţii, supradimensionate și în majoritatea cazurilor nu se corectează şi nu se dă feedback elevilor;  

 slaba preocupare pentru reglarea imediată a problemelor identificate în timpul lecțiilor; 

 reprezentarea slabă a TIC-ului în cadrul lecţiilor asistate; 

 existența unui număr redus de resurse educaționale deschise (RED ) pe site-ul ISJ Neamț; 

 constituirea, uneori, superficială, a dosarului comisiei metodice de specialitate; 

 insuficientă întelegere, din partea unor cadre didactice, a instrumentelor de învățare digitală și lipsa 

competențelor digitale relevante pentru  a le utiliza eficient și adecvat. 

 

3. Resursele curriculare ale ariei curriculare  - Învățământ primar 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 973 cadre didactice 73,76% au gradul I,9.66 % - gradul II,13,82% definitivat și 2,76% sunt 

debutanți. 
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b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

 Concursul de titularizare, iulie 2020 - înscriși 112 candidați, prezenți 104 candidați, 95 lucrări evaluate. 

  

 
 

 Concursul de suplinire, septembrie 2020 - 23 cadre didactice calificate, 42 cadre didactice fără studii în 

domeniul postului.  

 

Aprecieri calitative 

În urma evaluării lucrărilor de la Concursul național de titularizare, s-a constatat o creștere a ratei de 

promovabilitate comparativ cu anul 2019, dar și o creștere a numărului de note peste 7 (șapte). 

S-au apreciat buna pregătire a multora dintre aceștia, interesul prezentat pentru predarea unor lucrări bine 

întocmite, cu răspunsuri concrete, cu exemple de bune practici, având la bază parcurgerea și însușirea cunoștințelor 

teoretice și de metodică, specifice disciplinei. 

De asemenea, se apreciază și pregătirea cadrelor necalificate, care au încercat să înțeleagă și să aplice 

conținutul Curriculum pentru învățământul primar, dovedind, prin răspunsurile la probele orale, că își doresc să 

lucreze în acest domeniu. 

 

c. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Concurs județean 
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Competiţiile şcolare au avut ca scop stimularea creativității şi gândirii critice, au oferit motivația atât de 

necesară în procesul de învățare și au ajutat la identificarea și dezvoltarea abilităților și cunoștințelor, 

contribuind la dezvoltarea personală a elevilor 

 

d. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei  (inclusiv în activitatea on-line)  

 înlănţuirea logică a etapelor demersului didactic; 

 accesibilitatea limbajului de predare;  

 utilizarea raţională a timpului didactic, prin folosirea diferitelor materiale (xerox, şabloane, texte, imagini, 

auxiliare didactice diverse) şi printr-o bună organizare a conţinuturilor şi a învăţării;  

 extinderea utilizării metodelor alternative de învăţare şi evaluare, cu prioritate a portofoliului şi a proiectului; 

 participare deosebită la sesiuni de comunicări ştiinţifice judeţene/interjudeţene/naţionale; 

 buna colaborare cu comunitatea locală; 

 activităţi metodice cu tematică diversă, actuală la cercurile pedagogice; 

 preocupare pentru dezvoltarea personală și profesională. 

 

e. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

 dificultăţi/deficienţe în conceperea lecţiilor cu 2 – 4 clase simultan (îndeosebi la învăţătorii stagiari);  

 creşterea numărului de elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile de masă şi insuficienta pregătire a 

învăţătorilor de a lucra cu aceşti elevi;  

 supraîncărcarea elevilor, îndeosebi la şcolile mari din orașe; 

 utilizarea excesivă a probelor de evaluare scrisă; 

 tendinţă de supraevaluare a elevilor, performanţele lor în învăţare nefiind întotdeauna raportate corect la 

descriptorii de performanţă.  

 incapacitatea unor elevi  de a converti cunoştinţele teoretice în competenţe şi abilităţi; 

 slaba implicare în realizarea corectă şi eficientă a unor parcursuri de învăţare diferenţiată şi individualizată. 

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

particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor;  

 folosirea, în exces, de către unii învăţători, a rolului de emiţător, modelul interactiv fiind promovat doar la nivel 

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

împărtăşirii ideilor, opiniilor;  

 organizarea programelor de recuperare/ dezvoltare pentru elevi, pe baza unor programe monitorizate de 

conducerile şcolilor, doar declarativ; 
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f. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii (aspecte constatate) 
Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2019-2020 s-a înscris în coordonatele proiectate prin Strategia IŞJ  

Neamţ şi Planul Managerial al Compartimentului. 

Fiecare inspecţie şcolară a fost realizată pe baza unei tematici cu obiective clar formulate şi cu precizarea 

metodelor activ-participative. Recomandările făcute şi măsurile care se impun pentru ameliorarea calităţii procesului 

educaţional în ansamblul său, pentru corectarea disfuncţiilor constatate, au fost însoţite întotdeauna de termene de 

realizare şi de nominalizarea responsabilităţilor în acest sens. Astfel, au fost sesizate următoarele aspecte: 

 Cadrele didactice îşi elaborează documentele de proiectare, evaluare, reglare/remediere/dezvoltare corect şi 

eficient şi lucrează în concordanţă cu cerinţele curriculumului. 

 Curriculum-ul pentru învățământul primar este conceput pe unități tematice, folosindu-se metode și procedee în 

vederea realizării unor activități didactice deosebite; 

 Unitățile şcolare furnizează elevilor un curriculum echilibrat, armonizând oferta pentru disciplinele obligatorii şi 

oferta pentru disciplinele din cadrul curriculumului la decizia şcolii, curriculumul formal cu activităţile şi proiectele 

extracurriculare 

 Disciplinele opționale, acolo unde există, răspund nevoilor elevilor de a aprofunda domenii noi, de a comunica și 

lucra în echipă, de a-și dezvolta creativitatea; 

 Şcolile organizează activităţi extracurriculare eficiente, iniţiază şi derulează proiecte educaţionale al căror 

conţinut este complementar şi îmbunătăţeşte oferta curriculară realizată prin curriculumul national. 

 

g. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 antrenarea metodiștilor și profesorilor din Consiliul consultativ al disciplinei pentru eficientizarea activităților; 

 asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului obligatoriu; 

 reducerea absenteismului, combaterea abandonului şcolar, prevenirea eşecului şcolar; 

 dezvoltarea alfabetizării funcționale și a competențelor cheie; 
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 dozarea temei pentru acasă; 

 îmbunătăţirea colaborării familie-părinţi-comunitate locală; 

 identificarea și selectarea resurselor digitale care susțin și îmbunătățesc procesul de predare-învățare-evaluare; 

 crearea de resurse educaționale deschise care să susțină atingerea obiectivelor educaționale în contexte 

pedagogice diverse, adaptate grupurilor de învățare, inclusiv învățare online; 

 gestionarea ansamblului de resurse educaționale deschise existente prin facilitarea accesului elevilor, părinților 

și altor profesori, cu respectarea drepturilor de autor corespunzătoare; 

 elaborarea și implementarea unui proiect unitar și coerent la nivelul fiecărei școli pentru activitățile aferente 

programului „Școala Altfel”. 

 diversificarea ofertei privind Curriculum la decizia școlii (CDȘ). 

 

 

3.1.3. ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ SI COMUNICARE 

 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

 asigurarea resurselor umane, materiale şiinformaţionale pentru toate unităţile şcolare de învățământ 

preuniversitar nemțean; 

 stimularea progresului şcolar; 

 asigurarea acestuia în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 atingerea decătre elevi a standardelor de performanță şcolară; 

 evaluarea conţinutului managementului educaţional; 

 eficientizarea activităţii de perfecţionare şi formare continuă; 

 optimizarea competenţelor personalului didactic (formare acontinuă, perfecţionarea ştiinţifică şi metodică prin 

activităţi de formare continuă şi proiecte educaţionale diverse); 

 pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinei Limba şi literatura română (concursuri şi 

olimpiade); 

 pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor Limba latină şi Limba greacă veche 

(concursuri şi olimpiade); 

 promovarea unor acţiuni de creaţie literară şi cu caracter extracurricular (concursuri de creaţie literară, eseuri, 

festivaluri de poezie, sesiuni de comunicări ale elevilor, concursuri epistolare etc.). 

 monitorizarea pe probleme de curriculum, proiectare şi tehnică didactică; 

 stimularea afirmării profesionale, prin publicaţii în reviste de specialitate, editarea de cărţi, broşuri şi participarea 

la manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;  

  
2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari  

 încadrarea cu personal calificat;  

 documentele de macro și microproiectare ale cadrelor didactice sunt bine întocmite și respectă reglementările în 

vigoare; 

 activitatea profesorilor metodiști, care contribuie atât la consilierea cadrelor didactice debutante, cât și a celor 

care susțin grade didactice; 
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 interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă (grade didactice/masterat/doctorat); 

 utilizarea metodelor didactice moderne în predarea-învățarea disciplinelor din aria curriculară Limbă și 

comunicare și a mijloacelor TIC în scopul dezvoltării competențelor generale; 

 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; 

 derularea unor planuri de măsuri, la nivel județean, pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele 

naționale; 

 organizarea unor programe de formare continuă acreditate, la nivel național - CRED; 

 participarea unor cadre didactice la programe de formare la nivel internațional, prin proiecte Erasmus+; 

 existența unui număr semnificativ de școli și cadre didactice care au derulat proiecte europene și proiecte cu 

finanțare nerambursabilă, ce pot constitui modele de bună practică; 

 implementarea unor proiecte și realizarea procesului instructiv-educativ prin intermediul noilor tehnologii. 

Puncte slabe 

 proiectarea superficială a lecțiilor și a unităților de învățare, în cazul unor cadre didactice; 

 pregătirea metodică deficitară a unor cadre didactice debutante; 

 dezinteresul pentru utilizarea de material didactic modern/digital; 

 menținerea caracterului expozitiv al lecțiilor (nu se aplică metodele de învățare centrate pe elev), în unele școli; 

 recurgerea exclusivă la manual, în detrimentul unor resurse informaționale ușor de accesat; 

 perpetuarea unor deficiențe în comunicarea didactică profesor-elev; 

 existența unor cadre didactice care nu dețin competențe de operare pe calculator; 

 insuficienta manifestare a creativității pedagogice în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare; 

 rezultate nesatisfăcătoare la examenele naționale în zona rurală. 

 

3. Resursele curriculare ale ariei curriculare  
 

A. Disciplina Limba și literatura română 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 318 cadre didactice 58% au gradul I, 23 % - gradul II, 12 % definitivat și 7% sunt debutanți. 
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b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice: 47 

Cadrele didactice au demonstrat o bună cunoaștere a elementelor de specialitate și metodică, obținând rezultate 

bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Examene naționale/concursuri școlare 
 Evaluare națională  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Examenul național de bacalaureat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

 Distribuție participanți/premii 
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 Olimpiade școlare 

 Număr de premiiacordate 

Olimpiadajudețeană Numărul de 

participanți 

Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Mențiuni 

Lingvistică – Solomon Marcus 80 4 3 3 9 

Lectura ca abilitate de viață 129 2 2 2 28 

Universulcunoașteriiprinlectură 65 4 4 4 23 

Limbi clasice 10 4 3 2 1 

 

Participarea unui număr apreciabil de elevi (peste 1700 de elevi participanți la Olimpiada locală de Limba și 

literatura română - secțiunile A și B) și rezultatele obținute, atât la faza locală, cât și la cea județeană a olimpiadelor, 

demonstrează o pregătire temeinică, o aplecare constantă asupra disciplinei, dublată de atenta îndrumare a cadrelor 

didactice.  

 Concursuri naționale/internaționale 

Concursul internațional Dan Barbilian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) -  

 Utilizarea, în cadrul lecțiilor de limba și literatura română, a unor materiale electronice/conținuturi digitale 

(ebook, audiobook, secvențe audio-video, ecranizări după opere literare etc.); 

 Folosirea unor instrumente moderne/aplicații/softuri în lecțiile de limba și literatura română, atât în predare-

învățare, cât și în evaluare (Kahoot, Calamèo, Padlet, Quizziz etc.); 

 Desfășurarea unor lecții cu caracter transcurricular și interdisciplinar, atât la nivel gimnazial, cât și liceal (spre 

exemplu, dezbateri, ateliere de film, vizite virtuale la muzee și case memoriale etc.); 

 Realizarea unor activități remediale, pedagogice, de consiliere, inclusiv on-line, în unitățile de învățământ 

beneficiare ale proiectului ROSE; 

 Publicarea de către profesorii de limba română a unor lucrări cu caracter aplicativ privind educația on-line, cu 

modele de practici din cadrul lecțiilor de limba și literatura română, în volumul ANPRO 20. Experiențe online de 

multiliterație, în volumul Simpozionului Internațional „Școala modernă. Tradiție și inovație”, CCD Neamț, în volumul 

Simpozionului Național „Promovarea egalității de șanse prin educație”, Ediția a II-a, CCD Vâlcea etc.; 
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 Promovarea exemplelor de practici didactice on-line din școala nemțeană, prin publicarea de către profesorii de 

limba română a unor articole pe site-uri/platforme naționale (https://www.go-ahead.ro/); 

 Desfășurarea unor simpozioane (Simpozionul județean „Creația eminesciană – operă deschisă”, Colegiul 

Național Roman-Vodă, Roman etc.), a unor conferințe (Conferința internațională „Curente pedagogice și abordări în 

didactica limbilor și culturilor străine” – Colegiul Național Petru Rareș, Piatra-Neamț, Conferința internațională 

„Abordări inovatoare în educație”, Școala Gimnazială Elena Cuza, Piatra-Neamț, Conferința națională „Motivație 

pentru educație”, Erasmus+,Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman etc.); 

 Organizarea unor concursuri de creație din calendarele aprobate pentru anul școlar 2019-2020 (Concursul 

Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, Concursul de creație literară „Ion Creangă”, Fundația Culturală Ion 

Creangă din Târgu Neamț, Concursul Regional de Creație Lirică și Eseuri „Dor de poezie”); 

 Realizarea unor activități de stimulare a performanței elevilor, în parteneriat cu Centrul Județean de Excelență 

Neamț;  

 Realizarea unui schimb de experiență între bibliotecarii școlari din județul Galați și bibliotecarii școlari din județul 

Neamț, care a inclus vizite de documentare la biblioteci centenare și muzee din județ (Piatra-Neamț și zona Târgu 

Neamț, 01- 02.11.2019); 

 Desfășurarea unor activități de formare prin Programul de formare continuă Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți – CRED, prin oferta de formare a CCD Neamț. 

 

e. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei   

 Slabe competențe ale unor cadre didactice privind folosirea noilor tehnologii; 

 Lipsa internetului în unele școli; 

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

 lipsa unei platforme eLearning dedicate, cu conținuturi specifice disciplinei. 

 

f. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare  
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Contextul epidemiologic a diminuat numărul inspecțiilor proiectate a se realiza. S-a remarcat, prin prisma 

inspecțiilor școlare realizate, o permanentă preocupare a profesorilor pentru stăpânirea elementelor de specialitate și 

de metodică, pentru întocmirea documentelor de proiectare didactică. Profesorii debutanți au fost receptivi la 

sugestiile primite, manifestând interes pentru autodepășire, în general. 

 

g. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Asigurarea calității procesului instrucțional, centrat pe elev și orientat spre formarea competențelor cognitive, 

acționale, funcționale, pragmatice; modernizarea strategiilor educaționale, a metodelor de instruire și a 

resurselor didactice. 

 Sporirea performanțelor profesionale ale personalului didactic, prin informare și formarea continuă, în scopul 

valorificării și stimulării creativității profesionale, prin asigurarea unor servicii de consultanță/de consiliere 

specializată, prin monitorizare, evaluare și furnizare a feedbackului, în domeniile: curriculum, didactica 

disciplinei, managementul colectivului de elevi etc. 

 Optimizarea managementului informației, prin realizarea unei baze de date care să asigure accesul profesorilor 

de limba și literatura română la resurse bibliografice și resurse media. 

 Abilitarea profesorilor evaluatori pentru examenele naționale. 

 Facilitarea accesului elevilor la resursele educaționale deschise, în vederea pregătirii examenelor naționale. 

 

 

B. Disciplina Limba engleză și Limba germană 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

a.1. Norme didactice limba engleză 
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a.2 Norme didactice limba germană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.3 Tabel grade didactice profesori de limba engleză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 276 cadre didactice 43,11 % au gradul I, 21, 01 % - gradul II, 28,26% definitivat și 6,52% sunt 

debutanți. 

 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice: 36. 

 

Cadrele didactice au demonstrat o foarte bună cunoaștere a elementelor de specialitate și metodică, 

obținând rezultate foarte bune. 
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Rezultate obținute la limba engleză în cadrul examenului național de definitivat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Examene naționale/concursuri școlare 

La examenul național de bacalaureat elevii au obținut calificativele prin echivalarea notelor de la limba 

engleză din anul școlar 2019-2020.  
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d.  Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

 Distribuție participanți/premii 

 Olimpiade școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concursuri naționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 Existenta unui număr mare de CDȘ la nivelul limbilor moderne: 

 
 

 

 

Anul școlar Limba modernă Învățământ primar Gimnaziu Liceu 

2018-2019 Limba engleză 2 18 26 

2019-2020 4 19 22 

2018-2019 Limba germană 2 3 5 

2019-2020 0 3 4 
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 Existența claselor cu regim de predare intensiv și bilingv – LIMBA ENGLEZĂ 

 INTENSIV 

  
UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

a V-a A VI-a a VII-a a VIII-a a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 
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COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”, PIATRA-NEAMȚ 

2018-2019 1 30 1 28 1 33 1 29 2 57 2 60 2 52 2 52 

2019-2020 1 32 1 30 1 28 1 33 1 29 2 57 2 60 2 52 

COLEGIUL NAŢIONAL„ROMAN-VODĂ”, ROMAN 

2018-2019 - - - - - - - - 1 29 1 32 1 30 1 28 

2019-2020 - - - - - - - - 1 27 1 29 1 32 1 30 

 

 

 Obținerea unui număr mare de certificate lingvistice, în urma promovării examenelor lingvistice cu 

recunoaștere internațională (Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, Colegiul Național „Petru 

Rareș”, Piatra-Neamț, Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, Colegiul Național „Roman-Vodă” , 

Roman, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț). 

 Organizarea etapei județene a Concursului Național Quest – Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-

Neamț, prof. Irina Secară. 

 Cercurile pedagogice  - Activitățile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice au venit în sprijinul  

îmbunătăţirii pregătirii metodico-ştiinţifice a profesorilor de limba engleză din judeţ. Tema activităţii pentru 

primul semestru la limba engleză a fost Developing Productive Skills in the English Cclasses, iar pentru 

limba germană sem I: Grammatik vermittlung mit didakt ischen Spielen - Predarea gramaticii cu ajutorul 

jocurilor didactice. 

 Proiectul English for theCommunity – activități organizate de  British Council Romania și The Romanian - 

American Foundation începand 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).   

 

f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 Situații în care planificările calendaristice nu respectă o structură coerentă. 

 
 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”, 
PIATRA-NEAMȚ  

BILINGV  

a IX-a a X-a a XI-a a XII-a 
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2018-2019 1 26 1 35 1 28 1 30 

2019-2020 1 28 1 26 1 35 1 28 
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 Parcurgerea manualului se face, în unele cazuri,  fără raportări la conţinuturile programei; 

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

despecialitate, în detrimentul dezvoltării competențelor de comunicare; 

 Menținerea caracterului expozitiv al lecțiilor (nu se aplică metodele de învățare centrate pe elev); 

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

 Existența unor cadre didactice care nu dețin competențe de operare pe calculator. 
 

g. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii  

În anul școlar 2019-2020, au fost inspectate 48 cadre didactice, iar în anul 2018-2019, au fost inspectate 56 

cadre didactice.  

 

h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Se vor monitoriza elementele de noutate apărute în programa de limba engleză pentru clasa a VIII-a: 

- este structurată pe formarea - evaluarea competențelor;  

- include procesele de construcție a competenței;  

- indică tipuri de activități specifice formării acestora;  

- relaționează subcompetențele cu norma lingvistică și conținutul adecvat;  

- face referire la modalitatea de evaluare a competențelor; 

- sugerează tipuri de activități de evaluare specifice fiecărei competențe / subcompetențe; 

- stimulează exprimarea punctului de vedere și creativitatea.  

 Asigurarea resurselor umane, materiale, financiare şiinformaţionale; 

 Monitorizarea pe probleme de curriculum, proiectare şi tehnică didactică;  

 Centrarea predării pe formarea competențelor și relaționarea formării competențelor cu evaluarea acestora; 

 Crearea unor contexte de învățare care să determine exprimarea perspectivei personale și creativitatea; 

 Asigurarea progresului şi performanţei şcolare, pentru atingerea de către elevi a standardelor educaţionale, 

asigurarea progresului şi performanţei şcolare; 

 Formarea continuă a cadrelor de specialitate şi perfecţionarea profesorilor debutanţi. 
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C. Disciplina Limbi romanice 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 Grade didactice profesori disciplina limba franceză 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numărul cadrelor didactice disciplina limba franceză (urban/rural) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Limba italiană – Nefiind o disciplină care se studiază în școală, numărul de profesori de limba italiană este 

limitat. Există o grupă de limba italiană la Centrul Județean de excelență, unde funcționează un singur 

profesor.  

  Limba spaniolă – La Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman există un curs opțional, cu titular un profesor.  

  Limba neogreacă – Există un parteneriat cu Comunitatea Elenă din județul Neamț, care organizează 

cursuri în Piatra Neamț și Roman, unde funcționează câte un cadru didactic.  

 Din totalul de 176 cadre didactice 38,63 % au gradul I,   38,06 % - gradul II, 19,88 % definitivat și 2,84 

% sunt debutanți, 0,56% au doctorat. 
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b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice-  11. 

 

 Rezultate obținute la examenul de titularizare la Limba franceză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rezultate obținute la limba franceza în cadrul examenului național de definitivat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Examene naționale/concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat  

 Competențele de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională au fost echivalate pe baza mediilor celor 

patru ani de liceu. 
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d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 
 

 Olimpiada de limbi romanice  

Numărul elevilor 
participanți la etapa 

locală 

Numărul elevilor 
participanți la etapa 

județeană 

Numărul elevilor 
participanți la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa 
națională 

201 138 - Premiul I Premiul II Mențiuni 
speciale 

   - - - 
 

 Olimpiada de limba neogreacă 

Numărul elevilor 
participanți la etapa 

locală 

Numărul elevilor 
participanți la etapa 

județeană 

Numărul elevilor 
participanți la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa 
națională 

- 14 - Premiul 
II 

Premiul 
III 

Mențiuni  

   - - - 

 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei  

 Peste 40 de elevi au susținut și promovat examenul de certificare DELF; 

 Conferința Internațională de didactică cu titlul Curente pedagogice și abordări în didactica limbilor și culturilor 

străine (avantaje, limite, perspective), susținută de susținută de prof. Richard Lescure, din Angers – Franța, 

Doctor în lingvistică și fonetică, conferențiar universitar doctor în științele limbajului, profesor HC, autor de lucrări 

și manuale (mai ales în domeniul evaluării și certificărilor FLE), fost Atașat de Cooperare Educativă și Consilier 

Cultural-adjunct la Ambasada Franței la Sofia, deschisă de Michel Monsauret, Atașatul de Cooperare Educativă 

al Ambasadei Franței.  

 Participarea la numeroase webinarii în domeniul didacticii limbii franceze. 

 Participarea a 44 de profesori la cursul de formare CRED (2 serii).  

 Conferința Internațională de didactică cu titlul Curente pedagogice și abordări în didactica limbilor și culturilor 

străine (avantaje, limite, perspective), susținută de susținută de prof. Richard Lescure, din Angers – Franța, 

Doctor în lingvistică și fonetică, conferențiar universitar doctor în științele limbajului, profesor HC, autor de lucrări 

și manuale (mai ales în domeniul evaluării și certificărilor FLE), fost Atașat de Cooperare Educativă și Consilier 

Cultural-adjunct la Ambasada Franței la Sofia, deschisă de Michel Monsauret, Atașatul de Cooperare Educativă 

al Ambasadei Franței.  

 

f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei  

 Participarea redusă la olimpiada de limba franceză și rezultate slabe; 

 Rezultatele slabe la examenele de definitivare în învățământ și titularizare; 

 Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru formare; 

 Tratarea superficială a sugestiilor metodologice. 

 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

101 

h. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii  

În cadrul inspecțiilor efectuate, au fost vizitate un număr de 53  cadre didactice, prin comparație cu 66 de cadre 

didactice în anul școlar 2018-2019. 

 

g. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Formarea cadrelor didactice, cu precădere din perspectiva creșterii motivației elevilor, a elaborării documentelor 

școlare de proiectare și a dezvoltării lucrului diferențiat; 

 Formarea profesorilor de limba franceză în domeniul utilizării platformelor de e-learning și a învățării online;  

 Monitorizarea procesului didactic la disciplina Limba franceză, clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din perspectiva 

cerințelor noului plan cadru; 

 Dezvoltarea perspectivei comunicaționale în procesul de predare-învățare-evaluare al limbii franceze. 

 

 

3.1.4 ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ SI ȘTIINȚE 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

 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 la 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 desfășurarea unor activități specifice, eficiente, cu accent pe formarea/dezvoltarea graduală a 

competențelor (remedierea vizează îmbunătățirea nivelului de competență, conținuturile fiind suport al 

exersării competențelor). 
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 Corelarea demersurilor didactice în permanență cu necesitățile de formare, cu capacitățile psihointelectuale 

și sociale ale elevilor. 

 Creșterea numărului de laboratoare/cabinete funcționale și realizarea lucrărilor practice cuprinse în 

programele școlare. 

 

2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari  

 Documentele de de proiectare didactică bine întocmite, în concordanță cu programele școlare în vigoare și 

cu planificările anuale și semestriale. 

 Conținuturile suportului informațional corecte din punct de vedere științific, schematizate, sistematizate, 

esențializate, accentuând reactualizările bagajului de cunoștințe ale elevului și explicit formulată latura 

aplicativ-practică a fenomenelor studiate. 

 Aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru și a programelor școlare, fiind asigurată complementaritatea 

dintre curriculumul național și cel local. 

 Număr mare de cadre didactice care au urmat cursuri de formare continuă;dorință de afirmare și atitudine 

pozitivă față de profesie. 

 Organizarea unor activități de predare-învățare-evaluare diferențiate în funcție de nivelul cunoștințelor 

asimilate de către elevi, de gradul de percepere a fenomenelor în plan cognitiv, de sistemul de abilități și 

aptitudini. 

 Implicarea profesorilor în realizarea performanței școlare, materializată în numărul mare de premii și 

mențiuni obținute de elevi la olimpiadele și concursurile școlare . 

Puncte slabe  

 Incapacitate sau indiferența unor cadre didactice pentru adaptarea curriculumului la particularitățile elevilor. 

 Rezistența la schimbare și conservatorismul unor cadre didactice. 

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

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

utilizării standardelor de evaluare și a criteriilor unitare de notare. 

 Preocuparea scăzută privind, selecția, pregătirea, motivarea elevilor pentru performanță școlară, mai ales în 

școlile din mediul rural. 

 Dotarea  precară cu mijloace de învățământ moderne pentru învățământul online. 

 Scăderea numărului de laboratoare funcționele și de laboranți pentru cele existente. 

 Existența unor catedre mozaic care duc la scăderea calității actului educational. 

 Lipsa dotărilor din laboratoarele de fizică ale multor școli; lipsa resurselor extrabugetare pentru 

achiziționarea materialului didactic. 
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3. Resursele curriculare ale ariei curriculare  

 

A. Disciplina MATEMATICĂ 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din totalul de 311 cadre didactice 69,45% au gradul I, 12,86%  au gradul II, 13,50 % definitivat, 3,53% sunt 

debutanți și 0,64% au doctorat. 

 
 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice – 2020 

 

Din totalul de 22 de profesori de matematică care au participat la Concursul național de ocupare a posturilor 

didactice, 59% au obținut note peste 7 și nici un cadru didactic nu a obținut notă sub 5. 

  

Gradul I 
69% 

Gradul II 
13% 

Definitivat 
13% 

Debutanți 
4% 

Doctorat 
1% 

Grade didactice profesori matematică 

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutanți 

Doctorat

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10 Total 

- 2 7 11 2 - - 22 
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c. Examene naționale/concursuri școlare 

 Evaluare națională  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesiunea Număr de candidați 

prezenți 

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 

10 

2019 4099 1639 797 526 435 359 266 77 

2020 4252 1475 477 570 706 535 417 72 

Note <5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 Note de 10

2019 1693 797 526 435 359 266 77

2020 1475 477 570 706 535 417 72

1693 

797 

526 
435 359 

266 
77 

1475 

477 
570 

706 
535 

417 

72 

0
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Analiză comparativă note la matematică 
Evaluare Națională 

2019 2020

5-5,99 
10% 

6-6,99 
35% 

7-7,99 
45% 

8-8,99 
10% 

Distributia notelor la matematică obținute la concursul de 
ocupare a posturilor didactice 

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99
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 Analiza comparativă a rezultatelor obținute de elevi la disciplina matematică la Evaluarea Națională arată  o 

pondere mai mică a notelor mai mici de 5  în 2020(34,68% ) față de 39,98% în 2019 și o distribuție mai mare a 

notelor în segmentul 6-9,99 (42,59% în 2020 față de 32,20% în 2019). Ținând cont de contextul pandemic din 

semestrul 2 al anului școlar 2019-2020, creșterea procentului de promovabilitate la disciplina matematică în 2020  a 

fost posibil datorită efortului considerabil al  profesorilor de matematică din județul Neamț. 

 

 Examenul național de bacalaureat 2020  (promoţia curentă) 

Matematică MATE-INFO 

Sesiunea 

Număr de 

candidați 

prezenți 

Note 

<5 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

Note 

de 10 

Procent 

promovabilitate 

          

Iunie 2020 568 24 47 63 86 130 177 41 95,77 % 

August 2020 28 14 7 5 2 - - - 50 % 

 
 

Matematică PED 

Sesiunea 

Număr 

de 

candidați 

prezenți 

Note 

<5 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

Note 

de 10 

Procent 

promovabilitate 

Iunie 2020 97 1 5 10 30 39 12 - 98,97 % 

August 2020 1 - - - 1 - - - 100% 

Note <5 
4% 

5-5,99 
9% 

6-6,99 
11% 

7-7,99 
15% 

8-8,99 
23% 

9-9,99 
31% 

Note de 10 
7% 

Distribuția notelor la MATE-INFO  
sesiunea iunie-iulie 2020 

Note <5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

Note de 10
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Matematică ST_NAT 

Sesiunea 

Număr 

de 

candidați 

prezenți 

Note 

<5 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

Note 

de 10 

Procent 

promovabilitate 

Iunie 

2020 
348 64 40 41 61 68 63 11 81,61 % 

August 

2020 
41 18 21 2 - - - - 56,10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note <5 
18% 

5-5,99 
11% 

6-6,99 
12% 

7-7,99 
18% 

8-8,99 
20% 

9-9,99 
18% 

Note de 10 
3% 

Distribuția notelor la Matematică ȘT_NAT 

Note <5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

Note de 10

Note 
<5 
1% 5-5,99 

5% 6-6,99 
10% 

7-7,99 
31% 

8-8,99 
40% 

9-9,99 
13% 

Distribuția notelor la Matematică PED 

Note <5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99
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Matematică TEHN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribuţia notelor la matematică-informatică, pedagogic şiştiinţele naturii arată că aproximativ 80 % din elevi 

au note peste 5 la disciplina matematică, iar  60 % din candidaţii de la liceele tehnologice au obţinut note peste 5. Se 

constată o creştere procentuală a numărului de candidaţi care au luat note peste 8 (aproximativ 45%), ceea ce 

scoate din zona mediocrităţiir ezulatele obţinute la examenul de bacalaureat la disciplina matematică. 

 

d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiada de matematică 

An școlar 

Număr 
elevi 

partipanți 
la etapa 
locală 

Număr 
elevi 

partipanți/ 
calificați 
la etapa 

județeană 

Număr 
elevi 

partipanți 
la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

    
Premiul 

I 
Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Mențiune 
Premiu 
special 

2018-2019 711 306 12 1 2 1 1 0 

2019-2020 634 376 - - - - - - 

Sesiunea 

Număr 
de 

candidați 
prezenți 

Note 
<5 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

Note 
de 10 

Procent 
promovabilitate 

Iunie 2020 1622 658 359 218 200 133 52 2 59,29% 

August 2020 343 201 79 39 22 - - - 41,40 % 

Note <5 
41% 

5-5,99 
22% 

6-6,99 
14% 

7-7,99 
12% 

8-8,99 
8% 

9-9,99 
3% 

Note de 10 
0% 

Distribuția notelor la Matematică-TEHN 

Note <5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

Note de 10
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 Concursul Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” 

An școlar 

Număr 
elevi 

partipanți 
la etapa 
locală 

Număr 
elevi 

partipanți/ 
calificați 
la etapa 

județeană 

Număr 
elevi 

partipanți 
la etapa 

națională 

Premii obținute la etapa națională 

    
Premiul 

I 
Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Mențiune 
Premiu 
special 

2018-2019 877 311 12 0 0 2 7 0 

2019-2020 412 279 - - - - - - 

 
Concursul „Şi eu pot fi bun la mate” (concurs pentru elevii de gimnaziu din mediul rural) 

Etapa Număr de elevi participanţi 
Număr de elevi calificaţi la 

etapa judeţeană 

Locală 854 166 

 

 În contextul pandemic din martie-iunie 2020, etapele judeţene ale olimpiadei /concursurilor de matematică nu 

s-au susţinut. Spiritul competiţional al elevilor nemţeni este demonstrat de numărul mare de elevi participanţi la etapa 

locală a olimpiadei/concursurile de matematică, precum şi de numărul mare de elevi calificaţi la etapa judeţeană. 

 

Conferințe/mese rotunde/simpozioane 

 Simpozionul județean DIDACTICA MATEMATICII IOAN ZENEMBISI - Colegiul Național „Petru Rareș”, 

Piatra-Neamț. 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line). 

 Pagina Matematica online de pe site-ul Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, Roman ce conține teste și 

lecții de matematică, jocuri logice, generatoare de teste/teme, adresate ciclului gimnazial. 

a. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare 
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Concluzii 
Proiectarea activităţilor didactice este realizată în conformitate cu cerinţele documentelor normative în vigoare, 

iar demersul didactic este bine conceput oferind un echilibru între strategiile și mijloacele de evaluare utilizate. De 

asemenea, s-a observat, pe alocuri, munca diferenţiată pentru elevii cu CES.S-a remarcat, atât o bună pregătire de 

specialitate şi metodică, cât şi un ritm bun al parcurgerii programei. Profesorii de matematică au program de 

consultaţii şi organizează lecţii de pregătire suplimentară pentru elevii din clasele terminale. 

g. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 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 la examene, 

evaluări, concursuri și olimpiade școlare de specialitate, cât și în termeni de reușită profesională și socială. 

 Consilierea profesorilor în vederea creșterii ponderii activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a 

internetului  în procesele de învățare-predare-evaluare. 

 Consilierea profesorilor și a directorilor în vederea identificării corecte a nevoilor de activități de remediere, 

proiectare și desfășurarea 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 necesitățile de formare, cu capacitățile psihointelectuale 

și sociale ale elevilor. 

 

B. Disciplina FIZICĂ 

c. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 
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Concluzii 

Din totalul de cadre didactice care au avut ore de fizică în încadrare în anul școlar 2019-2020, cea mai mare 

parte are gradul didactic I sau titlul științific de doctor, ceea ce înseamnă o foarte bună pregătire din punct de vedere 

profesional. Astfel, 86,09% dintre profesori au gradul I sau titlul științific de doctor, 6,62% - gradul didactic II, 5,96% - 

definitivat și 1,32% sunt debutanți. 

 

d. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

La examenul național de titularizare în învățământ au participat 3 cadre didactice. Din cauza scăderii 

populației școlare, fizica se confruntă în ultimii ani cu diminuarea numărului de ore și, implicit, a numărului de norme 

didactice. 

e. Examene naționale/concursuri școlare 

 Examenul național de bacalaureat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La proba de fizică din cadrul examenului național de bacalaureat 2020 s-au înscris 283 de elevi, dintre 

care 145 la filiera tehnologică și 138 la filiera teoretică. Au promovat examenul de bacalaureat 209 elevi (77 de la 

filiera tehnologică și 132 de la filiera teoretică), ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 73,85% (53,10% 

la filiera tehnologică și 95,65% la filiera teoretică). Se observă că promovabilitatea la proba de fizică a examenului de 

bacalaureat este cu aproximativ 17% mai mică în anul școlar 2019-2020, în comparație cu anul școlar 2018-2019. 

 

f. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

 Olimpiade școlare 

 Număr de premii acordate 

Olimpiada județeană de 
fizică 

Numărul de 
participanți 

Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Mențiuni 

VI 91 1 1 1 33 

VII 44 1 1 1 27 

VIII 18 1 1 1 9 

IX 38 1 1 1 14 

X 24 1 1 1 9 

XI 6 1 1 1 2 

XII 3 1 1 - 1 

Total 224 7 7 6 95 
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 Concluzii 

  

 

 La etapa județeană a olimpiadei de fizică au participat 224 de elevi: 153 de elevi din ciclul gimnazial și 71 

din ciclul liceal. Pentru efortul depus și cunoștințele acumulate până la momentul concursului, elevii au fost 

recompensați cu 20 de premii și 95 de mențiuni, astfel: 

 Premiul I: Andrei Laic, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Roman, prof. Roxana 

Pătrăuceanu; Ioan Apalaghiei, Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra-Neamț, prof. Luminița Stroia; George Berea, 

clasa a VIII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Aida Ilie; Theodor Lupașcu, clasa a IX-a, 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Cristinel Secară; Ioana Brănuț, clasa a X-a, Colegiul 

Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb; Cosmin Cosniceanu, clasa a XI-a, Colegiul 

Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Grigoruță Oniciuc; Petre Teacu, clasa a XII-a, Colegiul Național 

„Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb. 

 Premiul al II-lea: Tudor Atomulesei, clasa a VI-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel 

Haralamb; Cristian Luchian, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamț, prof. Anișoara Oniciuc; 

Robert Voaideș-Negustor, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Aida Ilie; Iancu 

Scurtu, clasa a IX-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Grigoruță Oniciuc; Flavia Pascal, 

clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb; George Boca, clasa a XI-

a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb; Daniel Manole, clasa a XII-a, 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb. 

 Premiul al III-lea: Simeon Bodron, clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamț, prof. Anișoara 

Oniciuc; Sebastian Crețu, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Roman, prof. Tereza 

Vacaru; Maria Popescu, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț, prof. Cornelia 

Țăbârnac; Traian Bistriceanu, clasa a IX-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Cristinel 

Secară; Matei Buzdea, clasa a X-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb; 

Rareș Apetrei, clasa a XII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț”, prof. Grigoruță Oniciuc. 
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 Concursuri interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În data de 18 ianuarie 2020 s-a desfășurat, la Colegiul Tehnic„Petru Poni" din Roman, faza județeană a 

Concursului interdisciplinar de fizică-geografie„Ștefan Hepiteș". Elevii participanți au obținut următoarele premii: 

 Premiul I: elevul Davide Ungureanu, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, prof. coord. Mariana Gabriela 

Dascălu și Oana Maria Cucoș; elevul Răzvan Mihai Hanghicel, Colegiul Național „Roman-Vodă'', Roman, prof. 

coord. Constantin Ostafe și Adi Sorin Pîntea; elevul Tudor-Paul Aungurenci, Colegiul Național „Roman-Vodă'', 

Roman, prof. coord. Gheorghe Irimia și Claudia Macovei; eleva Amelia Ioana Gherghel, Colegiul Tehnic „Petru 

Poni”, Roman, prof. coord. Claudia Geman și Oana Maria Cucoș; eleva Georgiana Maria Aenicăi, Colegiul Tehnic 

„Petru Poni”, Roman, prof. coord. Claudia Geman și Oana Maria Cucoș; eleva Ana Maria Nicuță, Colegiul Tehnic 

„Petru Poni”, Roman, prof. coord. Daniela Miclăuș și Oana Maria Cucoș; elevul Paul Răzvan Cobzaru, Liceul 

Teoretic „Vasile Alecsandri”, Săbăoani, prof. coord. Lucica Burcă și Simona Rusu. 

 Premiul al II-lea: elevul Maxim Procopov, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, prof. coord. Claudia Geman 

și Oana Maria Cucoș; elevul Florin Suciu, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, prof. coord. Claudia Geman și 

Oana Maria Cucoș. 

 Premiul al III-lea: elevul Alin Petru Coca, Liceul Tehnologic „Vasile Sav", Roman, prof. coord. Adriana 

Drăghici și Irina Zaim; eleva Elena Constantin, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, prof. coord. Claudia Geman 

și Oana Maria Cucoș. 

 Premiul special: elevul Dragoș Gabriel Moisi, Liceul Tehnologic „Vasile Sav", Roman, prof. coord. Adriana 

Drăghici și Irina Zaim; elevul Vlăduț Alexandru Dobrea, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, prof. coord. Claudia 

Geman și Oana Maria Cucoș; eleva Maria-Mădălina Nedelcu, Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman, prof. coord. 

Daniela Miclăuș și Elena-Viorica Abăhnencei. 

 Concursuri naționale 
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Concluzii 
În perioada 6-8 decembrie 2019, s-a desfășurat la Bacău a XXIII-a ediție a Concursului național de 

matematică fizică Vrânceanu Procopiu, concurs inclus în Calendarul competițiilor școlare finanțate de MEN. Din 

județul Neamț au participat 3 elevi, însoțiți de domnul profesor Constantin Ostafe.  Au obținut mențiuni elevii: Rareș 

Polenciuc, clasa a X-a, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman, îndrumat de profesorul Constantin Ostafe; Daniel 

Manole, clasa a XII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, coordonat de profesorul Dorel Haralamb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 1-3 noiembrie 2019, s-a desfășurat la Brăila a XXIX-a ediție a Concursului Național de Fizică 

Evrika, concurs inclus în Calendarul competițiilor școlare finanțate de MEC. Elevii participanți au fost însoțiți de prof. 

Luminița Stroia. Au fost recompensați cu mențiuni elevii: Alexandru Apostol, clasa a IX-a, Colegiul Național „Petru 

Rareș”, prof. Cristinel Secară; Daniel Manole, clasa a XII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, prof. Dorel Haralamb. 

Concurs interjudețean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

Concursul interjudețean de fizică PROFIZICA, inclus în Calendarul concursurilor interjudețene și organizat 

de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, s-a desfășurat pe 23 noiembrie 2019 la Colegiul „Anghel Rugină” din Vaslui. 

Din cei 24 de participanți, 13 au fost recompensați cu premii și mențiuni: 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

114 

 Premiul I: Mihnea Isăchioaei, clasa a VII-a, Colegiu Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Mariana 

Frenți; Cristian Luchian, Școala Gimnazială Nr. 3, Piatra-Neamț, prof. Anișoara Oniciuc; Elena Donici, 

LiceulTehnologic „Vasile Sav”, Roman, prof. Daniela Miclăuș; 

 Premiul al II-lea: Sebastian Crețu, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Roman, prof. 

Tereza Vacaru; Robert Voaideș-Negustor, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. 

Ilie Aida; 

 Premiul al III-lea: Ioan Apalaghiei, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra-Neamț, prof. Luminița 

Stroia; George Berea, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, prof. Aida Ilie;  

 Mențiuni: Călin-Mihai Niță, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra-Neamț, prof. Luminița Stroia; Paul 

Huțanu, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Roman, prof. Tereza Vacaru; Claudio Blaj, 

clasa a VII-a, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, prof. Georgeta Balaban; Sara Cristian, clasa 

a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 2, Piatra-Neamț, prof. Mihaela Pîntea; Ioan-Tudor Hanganu, clasa a VIII-a, 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, prof. Georgeta Balaban; Ioana Alexandra Brănuț, clasa a 

X-a, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Dorel Haralamb. 

 

Concursuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe 7 martie 2020 a avutloc, la Colegiul Tehnic de Transporturi din Piatra-Neamț, Concursul de Fizică 

„ȘerbanȚițeica”, coordonat de prof. Irina Corneanu. S-au calificat la etapa regională 18 elevi. Elevii participanți au 

fost recompensați cu premii și mențiuni, astfel: 

 Premiul al III-lea: elevele Maria Bianca Blănuță, Patricia Georgiana Crăescu, prof. coordonator Irina 

Corneanu; elevul Vadim Palanciuc, prof. coord. Cezarina Moroșanu;  

 Mențiuni: elevii Robert Florin Asofroniei, Andrei-Gabriel Huiban, Raluca-Elena Purice, Alexandru Vasile 

Măriei, Vlăduț Ștefan Pîntea, prof. coord. Irina Corneanu; elevii Vasile Țicu, Iulian-Adrian Drăgan, Marina-

Larisa Macovei, Sebastian Claudiu Zaharia, Burduja Cezar, prof. coord. Cezarina Moroșanu; elevul Ovidiu - 

Constantin Stoica, prof. coord. Liliana Iacob; elevul Fabian Apetri, prof. coord. Elena Humă; elevul Anton io 

Dumitru Rogin, prof. coord. Eugen Ghirvu. 
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Concluzii:  
În perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 2019, 13 elevi de la Colegiul Național de Informatică din Piatra-

Neamț au participat la Concursul „In Memoriam Mihai Marinciuc”, care a avut loc la Chișinău. Elevii, însoțiți de 

doamnele profesoare Carmen Florescu și Cornelia Țăbârnac, și-au testat cunoștințele alături de alți 500 de elevi din 

Republica Moldova.  

Munca elevilor a fost răsplătită cu premii și mențiuni, astfel:premiul I – Andrei Horodniceanu, clasa a IX-a; 

mențiune - Maria Theodora Popescu, clasa a VIII-a; mențiune – Diana Gabriela Secară, clasa a VII-a. 

 

Olimpiada internațională 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În perioada 18-27 octombrie 2019, a avut loc la Piatra-Neamț a XXIV-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 

Astronomie. La această ediție au participat 240 de elevi și profesori din 21 de țări. Lotul României a fost reprezentat 

de 3 elevi juniori și 4 elevi seniori, care au obținut 7 premii. Eleva Flavia-Cristina Pascal de la Colegiul Național 

„Petru Rareș” din Piatra-Neamț (clasa a X-a), medaliată cu bronz, a fost pregătită de profesorul Grigoruță Oniciuc. 

Astronomia nu este o disciplină de studiu integrantă curriculumului școlar, astfel încât pregătirea elevei s-a 

desfășurat doar în cadrul Centrului de Excelență Neamț și Clubului de Astronomie. 
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e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 desfășurarea unor lecții atractive, prin îmbinarea metodelor tradiționale cu metodele moderne de predare-

învățare-evaluare, utilizarea mijloacelor de învățămând din dotarea laboratorului de fizică (semestrul I); 

 schimb de experiență între cadrele didactice prin activitățile de cerc pedagogic; 

 dezbaterea, în cadrul comisiilor metodice, a problemelor întâlnite în activitatea didactică, în scopul 

îmbunătățirii rezultatelor școlare; 

 participarea elevilor și profesorilor la activități extrașcolare din domeniul științelor; 

 crearea de către profesori a unor grupuri de lucru/ platforme educaționale, astfel încât procesul de predare-

învățare-evaluare să poată continua și în condiții de pandemie; exemple de grupuri/ pagini/ site-uri create 

pentru disciplina Fizică: 

https://www.facebook.com/groups/228156535238398 (grup de lucru cu elevii, la fizică) 

https://www.facebook.com/cezarinamorosanu2020 (probleme rezolvate și alte materiale pentru examene și 

concursuri; prof. Cezarina Moroșanu) 

https://www.facebook.com/Lectii-Fizica-Clasa-a-IX-a-105992171032745 (lecții virtuale de fizică, probleme, 

explicații; prof. Nicușor Cristian Pop) 

https://fizica2020.blogspot.com/?fbclid=IwAR2CKk5qjBtYOM5llhDJvI94OVWUdo70oEtiyPF1jnOJXksXfEJxErZtI

CU (site web cu resurse pentru fizică; prof. Cezarina Moroșanu) 

 

f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 există foarte multe laboratoare de fizică care nu sunt dotate corespunzător; 

 lipsa infrastructurii necesare desfășurării lecțiilor online, în condițiile pandemiei, în cele mai multe școli din 

județ;  

 există mulți profesori și elevi care nu dispun de dispozitivele necesare pentru desfășurarea lecțiilor în sistem 

online;   

 aceste dispozitive nu asigură sunetul și imaginea corespunzătoare pentru desfășurarea lecțiilor în condiții 

optime. 

 

b. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/228156535238398
https://www.facebook.com/cezarinamorosanu2020
https://www.facebook.com/Lectii-Fizica-Clasa-a-IX-a-105992171032745
https://fizica2020.blogspot.com/?fbclid=IwAR2CKk5qjBtYOM5llhDJvI94OVWUdo70oEtiyPF1jnOJXksXfEJxErZtICU
https://fizica2020.blogspot.com/?fbclid=IwAR2CKk5qjBtYOM5llhDJvI94OVWUdo70oEtiyPF1jnOJXksXfEJxErZtICU
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Concluzii  

 În primul semestru al anului școlar 2019-2020 s-a realizat consilierea cadrelor didactice înscrise la 

examenele pentru obținerea gradelor didactice.  

 În perioada martie-iunie 2020 s-a realizat consilierea cadrelor didactice în ceea ce privește continuarea 

activităților de predare-învățare-evaluare în mediul online. 

 În urma inspecțiilor desfășurate, s-a constatat o implicare bună a cadrelor didactice pentru asigurarea 

participării elevilor la învățarea online și derularea procesului instructiv-educativ în mediul online. 

 

h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 realizarea portofoliului de către fiecare cadru didactic (planificări, proiecte ale unității de învățare, proiecte 

didactice, teste); 

 aplicarea corectă a programelor școlare; 

 realizarea de resurse educaționale deschise; 

 pregătirea profesorilor în vederea proiectării și desfășurării lecțiilor de fizică și în sistem online; 

 proiectarea activităților de formare ale cadrelor didactice, în funcție de nevoile de dezvoltare personală; 

 utilizarea inspecției școlare ca mijloc de remediere a activităților de predare-învățare-evaluare. 

 

C. Disciplina CHIMIE 

a.Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 

Din totalul de cadre didactice care predau disciplina chimie din județul Neamț 92 au gradul I,  4 - gradul II, 5 

definitivat și 1 debutant. 

 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

 La disciplina chimie, un număr de cinci cadre didactice a participat la concursul de titularizare. 

 Notele obținute sunt bune, toți cei cinci profesori au promovat acest examen național. 
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c. Examene naționale/concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat /Evaluare națională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat chimie 2018-2019, este de 90,2%. 

 Totuși la nivel de județ numărul de participanți la această disciplină este unul destul de mic. 

 

Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

 Comparând numărul elevilor implicați în activitatea de performanță la nivelul județului - disciplina chimie, 

între anul școlar 2019-2020 și anul școlar 2018-2019, nu există diferențe mari în ceea ce privește numărul 

participantilor. 

 In ultimii ani aceste concursuri școlare datorită gradului ridicat de dificultate interesează doar Colegiile 

Naționale și unele unități școlare din mediul urban (clasa a VIII-a).  

 Județul Neamț în urma etapei județene avea calificați la Olimpiada Națională pentru chimie un număr mare 

de elevi -10 . 
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 Datorită situației speciale, a suspendării cursurilor și a olimpiadelor și concursurilor după data de 12 martie 

2020, etapa națională nu s-a desfășurat. 

 

Concursuri naționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

 Concursul este unul cu caracter interdisciplinar, mai puțin agreat de elevi, numărul participanților a fost 

redus. 

 Datorită situației speciale, a suspendării cursurilor și a olimpiadelor și concursurilor după data de 11 martie 

2020, etapa națională nu s-a mai desfășurat. 

 La faza națională un singur elev a reprezent județul . 

 Pentru elevii claselor a VII-a, în luna martie, conform instrucțiunilor MEC ar fi trebuit să se desfășoare 

Concursul de chimie ,,Raluca Rîpan”, care nu s-a mai organizat datorită situației speciale create de 

suspendarea cursurilor școlare și a concursurilor și olimpiadelor, începând cu data de 11 martie 2020. 

 

d. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei chimie 

 Cadrele didactice ale disciplinei chimie au elaborat soluții de evaluare a elevilor și au desfășurat evaluarea 

acestora în mediul online, în perioada suspendării cursurilor școlare, datorită situației create de pandemia cu 

SARS CoV2, începând cu luna martie 2020. 

 Implicarea profesorilor de chimie în activitatea de pregătire a elevilor în scopul obținerii de rezultate bune la 

examenul de bacalaureat, care optează pentru disciplina chimie la proba Ed). 

 

e. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei  

 Cantitate prea mare de informații determină uneori prezentarea într-un format expozitiv, neatractiv. 

 Lipsa de motivare în actul învățării a unor elevi. 

 Programul de studiu supraîncărcat sau lipsa unui spațiu de lucru adecvat, împiedică pregătirea suplimentară 

a elevilor pentru performanță. 
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f. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare chimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concluzii 

 Planificările sunt întocmite în conformitate cu programele şcolare în vigoare. 

 Sunt elaborate (la nivel de proiectare) strategii diverse pentru atingerea şi îndeplinirea competenţelor 

specifice propuse, există o bună corelare a strategiilor - obiectivelor-metodelor de evaluare; demersurile 

didactice sunt moderne şi metodele folosite răspund activităţilor centrate pe elev. 

 Sunt proiectate elemente de legătură între  conţinuturi, astfel încât se reuşeşte crearea motivaţională a 

studiului acestora. 

 Unităţile de învăţare sunt în general corect întocmite, personalizate, adaptate specificului claselor şi nivelului 

de înţelegere şi accesibilitate al elevilor. 

 Elevii manifestă  interes  pentru învăţarea chimiei. 

 

g. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Se va avea în vedere reformularea activităţilor de învăţare în termeni de comportament al elevilor şi 

eliminarea din proiectarea didactică a activităţilor proprii profesorului. 

 Selectarea unui grup ţintă de elevi pentru performanţă şi pregătirea intensă a acestora pentru competiţii. 

 Afirmarea metodico-ştiinţifică la nivel judeţean şi naţional prin participarea profesorilor la simpozioane, 

sesiuni de comunicări prin prezentarea unor lucrări de interes metodic pentru cadre didactice. 

 Creşterea calitativă a lecţie şi a interesului elevilor pentru studiul disciplinei prin realizarea tuturor 

experimentelor prevăzute în programa şcolară. 

 Folosirea eficientă a timpului alocat fiecărei secvenţă de învăţare. 

 Atribuirea de sarcini concrete elevilor cu ritm de lucru lent. 

 Accentuarea rolului actului evaluativ prin transmiterea aprecierilor detaliate elevilor, asupra prestaţiei la oră. 
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D. Disciplina BIOLOGIE 

a. Resursa umană în anul școlar 2018-2019/2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 

 Din totalul de 98 cadre didactice 74 au gradul didactic  I,  5 - gradul II, 12  definitivat și 7 sunt debutanți. 

 Catedrele nu pot fi constituite numai în mediu urban sau rural, numărul mic de ore din planul cadru face 

ca un profesor să meargă în cel putin trei unități școlare acestea fiind si în rural și în urban.  
 

a. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

 Pentru anul școlar 2019-2020,  la concursul de titularizare a participat un număr de 11 cadre didactice cu 

specializarea biologie. 

 Notele obținute sunt foarte bune, ceea ce demonstrează o pregătire temeinică a acestor colegi de 

specialitate. 

 Profesorii debutanți participanți pentru prima dată la concursul de titularizare din acest an, au obținut și ei 

note foarte bune. 

 

b. Examene naționale/concursuri școlare 
 

Examenul național de bacalaureat 
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 Deși numărul de participanți la examenul de bacalaureat este unul destul de mare la disciplina biologie, 

promovabilitatea este una necorespunzătoare. 

 Cauza este bine știută de M.E.C, elevii de la liceele tehnologice care nu mai fac biologie în clasele a XI și a 

XII-a , sunt obligați după doi ani să susțină examenul la această disciplină, procentul de promovabilitatea 

fiind foarte mic. 

 

d.Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii  

 Comparând numărul elevilor implicați în activitatea de performanță la nivelul județului- disciplina biologie, 

între anul școlar 2019-2020 și anul școlar 2018-2019, putem vorbi de o  constantă, nefiind diferențe mari 

între cei 2 ani școlari, singura modificare majoră este aceea că la clasele a VII-a, datorită programelor 

școlare noi, nu s-a organizat în acest an școlar olimpiada județeană la de biologie.  

 Județul Neamț, în urma etapei județene, avea calificați la Olimpiada Națională de Biologie un număr mare de 

elevi -16 .  

Concursuri naționale  
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Concluzii 

 Concursul ester unul cu caracter interdisciplinar, mai puțin agreat de elevi, numărul participanților redus. 

 Datorită situației speciale, a suspendării cursurilor și a olimpiadelor și concursurilor după data de 11 martie 

2020, etapa națională nu s-a mai desfășurat. 

 La faza națională un singur elev reprezenta județul . 

 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 În proiectarea activității didactice, pentru fiecare ora de biologie sau educație pentru sănătate, științe, s-au 

introdus elemente specifice artelor creative (muzică, pictură, dans, modelaj. 

 S-au identificat cele mai potrivite activități de învățare care să se coreleze cu subiectul lecției, să faciliteze 

învățarea, să contribuie la dezvoltarea creativității elevilor și la asigurarea stării lor de bine. 

 Profesorii au elaborat o proiectare integrată a învățării, reușind să reducă granițele dintre discipline biologie-

chimie-protecția mediului. 

 Părinții au fost implicați în diverse activități alături de copiii lor, au lucrat împreună în perioada pandemiei, au 

constituit, pe rând, resursă, sprijin, model, susținător al copilului.  

 Conținuturile științifice au fost adaptate  la particularitățile de vârstă și intelectuale ale elevilor. 

 Utilizarea Platformelor educaționale din școli de către un număr mare de profesori ai disciplinei biologie. 

 

f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) - nu se 

restricționează numărul acestora 

 Nu toate cadrele didactice ale disciplinei au putut realiza în perioada pandemiei un realiza un învăţământ 

biologic de calitate. 

 Lipsa unor competențe digitate 

 

g. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare  
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Concluzii 

 În perioada martie-iulie 2020, s-au realizat consilierea, sprijinirea și monitorizarea unităților școlare arondate, 

în scopul informării și aplicării normelor cu privire la asigurarea igienei și distanțării angajaților și elevilor pe 

perioada stării de urgență/de alertă, dar și în intervalul 2-12 iunie de pregătire a elevilor pentru susținerea 

examenelor naționale și în perioada examenului de Evaluare Națională și Bacalaureat-2020. 

 În urma inspecțiilor desfășurate, s-a constatat o implicare a tuturor cadrelor didactice ale disciplinei în actul 

instructiv-educativ și împreună cu conducerile manageriale ale unităților școlare coordonate în asigurarea 

participării elevilor la învățarea online și derularea procesului instructiv-educativ online. 

 

h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Elaborarea documentelor manageriale de către fiecare cadru didactic de specialitate, conform curriculum-

ului formal. 

 Aplicarea corectă a noului curriculum de biologie la clasa a VIII-a.  

 Elaborarea de resurse educaţionale deschise și de alte resurse relevante pentru sprijinirea aplicării la clasă a 

noilor programe școlare și a desfășurării activității online.  

 Consolidarea funcției remediale a inspecției de specialitate.   

 Valorificarea realistă a concluziilor de la inspecțiile de specialitate în proiectarea activităților de formare ale 

profesorilor.   

 Actualizarea, în activitățile metodico-științifice, a conceptelor de specialitate, de metodica și didactica 

disciplinei în cursurile/sesiunile de formare. 

 

 

3.1.5 ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE 

 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

 Facilitarea cunoașterii de către elevi a istoriei naționale și universale ca parte a tezaurului cultural, predarea 

– învățarea - evaluarea acesteia în scopul educației pentru viață, dezvoltarea conceptelor de predare inter-

disciplinară și transdisciplinară și continuarea demersurilor de cercetare a istoriei locale; 

 Realizarea unei strategii educaționale, la nivel județean, pentru organizarea Olimpiadei Naționale de Istorie, 

2021, la Piatra-Neamț (5-9 aprilie); 

 Formarea profesorilor de istorie în vederea susținerii orelor cu ajutorul echipamentelor digitale și online, 

conform noilor realități impuse de pandemia SARS Cov; 

 Implementarea programului național de formare CRED; 

 Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul gimnazial de a promova practici didactice 

eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național; 

 Up-datarea bazei de date (corp profesoral, corp metodiştişi aprobarea componenţei Consiliului consultativ la 

disciplina istorie); 

 Diseminarea experienţelorşi a modelelor de bună practică ca urmare a implementării proiectului „Memoria 

identitară în județul Neamț, implementat de către ISJ Neamţ şi APIN Neamţ, precum și a proiectului 
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„Monografia județului Neamț”, a volumului colectiv de istorie locală „Neamțul – ținutul tezaur” și a albumului 

cartografic – 2019. 

 Organizarea activităţilor educative la nivel judeţean, pe zona Piatra-Neamț, Roman, Bicaz și Târgu-Neamț, 

destinate evocării evenimentelor istorice naționale și locale; 

 Pregătirea şi organizarea în condiţii optime a olimpiadei județene de istorie şi a tuturor concursurilor specifice 

disciplinei istoria. 

 Monitorizarea, consilierea și evaluarea implementării noului curriculum la disciplina istorie, clasele V-VIII; 

 Identificarea de programe de formare continuă pentru profesorii de istorie şi selectarea participării acestor în 

funcţie de nevoile identificate. 

 Continuarea dezvoltării conceptelor de „muzeu şcolar” și „club de istorie” şi înfiinţarea în fiecare unitate 

şcolară din judeţul Neamţ a unor spaţii dedicate istoriei comunităţii, şcolii şi tradiţiilor locale.  

 Colaborarea cu metodiştii şi membrii consiliului consultativ la disciplina istorie, pentru a asigura o evaluare 

corectă în teritoriu la disciplina istorie. 

 Motivarea profesională a cadrelor didactice pentru dezvoltarea activităţii de performanţă în rândul elevilor la 

disciplina Istorie (olimpiadele şcolare, concursuri şcolare, simpozioane judeţene şi naţionale, examenele 

naţionale).  

 Monitorizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor de istorie, verificarea condiţiilor de dezvoltare a 

cabinetelor şcolare pentru disciplinele din aria curriculară „Om şi societate”. 

 Operarea corectă cu conţinutulştiinţific al lecţieişi asigurarea condiţiilor de calitate şieficienţă ale acestuia: 

structurarea logică, corelaţiile intra-inter şi trans-disciplinare, nivelul ştiinţific al conţinutuluiş.a.  

 Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale 

elevului vizând dezvoltarea gândirii critice; 

 Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii la disciplina geografie; 

 Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a programei de Geografie, clasa a VIII-a. 

 Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale 

elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, la disciplinele socio-umane, premisă a alfabetizării științifice și 

diminuării riscului de analfabetism funcțional, în condițiile începerii cursurilor în unitățile de învățământ, 

respectiv realizarea de activități asistate de tehnologie și internet. 

 Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii și lecțiile din programul Teleșcoala, la 

disciplinele socio-umane. 

 Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a programei pentru disciplina „Educație socială”, învățământul 

gimnazial, clasa a VIII-a. 

 Demersul didactic din perspectiva proiectării şi realizării scenariului didactic trebuie să asigure prelucrarea şi 

gestionarea ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică a conţinutului lecţiilor, abordare interconfesională şi  

corelarea cu conţinutul altor  discipline de învăţământ, asociate cu experienţele elevilor şi realitatea socio-

religioasă. 

 Interesul pentru valorificarea conţinuturilor din perspectivă formativă urmăreşte dezvoltarea la elevi a unui 

comportament civic, moral – religios şi a unei atitudini de toleranţă şi  respect faţă de cei de alte credinţe şi 

cu alte convingeri.  
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 Centrarea pe elev, utilizarea metodelor moderne de predare – învățare – evaluare diferențiate, realizarea de 

activități asistate de tehnologie și internet,  facilitează asigurarea calităţii în educaţie  și dezvoltarea 

personală a elevilor; 

 
2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari 

 Încadrarea la disciplina istorie cu personal calificat 100%, în toate şcolile din judeţul Neamţ. 88,9% profesori 

titulari și 11,1 profesori suplinitori; 

 realizarea strategiei, la nivelul disciplinei, cu accent pe formarea competenţelor la elevi şi orientarea procesului 

educaţional către dezvoltarea competenţelor specifice care permit respectarea unor exigenţe ale învăţării 

durabile; 

 implementarea de proiecte de grup sau individuale având ca temă istoria locală (observaţii, studii de caz, 

elaborarea unor eseuri, realizarea de portofolii, individuale sau pe grupe de lucru); 

 încurajarea cercetării la nivel empiric, în rândul elevilor, pentru a motiva direcţionareaatenţiei către 

viaţacomunităţiişi istoria acesteia; 

 alternarea metodelor didactice tradiţionale cu metode active: învăţarea prin descoperire, învăţarea 

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

dezvoltarea receptivităţiişicapacităţii de abordare raţională a problemelor personale şi publice, în contextul 

unui mediu economic, social şi cultural complex şi dinamic; 

 dezvoltarea gândirii critice a elevilor (creatoare, flexibile, interogative, deschise) prin identificarea unor fapte, 

fenomene şi procese din domeniul social şi al relaţiilor dintre acestea, prin intermediul conceptelor 

specifice, interpretarea rezultatelor unei analize sau cercetări;  

 rezultate foarte bune la examenul de Bacalaureat (in ultimii cinci ani, media ratei de promovabilitate a fost 

94%); 

 reprezentare de calitate la Olimpiada naţionala de istorie, 2019, patru premii IV și un premiu special, la nivel 

naţional; 

 implementarea de proiecte finanţare judeţeană și locală cu valori cuprinse între 500 și 50.000 lei; 

 scăderea remarcabilă a petiţiilor la adresa profesorilor de istorie, din judeţul Neamţ.-încadrare cu personal 

calificat, 68,37% cu gradul didactic I, 22,22 % gr.II; 

 majoritatea profesorilor au o bună pregătire metodică și științifică; 

 rezultate foarte bune la concursurile școlare și la examenul de bacalaureat (promovabilitate peste 91%); 

 preocupare pentru formarea continuă: participarea cadrelor didactice la cursuri de formare prin Casa Corpului 

Didactic Neamț sau prin diverse organizații pentru dobândirea competențelor de predare on-line; înscrierea 

și parcurgerea gradelor didactice; 

 preocuparea cadrelor didactice pentru realizarea unor activități creative, cu impact educațional puternic, la 

disciplina „Educație socială”, clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, din perspectiva cerințelor noului plan cadru; 

 creșterea numărului de elevi care aleg să susțină examenul de bacalaureat la disciplinele socio-umane; 

 procentul de promovabilitate ridicat la examenul de bacalaureat, la disciplinele socio-umane; 

 cuprinderea disciplinei în planul cadru la toate nivelurile de școlaritate începând cu învățământul primar oferta 

de curriculum la decizia şcolii mai bogată decât anii precedenţi, adaptată specificului local existenţa 
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resurselor informaţionale în specialitate cursuri de formare a metodiştilor cursuri de formare a debutanţilor 

auxiliare didactice interesante: CD-uri, planşe, hărţi, casete audio-video; 

 existenţa unor planificări model orientative pentru toate cultele şi  toate nivelurile atât pentru învăţământul de 

masă, cât şi pentru învăţământul special; 

 predarea religiei în toate unităţile de învăţământ din judeţul Neamț şicadre didactice cu dublă specialitate 

religie-română, religie-limbi străine, religie-asistenţă socială, religie-patrimoniu; 

 receptivitate faţă de utilizarea strategiilor interactive, alături de cele expozitiv-euristice, la disciplina religie; 

 constituirea unui corp de preoţi misionari din rândul profesorilor de religie ortodoxă titulari care sprijină preoţii 

parohi în consilierea religioasă a elevilor; 

 cursuri de pregătire la dispoziţia cadrelor didactice debutante şi a  celor înscrişi la gradele didactice, dar nu 

numai; 

 creşterea numărului cabinetelor de religie şi a numărului de materiale didactice existente în şcoli; 

 accesul cadrelor didactice la reţelele de calculatoare existente în şcoli; 

 implicarea cultelor religioase în stimularea performanţelor elevilor la concursurile specifice prin recompensarea 

acestora; 

 o foarte bună colaborare cu reprezentanţii cultelor şi cu instituţiile bisericeşti locale cu mici excepţii; 

 elaborarea unui protocol de colaborare cu cultele şi semnarea acestuia cu excepţia cultului greco-catolic; 

 colaborarea cu UAIC Iași pentru formare profesională a cadrelor didactice; 

 parteneriate cu asociaţii care dezvoltă activităţi educative; 

 implicarea  profesorilor şi elevilor in activităţi  de voluntariat; 

 o foarte bună colaborare cu reprezentanţii cultelor şi cu instituţiile bisericeşti locale cu mici excepţii; 

 elaborarea unui protocol de colaborare cu cultele şi semnarea acestuia cu excepţia cultului greco-catolic; 

 parteneriate cu asociaţii care dezvoltă activităţi educative; 

 implicarea  profesorilor şi elevilor in activităţi  de voluntariat. 

Puncte slabe  

 autosuficiența unor cadre didactice și pregătirea superficială pentru lecții; 

 adaptare redusă a unor cadre didactice la noile condiții de realizare a procesului instructiv-educativ online; 

 corelații minimale între latura teoretică și practico–aplicativă a geografiei; 

 lipsa cabinetelor de geografie; 

 puține materiale didactice de actualitate; 

 scăderea interesului elevilor pentru disciplina geografie, în condițiile în care puține specializări pot accesa 

disciplina geografie, ca disciplină de bacalaureat; 

 număr redus de spaţii amenajate în şcoli pentru a fi utilizate ca spațiu alocat cabinetului de istorie; 

 deficit de materiale didactice la disciplina, lipsesc în special enciclopedii şi DVD-uri educaţionale, în şcolile 

din mediul urban majoritatea hărţilor de istorie sunt deteriorate; 

 completarea catedrelor de istorie din mediul rural cu ore de alte discipline; 

 menţinerea unor deficienţe privind comunicarea între profesor-elev;. 

 menţinerea caracterului expozitiv al lecţiilor; 

 confuzia existentă la nivelul definirii corecte a logicii unui proiect didactic, competenţele generale nefiind 

urmate de finalităţi coroborate acestora, 
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 constituirea catedrelor, în special din mediul rural, prin funcţionarea cadrelor didactice în două, respectiv trei 

şcoli; 

 instabilitatea profesorilor suplinitori pe catedrele din unităţile şcolare din mediul rural; 

 procent mic al profesorilor care predau disciplina folosind noile tehnologii; 

 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; 

 completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare cu personal didactic titular pe alte discipline 

poate conduce la scăderea calității educației la orele de discipline socio-umane; 

 valorificare insuficientă a componentei formativ –educative ale conţinuturilor aşa cum presupune un 

învăţământ modern şi specificul disciplinei ; 

 implementarea încă cu rezervă a strategiilor moderne de predare; 

 lipsa unor cadre calificate în mediul rural mai ales la confesiunea neoprotestantă și reformată; 

 pregătire iniţială deficitară în  pedagogie, psihologie şi didactica disciplinei; 

 necunoaşterea de către cadrele didactice a legislaţiei şcolare; 

 abilitate insuficientă a cadrelor didactice de a  implica elevii în viaţa comunității religioase; 

 cadre didactice mai ales în mediul rural care persistă într-un stil didactic  tradiţional, cu accent pe informare 

şi mai puţin pe formare lipsind metodele activ participative; 

 lipsa unor capele amenajate în şcoli pentru a valorifica componenta liturgică a conţinuturilor şi realizarea  

unei consilieri religioase adecvate a elevilor; 

 dificultăți din partea cadrelor didactice în accesarea unor finanțări pentru organizarea unor evenimente care 

să pună în valoare valențele educative ale disciplinei. 
 

A. Disciplina ISTORIE 
a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

Doctorat  8% 

Gradul I 64% 

Gradul II 17% 

Definitivat 7% 

Debutanți 4% 
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b. Examene naționale/concursuri școlare 

 
Examenul național de bacalaureat - Istorie- Anul școlar 2019-2020  

Sesiunea Inscrisi Promovati 
media 
5-5.99 

media 
6-6.99 

media 
7-7.99 

media 
8-8.99 

media 
9-9.99 

media 
10 Total Promovabilitate 

Iunie -
iulie 1061 979 209 91 97 154 340 88 979 93,68% 

august 66 25 16 5 3 0 1 0 25 53,19% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 
 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 

 În anul școlar 2019-2020 din cauza condițiilor pandemice cu SARS-COV2, nu s-au desfășurat toate 
concursurile din calendarul național și județean. 
 A fost organizată Olimpiada de Istorie, etapa județeană, în data de 7 martie 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) –  

In acest an școlar cadrele didatice, profesori de istorie, au participat la o serie de cursuri de formare organizate 
online – o grupă de 23 profesori cursuri CRED.  
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- Cabinete istorie – 26,7% 

- muzee școlare/ vitrine istorice – 52,2% 

- scoli cu organizații „Cultul Eroilor” – 20% 

- localități cu monografii istorice- 88,9% 

- proiecte de educație istorică în 91% dintre școli. 

 
      Proiecte educaționale în școlile din județul Neamț (Anexe) 
 
 

e. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) – 

 lipsa atractivității și stimularea redusă a gândirii critice în anumite lecții. 

 autosuficiența unor cadre didactice și pregătirea superficială pentru lecții; 

 lipsa echipamentelor digitale în perioada activității online și absența unor competențe de lucru cu 
calculatorul/ pachetul office/internet. 

 
f. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare (disciplina Istorie )  

Nr. 
crt. 

Tipul inspecției Număr de 
inspecții 

Număr de profesori 
inspectați 

Calificative/note 

1. Inspecție generală 11 19 Bine 

2. Inspecție în specialitate/de perfecționare 7 5 Foarte bine 

3. Inspecție tematică 21 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Inspecții formare continuă Def II I 

1. Grade didactice  1 7 12 
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Pentru perioada pandemiei 
- Majoritatea cadrelor didactice au utilizat diferite platforme educaționale, grupuri închise pe WhatsApp, ZOOM. 
- Profesorii de istorie au postat teme, Resurse Educaționale Deschise, pentru toate clasele virtuale (classroom). 
- S-au făcut /transmis site-uri, platforme educaționale utile cadrelor didactice. 
- Profesorii de istorie au participat la diferite cursuri de formare on-line. 

 
g. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Organizarea olimpiadei naționale de istorie – 2020, la Piatra-Neamț. 

 Iniţierea, organizarea şi monitorizarea activităţilor de formare continuă online (grupa 2 CRED) a profesorilor 
de istorie (simpozioane, conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru metodice). 

 Monitorizarea predării/învățării/evaluării conform noilor planuri cadru, gimnaziu. 

 Realizarea predării conţinutului ştiinţific conform programelor la disciplina istorie. 

 Încurajarea realizării de lecții atractive de către profesorii de istorie, pentru elevi, prin utilizarea exercițiilor de 
gândire activă și organizarea de acțiuni aplicative la disciplina istorie. 

 Asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale actuale.  

 Realizarea acţiunilor extraşcolare specifice disciplinei. 

 Îndrumare şi control în cadrul inspecţiei şcolare, unde se vor utiliza ca modalităţi de evaluare şi consiliere: 
controlul documentelor şcolare, asistenţe la ore şi activităţi extracurriculare, consilierea metodică, de 
specialitate şi psihopedagogică. 

 

B.  Disciplina GEOGRAFIE 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 
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Concluzie 

Din totalul de 117 cadre didactice 68,37 % au gradul I,    22,22 % - gradul II, 8,54 % definitivat și 0,85 % sunt 
debutanți. 
 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

 11 cadre didactice au susținut examenul de titularizare din iulie 2020, dintre care: 
-6 au obținut între 9-9,99 ( 54,54%) 

-3 au obținut între 8-8,99 ( 27,27%) 

-1 a obținut între 5-5,99 ( 9,09%) 

-1 a obținut sub 5 (9,09%). 

În general, buna pregătire a profesorilor de geografie – 81,81% note peste 7 și doar 9,09% note sub 5. 

 1 cadru didactic a susținut examenul de ocupare a posturilor (calificați) din 1.09.2020 obținând o notă sub 5. 
 
 
 

c. Examene naționale/concursuri școlare 
 
Examenul național de bacalaureat  

 Anul școlar 2018-2019 sesiunea iunie-iulie 
 
 
 
 
 
 
 

Promovabilitate: 94,86%, din care, 46,75 % medii între 8-10 
 
 
 Anul școlar 2019-2020 sesiunea iunie-iulie (promoție curentă) 

Filiera Total  Sub 
5.00 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Tehnologică 485 43 50 64 99 135 92 2 

Teoretică 223 5 7 18 22 50 110 11 

Vocatională 299 37 27 36 57 76 65 1 

Total  1007 85 84 118 178 261 267 14 

 
Promovabilitate promoție curentă: 91,55%, din care, 53,82% medii între 8-10; 
Promovabilitate totală:91,38%, din care, 48,65%, medii între 8-10. 

 

Filiera Total  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Tehnologică 529 78 97 127 149 76 2 

Teoretică 224 20 20 26 52 92 14 

Vocatională 263 48 44 63 60 46 2 

Total  1016 146 161 216 261 214 18 
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În sesiunea august-septembrie 2020 - promovabilitate: 83,65%, din care, 17,30% medii între 8-10 
 

d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 

 
 În acest an școlar datorită condițiilor date de pandemia SARS-COV2, nu s-au  desfășurat toate concursurile 
propuse. 
 Nu s-au desfășurat fazele județene ale Olimpiadei de Geografie și nici faza județeană a Sesiunii de comunicări 
științifice pentru elevii din învățământul liceal – disciplina Geografie. 
 S-au desfășurat: 
- Etapa locală a olimpiadei de geografie, pe centre de concurs, clasele a VIII-a – a XII-a - au promovat la etapa 
județeană 109 elevi; 
 

An școlar 
2019-2020 

Clasa a VIII-a  Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

Numărelevi 39 15 17 9 28 

 
Concursuri naționale 

 Concursulnaţional de geografie „TERRA - mica olimpiadă de geografie” (concurs finanțat MEN - Anexa 4 la 

OMEN nr. 5092/30.08.2019, poz. 34) – etapa județeană la care s-au obținut 20 premii I, 32 premii II, 17 

premii III, 21 de Mențiuni; Etapa națională a fost suspendată. 

 Concursul Geo Info Virtual, etapa națională, desfășurata on-line, în liceele din care s-au înscris elevii  

( http://liis.ro/~geoinfovirtual/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://liis.ro/~geoinfovirtual/
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 concursuri initiate de inspectorul școlar  
 

 Concursul ”Ioniță Ichim”- regional, la propunerea consiliului consultativ al disciplinei și inspectorului de 
specialitate, în anul 2008. În 2019 s-a desfășurat a XI-a ediție. 

 

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 - 160 30 9 10 6 3 - 

2019-2020 - - - - - - - - 

 
 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

 S-au realizat lecții, aplicații teme, pentru fiecare nivel  și clasă. Lecțiile propuse au fost analizate în cadrul 
consiliului consultativ, apoi au fot postate pe blogul societății de geografie la adresa: 
https://geografient.wordpress.com/resurse-educationale-digitale/ 

 In acest an școlar cadrele didatice, profesori de geografie, au participat la o serie de cursuri de formare 
organizate on line, in vederea bunei desfășurari a lecțiilor în mediul on line. Fiecare școală a avut acces la o 
platforma, în general  google classroom. 

 
f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) -  

 lipsa atractivității și stimularea redusă a gândirii critice în anumite lecții de geografie. 

 autosuficiența unor cadre didactice și pregătirea superficială pentru lecții; 

 lipsa schematizării la unele lecții de geografie; 

 lipsa resurselor hardware a unor profesori în perioada activității online și lipsa unor competențe de lucru cu 
calculatorul și de folosire în activitatea didactică; 

 
 
 

https://geografient.wordpress.com/resurse-educationale-digitale/
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g. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare (disciplina Geografie )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Tipul inspecției Număr de inspecții la 
care am participat 

Număr de profesori 
inspectați 

Calificative/note 

1. Inspecție generală 10 15 Bine 

2. Inspecție în specialitate/de 
perfecționare 

8 8 Bine 

3. Inspecție tematică 20   

 
Concluzii 

Trei 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)  

Pentru perioada pandemiei 

- Majoritatea cadrelor didactice au utilizat diferite platforme educaționale, grupuri închise pe whatsapp, 

zoom 

- Profesorii de geografie au postat teme, Resurse Educaționale Deschise, pentru toate clasele, pe blogul 

Societății de Geografie ”Al. Ungureanu”, https://geografient.wordpress.com/resurse-educationale-digitale/. 

- S-au făcut transmis site-uri, platforme educaționale utile cadrelor didactice. 

- Profesorii de geografie au participat la diferite cursuri de formare on-line. 

 

h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru  activitatea on-line. 

 Dezvoltarea gândirii critice  la elevi prin  crearea unor situații problemă cu impact în realitatea geografică.  

 Creșterea preocupării pentru formarea de competențe practice și atitudinale în detrimentul transmiterii doar de 

informații. 

https://geografient.wordpress.com/resurse-educationale-digitale/
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 Intreprinderea demersurilor necesare  și identificarea  surselor financiare pentru amenajarea unor cabinete de 

geografie  moderne și funcționale / înnoirea materialelor didactice . 

 

C. Discipline socio-umane 
a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 (discipline socio-umane/pedagogie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Din totalul de 72 de cadre didactice 84 % au gradul I,  11,50 % - gradul II, 1,5 % definitivat și 3 % sunt 
debutanți. 
 
 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, în anul 2020, la 
disciplinele socio-umane, au fost înscriși 12 candidați. Dintre aceștia, 8 au obținut note peste 7 (între 7.50 și 
9.20), și 4, între 5 și 7 (5.05 și 6,60). Acest aspect ne permite sa afirmăm că există resursa umana bine 
pregătită, disponibilă, pentru predarea disciplinelor socio-umane. 

 Referitor strict la subiecte, apreciem ca fiind de bun simț, deși au creat dificultăți mai mari în rezolvare decât 
în anii precedenți, candidații au demonstrat o bună pregătire științifică și metodică. 
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c. Examene naționale/concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie si august-septembrie 2020)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inscrisi Nepromovat Promovati 5-5.99  6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Total 

Economie 5 1 4 3 0 0 0 1 0 80.00% 

Logică, 
argumentare 

și 
comunicare 548 76 492 40 60 104 156 117 15 89.78% 

Filosofie 8 0 8 0 0 2 3 2 1 100.00% 

Psihologie 70 4 66 4 9 13 22 16 2 94,28% 

Sociologie 107 4 103 5 6 12 25 45 8 96,26% 

 
Analiză comparativă bacalaureat 2020/bacalaureat 2019 

Disciplina Număr candidați 
înscriși 

Număr candidați 
neprezentați 

Număr candidați 
promovați 

Număr de candidați 
nepromovați 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Sociologie 84 107 9 
(10,71%) 

0 74 
(98,67%) 

103 
(96,26%) 

1  
(1,33%) 

4 
(3,73%) 

Psihologie 72 72 0 2 
(2,77%) 

71 
(98,61%) 

66 
(94,28%) 

1  
(1,39%) 

4 
(5,55%) 

Logică și 
argumentare 

548 592 7 (1,28%) 24 
(4,05%) 

504 
(93,16%) 

492 
(89,78%) 

37 (6,84%) 76 
(10,22%) 

Filosofie 12 8 0 0 11 
(91,67%) 

8 
(100%) 

1 
 (8,33%) 

0 

Economie 21 5 0 0 19 
(90,48%) 

4 
(80%) 

2  
(9,52%) 

1 
(20%) 

Total 
candidați 

737 784 16 26 679 673 42 85 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

138 

 
 Se constată o creștere a numărului de elevi înscriși la examenul de bacalaureat la disciplinele socio-umane, în 
special la disciplinele Logică, argumentare și comunicare (592 de candidați înscriși în 2020, comparativ cu 548 de 
candidați înscriși în anul școlar 2018-2019) și la Sociologie (84 de candidați înscriși în 2019, comparativ cu 107 
candidați înscriși în 2020). La disciplina Psihologie numărul candidaților înscriși a rămas constat, 72, în cele două 
perioade analizate.  
 O scădere a numărului de candidați se constată la Economie (de la 21 de candidați înscriși în 2019, la doar 5 
candidați înscriși în 2020) si Filosofie (de la 21 de candidați înscriși în 2019, la doar 8 candidați înscriși în 2020). 
 Și numărul elevilor neprezentați în cele două sesiuni din anul 2020 a crescut la Logică, argumentare și 
comunicare (24 de elevi neprezentați în cele doua sesiuni din 2020, comparativ cu doar 7, în 2019). 
 Numărul candidaților nepromovați a crescut ușor la disciplina Logică, argumentare și comunicare (de la 37, în 
2019, la 76 în 2020), în primul rând din cauza unei abordări prea lejere a conținuturilor și aplicaților. Astfel, lipsa 
exercițiului în ceea ce privește  identificarea structurii unui argument și a elementelor componente, precum și a 
relațiilor dintre acestea, folosirea incorectă a unor forme și operații logice au condus la obținerea unei note mai mici 
sau la nepromovarea la această disciplină. În anul 2020 au fost și 15 note de 10 la disciplina Logică, argumentare și 
comunicare. 
 Cât privește numărul de candidați în scădere la disciplinele Economie și Filosofie, putem aprecia că 
efectul este determinat, pe de o parte, de complexitatea conținuturilor și, pe de altă parte, de imposibilitatea de 
consolidare a competențelor în situația de criză pandemică din primăvara anului 2020. 
 

d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

d.1. Olimpiade școlare discipline socio-umane 
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d.2. Olimpiade școlare Educație civică/cultura civică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.3. Olimpiade școlare Cultura civică/Educație socială 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.4. Olimpiade școlare de pedagogie-psihologie pentru liceele pedagogice 

 Număr de premii acordate 

Olimpiada județeană Numărul de 
participanți 

Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Mențiuni 

Psihologie - Psihologie 
generală 

8 1 1 1 2 

Psihologie - Psihologia 
vârstelor 

7 1 1 1 1 

Psihologie - 
Psihopedagogie specială 

4 1 1 1 1 

Pedagogie - Teoria și 
Practica Instruirii și 
Evaluării 

7 1 1 2 2 

Pedagogie - 3 1 1 1 0 
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Managementul clasei de 
elevi 

Pedagogie - Didactici 
inovative 

4 1 1 1 1 

 
e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

 Organizarea cercului pedagogic pe semestrul I (Colegiul Național ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț cu tema: 
”Proiectarea didactică la disciplinele socio-umane și pedagogie. Relația competențe – obiective”, a vizat 
susținerea și dezbaterea referatului și realizarea unei activități demonstrative la clasă și o sesiune de 
dezbateri, recomandări pedagogice și concluzii.  

 revistele şcolare cu profil socio-uman: „Teme monetare” (Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț), 
„Psyche”, „Socrates” (Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Târgu-Neamţ), ”Caleidoscop PSI” (Colegiul 
Naţional „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ); 

 Concursul județean „Calendarul emoțiilor” organizat de Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, 
coordonatori prof. dr. Daniela Neamțu, prof. Ionuț Ciurlea; 

 lansarea cărții ”Jurnalul Seniorilor” (3 volume) – autor prof. Dumitrița Vasilca; 

 în cadrul Zilelor Colegiului Național ”Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț s-au derulat activități cu tematica socio-
umană:  Simpozionul județean: „Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecției”,  vizionare film „Maria, Regina 
României”, activitate pe ateliere: confecționare de materiale didactice în vederea utilizării lor în activitatea de 
practică pedagogică, prof. Daniela Negru, prof. dr. Constața Chelaru; 

 coordonarea revistei ”SEMINARUL DIDACTIC INTERNAȚIONAL - MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”, 
Centrul de Resurse Educaționale, București, iunie 2020; prof. Anca Lungu; 

 la Liceul Carol I” Bicaz s-a desfășurat Proiectul educational „Traficul de persoane”, în parteneriat cu instituții 
specializate din Bacău şi Piatra-Neamț, coordonat de prof. George Lazăr, prof. Suzana Hrap, la care au 
participat peste 300 elevi.  

 Activitățile de voluntariat în cadrul ONG-urilor din orașul Târgu Neamț (Colegiul National „Stefan cel Mare” 
Târgu-Neamț): Fundația Filantropică “Omenia”, Fundația de Dezvoltare Locală “Speranța”) în sprijinul 
copiilor defavorizați şi al persoanelor cu dizabilități, sub îndrumarea prof. Loredana Bompa. 

 Revista ”Fii tu Însuți” (prof. I. Vasilescu – Școala Gimnazială nr. 5, Piatra-Neamț) 

 https://issuu.com/home/published/recomandare_filme_pentru_ziua_internationala_de_co 

 Activitatea Cluburilor de Oratorie şi Dezbateri (Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț, Colegiul 
Național ”Petru Rareș” Piatra-Neamț, Liceul Teologic Franciscan Roman, Colegiul Tehnic ”Miron Costin” 
Roman etc.). 

 ”Revista de Educație socială -VA” – Liceul ”Vasile Conta” Târgu Neamț (prof. Ioan Romeo Roman).  

 A opta ediție a Competiției „TINERII DE AZI, ANTREPRENORII DE MÂINE”, înscrisă în Calendarul 
Activităților Educative Regionale și Interjudețene, domeniul tehnic poziția 1683, desfășurată la Colegiul 
Național de Informatică, Piatra-Neamț, prof. coord. Daniela Neamțu. 

 Activitatea profesorilor metodiști s-a remarcat prin eficiența demersului de consiliere a cadrelor didactice în 
vederea aplicării corecte a documentelor curriculare şi în vederea desfășurării unui proces educational de 
calitate. Apreciem eforturile profesorilor Beatrice Lăpușneanu, George Lazăr, Simona Huțu și Elena Bogos, 
la disciplinele socio-umane, și ale profesorilor Marinela Bălțătescu și Diana Onu, la Pedagogie, în toate 
activitățile de monitorizare și consiliere a profesorilor debutanți, realizate pe parcursul întregului an școlar, în 
organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare de specialitate. 

 
f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 situații în care s-a constatat tratarea cu superficialitate a sugestiilor metodologice în utilizarea programei 
școlare la disciplina ”Educație socială” în proiectarea activităților didactice. 

https://issuu.com/home/published/recomandare_filme_pentru_ziua_internationala_de_co
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h. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare (discipline socio-umane)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Concluzii 

 Cadrele didactice inspectate stăpânesc atât cunoștințele referitoare la disciplinele de specialitate cât şi pe 
cele psihopedagogice necesare asigurării unui demers didactic de calitate. Planificările calendaristice și 
proiectele unităților de învățare sunt corect elaborate pe baza programelor școlare în vigoare. In demersul de 
proiectare pe unități de învățare s-au luat în considerare particularitățile de vârstă ale elevilor și capacitățile 
de învățare ale acestora, conținuturile fiind, de cele mai multe ori, adaptate competențelor ce trebuie 
formate, resursele folosite sunt variate, activitățile de învățare sunt detaliate corespunzător.  

 Am constat că există preocupare, la multe dintre cadrele didactice inspectate, de a concepe lecții și activități 
atractive, diversificate, de a aplica informațiile obținute în urma participării la cursuri de perfecționare.  

 Se utilizează metode adecvate condițiilor concrete existente în școli, actul didactic este adaptat cerințelor 
grupurilor de elevi vizați, se constată interesul pentru utilizarea acelor metode didactice care creează un 
cadru de aplicabilitate a cunoștințelor și deprinderilor elevilor, precum și ale acelora care atrag elevul spre 
studiul disciplinelor socio-umane. 

 Materialul didactic şi mijloacele disponibile sunt utilizate eficient, în vederea realizării unui demers didactic 
activ-participativ, centrat pe elev. 

 În circumstanțele determinate de criza sanitară, în semestrul al II-lea au apărut, inevitabil, o serie de 
impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în predarea-învățarea-evaluarea 
disciplinelor socio-umane. Toate acestea au constituit blocaje în derularea activităților educative. Totuși, în 
multe situații aceste bariere au fost acceptate ca provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții 
educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, 
disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 

 
h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 monitorizarea eficienței activităților de formare continuă a cadrelor didactice şi perspectiva învăţării 
interdisciplinare şitransdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive la nivelul comisiilor metodice privind 
aspectele interdisciplinarităţii aplicabile anumitor conținuturi detaliate din programa școlară; 

 verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică și integrală a materiei şi a notării ritmice; 

 stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor în prezentarea produselor activităţii de cercetare la 
sesiuni de comunicări și referate organizate la nivelul unităţii şcolare, judeţean, interjudeţean şi naţional;  

 monitorizarea frecvenţei şi activităţii profesorilor de științe socio-umane în comisii, catedre metodice, cercuri 
pedagogice şi alte activităţi de interes didactic;  
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 stabilirea unor schimburi de experiență între cadre didactice în vederea prezentării unor realizări de bune 
practice didactice şi pedagogice aplicate la clasă, în cadrul cercurilor pedagogice și schimburi de experiență 
cu colegi din alte județe sau din străinătate; 

 valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. 
 

 

D. Disciplina Religie 
 

1. Resursele curriculare ale ariei curriculare  
 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 (disciplina religie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concluzie 
La Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate, în anul 2020, la 

disciplina religie, au fost înscriși 11 candidați. Dintre aceștia, 9 au obținut note peste 7 (între 7.55 și 9.90), și 2, între 5 
și 7 (5.10 și 5,90). Acest aspect ne permite sa afirmăm că există resursa umana bine pregătită, disponibilă, candidații 
au demonstrat o bună pregătire științifică și metodică pentru predarea disciplinei religie. 
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c. Examene naționale/concursuri școlare 
 Seminarul  Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”M-rea Neamț. 

 promovabilitatea în procent de 75% a examenului de bacalaureat 2020; 

 promovabilitatea 100% de certificare profesională; 

 mediile obţinute la bacalaureat au fost mai mari în comparaţie cu cele obţinute la examenele de simulare; 

 peste 90% din absolvenţi au fost admişi la învăţământul universitar de stat. 

            Liceul Teologic Ortodox„Sf. Împărați Constantin și Elena”,Piatra-Neamț 

 promovabilitatea în procent de 85,72% a examenului de bacalaureat 2020; 

 promovabilitatea 100% de certificare profesională; 

 mediile obţinute la bacalaureat au fost mai mari în comparaţie cu cele obţinute la examenele de simulare; 

 peste  90% din absolvenţi au fost admişi la învăţământul universitar de stat. 

Liceul Teologic Ortodox„Episcop Melchisedec”, Roman 

 promovabilitatea în procent de 82,92% a examenului de bacalaureat 2020; 

 promovabilitatea 100% de certificare profesională; 

 mediile obţinute la bacalaureat au fost mai mari în comparaţie cu cele obţinute la examenele de simulare; 

 peste 90% din absolvenţi au fost admişi la învăţământul universitar de stat. 

Liceul Romano- Catolic „Sf. Francisc de Asissi”, Roman 

 promovabilitatea în procent de 89,19% a examenului de bacalaurea 2020; 

 rezultatele obţinute de către elevi la examenul de bacalaureat comparativ cu rezultatele evaluării curente 

nu prezintă diferenţe semnificative. 

 Peste 80% din absolvenţi au fost admişi la învăţământul universitar de stat. 

 
d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

 OLIMPIADA DE RELIGIE ORTODOXĂ- s-a desfășurat etapa locală, s-au calificat la etapa județeană 253 de 

elevi. Din cauza situației sanitare etapa județeană s-a anulat. 

 OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-CATOLOLICĂ- s-a desfășurat etapa locală, s-au calificat la etapa 

județeană 103 de elevi. Din cauza situației sanitare etapa județeană s-a anulat. 

 CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ (LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE) CLASELE V-XII - s-a desfășurat etapa locală, s-au calificat la etapa 

județeană 78 de elevi. Din cauza situației sanitare etapa județeană s-a anulat. 

 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

Cadrele didactice care predau religia sunt interesate de ridicarea nivelului de perfecţionare.S-au înscris la 

concursurile pentru obţinerea gradelor didactice şi au participat la cursurile de perfecţionare organizate prin 

CCD Neamt.  

 Managementul si dezvoltarea carierei didactice din perspectiva profesorului metodist 

programcoordonat de ISJ Neamț are ca obiective  perfectionarea profesorului metodist bazate  pe 

cunoaştere, calitatea instruirii şi dobândirea unor noi abiliăţi de către cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, care devin factori de competitivitate. 

 Consilierea in cariera didactica a cadrelor didactice debutante sustinută cu implicarea profesorilor 

mentor/ metodiști si participarea unui numar mare de profesori de religie debutanti. 
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  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”. Cursul vizează trei discipline opționale care completează nevoile privind formarea 

caracterului și dimensiunea atitudinal - valorică. Cadrele didactice participante au avut oportunitatea de a 

cunoaște noi metode de învățare activă, experiențială și de a crește astfel disponibilitatea elevilor pentru 

comportamente positive-. 

 Programele si activitatile din cadrul ATOR si Taberelor MMB care functioneaza in baza unui protocol intre 

MMB si ISJ Neamt duc la un nivel de plus valoare pentru copii paricipanti cat si pentru profesorii de religie. 

(Tabara de traditie si spiritualitate de la Nemțișor - iulie 2020) manifestare  regionala a reunit un numar mare 

de elevi interesați de istoria națională și de cunoașterea și cultivarea traditiilor ortodoxe.  

 Concurs județean cultural-artistic„Colind de Crăciun”, edițiaa IX-a, domeniul cultural-artistic, folclor, 

tradiții, obiceiuri; Școala Gimnazială nr. 8, Piatra-Neamț, decembrie 2019. 

 Festivalul-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri de iarnă „Tradiții mușatine”, ediția a II-a, 

domeniul cultural-artistic, folclor, tradiții, obiceiuri; Clubul Copiilor, Roman - decembrie 2019. 

 Proiect județean „Tradiții și obiceiuri locale de Crăciun și Anul Nou", ediția a IV-a, domeniul cultural-

artistic,folclor, tradiții, obiceiuri; Școala Gimnazială „Prof. Gh. Dumitreasa”, Girov - decembrie 2019. 

 Proiect educațional județean „Dăruind vei dobândi”, ediția a IX-a, domeniul cultural-artistic, folclor, 

tradiții, obiceiuri ,Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu”, Ruseni, comuna Borlești - decembrie 2019. 

 Concurs cultural-artistic „Datini și obiceiuri de iarnă pe meleaguri nemțene”, edițiaa III-a, domeniul 

cultural-artistic, folclor, tradiții, obiceiuri; Școala Gimnazială ”Gheorghe Săvinescu”, Crăcăoani - decembrie 

2019. 

 Concurs folcloric „Comoara de lângă noi. Datini și obiceiuri de iarnă”, edițiaa X-a, domeniul cultural-

artistic, folclor, tradiții, obiceiuri; Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig - decembrie 2019; 

 Proiect educațional județean „Colind, colind cu dor”, ediția a III-a, domeniul cultural-artistic, folclor, 

tradiții, obiceiuri; Școala Gimnazială, comuna Tămășeni - decembrie 2019. 

 

CAERI 2019 

 Concurs „Învierea în culori” - februarie – aprilie, domeniul cultural artistic - arte vizuale; Școala Gimnazială 

Nr. 8, Piatra-Neamț. 

 Proiect educaţional regional „În așteptarea lui Moș Nicolae” - octombrie – decembrie, domeniul cultural 

artistic - arte vizuale, Școala Gimnazială „Gheorghe Pătrașcu”, comuna Doljești. 

 Simpozionul „Români, făuritori ai unității de neam” s-a desfăşurat în cadrul „Zilelor Mitropolit Veniamin 

Costachi”, perioada 17-18 decembrie 2018  la Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” M-rea 

Neamț.  

 Simpozionul național„Școala modernă” -  mai 2019, CCD Neamț. 

 Simpozionul județean„Făclii Ortodoxe în Petrodava” - „Patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin 

Moisescu-modele de statornicie pentru liceenii ortodocși în zilele noastre”- 22mai 2020 -online,  Liceul 

Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena”,  Piatra-Neamț. 

  Simpozionul judeţean „Educație în context european în învățământul profesional și tehnic”-ediția a III-

a, 21 mai 2019 , Roman. 
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     În condițiile actuale, în mediul online, predarea Religiei, deși mai dificil, s-a realizat utilizând diferite platforme. 

Astfel, una dintre cele mai utilizate platforme pentru profesorii de Religie este Google Classroom, urmată de 

Edmondo și altele, în mod individual. Pentru informare și alte lecții se utilizează link-urile la site-urile 

https://doxologia.ro/, https://ziarullumina.ro/, http://cristis.ro/religie.html și altele. 

 Foarte multe lecții au fost create pe platformele educative, au fost date chestionare elevilor, care s-au 

bucurat de comunicarea cu profesorul lor și în aceste condiții. 

 Majoritatea elevilor, utilizând dispozitive proprii sau folosite împreună cu alții, au reușit să discute în „clasa 

virtuală”, pentru a redescoperi comuniunea necesară oricărei activități de religie, chiar dacă e o comuniune la 

distanță, fără sensibilitatea întâlnirilor directe. 

 În mediul rural, chiar și în cele mai sărace zone, un procent de peste 70% dintre elevi au reușit să participe 

activ la toate activitățile online, deși mulți de pe dispozitive care aparțineau părinților sau trebuiau să le împartă cu 

frații și surorile lor. În anumite cazuri, a fost nevoie de discuții telefonice sau expedierea de SMS-uri, pentru a putea 

păstra legătura cu elevii. 

 
f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

 deficienţe în ceea ce priveşte valorificarea rezultatelor inspecţieişcolare, materialele prezentate de 

conducătorii de cercuri pedagogice, metodişti nu sunt de multe ori realiste, obiective; 

 neimplicarea unor profesori în activităţiextracurriculareşiextraşcolare; 

 
g. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concluzii  

 Apreciem interesul pentru pregătirea lecţiilor pe care l-am remarcat la profesorii de religie. Proiectele didactice, 
atunci când sunt întocmite, sunt respectate în lecţie şi se transformă, uneori, în situaţii de învăţare efectivă, în 
clasă. 

 Obiectivele sunt corelate cu mijloacele de învăţământ şi adecvate particularităţilor de vârstă şi de învăţare ale 
elevilor. De regulă, acestea se stabilesc prin raportare la competenţele specifice vizate în lecţie. Uneori, 
demersul didactic permite abordarea din perspectivă comunicativ-funcţională a conţinuturilor de învăţare. 

 Pregătirea de specialitate a profesorilor este bună. Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei de către profesorii de 
religie se constituie în punct de plecare în proiectarea şi organizarea demersului didactic. 

 Strategiile de predare-învăţare folosite sunt în concordanţă cu elementele de conţinut şi cu disponibilităţile de 
învăţare ale elevilor. Există corespondenţă între strategiile de evaluare şi obiectivele  şi competenţele vizate. 
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 Resursele moderne (calculatorul) nu sunt utilizate permanent în lecţie, dar există interes pentru introducerea 
acestor resurse moderne în lecţia de religie; profesorii de religie au urmat cursuri de formare continuă, în acest 
sens.  

 Comunicare cu elevii s-a putut realiza prin mijloacele de comunicare digitale instant. Astfel, clasele au realizat 
anumite grupuri de comunicare, dar cea mai eficientă metodă a fost discuția pe platforma ZOOM .  

 Prin configurarea unor situaţii didactice specifice  se încearcă o responsabilizare a elevilor pentru activitatea de 
învăţare, dar rezultatele nu sunt, întotdeauna, concludente. Schimbările de paradigmă generate de criza 
sanitară a generat o implicare, o disponibilitate vizibilă și asumată pentru deschiderea spre noile modalități de 
învățare și gestionarea eficientă a acestora. 

 
h.  Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Promovarea exemplelor de bună practică şi a experienţei pozitive la nivelul disciplinei, dar şi în cadrul 
comisiilor metodice, cercurilor pedagogice;                      

 Participarea la toate cursurile de formare continuă organizate de ISJ Neamț și CCD Neamț şi la alte 
activităţile de perfecţionare; 

 Deschiderea tinerei generaţii către cunoaşterea şi predarea Religiei; 

 Esenţa multiplelor posibilităţi de informare şi de formare a cadrelor didactice prin programe locale şi 
naţionale. 

 
 

3.1.6 ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII 

1. Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare: 

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

centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor digitale. 

 Îmbunătățirea şi diversificarea ofertei curriculare la disciplina tehnice în funcţie de nevoile specifice ale 

elevilor şi ale comunităţii locale (învățământul profesional/dual și prin stagiile de pregătire practică). 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, prin 

utilizarea mediilor interactive în toate momentele procesului instructiv-educativ. 

 Valorificarea superioară a activităţilor de inspecţieşcolară în remedierea disfuncţionalităţilorşi în 

îmbunătăţireacalităţiieducaţiei din şcoli. 

 Cunoaşterea, aplicarea şi compatibilizarea documentelor curriculare elaborate in cadrul reformei, a 

metodologiilor aprobate, la nivelul comisiilor metodice și unităţilor de învăţământ. 

 Asigurarea încadrării tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personal didactic calificat la 

disciplinele tehnice.  

 Coordonarea activităţilor privind evoluţia în cariera didactică şi dezvoltarea profesională a personalului de 

specialitate. 

 Popularizarea programelor de formare continuă a personalului didactic de specialitate, conform nevoilor de 

formare identificate. Organizarea activităţilor de mentorat în care vor fi implicate cadrele didactice la care s-

au constatat deficienţe în activitatea didactică. 

 Derularea de activități educaţionale privind siguranța pe internet. 

 Promovarea imaginii pozitive a activităților specifice disciplinei Informatică/ TIC, la nivelul comunităţii, prin 

proiecte de cooperare şi parteneriat care pun în valoare elevul şiperformanţele acestora. 

 Monitorizarea examenelor de certificare a absolvenților învățământului tehnologic. 
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 Monitorizarea organizării învăţământului profesional prin Organizarea activităților de perfecționare a cadrelor 

didactice axate pe transferul de metode şi tehnici didactice de predare on-line; diseminarea de bune practici 

între cadre didactice de aceeaşi specialitate. 

 Monitorizarea respectării prevederilor legale în derularea stagiilor de pregătire practică în întreprinderi şi 

încheierea convenţiilor pentru efectuarea practicii. 

 

2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari  

 Domeniul curriculum 

– aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru şi programelor şcolare; complementaritatea dintre curriculumul 

naţionalşi cel local; preocuparea pentru adaptarea curriculumului la vârsta, particularităţile intelectuale şi nevoile 

elevilor; stăpânirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi didactica disciplinei; 

abordarea cu încredere a strategiilor de învăţare activă; implicarea cu responsabilitate în activităţile destinate 

pregătirii elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale; realizarea unei oferte de cursuri opţionale raportată 

la nevoile elevilor, comunităţii locale şi implementării cerinţelor europene în educaţie; rezultate bune şi foarte 

bune la examenele naţionale; funcţionarea optimă a cercurilor metodice şi Consiliului Consultativ; 

– acreditarea Colegiului Național de Informatică, Piatra-Neamț, ca locație de formare a profesorilor care 

predau Informatică și TIC; 

– numărul mare de cadre didactice care au urmat cursuri de formare continuă; dorinţa de afirmare şi atitudinea 

pozitivă faţă de profesie; creşterea numărului cadrelor didactice care au urmat sau urmează cursuri de 

masterat; număr mare de cadre didactice cu articole de specialitate sau metodice publicate în reviste  de 

specialitate; realizarea sau colaborarea la realizarea unor lucrări cu ISBN; implicarea elevilor şi profesorilor în 

organizarea şidesfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice 

şi simpozioane; numărul mare de cadre didactice cu salarii de merit şi gradaţii de merit; prezenţa spiritului de 

concurenţă şi competiţie; diversificarea resurselor umane implicate în actul educaţional; conservarea şi 

manifestarea simţului datoriei; diseminarea unor exemple de bune practici  promovate de actorii educaţionali; 

asigurarea fluxului informaţional. 

 Domeniul resurse materiale - creşterea sumelor alocate pentru infrastructura unităţilor de învățământ  de 

comunităţile locale; asigurarea de resurse educaţionale de către minister; preocuparea elevilor şi profesorilor 

pentru realizarea de lecţii proprii; dotarea şcolilor din rural prin programe europene şinaţionale; sponsorizarea 

procurării unor echipamente informatice de către agenţi economici. 

 Domeniul dezvoltarea de relaţii comunitare - preocuparea cadrelor didactice pentru implicarea comunităţii 

locale, a părinţilorşiagenţilor în procesul instructiv-educativ; implicarea profesorilor şi elevilor în elaborarea şi 

derularea unor proiecte educaţionale locale şi europene; implicarea comitetelor de părinţi în îmbunătățirea bazei 

materiale a şcolii; realizarea unor opţionale care răspund nevoilor comunitare; implicarea comunităţii locale, a 

părinţilor, agenţilor economici şi ONG-urilor în derularea unor activităţi extracurriculare; atragerea de fonduri 

comunitare pentru dezvoltarea şcolilor. 

 
Puncte slabe  

 Domeniul curriculum - dificultăţi în înţelegerea şi aplicarea programelor şcolare de către cadrele didactice 

necalificate şi unele cadre debutante;  proiectarea şi planificarea didactică nu respectă întotdeauna cerinţele 

disciplinei şi recomandările făcute; incapacitatea sau indiferenţa unor cadre didactice pentru adaptarea 
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curriculumului la particularităţile elevilor; conservatorismul unor cadre didactice faţă de modernizarea procesului 

de predare; utilizarea predării-învăţării centrate pe profesor; neacceptarea opiniilor elevilor. 

 Domeniul curriculum - limitarea unor cadre didactice la formarea iniţială dobândită în facultate; cadre 

didactice conservatoare; reticenţă pentru aplicarea metodelor activ-participative; slaba implicare a părinţilor în 

activitatea şcolii; elevi dezinteresaţi şi nemotivaţi; nerespectarea de către unii profesori a particularităţilor de 

vârstă ale elevilor. 

 Domeniul resurse materiale  - uzura fizică şi morală a unor laboratoare; fonduri insuficiente pentru 

procurarea unor laboratoare moderne la nivelul oraşelor; lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru 

îmbunătățirea bazei materiale la disciplină; lipsa manualelor la unii elevi; utilizarea formală a materialelor 

didactice în cadrul lecții;  

 Domeniul dezvoltarea de relaţii comunitare - dezinteresul unor profesori pentru astfel de relaţii; conflicte 

între posibilii parteneri; incapacitatea elaborării proiectelor de parteneriat educaţional de către unii profesori; 

dezinteres pentru proiecte; lipsa legăturii şcoală-familie, în unele situaţii. 

 
3. Resursele curriculare ale ariei curriculare  

 

A. Disciplina Infomatică-TIC 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 

Din totalul de 139 cadre didactice  75 % au gradul I, 12% - gradul II, 11 % definitivat și 2% sunt debutanți. 

Din totalul cadrelor didactice care au avut în încadrare ore de informatica/TIC 63 sunt titulari, 73 suplinitori; 

sunt cadre didactice de alte discipline care au în completare ore de TIC. 

 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

La concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ 

preuniversitar, sesiunea 2020, la disciplina Informatica/TIC au participat  3 cadre didactice. Notele obținute de 

candidați au fost sub 5. 
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c. Examene naționale/concursuri școlare 

Examenul național de bacalaureat Proba E)d) – Informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La proba E)d) au fost înregistrați 2 candidati absenti.  
 

Examenul național de bacalaureat Proba D) -Competențe Digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 
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Concluzii  

Olimpiada de Informatică 

o 5 elevi calificati pentru etapa următoare(primii clasificați la clasele IX-XII,VII care au avut punctaje 

necesare), unul la gimnaziu și 4 la liceu,  iar 15 elevi au intrat în clasamentul național cu punctajele pe 

care le-au obținut;  

Olimpiada de Informatică aplicată AcadNet 

o Au obținut premii 2 elevi de la  Liceul Tehnologic „Vasile Sav”,Roman: 
 

1. Oprea Robert-Dumitru, clasa a XII-a B, sectiunea Calculatoare 11-12, premiul I 
2. Novac Denis-Valentin, clasa  a XI-a B, sectiunea Calculatoare 11-12, premiul al II-lea 

 

Concursuri naționale 

Denumirea concursului 
Numărul de 

participanți 
Premiul I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

Competiţia BRD FirstTech 

Challenge 2020, etapa regională 
4 echipaje 1 - - - 

- 

Campionatului Mondial Microsoft 

Office Specialist 2020, etapa 

judeţeană 

- 3 - - - 

- 

Concursul Pluridisciplinar 

PROSOFT@NT 
- - - - - 

- 

 

Concluzii  

La etapa regională a Concursul Național FIRST TechChallenge  au fost înscrise 20 de echipaje din regiunea 

Nord-Est. 

Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT ar fi trebuit să se desfășoare în aceeași perioada cu Etapa Națională 

a Olimpiadei de Informatică pe Echipe. 

 

Concursuri internaționale 

Denumirea concursului 
Numărul de 

participanți 
Premiul I 

Premiul 

al II-lea 

Premiul 

al III-lea 
Mențiuni 

Premii 

speciale 

Olimpiada de Informatică pe 

echipe 
1 echipaj - - - - - 

 

Etapa Națională a Olimpiadei de Informatică pe Echipe ediția 2019-2020 ar fi trebuit să se desfășoare în 

perioada 18 – 21  martie 2020 la Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț. La această etapă au fost calificate 

11 echipe din 123 înscrise, după cele 4 runde preliminare online (conform regulamentului). 

Echipajul Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț a fost format din: Dăscălescu Ștefan-Cosmin, 

Ciută Andrei-Călin, Vamanu Petru-Gabriel, Butnaru Vlad Andrei, Andrieș Vlad-Andrei, Slatinaru Andrei Alexandru. 

Etapa națională și internațională nu s-au mai organizat în contextul declarării stării de urgență, ca urmare a 

pandemiei Covid-19. 
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e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 Realizarea de activități intensive de pregătire pentru olimpiade și concursuri în cadrul Centrului de 

excelență – Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman, 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț. 

 Cuprinderea în calendarele MEC a unor concursuri și simpozioane la nivel național, regional, 

interjudețean, județean și a Olimpiadei de Informatică în Echipe.  

 Activitatea centrelor de certificare ECDL – Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, Colegiul 

Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Piatra-Neamț, Colegiul 

Național „Roman-Vodă”, Roman, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț, Colegiul Tehnic 

„Ion Creangă”, Târgu-Neamț. 

 Participarea elevilor la stagii de formare internaționale: Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț, 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, Liceul „Carol I”, Bicaz etc. 

 Activitatea desfășurată în cadrul cercurilor pedagogice din semestrul I la Universitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava, seminarii de formare cu tema Introducere înPython. 

 

f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 Baza materială cu termen de funcționare depășit în multe unități de învățământ.  

 Desfășurarea unor ore din învățământul gimnazial în sala de clasă. 

 Lipsa echipamentelor de conectare, slaba conexiune la Internet  a făcut imposibilă efectuarea lecțiilor 

online în mod ritmic; 

 Imposibilitatea realizării unor sarcini de lucru specifice datoriță lipsei calculatorului. 

 

g. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare (disciplina Informatica/TIC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii  

Nu au fost efectuate toate inspecțiile planificate, marea majoritate ar fi trebuit să se desfășoare în semestrul 

al doilea, datorită cazului de forță majoră impus de situația de urgență  în caz de pandemie. 
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h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor digitale; transformarea 

lui în acord cu noile surse ale conținuturilor educaționale specifice acestei etape; asigurarea infrastructurii 

necesare; 

 Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, prin 

utilizarea mediilor interactive în toate momentele procesului instructiv-educativ, stimulând  creativitatea și sporind 

încrederea în propriile capacități. 

 Promovarea activităților de bună practică specifice disciplinelor informatice, la nivelul comunităţii, prin 

proiecte de cooperare şi parteneriat care pun în valoare elevul. 

 Dezvoltarea profesională a personalului de specialitate informatică și TIC prin popularizarea programelor de 

formare continuă conform nevoilor de formare identificate, prin identificarea exemplelor de bună practică, a 

metodelor inovatoare şi a rezultatelor profesionale transferabile, prin încurajarea înscrierii la obținerea gradelor 

didactice. 

 Aplicarea documentelor curriculare, a metodologiilor aprobate, la nivelul comisiilor metodice și unităţilor de 

învăţământ, pentru remedierea disfuncţionalităţilor şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

 Monitorizarea şi verificarea respectării legislaţiei generale şi specifice, a ordinelor şiinstrucţiunilor MEC şi ISJ 

Neamț, cu privire la organizarea examenelor naţionale la disciplinele informatice. 

 Diversificarea cursurilor opționale în raport cu direcțiile de dezvoltare/ trend internațional. 

 
B. DISCIPLINE TEHNICE – Învățământ profesional și tehnic 

 
1. Analiza activității de predare-învățare-evaluare din anul şcolar 2019-2020 

 
Conţinuturi 

  Inspecţia şcolară, presupune realizarea unor categorii de obiective care să permită, ulterior, alegerea 

strategiilor şi realizarea scopurilor: cunoaşterea, evaluarea, îndrumarea, reglarea activităţii instructiv-educative şi 

evaluative. Categoriile de obiective urmărite prin inspecția școlară de toate tipurile în anul școlar 2019-2020 s-au 

subordonat scopurilor principale ale activităţiişcolii. 

 Obiective generale:  

 analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor si cerinţele curriculumului naţional şi 

local; 

 îndrumarea şi consilierea activităţilor din unitățile IPT; 

 aplicarea politicilor educaţionale în şcolile din judeţ; 

 cunoaştereaşi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a programelor şcolareşi planurilor - cadru la 

nivelul unităţilor de învăţământ. 

 
 Obiective specifice urmărite în cadrul inspecției școlare realizate în învățământul profesional și tehnic au fost: 

 implementarea corectă a curriculumului naţional și a curriculum-ului în dezvoltare locală şi parcurgerea 

eficientă a acestuia la nivelul unităţii de învăţământ;  

 evaluarea calităţii ofertei educaţionaleşi a stadiului realizării standardelor de pregătire a elevilor de către 

cadrele didactice; 

 creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare precum şi a serviciilor educaţionale; 
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 evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice, stabilirea măsurilor de eliminare a disfuncţionalităţilor 

constatate; 

 consilierea cadrelor didactice pentru atingerea standardelor de performanţă de către elevi; 

 sprijinirea cadrelor didactice şi a unităţilor şcolare pentru a elabora planuri de acțiune, bazate pe nevoile de 

dezvoltare profesională ale elevilor; 

 diagnoza calităţii managementului școlar şi eficienţa cu care sunt folosite resursele; 

 respectarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor și metodologiilor elaborate de MEN/MEC; 

 realizarea de parteneriate cu părinţii, comunitatea educativă şiautorităţile locale; 

 identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 

 monitorizarea performanţelor şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ şi la nivelul județului. 

  
  Instrumentele utilizate în inspecţiaşcolară: 

 evaluarea documentelor şcolare (planul de acțiune al școlii, planul managerial, planul de activităţi curriculare şi 

extracurriculare, rapoartele şedinţelor consiliului profesoral şi consiliului de administraţie, dosarele catedrelor 

sau comisiilor metodice, schemele orare, încadrarea cu personal didactic, documentele activităţii cu părinţii, 

fişele posturilor, bugetul şcolii, planul financiar, planificările calendaristice, proiecte ale unităţilor de învăţare, 

portofoliile cadrelor didactice, caietele elevilor, pachetele de teste elaborate de şcoală, dovezile progresului 

făcut de elevi); 

 situaţiile statistice cu rezultatele la teste, olimpiade şi concursuri şcolare; 

 situaţia evoluţiei şcolare şi profesionale a elevilor după absolvire; 

 chestionarele administrate părinţilor, elevilor, cadrelor didactice, managerilor, membrilor consiliilor de 

administraţie; 

 fişele de observare a lecţiilor; 

 asistenţele la orele de curs. 

 
Puncte tari  

 Stabilirea încadrării corecte a membrilor catedrelor, conform reglementărilor în vigoare, cu respectarea 

Centralizatorului  pentru discipline tehnice și instruire practică pe domenii de pregătire; repartizarea acestora 

pe laboratoare şi cabinete, cu asigurarea accesului tuturor claselor în laboratoarele de specialitate.  

 Dezbaterea în cadrul ședințelor de catedră a curriculei de specialitate, cu modificările avizate de MEC şi 

valabile pentru filierele, profilurile şi specializările la care se studiază discipline cu specific tehnic, precum şi a 

celorlalte documente metodologice necesare bunei desfăşurări a activităţii în învățământul profesional și 

tehnic. 

 Existenţa, în portofoliul cadrului didactic şi la dosarul comisiei metodice, a programelor şcolare, standardelor 

de pregătire profesională, planificărilor calendaristice anuale şi semestriale. Majoritatea planificărilor 

calendaristice au fost elaborate din perspectiva adaptării la particularităţile grupului de elevi. 

 Majoritatea activităţilor de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea 

individuală centrată pe elev, precum ş învăţarea în cadrul grupului sau în contexte similare locului de muncă 

din domeniul de pregătire. 

 Parcurgerea materiei în mod sistematic, în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare şi cu 

planificările calendaristice realizate de cadrele didactice. 
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 Utilizarea softurilor pentru învăţare interactivă, aplicaţilor grafice, de laborator, de electronică aplicată, de 

prelucrare a imaginilor etc. 

 Conceperea şi utilizarea în activitatea de evaluare a unui număr mare de teste de evaluare continuă şi 

sumativă, fişe de lucru individuale, fişe de lucru pentru activitatea de laborator, fişe de evaluare şi notare, 

modele de prezentare electronică a unor aplicaţii, lucrări, materiale şi documentaţii specifice disciplinelor 

tehnice. 

 Organizarea spaţiului pentru învăţare ca mediu stimulativ pentru elevi este realizată de majoritatea cadrelor 

didactice (aranjare modulară a mobilierului în sala de clasă, materiale didactice adecvate vârstei elevilor şi 

conţinuturilor învăţării). 

 Se stimulează capacitatea de a lucra în grup a elevilor, prin formarea de echipe în scopul realizării lucrărilor 

practice. 

 În majoritatea unităților de învățământ există portofolii de practică pentru elevi ce cuprind: fişe de lucru, fişe 

individuale de control pentru stagiile de pregătire practică, fişe de evaluare, evidenţa progresului şcolar. 

 Evaluarea se realizează pe tot parcursul desfăşurări iactivităţilor, atât prin observare directă pe baza criteriilor 

din standardele de pregătire profesională, cât şi prin intermediul instrumentelor moderne de evaluare. 

 Responsabilii comisiilor metodice se implică în analizarea rezultatelor testării iniţiale, evidenţierea concluziilor 

şi a măsurilor care trebuie întreprinse pentru îmbunătăţirea rezultatelor. 

 Colaborarea interdisciplinară pentru buna pregătire a elevilor se realizează atât în activitatea curentă cât și în 

realizarea proiectelor de certificare a competențelor profesionale. 

 În urma monitorizării şcolilor ÎPT din judeţ s-a constatat creşterea preocupărilor pentru asigurarea calității 

învățământului profesional și tehnic.  

Puncte slabe 

 Existenţa unui procent de cadre didactice care utilizează preponderent metode şi procedee expozitive în 

activitatea de predare-învăţare-evaluare. 

 Cadrele didactice care au elevi cu dificultăţi de învăţare nu realizează programe si activităţi efective de lucru 

suplimentar cu aceştia. 

 Nu se realizează întotdeauna o corelare corectă între complexitatea și multitudinea competențelor vizate și a 

conținuturilor transmise cu strategiile didactice și resursele utilizate la orele de teorie, laborator și instruire 

practică. 

 Materialul didactic nu este utilizat în toate situațiile astfel încât să sprijine învățarea activă. 

 Nu se utilizează şi nu se stimulează suficient capacitatea de a lucra în grup a elevilor, prin formarea de echipe 

în scopul realizării lucrărilor practice, proiectelor etc. 

 Elevii sunt rar implicaţi în procesele de interevaluare şi autoevaluare. 

 Unele cadre didactice vizează acţiunea pedagogică exclusiv din perspectiva predării si învăţării, neglijând 

componenta evaluare; nu se urmăreşte sistematic progresul elevilor.  

 Unele evaluări nu au fost realizate pe bază de criterii stabilite şi comunicate anterior elevilor. Nu întotdeauna 

evaluările vizează competenţele din SPP. 

 Există, din păcate, și cadre didactice care manifestă dezinteres privind implicarea în îmbunătățirea bazei 

materiale a școlii necesare pentru atingerea standardelor de pregătire profesională. 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

155 

 Unele rapoarte de activitate ale comisiilor metodice nu conţin măsuri pentru îmbunătăţirea aspectelor 

negative iar planul de activitate al comisiei metodice pentru anul şcolar curent nu contribuie la îmbunătăţirea 

activităţii din anul precedent. 

 
2. Acţiuni prioritare pentru anul şcolar 2019-2020 

 Participarea unui număr semnificativ de cadre didactice la stagii de formare profesională, precum şi 

diseminarea cunoștințelor dobândite. 

 Mai buna corelare a programelor de pregătire profesională oferite de școlile IPT cu cerinţele concrete ale 

agenților economici pe plan local și regional şi cu specificul acestora. 

 Accesarea de proiecte pentru modernizarea bazei materiale necesare instruirii practice a elevilor din 

învățământul profesional și tehnic. 

 Valorificarea activităților de perfecționare la nivelul școlii și axarea pe tematici de actualitate, corelate la 

problemele curente din clasă /şcoală.  

 Creşterea motivaţiei elevilor pentru pregătirea profesională, prin organizarea și desfăşurarea unor activităţi 

atractive, de interes, motivaționale, în concordanță cu particularităţile psiho-intelectuale ale acestora. 

 Creşterea numărului de parteneriate şcoală – agenți economici pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire 

practică. Creșterea eficienței parteneriatelor existente. 

 Consilierea managerială şi de specialitate din partea inspectorilor pentru discipline tehnice, în toate 

unităţileşcolare în care s-au înregistrat puncte slabe în activitatea desfăşurată în anul şcolar2018-2019. 

 Pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic am sprijinit relaționarea cu agenții economici în vederea 

stabilirii parteneriatelor pentru organizarea învățământului profesional/dual (ex. SC RIFIL SA, SC COMES 

SA, SC HIDROELCTRICA SA, SC NORDARIN SRL etc.). 

 
În cursul anului școlar 2019-2020 au fost realizate următoarele activități : 

 Am participat la deschiderea anului școlar la unități reprezentative pentru IPT – C olegiulTehnic „Gheorghe 

Cartianu”, Școala Gimnazială, comuna Dumbrava Roșie și Colegiul Tehnic de Transporturi. 

 Am transmis la MEN/MEC și CNDIPT analiza privind realizarea planului de școlarizare – au fost realizate 

toate clasele propuse cu excepția a două clase la învățământ profesional, la Colegiul Tehnic „Danubiana”, 

Roman calificările „Preparator produse din carne şi peşte” 0,5 clase, ”Confecționer produse textile” 0,5 clase 

și CT Forestier Piatra-Neamț calificările „Tâmplar universal” 0,5 clase, ”Lăcătușerie mecanică structuri” 0,5 

clase. 

 În luna noiembrie a fost actualizat, în colaborare cu membrii CLDPS, PLAI-ul județului Neamț. 

 Au fost centralizate și validate, în CLDPS și CA al inspectoratului școlar, CDL-urile pentru toate calificările 

existente în unitățile IPT. 

 În luna decembrie a fost aprobat în CLDPS, planul de școlarizare la învățământul profesional, materializat cu 

creșterea de la o clasă la 3,5 la învățământul dual. 

 Pe 12-13 decembrie 2019 am participat la vizita de evaluare ARACIP, în vederea reorganizării rețelei școlare 

din comuna Vânători-Neamț – unitățile vizate Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” și Liceul 

Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”. 

 S-au transmis către UAT-urile din județ, în conformitate cu OMEN nr.5090, adrese pentru ca acestea să 

solicite avizul conform, în vederea organizării rețelei școlare. 
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 Am participat la organizarea activității „Sărbătoarea Școlii Nemțene” 17.12.2019. 

 S-a răspuns la toate solicitările MEN/MEC referitoare la date despre efective de elevi, clase, unități școlare 

etc. 

 Am răspuns la toate petițiile referitoare la organizarea rețelei școlare și plan de școlarizare (peste 10). 

 Am organizat promovarea învățământului profesional prin activitățile desfășurate în cadrul „Zilei meseriilor” – 

11 martie 2020. 

 Am coordonat cercurile pedagogic al profesorilor de discipline tehnice. De asemenea, am participat la 

activitățile cercurilor de mecanică, industrie textilă și pielărie, industrie alimentară etc. Cercurile la discipline 

tehnice pentru domeniile: mecanică, electric, electronică, construcții, industrie alimentară, educație 

tehnologică s-au derulat sub forma vizitelor de studii la agenți economici și la obiective industriale de interes 

profesional. Cu precizarea că pe semestrul al II-a acestea nu au mai avut loc. 

 Am coordonat activitatea Consiliului consultativ și activitatea de evaluare a dosarelor pentru acordarea 

gradației de merit. 

 Am fundamentat proiectul planului de școlarizare la învățământ profesional/dual, conform OMEN 

nr.5108/04.09.2019, prin care 35% din numărul de locuri la clasa a IX-a au fost repartizate pentru 

învățământul profesional. 

 Am pregătit și organizat toate examenule de certificare în sesiunile din anul 2019-2020 – stabilirea centrelor 

de examen, constituire comisiilor, elaborarea/avizarea subiectelor/temelor pentru probele scrise/practice, s-a 

realizat instruirea președinților centrelor de examen și a fost monitorizată desfășurarea certificărilor în 

conformitate cu ordinele emise pe parcursul pandemiei. În termen de 5 zile de la finalizarea acestora au fost 

transmise datele statistice la  MEC/DGÎSSIEP. 

 Au fost organizate etapele locale și județene ale olimpiadelor/concursuri pe meserii la disciplinele tehnice. 

Etapa națională nu a mai avut loc. 

 Concursurile școlare ale căror etape s-au organizat în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 au fost: 

 Competiția Business Plan – etapa județeană 

 Concursul Alege! Este dreptul tău! – etapa județeană  

 Concursul național INFO-TEHNICA – etapa interjudețeană 

 Concursul Apa, condiție sine qua non a vieții – etapa județeană. 
 

În acest an școlar au fost organizate în județul Neamț simpozioane și conferințe cu lucrări de specialitate și 
comunicări științifice, la care au participat cadre didactice, elevi, profesori din învățământul universitar, care au 
prezentat rezultate ale studiilor și cercetărilor realizate.  

Dintre cele mai importante manifestări amintim: 

 Simpozionul Naţional de Comunicări Ştiinţifice PERSPECTIVE TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE - PRIORITĂŢI 
ŞI DEMERSURI ÎN CONTEXTUL EUROPEANediţia a-XIVa organizat on-line de Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă”, Târgu-Neamţ. 

 Festivalul Naţional ”Antreprenor pentru viitor”, ediţia a IX-a, organizat la Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”. 
Roman 
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Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

Participarea elevilor la competițiile școlare s-a înregistrat la toate domeniile de pregătire care se școlarizează în 

județul Neamț și pentru care se organizează etapa națională a olimpiadelor. În afara acestora, s-a organizat etapa 

județeană la Silvicultură. Elevii clasați pe locul I s-au calificat la etapa națională a olimpiadelor din aria curriculară 

Tehnologii, care însă nu s-a mai susținut din cauza stării de urgență. 

 

Concursul pe meserii pentru învățământul profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concluzii 

Concursul pe meserii s-a organizat pentru cinci calificări profesionale: bucătar, ospătar, confecționer produse 
textile, mecanic auto, frizer. Elevii au susținut probă scrisă, urmând ca la nivel național să susțină și o probă practică.  

Rezultatele deosebite, care au crescut de la un an la altul pentru lotul olimpic al disciplinelor din aria curriculară 
Tehnologii, arată că activitatea competițională din județ este susținută de cadrele didactice cu o excelentă pregătire 
de specialitate și de elevii interesați de propria pregătire profesională. 
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3. Inspecţiişcolare 

 Inspecții tematice 

S-au efectuat inspecții tematice la : 

- Școala Gimnazială, comuna Bodești; 

- Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, 

- Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț, 

- Colegiul Tehnic„Miron Costin”, Roman, 

- Școala Gimnazială, comuna Tupilați, 

- Școala Gimnazială, comuna Borlești, 

- Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu”, Ruseni, comuna Borlești, 

- Școala Profesională Adjudeni, comuna Tămășeni, 

- Școala Profesională Specială, comuna Ștefan cel Mare, 

- Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, 

- Școala Gimnazială, comuna Gârcina, 

- Liceul Tehnologic„GheorgheRuset Roznovanu”, Roznov, 

- Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Roman, 

- Școala Gimnazială, comuna Grumăzești, 

- Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț. 

Au fost verificate probleme curente ale managementului școlar: pregătirea școlilor pentru începutul anului 

2019-2020, modul în care a fost realizat planul de școlarizare, încadrarea, încheierea situației școlare, organizarea 

examenelor naționale, gestionarea activităților pe perioada pandemiei etc. 

 inspecții de specialitate: 

- Colegiul Tehnic„Danubiana”, Roman, 

- Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Roman, 

- Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra-Neamț. 

- Colegiul Tehnic Forestier, Piatra-Neamț, 

- Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț, 

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț, 

- Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamț, 

- Liceul „Mihai Sadoveanu”, comuna Borca, 

- Liceul Tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu”, Roznov, 

 

Au fost verificate aspecte care țin de activitatea didactică : asistențe la ore, proiectare curriculară, modul de 

pregătire al lecțiilor on-line, modul de realizare a proiectelor pentru certificarea profesională etc.  

 Inspecții generale 

Am participat în echipa de inspectori la următoarele inspecții generale :  

- Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, 

- Școala Profesională Adjudeni, comuna Tămășeni, 

- Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman, 

- Clubul Copiilor, Roman 

- Școala Gimnazială, comuna Borlești, 

- Școala Postliceală Sanitară „FEG Education”, Piatra-Neamț, 
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- Școala Postliceală Sanitară „Moldova”, Roman, 

- Școala Profesională, comuna Valea Ursului, 

- Școala Gimnazială, comuna Dulcești, 

- Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț, 

- Școala Gimnazială, comuna Dămuc, 

- Școala Gimnazială, comuna Bicaz Chei. 

 

În cadrul acestor inspecții s-a verificat, în primul rând, activitatea cadrelor didactice care predau discipline 

tehnice, precum și aspectele repartizate.  

 

Inspecții de perfecționare 

S-au efectuat 6 inspecții de perfecționare, pentru cadre didactice care sunt înscrise pentru obținerea gradelor 

didactice și s-au efectuat 3 echivalări pentru cei care nu au mai susținut inspecții din cauza pandemiei. 

Nr. 
crt. 

Tipul inspecţiei 
Număr de 
inspecţii 

Număr de 
profesori 
inspectaţi 

Calificative/note 

1. Inspecţie generală 12 57 53 – Bine 4 – Acceptabil  

2. Inspecţie în specialitate/de 
perfecţionare 

6 + 3 
echivalări 

9 
3 cu nota 10, 1 cu nota 9,80 
și 1 cu nota 9,50, 4 
calificativ ”Foarte bine”  

3. Inspecţie tematică 56 - - 
 

4. Formare profesională 

Am participat la activități de dezvoltare profesională în management educațional și în specialitate după cum 

urmează: 

 Conferința județeană a managerilor educaționali din județul Neamț – AMENT 4-5 octombrie 2019. 

 Conferință națională organizată de ANFPCDEFP și CNDIPT (probleme ale învățământului profesional și 

tehnic) – București 24.10.2019. 

 Am participat la inaugurarea Centrului de formare profesională de la Târgu-Neamț 18.11.2019 și la cercurile 

pedagogice ale directorilor unităților IPT 19.11.2019.  
 

Titularizare – 2020 

Rezultatele obținute de profesorii care predau discipline tehnice la examenul de titularizare, după contestații : 
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Statistica referitoare la gradele didactice ale profesorilor care predau discipline tehnice : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 ARIA CURRICULARA ARTE 

 

1.Prioritățile asumate la nivelul ariei curriculare 

Inspecția școlară și managementul la disciplinele Arte, în anul școlar 2019-2020, au avut în vedere: 

 realizarea predării disciplinelor din aria curriculară arte la nivelul cerinţelor ştiinţifice, metodice şi 

psihopedagogice sub aspect conceptual, acţionalşi evaluativ, ţinându-se cont de faptul că în aplicarea 

actualului curriculum s-a avut în vedere deplasarea semnificativă de accent realizată prin programă de 

pe conţinuturi pe competenţe; 

 adaptarea întregului proces de învăţâmânt la nivelul de cunoştinţe, interese şi motivaţii ale elevilor şi 

realizarea unor demersuri didactice atractive. 

 îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării, astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor; 

 participarea cadrelor didactice la elaborarea unor măsuri în scopul prevenirii insuccesului şcolar, 

reducerea ratei de absenteism şi mai ales prevenirea acesteia; 

 participarea cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare specifice disciplinei; 

 optimizarea activităţilor de formare şiperfecţionaremetodico -ştiinţifică prin strategii de formare pe teme 

de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul curricular; 

 consilierea suplinitorilor debutanţi, calificați și necalificați la disciplinele din aria curriculară Arte; 

 intensificarea activităţilor de identificare, motivare şi susţinere a elevilor capabili de performanţă prin 

participarea la concursuri, premierea şi popularizarea performanţei, realizarea de ore de pregătire 

suplimentară, încurajarea iniţiativei elevilor (proiecte individuale şi de grup, cu temă la alegerea elevului); 

 realizarea de resurse educaţionale digitale la disciplinele din aria curriculară arte; 

 abordarea educaţiei muzicale şi plastice din perspectiva integrării tezaurului artistic românesc în cultura 

artistică europeană; 

 implicarea elevilor în evenimentele organizate de comunităţile locale prin activităţi cultural-artistice 

specifice; implicarea profesorilor de arte în dezvoltarea unor proiecte naţionaleşi europene; 

 creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere 

şi promovarea unei dezvoltări durabile;  
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 asigurarea resurselor necesare orgănizării etapei județene şinaţionale a Olimpiadei Corale, a 

Concursului Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, ediţia a XXIX-a, a Concursului 

Naţional de pian „Carl Czerny” ediţia a XXIX-a și a Concursului Național de Interpretare Vocală „Elena 

Botez”, ediția a II-a. 

 organizarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţea nNeamţ a Concursului judeţean al formaţiilor şi 

interpreţilor, competiţie cuprins în CAEJ, poziţia 2, şi a etapei naţionale a Olimpiadei Corale. 

 
2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari: 

 cunoaşterea şi implementarea documentelor şcolare-planurile cadru şi programele şcolare; 

 pregătirea de specialitate şi metodică a cadrului didactic; competenţe adecvate domeniului de 

specialitate; integrare constructivă a metodelor active -participative;  

 organizarea unor activităţi de predare-învăţare-evaluare diferenţiate; 

 gradul ridicat de implicare  și profesionalismul  unor cadre didactice în activităţile şcolii  au determinat 

titularizarea acestora în învăţământ, pe parcursul anului şcolar;  

 stimularea activităţilor de performanţă, materializată în numeroasele premii obţinute; 

 realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade şi concursuri pe plan local 

şi naţional; 

 rezultate deosebite obţinute de elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ, ai Seminarului 

Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ, ai Şcolii de Artă 

„Sergiu Celibidache”, Roman şi ai Liceului „Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca la etapele naţionale ale 

olimpiadelor de profil artistic (2 premii I, 4 premii II, 3 premii III şi 6 menţiuni); 

 premiile obţinute la etapa zonală a Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală, clasele III-VIII de 

către elevii Liceului de Arte „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ şi ai Şcolii de Artă „Sergiu Celibidache”, 

Roman; 

 organizarea   unor concursuri pe plan național și internațional de către Liceul de Arte „Victor Brauner” 

Piatra-Neamţ (Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”,ediţia a XXIX-a, 

Concursul Naţional de pian „Carl Czerny”,ediţia a XXIX-a, Concursul Naţional de Interpretare Vocală 

„Elena Botez”, ediţia a II-a); 

 organizarea de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a Concursului judeţean al formaţiilor şi 

interpreţilor, competitive cuprinsă în CAEJ, poziţia 2, şi a etapei naţionale a Olimpiadei Corale; 

 proiectele europene derulate (Proiectul „Competenţe digitale şi antreprenoriale în formarea artistică 

iniţială” din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport 

2014-2020 –Erasmus+, Proiectul Leonardo „Muzicieni pentru mileniul III”); 

 participarea la expoziţii personale sau de grup ale cadrelor didactice şi elevilor; 

 organizarea, la nivelul localităţii, a unor momente artistice ocazionate de sărbători religioase sau de 

evenimente naţionale şi locale; 

 preocuparea pentru formare continuă şi perfecţionare a profesorilor de educaţie muzicală şi plastică prin 

grade, cursuri de formare organizate de CCD, cercuri pedagogice/comisii metodice, participarea la 

simpozioane şi la viaţa culturală a localităţilor şi a judeţului; 
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 implicarea profesorilor de educaţie muzicală în Parteneriatele Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ cu 

Radio România Muzical (proiectul „Ascultă cinci minute de muzică clasică”) şi cu Corul Naţional de 

Cameră Madrigal (programul naţional „Cantus Mundi”); 

 realizarea unui grup închis virtual pentru eficientizarea comunicării şi colaborării între profesorii de arte 

din judeţul Neamţ. 

Puncte slabe  

 lipsa cadrelor didactice calificate în câteva localităţi rurale, unde directorii au preferat rezolvarea 

restrângerilor de activitate pe seama orelor din aria curriculară ARTE, date în completare titularilor de la 

alte discipline; 

 oferta educaţională la disciplinele artistice este insuficient diversificată; 

 utilizarea insuficientă a metodelor tehnicii asistate de calculator în predarea -învăţarea-evalurea 

educaţiei muzicale şi plastice; 

 insuficienţa deprinderilor de a folosi mijloace moderne de comunicare, stocarea în mică măsură a 

informaţiei pe suporturi magnetice la nivelul instituţiilor şcolare din mediul rural; 

 numărul scăzut de ansambluri/grupuri vocale/instrumentale organizate în şcoli de către profesorii de 

educaţie muzicală; 

 participarea redusă a profesorilor la elaborarea şi implementarea unor proiecte şi programe 

educaţionalenaţionale sau europene; 

 existenţa formală a unor comisii /catedre metodice; planurile de activitate nu conţinacţiuni concrete şi 

specifice problemelor şcolii şi disciplinei, nu se accentuează şi nu se împărtăşeşte din experienţa 

pozitivă sau „bune practici”; 

 lipsa mijloacelor tehnice performante pentru a desfășura ore online de calitate; 

 slaba pregătire a unora dintre profesori în folosirea platformelor pentru orele online. 

 
4. Resursele curriculare ale ariei curriculare  

A. Disciplina arte plastice 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 
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Concluzie 

 Din totalul de 108 cadre didactice 49,07% au gradul 24,07% - gradul II, 7,47% definitivat și 7,40% sunt 

debutanți. 

 Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice: 6 au susținut 

concursul pentru ocuparea posturilor didactice obținând rezultate astfel: 

- Note între 7 și 10 – 2 candidați 

- Note între 5 și 7 – 3 candidați 

- Note sub 5 – 1 candidat 

 
b. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 

 Număr de premii acordate 

Olimpiada județeană Numărul de 
participanți 

Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Mențiuni 

Arte textile 3 2 1   

Pictură 4 1 3   

Arte monumentale 3 1 2   

Pictură monumentală 4 1 3   

Istoria artelor 1 1    

Pictură de șevalet 1 1    
 

c. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

Rezultate deosebite obţinute de elevii Liceului de Artă „Victor Brauner”, Piatra-Neamţ, ai Seminarului 

TeologicOrtodox „Veniamin Costachi”, sat Mănăstirea Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ, ai Şcolii de Artă 

„Sergiu Celibidache”, Roman şi ai Liceului „Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca, la etapele județene ale 

olimpiadelor de profil artistic. 
 

d. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

- Imposibilitatea realizării unui învățământ de calitate în cadrul orelor online 

- Deficiențe în ceea ce privește valorificarea inspecțiilor școlare 
 

e. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare  
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Concluzii  

Documentele de planificare şi proiectare întocmite sunt în conformitate cu programa şcolară. Proiectele 

didactice sunt corect concepute şi sunt funcţionale în situaţiile concrete de învăţare. Se constată, însă, lipsa 

elementelor de tratare diferenţiată a elevilor, incluse în cadrul proiectării didactice.  

Conţinutul ştiinţific este bine cunoscut, prelucrat, adaptat şi prezentat colectivelor de elevi. Metodele şi 

tehnicile specifice sunt folosite, mai ales, în variantele tradiţionale dar şi sub aspectul celor  activ-participative, 

interactive, cum ar fi: observaţia, exerciţiul, demonstraţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire, munca 

independentă.  

Elevii sunt suficient sprijiniţi în dezvoltarea competenţelor de comunicare plastică în diverse situaţii. Se pune 

accent pe caracterul practic-aplicativ al cunoştinţelor dobândite de elevi şi se acordă suficientă atenţie selectării 

conţinuturilor de învăţare. 

 
f. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

• Realizarea unor planificări și proiectări funcționale personalizate. 

• Reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu. 

• Susţinerea elevilor capabili de performanţă. 

• Asigurarea serviciilor de consiliere şi de asistenţă psihopedagogică. 

• Controlul şi asigurarea calităţii în educaţie prin propunerea de proceduri de  monitorizare şi de evaluare. 

• Susţinerea formării  continue a resurselor umane. 

• Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEC si politicile europene. 

• Promovarea învățării pe tot parcursul vieții. 

• Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare. 

•     Dezvoltarea de resurse educaționale digitale  la aria curriculară arte 

 
B. Disciplina educație muzicală 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 
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Concluzie 

Din totalul de 94 cadre didactice 48,38 % au gradul 20,43% - gradul II, 1,06% definitivat și 27,95 % sunt 

debutanți. 

Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice10 au susținut 

concursul pentru ocuparea posturilor didactice obținând rezultate astfel: 

- Note între 7 și 10 – 2 candidați 

- Note între 5 și 7 – 6 candidați 

- Note sub 5 – 2 candidați 

 
b. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) -  

 Organizarea Concursului Regional „Un copil educat- un mediu curat” online de către Școala Gimnazială 

nr. 1, comuna Dumbrava Roșie în parteneriat cu Liceul de Arte „Victor Brauner”, Piatra-Neamț. 

 Implicarea profesorilor de educaţie muzicală în Parteneriatele Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ cu 

Radio România Muzical (proiectul „Ascultă cinci minute de muzică clasică”) şi cu Corul Naţional de 

Cameră Madrigal (programul naţional „CantusMundi”); 

 
c. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 Ocuparea posturilor de educație muzicală de catre profesori din alte domenii, titulari, pentru completarea 

normei. 

 Calitatea slabă a internetului în zonele rurale a făcut să scadă calitatea orelor online de educație 

muzicală 

 Orele de cor sau grupuri vocale/instrumentale s-au desfășurat foarte greu din cauza întârzierilor pe care 

o are informația în mediul online. 

 
d. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare (disciplina educație muzicală)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii  

Documentele de planificare şi proiectare sunt întocmite în conformitate cu programa şcolară. Proiectele 

didactice sunt corect concepute şi sunt funcţionale în situaţiile concrete de învăţare. Obiectivele lecţiei sunt corelate 
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cu mijloacele de învăţare şi sunt adecvate particularităţilor de vârstă ale elevilor şi nivelului de pregătire al acestora. 

De regulă, aceste obiective au fost stabilite prin raportarea la competenţele specifice vizate în lecţie.     

Activitatea didactică este realizată în concordanţă cu planificarea şi proiectarea didactică propusă. Sunt 

parcurse corect momentele logistico-psihologice specifice demersului didactic, demers ce permite abordarea din 

perspectiva comunicativ-funcţională a conţinuturilor de învăţare. Conţinutul ştiinţific este bine cunoscut, prelucrat, 

adaptat ş iprezentat elevilor. Informaţiile transmise elevilor sunt clar şi logic organizate, iar strategiile didactice sunt 

diversificate, activ-participative (audiţia, descoperirea, problematizarea, exerciţiul) şi expozitive (conversaţia). 

 
e. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Realizarea unor planificări și proiectări funcționale personalizate. 

 Reducerea abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu. 

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă. 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi de asistenţă psihopedagogică. 

 Controlul şi asigurarea calităţii în educaţie prin propunerea de proceduri de  monitorizare şi de evaluare. 

 Susţinerea formării  continue a resurselor umane. 

  Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEC si politicile europene. 

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții. 

 Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare-predare-evaluare. 

 Dotarea cu aparatură performantă a cadrelor didactice pentru a creea ore online de înaltă calitate 

 
3. Disciplina educație muzicală specializată 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 

Din totalul de 81 cadre didactice 41,97 % au gradul 19,75% - gradul II, 3,91% definitivat și 24,69 % sunt 

debutanți. 

Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice:8 candidați au 

susținut examenul pentru ocuparea posturilor la disciplina Educație muzicală specializată- funcție de instrument. 

Rezultatele au fost astfel: 

- Note între 7 și 10 – 4 candidați 

- Note între 5 și 7 – 3 candidați 

- Note sub 5 – 1 candidat 
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b. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Distribuție participanți/premii 

Olimpiade școlare 

 Număr de premii acordate 

Olimpiada județeană Numărul de 
participanți 

Premiul 1 Premiul 2 Premiul 3 Mențiuni 

Corală 2 coruri 1 1   

Olimpiada de interpretare 
muzicală IX-XII 

24 11 13   

 Faza regională și cea națională a Olimpiadei de Interpretare muzicală III- VIII,  faza națională a  

Olimpiadei de Interpretare muzicală IX-XII și faza regională și națională a Olimpiadei corale nu s-a putut 

desfășura din cauza pandemiei. 

 

Concursuri naționale 

Denumirea concursului 
Numărul de 
participanți 

Premiul I 
Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Mențiuni 
Premii 

speciale 

Concursul Internațional de 
interpretare muzicală „Emanuel 

Elenescu” 
63 22 23 10 8 

 

Concursul Național de 
interpretare pianistică „Carl 

Czerny” 
6 1 2 1 1 

1 

Concursul  National” Vreau sa 
am steaua mea” 

1 1    
 

Concursul „DO RE MI FEST” 
Chisinău 

1 1    
 

 
Concluzii  

 Față de anul școlar precedent , în condițiile în care multe din concursuri nu s-au mai desfășurat, avem un număr 

destul de mare de premii, ceea ce ne arată interesul elevilor pentru studiul muzicii, dar și buna pregătire pe care 

aceștia o primesc de la profesorii din cele două școli de arte. 

 

c. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 Participarea instrumentiștilor la  concursuri online. 

 Dorința de perfecționare a cadrelor didactice în domeniul utilizării mijloacelor IT și a platformelor pentru 

învățământ online (participarea la cursuri). 

 Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Roman este singura şcoală de artă din ţară, care are studio de înregistrări, 

cu toate echipamentele tehnice necesare, inclusiv program de înregistrări cu licenţă. Şcoala este un centru de 

cultură al Municipiului Roman, elevii şi profesorii şcolii, susţinând zeci de concerte şi recitaluri, foarte apreciate 

de comunitatea locală. O parte din elevii şcolii de artă susţin recitaluri şi în Germania, Austria, Anglia şi Italia, 

bucurându-se de un real succes. Urmare a acestor activităţi, în şcoală poposeşte ,,Pianul călător”,în cadrul 

proiectului naţional iniţiat de Radio România. 
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 Implicarea profesorilor de educaţie muzicală în Parteneriatele Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ cu Radio 

România Muzical (proiectul „Ascultă cinci minute de muzică clasică”) şi cu Corul Naţional de Cameră Madrigal 

(programul naţional „CantusMundi”); 

 

d. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

 Lipsa sau incapacitatea de a folosi mijloacele tehnice pentru orele online. 

 Întârzierea sunetului în timpul orelor online pentru orele de grup (cor, corepetiție, muzică de cameră). 

 Lipsa de echipamente performante atât pentru profesori cât și pentru elevi. 

 

e.Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare (educație muzicală specializată)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii 

Documentele de planificare şi proiectare sunt întocmite în conformitate cu programa şcolară. Proiectele 

didactice sunt corect concepute şi sunt funcţionale în situaţiile concrete de învăţare. Conţinutul ştiinţific este bine 

cunoscut, prelucrat, adaptat şi prezentat elevilor. Informaţiile transmise elevilor sunt clar şi logic organizate, iar 

strategiile didactice sunt diversificate, activ-participative (audiţia, descoperirea, problematizarea, exerciţiul) şi 

expozitive (conversaţia). 

Dirijarea învăţării este eficientă, elevii fiind puşi în situaţia de a utiliza competenţele muzicale. Elevii sunt 

sprijiniţi în dezvoltarea competenţelor de comunicare muzicală în diverse situaţii. Se pune accent pe caracterul 

practic-aplicativ al cunoştinţelor dobândite de elevi şi se acordă suficientă atenţie selectării conţinuturilor de 

învăţare. 

 

f. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 Perfecționare a cadrelor didactice atât în domeniul disciplinei cât și în utilizarea mijloacelor IT și a resurselor 

educaționale digitale utilizate în învățământul online. 

 Organizarea de concursuri în online, dacă nu se pot organiza fizic. 

 Dotarea cadrelor didactice cu echipamente tehnice performante pentru a crește calitatea orelor de educație 

muzicală specializată în online. 

 Schimburi de experiență și de exemple de bună practică online. 
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3.1.8 ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

1. PRIORITĂȚILE ASUMATE LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE 

 Resursele curriculare sunt accesibile, reprezentând pentru disciplina educație fizică și pentru pregătirea sportivă 

practică și teoretică atât un ghid pentru proiectarea și planificarea demersului didactic, cât şi o sursă continuă de 

inspiraţie, în vederea modificării sistemului de evaluare în funcție de potențialul psihomotric al elevilor, 

particularitățile de vârstă și baza materială avută la dispoziție. 

 Diversificarea ofertelor de curriculum la decizia școlii în concordanță cu particularitățile claselor de predare, 

specificul disciplinelor sportive, opțiunile elevilor în vederea atingerii standardelor de performanță. 

 Consilierea profesorilor debutanţi, prin comisiile metodice, în cercurile pedagogice şi cu prilejul competiţiilor 

sportive, pentru a facilita procesul de integrare a lor în activitatea instructiv-educativă de calitate. 

 Creșterea gradului de participare activă a elevilor la activități sportive în vederea menținerii nivelului de sănătate 

individuală, îmbunătățirea gradului de coeziune și integrare socială. 

 Antrenarea cadrelor didactice în realizarea de parteneriate educaționale în vederea popularizării activității sportive 

de performanță și atragerea de fonduri europene.  

 

2. DIAGNOZA 

Puncte tari  

 aplicarea planurilor cadru în vigoare la aria curriculară educaţie fizică, sport şi sănătate; 

 orientarea demersului educațional după repere metodologice proprii disciplinei în vederea asigurării continuității 

procesului de predare;  

 aplicarea programelor şcolare în vigoare, specifice disciplinei educaţie fizică și sport, pregătire sportivă 

practică/teoretică, care asigură unitatea cerinţelor şi libertatea cadrului didactic în stabilirea şi aplicarea 

conţinuturilor, pentru obţinerea competenţelor vizate. 

 încadrarea cu personal didactic calificat în unităţile şcolare din judeţ în urma concursurilor de ocupare a 

posturilor, cu respectarea normelor şi a legislaţiei în vigoare; 

 numărul mare de cadre didactice titulare cu gradele didactice I şi II în specialitate; 

 numărul mare de elevi participanţi la concursurile sportive cuprinse în Campionate Naţionale la diferite discipline 

sportive; 

 stabilirea unor criterii de evaluare instituţională a unităţilor de performanţă (licee cu program sportiv şi cluburi 

sportive şcolare); 

 influenţai nstituţiilor de învăţământ superior care pregătesc profesorii de educaţie fizică şi sport, prin 

modernizarea planurilor de învăţământ; 

 formarea continuă a cadrelor didactice (definitivat, gradul II, gradul I) şi organizarea de mese rotunde cu 

problematică din educaţie fizică şi sport şcolar, activităţi de mentorat. 

Puncte slabe: 

 diminuarea potenţialuluibiomotricşi psihologic mult sub baremele minimale ale sistemului național școlar de 

evaluare la disciplina educație fizică și sport; 

 scăderea interesului elevilor pentru activităţile motrice în favorea utilizării internetului, a tabletelor și a 

smartphone-lor care acționează în detrimentul dezvoltării cognitive sau fizice a acestora; 

 creşterea numărului persoanelor cu atitudini deficitare  în domeniul sportiv; 
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 dificultăţi în selecţia tinerilor care să practice sportul de performanţă; 

 lipsa dotării minimale a unor unități școlare cu aparate, echipamente și materiale sportive; 

 interesul scăzut al unor cadre didactice pentru propria formare profesională, pentru participare la cursuri de 

perfecționare în vederea obținerii a 90 de credite profesionale transferabile; 

 interesul scăzut pentru participare la conferințe, simpozione și comunicări științifice. 

 

3.  ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE PERFORMANŢĂ 

În cadrul unităţilor sportive de performanţă, un obiectiv primordial a fost creştere aactivităţii de selecţie. 

Fiecare profesor s-a preocupat de a depista prin diferite mijloace, elevi cu deosebite calităţi pentru sportul de 

performanţă. În sprijinul acestui demers s-au organizat concursuri speciale pentru selecţie, trialuri, s-au vizitat şcoli 

din judeţ, din alte judeţeşi s-au  transferat elevi în LPS-uri şi CSS-uri, asigurându-le cazare şi masă. 

A fost realizată monitorizarea grupelor de începători la nivelul unităţilor de învăţământ cu program sportiv 

integrat şi suplimentar. Unităţilevocaţionale au prezentat planuri de monitorizare a acţiunilor întreprinse, cu 

responsabilităţi, termene şi evaluări. În anul şcolar 2019-2020 a existat un număr de 88 grupe de începători. 

Activitatea de performanţă de excepţie la nivelul LPS-urilor şi a CSS-urilor, prin prisma rezultatelor obţinute. 

Rezultate obținute de Liceul cu Program Sportiv, Roman, la etapele naționale: 

- Disciplina sportivă Judo: Locul V la U18, Campionatul Național Școlar, Deva 

- Disciplina sportivă Baseball: 

Loc III la Campionatul Național juniori II,  

Loc II la Campionatul Național juniori I, 

Loc I la Campionatul Național de seniori,  

Loc III la Cupa României juniori II. 

- Disciplina sportivă Lupte:  

Loc III la Campionatul Național juniori mici,cat. 100 kg., băieți 

Loc V la Campionatul Național juniori I,cat. 54 kg., băieți, 

Loc II la Campionatul Național juniori I,cat. 52 kg., fete 

Loc III la Campionatul Național juniori I,cat. 70 kg., fete 

Loc V la ,,Cupa României”, cat. 110 kg., băieți                          

- Disciplina sportivă Atletism: 

Loc III la Campionatul Național de juniori II, înălțime, băieți 

Loc IV la Campionatul Național juniori II, greutate, fete, 

Loc III la Campionatul Național de aruncări tineret, ciocan, fete, 

Loc III la Campionatul Național de aruncări tineret, ciocan, băieți, 

Loc IV la Campionatul Național de aruncări tineret, ciocan, fete, 

Loc V la Campionatul Național de aruncări tineret, băieți 

Loc IV la Campionatul Național de aruncări seniori, ciocan, băieți, 

Loc V la Campionatul Național de aruncări seniori, ciocan, fete, 

Loc VI la Campionatul Național de aruncări seniori, fete, 

Loc I la Campionatul Național Copii 1, greutate, băieți, 

Loc III la Campionatul Național Copii 1, greutate, băieți, 

Loc I la Campionatul Național Copii 1, ciocan, băieți, 

Loc III la Campionatul Național Copii 2, disc, fete, 
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Loc IV la Campionatul Național Copii 2, ciocan, fete, 

Loc I la Campionatul Național Copii 1, ciocan, băieți, 

Loc I la Campionatul Național U16, greutate, fete, 

Loc I la Campionatul Național U16, ciocan, fete, 

Loc I la Campionatul Național U18, greutate, fete, 

Loc VI la Campionatul Național U18, ciocan, fete, 

Loc III la Campionatul Național U18, înălțime, băieți, 

Loc I la Campionatul Național U18, greutate, fete, 

Loc I la Campionatul Național U 20, ciocan, băieți, 

Loc I la Campionatul Național U 20, ciocan, fete, 

Loc II la Campionatul Național U 20, ciocan, fete, 

Loc IV la Campionatul Național U 20, ciocan, fete, 

Loc IV la Campionatul Național U 20, greutate, fete, 

Loc VI la Campionatul Național U 20, înălțime, băieți, 

Rezultate obținute de Liceul cu Program Sportiv, Roman, la etapele internaționale: 

- Disciplina sportivă Judo: 

Locul I - Tabacariu Matei,la Campionatul Balcanic U18, Montenegro/Budva, 21-22.09.2019, prof. 

Ciobanu Constantin. 

- Disciplina sportivă Atletism: Locul II -Nicorici Dragoș, ciocan, 57.88 m, la Campionatele Internaționale 

de Atletism ale României, Cluj-Napoca, 22-23.08.2020, prof. Floroiu Emilian. 

 

Rezultate obținute de Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamț, la etapele naționale: 

- Disciplina sportivă Atletism: 

Loc II la Campionatul Național juniori II, 100 m, Munteanu Silviu,  

Loc II la Campionatul Național juniori II, 200 m, Munteanu Silviu, 

Loc II la Campionatul Național juniori I, 100 m, Munteanu Silviu, 

Loc II la Campionatul Național juniori II,sală, 60 m, Munteanu Silviu, 

Loc III la Campionatul Național juniori II, 200 m, Gavril Robert. 

Loc II la Campionatul Național de alergare montană juniori I, BordeanuNoemi,  

Loc III la Campionatul Național de alergare montană juniori I, pe echipe, Bordeanu Irina, 

BordeanuNoemi, Corhană Laura,Ungureanu Andreea,  

- Disciplina sportivă Handbal: 

Loc V la Cupa M.E.C., ediţia 2020, juniori II, băieți. 

 

Rezultate obținute de Clubul Sportiv Scolar, Târgu-Neamț, la etapa zonală: 

- Disciplina sportivă Atletism: 

Loc II la Campionatul Național Copii 2, 200 m, băieți, 

Loc II la Campionatul Național Copii 2, ștafetă 4x200 m, băieți,            

Rezultate obținute de Clubul Sportiv Scolar, Târgu-Neamț, la etapa națională: 

- Disciplina sportivă Atletism: 

Loc VI la Campionatul Național de marș, 5km, Atodiresei Delia, prof. Șuhani Cătălin  
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4. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

În prima parte a anului şcolar 2019-2020 s-au organizat şi desfăşurat competiţii din cadrul ONSS, fazele 

locale, municipale, judeţeneşi zonale Cupa Tymbark la fotbal, precum şi activităţi din afara calendarului 

sportiv cum ar fi: 

- Cros - ONSS etapa locală Cartodrom Piatra-Neamț, Stadion Târgu Neamț - 28.09.2019; 

- Tetratlon și Pentatlon – ONSS – etapă locală Piatra-Neamț- Stadion Ceahlăul- 12.10.2019; 

- Turneul Internațional de badminton – Piatra-Neamț- Sala Polivalentă- 12.10.2019; 

- Cros- ONSS etapa județeană, Horia, Roman – 26.10.2019; 

- Cupa Tymbark- etapa locală – Sala Ceahlăul Piatra-Neamț – 7.12.2019; 

- Proiectul – Fotbal cu ... jucării- Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, 10-12.12.2019; 

- Cupa Moș Crăciun – sala Polivalentă- Balon Piatra-Neamț, 21.12.2019; 

- Etapele locale la tenis de masă, șah, rugby, fotbal, oină, pentatlon conform calendarului; 

- Etapele locale și județene fete și băieți la handbal, baschet, volei, cros, tetratlon conform calendarului; 

- Cupa Tymbark Junior la fotbal etapele pe școală și locale (înscrise 1157 echipe, însumând 11338 elevi) și 

județene la U8, U10, U12 fete și băieți; 

- Cupa MEC la handbal băieți și fete finalizată cu calificare la Campionatul Mondial Școlar de Handbal.- 

etapele județene și zonale (Moldova-14-18 .02.2020). 

 

5. RESURSELE CURRICULARE ALE ARIEI CURRICULARE  

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

Numărul ridicat al profesorilor de educație fizică care au obținut gradul didactic I/ doctorat denotă procuparea 

acestora cadre didactice pentru propria formare profesională. 

 

 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

La examenul național de titularizare în învățământ au participat 65 cadre didactice.  
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c. Exemple de bună practică:  

 Realizarea Simpozionului Vladimir Lașcu - Ediția I- Trecutul prezentul și viitorul educației fizice și 

sportului de performanță pe teme sportive; 

 Asigurarea continuității procedului de predare-învățare-evaluare prin activități didactice online; 

 Scăderea apreciabilă a numărului de scutiri medicale la orele de educaţie fizică şi sport şi creşterea motivaţiei 

elevilor prin participarea la un număr mare de competiţii şi activităţi sportive; 

 Premierea sportivilor olimpici în cadrul galei învățământului nemțean. 

 

d. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 lipsa infrastructurii necesare desfășurării lecțiilor online, în condițiile pandemiei, în cele mai multe școli din județ;  

 situații concrete de neconcordanță între rezultatele obține la probele de control și sistemul național de evaluare 

la disciplina educație fizică; 

 lecția de antrenament sportiv nu se poate realiza în condiții optime; 

 

e. Inspecție școlară - Numărul inspecțiilor în specialitate/de perfecționare   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizarea inspecţiei şcolare s-a concretizat în inspecţii tematice, de specialitate, curente în specialitate şi 

inspecţii generale. Au fost monitorizați și evaluați de către inspectorul de educaţie fizică şi sport 58 de profesori 
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de educaţie fizică, s-a efectuat un număr de 15 inspecţii tematice, 40 în specialitate, 12 şcoli în inspecţii 

generale cu 40 cadre de specialitate inspectate.  

 Desfăşurarea activităţilor de îndrumare şi control în unităţile şcolare atât din mediul urban cât şi din mediul rural, 

a permis întâlnirea cu un număr mare de cadre didactice, depistarea dificultăţilor cu care acestea se confruntă, 

realizările lor. Obiectivul principal al inspecţieişcolare a avut în vedere creşterea eficienţei şi a calităţii procesului 

de învăţământ prin realizarea finalităţilor educaţiei. 

 S-a pus accent pe: 

- elaborarea documentelor manageriale, organizarea și desfășurarea procesului instructiv educativ la 

disciplina Educație fizică și sport, disciplină cuprinsă în planul cadru, cu accent pe gimnaziu, clasa a VII-a; 

- modul în care se derulează procesul de predare, învăţareşi de evaluare la clasă; 

- nivelul atingerii standardelor de calitate; 

- profesionalismului cadrului didactic; 

- nivelul de pregătire al elevilor şi modul în care aceştia operează cu deprinderile și cunoştinţele asimilate; 

- calitatea influenţelor mediului educaţional creat în instituţiaşcolară asupra elevilor şi cadrului didactic; 

- aplicarea noilor programe școlare pentru clasa a VII-a. 

 În vederea valorizării competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul activităţiieducaţionale, am 

recomandat ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei Educaţie fizică şi sport să pună accent pe 

construcţia progresivă a cunoaşterii, flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat, coerenţăşi abordări inter - 

şitransdisciplinare.  

 Noua programa şcolară valorifică exemplele de activităţi de învăţare din programele anterioare, oferind astfel 

cadrelor didactice un sprijin concret în elaborarea strategiilor de predare care să permită trecerea reală de la 

centrarea procesului de instruire pe conţinuturi, la centrarea pe experienţe de învăţare. Competiția au devenit 

principala formă de organizare, adaptată capacităţilor motrice şi psihice ale elevilor. Se corelează direct  

rezultatele evaluate cu competenţele specifice vizate de programa şcolară. 

 În cadrul inspecțiilor în specialitate, la cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice s-a insistat pe: 

- cunoaştereaşi aplicarea prevederilor legale specifice domeniului învăţământului preuniversitar în general, şi 

al educaţiei fizice şi sportului şcolar în special; 

- Asigurarea cadrului metodologic al organizării şi desfăşurării activităţilor în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului şcolar; 

- Promovarea unui management eficient al acţiunilor de informare şi documentare, care să ducă la realizarea 

obiectivelor strategice de aplicare a curriculum-ului naţionalşi local; 

- Aplicarea  programelor  şcolare în vigoare, atât la educaţie fizică cât şi la sportul de performanţă, care 

asigură unitatea cerinţelor şi libertatea cadrului didactic în stabilirea şi aplicarea conţinuturilor, pentru 

obţinereacompetenţelor vizate. 

 Organizarea inspecţiei şcolare s-a concretizat în inspecţii tematice, de specialitate şi inspecţii generale. S-a 

urmărit corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară, cu 

precădere pentru ciclul gimnazial, clasa a VII-a, în contextul: 

- proiectării activității instructiv-educative în concordanță cu curriculum național și programele școlare în 

vigoare; 

- prin valorificarea rezultatelor învățării raportate la progresul școlar al fiecărui elev; 

- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare; 



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

175 

- recunoașterea la nivelul învățării, a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-

formale sau informale. 

 Aria curriculară Educaţie fizică, sport şi sănătate contribuie direct la finalităţile învăţământului, concretizate în 

menţinerea sănătăţii elevilor prin utilizarea activităţilor motrice de cele mai diferite tipuri. Disciplina Educaţie 

fizică şi sport este aceea prin care se influenţează dezvoltarea fizică armonioasă, se formează deprinderile 

motrice, se dezvoltă capacitatea de efort şi se favorizează integrarea în mediul natural şi social. Astfel, se 

urmăreşte o dobândire progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor, prin 

accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale personalităţii acestora.  

 În spiritul aspectelor mai sus menţionateşi pentru a putea asigura un proces didactic modern, bazat pe oferta 

educaţională optimă, valorificând instruirea diferenţiată a elevilor, pe baza unor trasee particulare de învăţare, 

individuale sau de grup, este necesar, corespunzător realităţii practice, ca în clasele a V-a - a VIII-a să se 

asigure dobândirea de către elevi a competenţelor necesare acţionării asupra dezvoltării fizice şi a calităţilor 

motrice, cât şi practicării unor discipline/probe sportive. 

 

 
3.1.9. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INCLUZIV 
 

 Diagnoza/Analiza procesului de învățământ din perspectiva ariilor curriculare 

1. Prioritățile asumate 

 Asigurarea accesului egal la educație pentru toți copiii/eleviicu cerințe educaționale speciale. 

 Cunoașterea, respectarea și aplicarea prevederilor legale privind educația copiilor cu cerințe educaționale 

speciale. 

 Dezvoltarea formării profesionale a cadrelor didactice din domeniul învățământului special și special 

integrat/incluziv. 

 Dezvoltarea de proiecte educaționale și sociale adresate copiilor și familiilor acestora care să contribuie la 

includerea copiilor în sistemul educațional și la prevenirea abandonului școlar. 

 Accesarea proiectelor Erasmus + și a celor cu finanțare externă. 

 

2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari  

 Creșterea numărului de unități școlare în care sunt asigurate servicii de sprijin educațional. 

 Colaborare eficientă între unitățile de învățământ special și unități de învățământ de masă. 

 Accesarea și derularea proiectelor europene.  

 Apariția legislației care a permis acordarea locurilor speciale pentru elevii cu CES pentru admiterea în 

licee/învățământul profesional. 

 Realizarea materialelor auxiliare/suport care să suplinească lipsa manualelor. 

 Dezvoltarea relațiilor de colaborare școală-familie, în condițiile desfășurării învățământului on-line. 

Puncte slabe  

 Lipsa realizării documentelor de adaptare curriculară pentru unii elevi integrați în învățământul de masă. 

 Dificultăți în derularea activităților educaționale on-line generate de faptul că anumiți copii nu au acces la 

tehnologie/situația economico-financiară precară a familiilor acestora.  

 Imposibilitatea desfășurării tuturor parteneriatelor educaționale cu alte instituții, datorate situației pandemice. 
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 Lipsa manualelor pentru învățământul special. 

 Lipsa programelor aprobate pentru învățământul special. 

 

3. Resursele curriculare  

Disciplina - învățământ special 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie 

Din totalul de 190 cadre didactice 37,89 % au gradul I, 24,73 % - gradul II, 31,05 % definitivat și 6,31 % sunt 

debutanți. 
 

b. Numărul cadrelor didactice care au susținut concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

Cadrele didactice care au participat la examenul de titularizare în sesiunea 2020 au obținut medii mai mari 

comparativ cu anii precedenți– 81,48% dintre candidații participanți la examenul de titularizare în anul 2020 au 

obținut medii peste 5, comparativ cu 61,53% în anul 2019. 
 

c. Examene naționale/concursuri școlare 

Examenul de certificare a competențelor profesionale de nivelul 3 
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Toți elevii cu cerințe educaționale speciale înscriși la examenele de certificare a competențelor profesionale au 

promovat. 

În anul școlar 2019-2020 s-au adaptat/accesibilizat condițiile de susținere a evaluării naționale pentru 10 elevi cu 

cerințe educaționale speciale. Dintre aceștia, 8 au fost repartizați la licee/școli profesionale pe baza mediei de 

admitere; 2 candidați au fost repartizați pe locurile speciale. La examenul național de bacalaureat au fost 10 

candidați cu CES care promovat examenul. 

 

d. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020 

Concursuri naționale 

Denumirea concursului 
Numărul de 
participanți 

Premiul I 
Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Mențiuni 
Premii 

speciale 

Campionatul Național de 
Gimnastică Artistică - Buzău 

20 14 10 24 - 
- 

Campionatul Național de Baschet 
- abilitați individuale Piatra Neamț 

40 20 15 5 - 
- 

Concurs național de Șah ”In 
Memoriam Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui 

2 - 1 1 - 
- 

Concursul Internațional de 
Fantezie și Îndemânare „Culorile 

Toamnei” ediția a XVI-a 
3 1 - 2 -- - 

„Nașterea Domnului” – 
renașterea bucuriei  

4 - 4 - - 
- 

Structurăși culoare 3 1  1  1 

Copil ca tine sunt și eu 5 1 1  1  

Istorie, cultură, tradiție – sufletul 
unei nații 

2 1 - - - 
1 

Tradițiile Japoniei – IKEBANA 2 1 - - 1 - 

Mediul natural vs mediul construit 3 1 - 1 - 1 

Arta între talent și dăruire 4 1 1 - - 1 

Sărbătoarea crizantemelor 2 1 - - - - 

Copacul meu, pădurea noastră 2 1 - - - - 

Crăciun în SPECIAL 2 1 1  - - - 

Icoana sufletului de copil 2 - - - 2 - 

Simpozion Național,,Salvați 
Planeta Albastră” 
Concurs Național  

2 - - 1 1 
- 

 
 Elevii manifestă interes și deschidere pentru participarea la diferite concursuri organizate pentru copiii cu CES. 

Participarea la activitățile extrașcolare a facilitat dezvoltarea autonomiei și independenței elevilor cu CES. 

 

e. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 organizarea activităților care au stimulat dezvoltarea autonomiei personale; 

 desfășurarea cercurilor aplicative, în funcție de abilitățile și interesele elevilor; 
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 lucrul în echipă la clasă (profesor psihopedagogie specială, profesor-învățător, profesor psihopedagog, 

profesor kinetoterapeut); 

 activitate combinată de predare on-line: lecții direct pe internet (GoogleMeet), dar și transmiterea în avans de 

materiale pregătite de către profesor. 

 derularea proiectului Șansă la educație, viitor asigurat” (SEVA), cod 107590 de către CSEI ”Al. Roșca” Piatra 

Neamț (proiect POCU). 

 derularea proiectului Erasmus Special Teacher for Special Needs. de către CSEI ”Al. Roșca” Piatra Neamț. 

 câștigarea unui proiect Erasmus de către CSEI Târgu Neamț. 

 

f. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line)  

 predare on-line limitată (în situațiile în care familia nu dispunea de mijloacele tehnice și cunoștințele 

necesare utilizării acestora); 

 parcurgerea unor programe școlare inadecvate dizabilităților intelectuale identificate, în cazul unor elevi din 

învățământul de masă; 

 realizarea inadecvată a documente de planificare adaptată pentru unii copii/elevi cu CES. 

 

g. Inspecție școlară- Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare  

Numărul inspecțiilor in specialitate/de perfecționare  An școlar 2019-2020 An școlar 2018-2019 

Învățământ special 36 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii  

 utilizarea/crearea mijloacelor didactice variate și atractive pentru elevii cu CES. 

 evaluarea performanței dar și a efortului depus de elevii în activitățile școlare și extrașcolare. 

 creșterea numărului de elevi implicați în activități extrașcolare. 

 au fost și situații în care profesorii nu au urmat întotdeauna succesiunea logică a situațiilor de învățare în 

obținerea performanței, în asigurarea feedback-ului; nu au realizat corespunzător conținutul didactic și științific 

prevăzut de programa școlară. 

 În vederea diminuării punctelor slabe identificate s-au desfășurat activități cu exemple de bune practici. 
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h. Direcții viitoare de acțiune la nivelul disciplinei  

 asigurarea parcursului școlar/orientarea școlară adecvată a elevilor cu CES. 

 formarea cadrelor didactice în domeniul educației on-line a copiilor/elevilor cu CES. 

 asigurarea dispozitivelor electronice pentru elevi în vederea desfășurării educației on-line. 

 realizarea auxiliarelor didactice. 

 proiectarea didactică adaptată pentru toți elevii cu CES. 

 
 
3.1.10 MINORITĂȚI 
 

1. Prioritățile asumate pentru anul școlar 2019-2020: 

 îmbunătățirea cuprinderii în învățământ a copiilor și tinerilor din grupurile dezavantajate, la toate nivelurile de 

școlaritate; 

 crearea unui mediu educațional stimulativ pentru copiii proveniți din comunități dezavantajate; 

 proiectarea și asigurarea unei oferte educaționale promotoare a integrării și interculturalității; 

 proiectarea și oferta sprijinului educațional în vederea asigurării progresului școlar individual pentru toți elevii; 

 promovarea principiilor educației incluzive; 

 organizarea unor forme de educație complementară (remedială) în vederea finalizării învățământului obligatoriu 

pentru tinerii și adulții care au părăsit sistemul educațional; 

 promovarea unui parteneriat continuu școală – comunitate prin dinamizarea și implicarea comunităților locale a 

părinților în problematica educațională a elevilor; 

 valorificarea istoriei și tradițiile romilor și a studiului limbii romani; 

 formarea cadrelor didactice în vederea aplicării educației incluzive și centrării demersului educațional pe nevoile 

elevilor; 

 promovarea conceptului de nonviolență și toleranță în cadrul școlilor, educație democratică și pentru democrație; 

 sprijinirea școlilor pentru a dezvolta un climat incluziv care să asigure educație de calitate pentru toți copiii (prin 

formarea cadrelor didactice) și care permite implementarea măsurilor specifice de sprijin pentru copiii care 

întâmpină dificultăți în învățare sau pentru copiii care au abandonat școala (prin programe ADS); 

 îmbunătățirea colaborării dintre școală și comunitate și implicarea părinților în activitățile școlare, cu sprijinul 

unor persoane care vor fi angajate în mod expres pentru această activitate (mediatorii școlari); 

 participarea la programe speciale destinate recuperării și integrării sociale a tinerilor ce provin din familiile de 

etnie rromă; 

 creșterea ratei de participare la educație a elevilor proveniți din rândurile minorității rrome; 

 realizarea unui echilibru etnic al efectivelor de elevi din școli sau clase la un nivel comparabil cu caracteristicile 

demografice ale respectivei localități. 

 dezvoltarea capacității conducerilor unităților din învățământul preuniversitar care integrează copii din medii 

defavorizate în școala publică, de a proiecta, realiza și evalua dezvoltarea instituțională, pe baza unei culturi 

organizaționale care implică asumarea tehnicilor și instrumentelor de lucru specifice școlii; 

 implicarea membrilor comunității locale pentru a sprijini școala și pentru a dezvolta cooperarea dintre școală, 

autorități locale și comunitate. 
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2. Diagnoza/analiza 

Puncte tari: 

 existența mediatorilor școlari; 

 instruirea și formarea mediatorilor școlari; 

 participarea elevilor rromi la Olimpiada de Limba și literatura rromani și Istoria și tradițiile rromilor - etapa locală 

și etapa județeană; 

 participarea cadrelor didactice rrome și nerrome la cursuri de formare organizate de CCD Neamț, desfășurate 

online (Limba rromani în contex intercultural- 15 cursanți, Istoria și tradițiile rromilor- 42 cursanți, Romanipen-ul, 

legea pe care se bazează cultura și tradițiile rromilor- 13 cursanți) ; 

 realizarea bazei de date cu privire la cuprinderea în grădinițe, învățământ primar, gimnaziu și licee a populației 

rrome; 

 informarea la timp a tuturor factorilor de decizie asupra ordinelor, notificărilor și precizărilor M.E.C. privind 

învățământul pentru rromi; 

 participarea la seminariiși întâlniri de lucru; 

 realizarea unor planuri de dezvoltare instituțională care să promoveze principiile școlii incluzive; 

 admiterea elevilor de etnie rromă la licee, școli profesionale și facultăți; 

 depistarea elevilor rromi predispuși la abandon școlar; 

 implicarea membrilor comunității locale pentru a sprijini școala și pentru a dezvolta cooperarea dintre școală, 

autorități locale și comunitate. 

 derularea Proiectului STEFAN - Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț 

POCU/74/6/18/107380, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, la Școala Gimnazială, Comuna Văleni și Școala Gimnazială, Comuna Stănița. 

 

Puncte slabe: 

 comunicarea cu părinții este încă formală la unii profesori, corespondența cu aceștia, vizitele la domiciliu, 

asigurarea unui dialog deschis bazat pe încredere și confidențialitate, participarea părinților la activități 

concrete, de cele mai multe ori nu se realizează; 

 micșorarea normelor pentru mediatori școlari; 

 în școlile unde nu există personal rrom angajat (mediator școlar) nu se cunosc facilitățile acordate de MEC și 

Guvernul României, 

 sprijinirea financiară /materială a elevilor care provin din familii cu venituri foarte mici și mici; 

 există în continuare școli care abordează educația elevilor rromi discriminatoriu, considerând ca principali 

vinovați pentru insuccesul școlar al acestora numai pe elevi și părinții rromi; 

 refuzul unor directori de a înscrie în unitățile de învățământ elevi de etnie rromă precum și reticența privind 

introducerea studiului limbii rromani; 

 datorită condițiilor sociale precare un număr considerabil de părinți rromi își folosesc copii la diverse munci și 

astfel îi îndepărtează de școală; 

 existența unor cadre didactice netolerante și care nu acceptă diversitatea, ignoră dreptul la educație al elevilor 

rromi. 
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3. Resursele curriculare  

Disciplina. Limba și literatura rromani. 

a. Resursa umană în anul școlar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Concursuri naționale/olimpiade județene desfășurate în anul școlar 2019-2020  

Olimpiade școlare Limba și literatura rromani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMITEREA ELEVILOR DE ETNIE RROMĂ ÎN LICEE ȘI ÎN ȘCOLI PROFESIONALE 

 
ADMITEREA elevilor de etnie rromă în licee și în învățământul profesional 2019 

 

Nr. locuri pentru rromi Nr. elevi rromi 
pentru care s-au 
dat recomandări  

Nr. elevi rromi 
înscriși efectiv 
pentru locurile 

distincte 

Nr. elevi rromi 
admiși pe 

locurile distincte- 
liceu 

Nr. elevi rromi admiși 
pe locurile distincte-

școli profesionale liceu 
școala 

profesională 

113 63 78 78 21 3 
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ADMITEREA elevilor de etnie rromă în licee și în școli profesionale 2020 

 

Nr. locuri pentru rromi Nr. elevi rromi 
pentru care s-au 
dat recomandări  

Nr. elevi rromi 
înscriși efectiv 
pentru locurile 

distincte 

Nr. elevi rromi 
admiși pe 

locurile 
distincte- liceu 

Nr. elevi rromi admiși 
pe locurile distincte-
școli profesionale liceu 

școala 
profesională 

109 65 54 54 25 24 

 
c. Direcții viitoare de acțiune 

 dezvoltarea capacității conducerilor unităților din învățământul preuniversitar care integrează copii din medii 

defavorizate în școala publică, de a proiecta, realiza și evalua dezvoltarea instituțională, pe baza unei culturi 

organizaționale care implică asumarea tehnicilor și instrumentelor de lucru specifice școlii; 

 promovarea principiilor școlii incluzive ȋnșcolile cu elevi de etnie rromǎ; 

 promovarea valorilor și practicilor educație incluzive, prin ameliorarea ofertei școlare, îmbunătățirea mediului 

educațional, combaterea atitudinilor discriminatorii și oferirea de șanse egale în educație pentru toți copiii. 

 prevenirea abandonului școlar, asigurarea unei frecvențe regulate a cursurilor de către elevii rromi; 

 promovarea conceptului de nonviolențăși toleranță în cadrul școlilor, educațiedemocraticăși pentru 

democrație; 

 asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare la educație a elevilor proveniți din rândurile 

minorității rrome; 

 realizarea unui echilibru etnic al efectivelor de elevi din școli sau clase la un nivel comparabil cu 

caracteristicile demografice ale respectivei localități. 

 înființarea de noi catedre de limba rromani. 

 
 

3.1.11. CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ 
 

I. Aspecte generale privind managementul unității de învățământ 

 

1. Priorități strategice 

În anul școlar 2019-2020 au fost urmărite următoarele priorități 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 înalte standarde înalte. 

 Asigurarea spațiilor necesare desfășurării cursurilor, a bazei materiale didactice, a altor materiale necesare 

pregătirii de performanță. 

 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 actualizarea informațiilor de pe site-ul 

centrului. 

 Promovarea rezultatelor elevilor în mass-media și pe site-ul centrului. 

 Stimularea competitivității elevilor prin antrenarea acestora în concursuri, locale, județene și naționale. 
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2. Finalități ale activității educaționale din CJENT 

 Un mediu prietenos în care elevii și profesorii să se simtă împliniți profesional ; 

 Rezultate meritorii la diverse concursuri; 

 Spirit competitiv ridicat în rândul elevilor și al profesorilor; 

 Încredere în capacitățile personale. 

 

3. Activitățile de monitorizare și control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

1) Pentru activitatea didactică: 

a. Evaluarea documentelor de proiectare curricularăși monitorizarea modului de respectare și efectuare a 

acestora. 

b. Monitorizarea activităților de pregătire și gestionarea situațiilor apărute (reprogramări, schimbarea spațiilor 

de desfășurare a cursurilor, comunicare prin intermediul site-ului și a profesorilor a schimbărilor intervenite 

pe parcurs etc.)  

c. Analiza rezultatelor obținute de elevi la concursuri școlare. 

d. Analiza aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind disciplina elevilor. 

 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară și administrativă: 

a. Elaborarea și semnarea contractelor de muncă/a actelor adiționale, a fișelor postului și a fișei de evaluare 

anuală pentru secretar, informatician și contabil. 

b. Verificarea și controlul activității secretarului, informaticianului și contabilului și a documentelor elaborate de 

aceștia. 

c. Verificarea circuitului documentelor conform normelor în vigoare. 

d. Inventarierea anuală a activelor și pasivelor instituției. 

 

Obiective propuse:  

 asigurarea parcurgerii tematicii stabilite prin programele aprobate de inspectorii de specialitate; 

 optimizarea procesului de predare-învățare printr-o selecție riguroasă a cadrelor didactice cu înclinații pentru 

performanță, eficientizarea componentelor proiectivă, acțională și evaluativă ale actului didactic la toate 

disciplinele existente în CJENT; 

 achiziționarea de mijloace tehnice pentru desfășurarea în condiții optime a activității didactice și manageriale; 

 dezvoltarea unui management educațional axat pe competențăși valori democratice;  

 valorificarea potențialului resurselor umane prin monitorizarea activităților de performanță;  

 creșterea calitativă a activității ca urmare a colaborării cu ceilalți factori educaționali, cu unitățile de învățământ din 

care provin elevii din CJENT.  

 

Selecția personalului didactic și stabilirea documentelor de proiectare și planificare a activității s-a realizat cu 

sprijinul inspectorilor școlari de specialitate. S-a urmărit ca tematica propusă să acopere competențele și 

conținuturile vizate de programa concursurilor/olimpiadelor pe discipline de învățământ și să fie corelată cu activitățile 

didactice desfășurate în școli. Lista cu profesorii și programele pentru fiecare grupă au fost aprobate la nivelul ISJ 

Neamț. 

Planificarea calendaristică a fost realizată pentru 21-25 de săptămâni de curs cu posibilitatea extinderii 

acestui interval de timp în funcție de rezultatele obținute, frecvența și interesul elevilor. Activitățile de pregătire au 
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început la data de 1 oct. 2019 și se vor finaliza, de regulă, înainte de desfășurarea olimpiadelor naționale. Există 

posibilitatea extinderii programului de pregătire până la data de 31 mai 2019 la grupele la care există elevi calificați la 

faze naționale ale unor concursuri care se vor desfășura după organizarea olimpiadelor naționale sau la grupele la 

care există disponibilitate din partea elevilor și profesorilor pentru continuarea cursurilor. 

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

din fiecare comunitate s-au constituit un număr de 64 de grupe la disciplinele: limba română, limba engleză, limba 

franceză, limba italiană, matematică, fizică, chimie, logică, dezbatere și argumentare, psihologie, electronică și 

robotică, automatizări/electronică și electrotehnică, TIC și informatică, astrofizică. Dintre acestea un număr de 46 de 

grupe funcționează la Patra Neamț, 16 grupe la Roman și 12 grupe la Târgu Neamț. La un număr de 22 de grupe din 

Piatra Neamț la disciplinele matematică, fizică, astrofizică și informatică finanțarea cheltuielilor de personal este 

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.  

Au fost făcute demersuri pe lângă inspectoratul școlar pentru asigurarea unui cadru legal de organizare și 

funcționare a centrelor de excelență coerent și în concordanță cu modificările legislative apărute în ultimul timp cât și 

pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de personal de la bugetul statului. 

 

Puncte tari 

 creșterea interesului elevilor și profesorilor pentru activităților din CJENT – nr. mediu de elevi/grupă este de 21,5;  

 realizarea de parteneriate cu partenerii și sponsorii centrului care să asigure finanțarea activităților centrului pe 

parcursul întregului an școlar și a unor condiții cât mai bune pentru desfășurarea activităților de performanță; 

 realizarea programelor și planificărilor pentru cursurile centrului în timp util și aprobarea acestora de către ISJ; 

 asigurarea finanțării cheltuielilor materiale și a ritmicității cheltuielilor de personal ceea ce a condus la creșterea 

încrederii elevilor și profesorilor că eforturile lor sunt recunoscute și nu există riscul întreruperii activității din 

lipsă de resurse financiare; 

 disponibilitate din partea școlilor partenere de a pune la dispoziția CJENT spațiile și baza didactică materială de 

care dispun; 

Puncte slabe 

 scăderea numărului de cursanți pe parcursul anului școlar cauzată de: 

 estimarea greșită a efortului necesar pentru frecventarea și pregătirea cursurilor 

 reorientarea profesională a unor elevi în timpul anul școlar 

 înscrierea la cursuri fără o analiză atentă a intereselor și motivației pentru studiul disciplinei respective 

 suspendări de cursuri cauzate de lipsa spațiilor (în timpul olimpiadelor sau concursurilor cu participări mari din 

școlile gazdă), a condițiilor meteo nefavorabile, a epidemiei de gripă, etc; s-a diminuat astfel timpul de pregătire și 

chiar dacă în multe situații au avut loc reprogramări acestea au perturbat programul elevilor cu consecințe negative 

în ceea ce privește prezența elevilor. 

Oportunități 

- finanțarea cheltuielilor de personal prin Fundația eMAG: este mai generoasăși a stimulat profesorii să se 

implice în activitățile CJENT. 

Amenințări 

- cadru normativ insuficient pentru reglementarea activității centrelor de excelență; 

- cadru normativ inexistent sau ambiguu privind privind finanțarea centrelor de excelență; 
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2. Resurse umane 

 
A. PERSONALUL DIDACTIC 

Completarea echipei de profesori și reconfirmarea celor din anul școlar 2018-2019 s-a făcut prin decizia 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în baza unui portofoliu personal. Echipa din acest an școlar cuprinde 

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 2019 – 2020 au fost selectați 113 de profesori care și-au desfășurat activitățile la 

cele 64 de grupe conform planificării, respectând tematicile cursului și datele planificate, pentru parcurgerea 

optimă a programei școlare aferente concursurilor și olimpiadelor școlare, fazele județene și naționale. 

În ceea ce privește disciplinele de învățământ a crescut numărul de grupe la disciplinele matematică (prin 

crearea de grupe de matematică la cls. a IV-a la Roman și Târgu Neamț), fizică, istorie și lb. engleză (la Târgu 

Neamț). Nu a mai putut fi constituită grupa de economie la Piatra Neamț iar la lb. engleză grupele s-au constituit 

doar la nivel de liceu. Totodată s-a constatat scăderea interesului pentru limba română (gimnaziu) la Târgu 

Neamț și Roman. 

Nr. 
crt. 

Specialitatea 
Nr. profesori 

2018-2019 
Nr. grupe 
2018-2019 

Nr. profesori 
2019-2020 

Nr. grupe 
2019-2020 

1 
Matematică (inclusiv la 
învățământ primar) 

45 17 44 19 

2 Informaticăși TIC 19 10 14 9 

3 Fizică 18 12 15 14 

4 Astrofizică 1 1 1 1 

5 Chimie 6 3 5 2 

6 Limba română 24 12 17 9 

7 Lb. engleză 3 1 5 2 

8 Lb. franceză 3 1 2 1 

9 Lb. italiană 1 1 1 1 

10 Istorie 0 0 1 1 

11 Socio-umane 3 3 2 2 

12 
Electronică și 
automatizări/electrotehnică 

8 3 6 3 

TOTAL 131 65 113 64 
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Drepturile salariale 

Salarizarea personalului didactic s-a efectuat la plata cu ora, conform Legii 153/2017: de la data de 1 ian 

2019 s-au majorat salariile cu 10%, un sfert din diferența dintre salariile prevăzute în lege pentru anul 2022 și 

anul 2018 și acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță (acolo unde e cazul). 

 

Analiză SWOT  

 

Puncte tari  

 Interes crescut din partea profesorilor pentru cursurile desfășurate la Centrul de Excelență; 

 Îmbunătățirea frecvenței elevilor (în special la grupele de liceu); 

 La majoritatea disciplinelor există suficienți profesori pentru a asigura desfășurarea activităților proiectate; s-

a urmărit totuși diminuarea numărului de profesori/grupă. 

Puncte slabe 

 Existența unor discipline la care numărul de cursuri a fost insuficient pentru a acoperi tematica propusă. 

Cauze:  

- prelungirea perioadei de selecție și începerea cursurilor mai târziu (economie, logică, matematica 4); 

- nerespectarea calendarului stabilit din diverse motive obiective sau subiective; 
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 Existența unor probleme de comunicare între profesorii care au susținut cursuri la aceeași grupă, între 

profesori și elevi; 

 Întârzieri în raportarea activităților desfășurate. 

Oportunități 

 Existența surselor alternative de finanțare (Fundația eMAG pentru grupele HLO); 

 Apariția Legii nr. 102/2019 care a permis trecerea cheltuielilor de personal de la bugetul local la bugetul MEN 

și sprijinul oferit de ISJ Neamț pentru aplicarea legii (județul Neamț a fost primul județ în care s-a aplicat 

Legea nr. 102/2019; până la data de 31.12.2019 doar două județe au trecut cu cheltuielile de personal la 

bugetul MEN). 

Amenințări 

 Cadru legal contradictoriu privind finanțarea cheltuielilor materiale pentru centrele de excelență.  

 Lipsa unor documente normative care să reglementeze activitatea centrele de excelență. 

 

B. ELEVII 

La începutul anului școlar 2019-2020, în urma anunțului postat pe site-ul ISJ și transmis în toate școlile din 

județ, s-au înscris la centrul de excelență peste 2000 de elevi. 

Prima etapă: 

- În perioada 10-23 septembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul www.centrulexcelentaneamt.ro 1230 

de elevi; 

- În perioada 02-24 septembrie s-au înscris cu formulare online pe site-ul „Fundației eMAG pentru Educație” 

665 de elevi la grupele de matematică, informatică, fizică și astrofizică din Piatra Neamț; 

Datele privind înscrierea elevilor au fost postate pe site-ul centrului, testarea elevilor a avut loc în perioada 

26.09.2019 – 02.10.2019 și rezultatele au fost postate pe site-ul centrului; 

A doua etapă (pentru completarea grupelor care nu s-au putut constitui în prima etapă): 

- În perioada 3-8 octombrie s-au înscris 75 de elevi pentru completarea unor grupe la care numărul de elevi 

înscriși în prima etapă a fost sub 10: fizică, limba română și economie; 

- Testarea elevilor a avut loc în perioada 9-10 octombrie 2019 (grupa de economie nu a putut fi constituită dar 

grupele de română liceu, Piatra Neamț și Târgu Neamț au fost completate, la fel și grupele de fizică de la 

Roman. 

În urma acestor etape de înscriere au fost admiși 1195 de elevi în 64 de grupe (de fapt nr. de elevi este de 

1378 dacă luăm în calcul faptul că unii elevi sunt înscriși în două sau trei grupe). La sfârșitul semestrului I s-a 

constatat diminuarea numărului de elevi cu aprox. 18% 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 2019-2020 

DISCIPLINA 
Nr. grupe 

învățământ 
primar 

Nr. elevi 
învățământ 

primar 

Nr. grupe 
gimnaziu 

Nr. elevi 
gimnaziu 

Nr. grupe 
liceu 

Nr. elevi 
liceu 

Limba română     4 92 5 127 

Limba engleză         2 48 

http://www.centrulexcelentaneamt.ro/
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DISCIPLINA 
Nr. grupe 

învățământ 
primar 

Nr. elevi 
învățământ 

primar 

Nr. grupe 
gimnaziu 

Nr. elevi 
gimnaziu 

Nr. grupe 
liceu 

Nr. elevi 
liceu 

Limba franceză     1 17     

Limba italiană         1 20 

Matematica 4 104 12 289 3 42 

Fizica     8 169 6 89 

Chimie     1 19 1 18 

Logică, oratorie și 
dezbatere 

        1 22 

Istorie         1 16 

Astrofizica         1 13 

Psihologie         1 30 

Electronică         3 74 

TIC         1 19 

Informatica     3 61 5 109 

Total 4 104 29 647 31 627 
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Cursurile s-au desfășurat conform planificării stabilite la începutul activităților de către inspectorii de 

specialitate și directorul CJENT în proporție de 90%. In situațiile în care au intervenit modificări, de exemplu din 

cauza suprapunerii cu olimpiade, concursuri, alte evenimente organizate în școlile gazdă, acestea au fost 

rezolvate de responsabilul disciplinei împreună cu directorul CJENT și au fost aduse la cunoștința elevilor prin 

telefon sau pe site. Programele după care se desfășoară cursurile au fost realizate de responsabilii pe discipline 

și sunt corelate cu programele olimpiadelor școlare și/sau ale concursurilor pe discipline de învățământ. Cursurile 

au debutat în prima săptămână din octombrie, cu excepția a 5 grupe care au început cursurile în a doua 

săptămână din octombrie (3 grupe de lb. română la Târgu Neamț și Piatra-Neamț, 2 grupe de fizică la Roman). 

Nu au fost perturbate cu nimic activitățile didactice ale unităților gazdă deoarece toate cursurile din cadrul 

centrului de excelență se desfășoarădupă-amiaza sau în week-end. 

Cursurile din acest an școlar se desfășoară la Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț și în alte 9 

unități de învățământ din județ după cum urmează:  

 Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț,  

 Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț,  

 Școala nr. 2, Piatra-Neamț, 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț, 

 Colegiul Național „Roman-Vodă”, Roman,  

 Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Roman,  

 Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu-Neamț, 

 Liceul „Vasile Conta”, Târgu-Neamț,  

 Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Târgu-Neamț. 
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Analiză SWOT – elevi 

 

Puncte tari  

 Creșterea interesului elevilor pentru cursurile desfășurate în cadrul centrului de excelență. 

 Constituirea grupelor conform regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Excelență Neamț 

și a celorlalte acte normative în vigoare. 

Puncte slabe 

 Existența unor probleme de comunicare la grupele cu elevi din mai multe școli și cu mai mulți profesori care 

au condus la incertitudini privind desfășurarea cursului sau a locului de desfășurare a cursului. 

 Scăderea frecvenței elevilor în perioada tezelor, înainte sau după vacanțe, în perioada desfășurării 

concursurilor la alte discipline. 

 Existența unor decalaje între programa de la clasăși cea din Centrul de Excelență impuse de programele 

pentru olimpiade care demotivează elevii care nu au cunoștințele necesare rezolvării sarcinilor de lucru 

primite la centrul de excelență. 

Oportunități 

 Existența unor elevi cu aptitudini deosebite în anumite domenii dispuși să-și dezvolte capacitățile și să-și 

îmbogățească cunoștințele. 

 Interes crescut din partea părinților pentru a dezvolta spiritul competitiv al copiilor lor în contextul în care pe 

piața muncii din județ numărul de locuri de muncă bine remunerate este foarte mic iar în alte zone câștigarea 

unui loc de muncă presupune un grad înalt de calificare.  

 Disponibilitatea autorităților publice locale pentru susținerea financiară a învățământului pentru performanță. 

Amenințări 

 Lipsa unor acte normative care să reglementeze activitatea Centrului de Excelență. 

 

C. PARTENERIATE ȘI PROGRAME  

 

 Au fost încheiate parteneriate cu unitățile de învățământ gazdă pentru asigurarea spațiilor și bazei didactice 

materiale. 

 S-a încheiat parteneriatul cu Fundația eMAG pentru Educație care a finanțat cheltuielile de personal pentru 

22 de grupe „HAI LA OLIMPIADĂ!”: 6 grupe de matematică, 8 grupe de fizică, o grupă de astrofizică și 7 

grupe de informatică la Piatra Neamț. 

 S-a încheiat un acord de parteneriat pentru implementarea proiectului InfO(1) Excellence Cup prin care elevii 

Centrelor de Excelență din țară participă la un concurs on-line de informatică organizat de Centrul Județean 

de Excelență Prahova (concursul are și o etapă internațională). 

 Împreună cu directorii altor centre de excelență din țară s-au făcut demersuri privind modificarea 

regulamentului de organizare și funcționare a centrelor de excelențăși asigurarea cheltuielilor de personal de 

la bugetul statului prin MEC pentru toate centrele de excelență. 

 
D. RESURSE MATERIALE  

Obiective:  

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale;  
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 Colaborarea cu unitățile de învățământ gazdă pentru a asigura baza didactică materială și spațiile 

necesare unui învățământ de performanță; 

 Comunicare cu Primăria Piatra Neamț în vederea asigurării finanțării cheltuielilor materiale; 

 Realizarea proiectului de buget pentru anul 2020; 

 Identificarea de noi surse de finanțare. 

Începând cu data de 01.06.2019 finanțarea cheltuielilor de personal a trecut de la bugetul local la bugetul de stat 

prin ISJ Neamț.  

 
Analiză SWOT - resurse materiale 

Puncte tari  

 Colaborare foarte bună cu unitățile de învățământ partenere care au pus la dispoziția profesorilor și elevilor 

centrului de excelență baza materială și didactică de care dispun; 

 Finanțare ritmică a cheltuielilor de personal și a celor curente; 

 Disponibilitatea Primăriei Piatra-Neamț de a asigura cheltuielile materiale ale Centrului de Excelență; 

Puncte slabe 

 Bugetul alocat pentru cheltuieli materiale a fost rectificat și nu asigură posibilitatea îmbunătățirii bazei 

didactice materiale ci doar funcționarea curentă a centrului; 

 Lipsa cheltuielilor materiale pentru activitățile desfășurate la Roman și Târgu-Neamț (există totuși 

disponibilitate din partea școlilor gazdă pentru a pune la dispoziția profesorilor logistica necesară); 

Oportunități 

 Existența unor parteneri care să asigure cheltuielile de personal pentru 24 de grupe; 

 Sprijinul oferit de ISJ Neamț pentru asigurarea vizibilității Centrului de Excelență în spațiul educațional, 

consultanță de specialitate, etc. 

Amenințări 

 Incertitudini privind finanțarea centrului de către Consiliile locale din Piatra-Neamț, Roman și Târgu-Neamț; 

 Lipsa unor documente normative care să reglementeze activitatea centrului și finanțarea acestuia. 

 
E. REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI  

Pe parcursul semestrului I elevii din Centrul Județean de Excelență au participat la diverse concursuri după cum 

urmează: 

 Concursul de matematică „De la la” – Piatra Neamț. 01.11.2019 

 Concursul național Vrânceanu-Procopiu – Bacău, 6-8.12.2019 

 Concursul național Lumina Math – 16.11.2019 

 Concursul național de matematică „Ștefan Dîrțu” – Vatra Dornei – 6-8.12.2019 

 Concursul interjudețean de matematică „Misterele matematicii” – Vaslui, 17.11.2019 

 Concursul național PROFIZICA – Vaslui – 23.11.2019 

 Concursul național EVRIKA – Brăila – 1-3.11.20120 

 Concurs național de Discurs Public in Limba Engleza – Târgu Neamț, 13.12.2019 

 Concursul de literatură cu participare internațională „Ion Barbu-Dan Barbilian” -Călărași – oct. 2019 

 Concursul de istorie organizat de APIN finalizat cu publicarea unei lucrări de istorie locală – Târgu Neamț - 

oct. 2019 

Rezultatele obținute de elevii centrului de excelență se găsesc în Anexa. 
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3.1.12 MONITORIZAREA PROGRAMELOR PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE 

 

În urma repartizării eficiente și aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în 

anul școlar 2019-2020, prin care se solicită ca, în urma analizei conducerilor unităților de învățământ de nivel liceal, 

să se transmită situația unităților de învățământ din județul Neamț care pot școlariza elevi-tineri din Republica 

Moldova, țări învecinate și diaspora (români de pretutindeni), în județul Neamț studiază un număr de 153 de elevi 

români de pretutindeni în următoarele unități de învățământ: Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra-

Neamț,Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman, Liceul „Carol I” Bicaz, Liceul cu Program Sportiv, Piatra-Neamț,Liceul 

de Arte „Victo rBrauner”, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra-Neamț, Liceul Teologic Ortodox 

„Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Piatra-Neamț, Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu", Roznov, Liceul 

Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva”, comuna Agapia, Colegiul Economic „Al. I., Cuza”, Piatra-Neamț, Colegiul 

Național de Informatică, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra-Neamț, Colegiul Tehnic „Ion 

Creangă”, Târgu Neamț, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț, Seminarul Teologic Ortodox „ Veniamin 

Costachi”, Mănăstirea Neamț, Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Roman 

,Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Roman, 

De asemenea în școlile din județul Neamț învață copii emigranți din Siria (10 elevi din care 3 elevi emigranți), 

Norvegia (1 elev), Italia (6 elevi) și Japonia (1 elev), Republica Moldova (alții decât elevii bursieri – 4 elevi), Marea 

Britanie (2 elevi), EAU (1 elev).  

Echivalarea perioadelor de studii corespunzătoare sistemului de învățământ românesc, efectuate în 

străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități 

de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, înscrise în Registrul Special al Agenției 

Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, s-a realizat la nivelul Inspectoratului Școlar 

județean Neamț în anul școlar 2018-2019. 

Nr. 
crt. 

Clasa 
echivalată 

Nr. de 
elevi 

Statul în care au studiat Nivel de 
studii 

Total 
elevi 

1 P 18 Italia (6), Spania (2), Marea Britanie(3), Irlanda(2) 
Germania (2) Rep. Moldova (1),Belgia(1) 

 
 

P-IV 

 
 

153 2 I 25 Italia (13), Marea Britanie (3), Elveția (1), Rep. 
Moldova (1), Regatul Belgiei (2) 

2 bis I – semestrul 
I 

4 Italia (2), Irlanda (1),Marea Britanie (4) 

3 II 49 Italia (22), Marea Britanie (6), Germania (4), Rep. 
Moldova (1), Austria (1), Irlanda (3), Spania (2),Franța 

(2), Rep.Elenă (2),Turcia(1),EAU(1) 

4 III 41 Italia (9), Spania (1),Rep. Moldova (1),Marea Britanie 
(3),Regatul Belgiei (2),Franța (1) Germania (1), 

Irlanda (2) 

5 IV 16 Italia (7), Spania (1), Marea Britanie (1),Franța 
(1),SUA(1) 

6 V 31 Italia (16), Spania (3), Franța (1),Rep. Moldova 
(1),Marea Britanie (7),Norvegia (1), Irlanda (1), 

Japonia(1) 

 
V-VIII 

 
77 

7 VI 16 Italia (9), Germania (2), Norvegia (1), Franța (1), 
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Nr. 
crt. 

Clasa 
echivalată 

Nr. de 
elevi 

Statul în care au studiat Nivel de 
studii 

Total 
elevi 

Spania (1), Rep. Moldova (1) ),Germania (1) 

8 VII 17 Italia (11), Rep. Moldova (1), Spania (2),Marea 
Britanie (1),Germania (2) 

9 VIII 13 Italia (11) Marea Britanie (2) 

10 IX 3 Germania (1),Rep. Moldova (1) Italia (1)  
IX-XII 

 
16 11 X 7 Italia (5),Rep. Moldova (1) Germania (1) 

12 XI 6 Italia (2),Germania (1), Marea Britanie (2), SUA(1) 

13 XII   

14 Școală 
profesională 

    

15 Școală 
postliceală 

    

16 Total 246   246 

 
2019-2020 

Nr. 
crt. 

Clasa 
echivalată 

Nr. de 
elevi 

Statul în care au studiat Nivel de 
studii 

Total 
elevi 

1 P 18 Italia (6), Spania (2), Marea Britanie (3), Irlanda (2) 
Germania (2) Rep. Moldova (1),Belgia (1) 

 
 

P-IV 

 
 

155 2 I 25 Italia (13), Marea Britanie (3), Elveția (1), Rep. 
Moldova (1), Regatul Belgiei (2) 

2 bis I – semestrul 
I 

4 Italia (2), Irlanda (1),Marea Britanie (4) 

3 II 50 Italia (21), Marea Britanie (6), Germania (4), Rep. 
Moldova (1), Austria (1), Irlanda (3), Spania (2),Franța 

(2), Rep.Elenă (2),Turcia(1),EAU(1) 

4 III 41 Italia (9), Spania (1),Rep. Moldova (1),Marea Britanie 
(3),Regatul Belgiei (2),Franța (1) Germania (1), 

Irlanda (2) 

5 IV 17 Italia (8), Spania (1), Marea Britanie (1),Franța 
(1),SUA(1) 

6 V 32 Italia (16), Spania (4), Franța (1),Rep. Moldova 
(1),Marea Britanie (7),Norvegia (1), Irlanda (1), 

Japonia(1) 

 
V-VIII 

 
81 

7 VI 16 Italia (9), Germania (2), Norvegia (1), Franța (1), 
Spania (1), Rep. Moldova (1) ),Germania (1) 

8 VII 17 Italia (11), Rep. Moldova (1), Spania (2),Marea 
Britanie (1),Germania (2) 

9 VIII 17 Italia (14) Marea Britanie (2) 

10 IX 3 Germania (1),Rep. Moldova (1) Italia (1)  
IX-XII 

 
16 11 X 7 Italia (5),Rep. Moldova (1) Germania (1) 

12 XI 6 Italia (2),Germania (1), Marea Britanie (2), SUA(1) 

13 XII   

14 Școală     
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Nr. 
crt. 

Clasa 
echivalată 

Nr. de 
elevi 

Statul în care au studiat Nivel de 
studii 

Total 
elevi 

profesională 

15 Școală 
postliceală 

    

16 Total 252   252 

 
a. Exemple de bune practici didactice la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

 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/masă caldă. 

 Pentru gestionarea migrației elevilor împreună cu familiile lor se are în vedere o serie de măsuri concrete, 

care s-au derulat atât la nivelul inspectoratului școlar, cât și la nivelul fiecărei școli. 

 Astfel, printre măsurile prevăzute se numără: 

 organizarea în școli de cursuri intensive gratuite de limba română pentru elevii reveniți în țară și care nu 

stăpânesc bine limba română; 

 consilierea psihologică a părinților, în vederea adoptării de către aceștia a unei conduite adecvate privind 

acordarea de sprijin copiilor, pentru obținerea performanței școlare în România; 

 organizarea de activități remediale cu elevii;. 

 valorificarea experienței școlare a elevilor într-un alt sistem de învățământ, în cadrul orelor de dirigenție sau 

în cadrul orelor extracurriculare, pentru a determina creșterea încrederii în sine și pentru a consolida 

motivația pentru performanță. 

 implementarea la nivelului județului a patru proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman: 

- proiectul „Șansa la educație, viitor asigurat” (SEVA), 74/6/18/107590, al cărui beneficiar este 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, ISJ Harghita, ISJ 

Botoșani și Asociația Română de Literație Neamț, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 10i, din cadrul 

Apelului de proiecte Școala pentru toți are, ca obiectiv general, dezvoltarea și implementarea unor măsuri 

integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii 

părăsirii timpurii a școlii, și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, în 10 unități de învățământ din 

județele Botoșani, Harghita și Neamț. Proiectul are în vedere o abordare integrată - programe pentru 

nivelele antepreșcolar, preșcolar, școlar, - reabilitări și dotări, cercuri școlare, activități inovative și incluzive, 

consiliere și educație parentală, programe de sprijin pentru accesul la educație, combinate cu programe de 

tip „A doua șansă”, programe de tip „Școala după școală/ Școala de weekend”, sesiuni de formare a 

cadrelor didactice, activități organizate cu implicarea actorilor locali și activități dedicate sprijinirii tranziției 

de la un ciclu educațional la altul. Aceste acțiuni au un impact direct asupra facilitării accesului la educație 

și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii. Dotarea școlilor din proiect cu mijloace IT (laptopuri, server, 

multifuncționale, table interactive, echipamente office, camere senzoriale) va contribui la realizarea unor 

activități educative atractive și după finalizarea proiectului.  

- Proiectul „Profesori motivați in scoli defavorizate”, „STEFAN – susținerea transversală a educației 

prin acțiuni în județul Neamț”POCU 74/6/6/107380,  



 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ  
 

 
Raport privind starea învățământului în județul Neamț în anul școlar 2019-2020 

  

195 

- Proiectul „Madre – motivarea și ameliorarea didactica a responsabililor educaționali”,POCU 

73/6/6/107381, al căror beneficiar este Casa Corpului Didactic Neamț, 

- Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman, proiect POCU ID 107980 „Noi toți vrem la școală, aprilie 2018- 

martie 2021, Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman; parteneri: Liceul tehnologic „Ion Creangă”,comuna 

Pipirig, Școala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu”, comuna Cracăoani, Școala Gimnazială, comuna 

Dragomirești, Școala Gimnazială, comuna Săvinești, Școala Gimnazială nr. 11, Piatra-Neamț, Școala de 

Artă „Sergiu Celibidache”, Roman. 

 participarea unităților de învățământ din județul Neamț la cel mai mare proiect școlar din Europa, 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 primii ani ai 

învățământului terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Beneficiarii proiectului 

ROSE sunt elevii cu performanțe scăzute la examenul de bacalaureat, înmatriculați în cele aproximativ 18 

licee: 

 Runda 1 SGL 4 licee 

 Runda 2 SGL 14 licee 

 participarea profesorilor din județul 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, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i 

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, 

primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare, al cărui beneficiar este Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu 

Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, 

Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021, care 

vizează reforma curriculumului național obligatoriu. 

 ReadingtoLearn (Citesc pentru a învăța!) este primul proiect din România care abordează problema 

competențelor de literație ale elevilor, și prima școala din județul Neamț în care s-a implementat acest proiect 

a fost Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Roman. S-au format ulterior în cadrul proiectul un număr de 25 

de cadre didactice din școala care au început să implementeze la clasă metodele de literație, au fost urmăriți 

elevi din 4 clase etalon, pe întreg ciclul de învățământ, concluzionându-se ca odată cu aplicarea acestor 

metode inovative a crescut nivelul de promovabilitate, de înțelegere a textului și automat a crescut standardul 

educațional. Parteneriatul între Școala „Mihai Eminescu” și ARL este și în prezent, în acest an școlar având ca 

partener și Institutul de Științe ale Educației. 

 

b. Exemple de practică defectuoasă la nivelul disciplinei (inclusiv în activitatea on-line) 

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. 

 

c. Direcții viitoare de acțiune 

• derularea unui număr mare de proiecte strategice de către M.E.C.; 
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• finanțarea prin fonduri europene a unui număr mare de proiecte strategice derulate de Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț în calitate de solicitant sau partener; 

• finanțarea unităților de învățământ din fonduri guvernamentale și nonguvernamentale; 

• existența unor standarde naționale pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

• sprijinirea elevilor provenind din medii socio-economice defavorizate prin programe guvernamentale; 

• posibilitatea de informare și comunicare rapidă cu M.E.C; 

• varietatea ofertei educative la nivel național și județean. 

 
 
3.1.13. MANUALE ȘCOLARE 

 În anul școlar 2019-2020, activitatea Comisiei de manuale școlare de la nivelul Inspectoratului Școlar 

Județean Neamț s-a desfășurat în conformitate cu OMEN 5559/2013, privind regimul manualelor școlare în 

învățământul preuniversitar. 

 Astfel, potrivit actului legislativ de mai sus, Comisia a avut următoarele atribuții: 

 Coordonarea gestionării manualelor școlare; 

 Întocmirea bazei de date pentru evidența manualelor școlare, în conformitate cu informațiile furnizate de 

fiecare unitate de învățământ; 

 Acordarea de asistență unităților de învățământ în evidența și gestionarea manualelor școlare; 

 Actualizarea bazei de date a manualelor școlare existente la nivel județean; 

 Întocmirea raportului anual privind situația manualelor școlare existente la nivel județean; 

 Monitorizarea redistribuirii manualelor școlare existente între unitățile de învățământ; 

Potrivit atribuțiilor descrise mai sus, 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 Politici de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice. Trebuie menționat faptul că procesul de selecție și de transmitere a 

comenzilor de manuale școlare se realizează prin respectarea prevederilor Procedurii de selecție și comandă a 

noilor manuale școlare și prin utilizarea aplicației web Selectarea Necesarului de Manuale Școlare, disponibilă la 

adresa https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale. Colaborarea cu depozitul județean de manuale școlare a fost 

foarte bună, existând o permanentă comunicare în ambele sensuri, atât cu privire la comenzile în curs de efectuare 

sau deja efectuate (număr de manuale), cât și cu privire la situațiile problematice apărute, care au găsit astfel o mai 

ușoară cale de rezolvare. 

A existat de asemenea un permanent contact cu unitățile de învățământ din județ, cu privire la comenzile de 

manuale și la starea acestora. Absolut toate adresele CNPEE au fost imediat comunicate în școli, urmărindu-se 

îndeaproape punerea lor în aplicare, mai ales respectarea strictă a termenelor de efectuare a comenzilor pe 

platformă care nu mai putea fi accesată după încheierea acestui termen. Toate rapoartele generate intermediar au 

fost atent monitorizate, luându-se imediat legătura cu școlile care nu apăreau în aceste rapoarte pentru a se finaliza 

operațiunile de comandă. Au existat și situații limită, când unele școli, foarte puține, nu au reușit să finalizeze 

comenzile. Toate aceste probleme s-au rezolvat în timp util și în sens pozitiv.  

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 

https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale
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comenzi să nu depășească foarte mult numărul de elevi. În același timp, s-au luat în considerare și eventualele 

modificări ale efectivelor de elevi în anul școlar următor, cauzate de fenomenul de migrație școlară. 

A existat în mod egal o colaborare deosebită cu serviciile Contabilitate, Secretariat și Informatizare din cadrul 

Inspectoratului Județean Neamț, ceea ce a facilitat activitate Comisiei. 

În total, în anul școlar 2019-2020, au existat 4 comenzi de manuale școlare, începând din luna ianuarie 2020. S-a 

asigurat numărul necesar de manuale care lipseau de la începutul anului școlar, s-au făcut comenzi pentru retipăriri 

la clasele CP-VII și IX-XII. Menționăm faptul că la clasa a VIII-a se așteaptă efectuarea de comenzi, din informațiile 

noastre licitațiile încheindu-se deja, momentan având loc ultimele evaluări. 

Toate comenzile finalizate au fost centralizate, rapoartele finale verificate, solicitându-se școlilor să transmită 

Comisiei rapoartele generate de aplicație. Numărul de manuale pe fiecare comandă a fost ulterior transmis 

responsabilului depozitului școlar județean. 

Distribuirea manualelor școlare a avut loc foarte bine, în contextul situației sanitare actuale.  
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CAPITOLUL IV. 

AUDIT, CONTABILITATE ADMINISTRATIV, JURIDIC 
 

4.1. Audit 

 

Activitatea de audit public intern din  Inspectoratul Școlar Județean Neamț este organizată și se desfășoară 

în cadrul compartimentului de audit public intern, care funcționeză  în subordinea directă a Inspectorului Școlar 

General, prof. Mihai Obreja, 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 2019-2020, au fost planificate un număr de 9 

misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe 

domenii, s-au realizat:  

 2 misiunie de asigurare care abordează domeniul bugetar, a doua fiind în curs de definitivare; 

 4 misiuni de asigurare care au abordat domeniul financiar-contabil; 

 1 misiuni de asigurare care a abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 

 1 misiune de asigurare care a abordat domeniul resurselor umane. 

Constatările și recomandările făcute au fost aduse la cunoștința entităților auditate pe măsura realizarii 

misiunilor, iar conducatorului entitații publice, care a  aprobat misiunea, prin transmiterea raportului  de audit public 

intern, finalizat, spre analiză și avizare. 

În anul 2019, la Inspectoratului Școlar Județean Neamț și în 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 2019, au fost urmărite un număr de 42 recomandări, cu următoarele 

rezultate: 

- 24 recomandări implementate, din care: 

 23 recomandări implementate în termenul stabilit; 

 1 recomandări implementate după termenul stabilit; 

- 18 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care: 

 13 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

 5 recomandări cu termenul de implementare depășit; 

-  0 recomandări neimplementate, din care: 

 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit; 

 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  1 - - 2 - - 

Financiar-contabil 20 - 13 3 - - 

Achiziţiilor publice - - - - - - 

Resurse umane 2 1 - - - - 

Tehnologia informației   - - - - - - 

Juridic - - - - - - 

Fonduri comunitare - - - - - - 

Funcţiile specifice 

entităţii 
- - - - - - 

SCM/SCIM - - - - - - 

Alte domenii - - - - - - 

TOTAL 1 23 1 13 5 - - 

TOTAL 2            24           18              - 

 

În baza constatărilor realizate pe timpul celor patru misiuni de audit din anul 2020, precum și a controlului 

comisiei M.E.C. din perioada 31.08-30.09.2020, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic 

din învățământ pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 conform hotărârilor judecătorești și plata 

hotărârilor judecătorești avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, 

au fost făcute un numar de 70 de recomandări, majoritatea implementate, diferența 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. 

Mihai Obreja, pentru buna gestionare a fondurilor de care Inspectoratul Școlar Județean Neamț și entitățile 

subordonate beneficiează în cadrul fiecărui exercițiu financiar; urmărește promovarea unei culturi privind realizarea 

unui management efectiv și eficient. 

 

 

4.2. Contabilitate-administrativ 

Execuția bugetară 

Perioada/anul Plati efectuate Credite repartizate 

ianuarie-decembrie 2019 525274761 525274761 

ianuarie-august 2020 352719863 363211870 
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4.3. Tehnic 

1. Programul de transport şcolar.  

         În anii 2019 şi 2020 nu au mai fost repartizate microbuze pentru transportul elevilor.  Din cauza lipsei de 

fonduri, acest program nu a mai fost finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

         În  anul şcolar 2019-2020, un număr de 35 de unităţi de învăţământ au solicitat 42 mijloace de transport 

şcolar (15 microbuze capacitate 16 + 1 locuri şi 27 autobuze capacitate 19 + 1 locuri).  

2. Programul rechizite şcolare 

În anul 2020, pentru anul şcolar 2020- 2021, urmarea solicitărilor unităţilor de învăţământ, au fost achiziţionate 

şi distribuite 6690 buc pachete rechizite şcolare, având o valoare de 143.061 lei.  

 

4.4. Juridic 

 

Evoluția numărului de dosare/reprezentări în instanțe/alte lucrări cu caracter juridic 

(petiții, dosare, disciplina) 

Judecătorii 1 

Tribunalul Neamț 7 

Curtea de Apel Bacău 5 

Înalta Curte de Casație si Justiție 0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

0 20 40 60 80 100 120

Petiții 

Dosare comisie de
disciplină

Alte lucrări cu caracter juridic 

Alte lucrări cu caracter juridic

Alte lucrări cu caracter juridic 

Petiții 102 

Dosare Comisia de disciplină 2 
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ANEXE 
 

 

ANEXA 1 

 REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR DIN JUDEȚUL NEAMȚ,  

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Nr. 
crt. 

Mediu 
rural/ 
urban 

Localitatea 
PJ/AR/ 
nivel 

Denumire unitate de 
invatamant 

Acreditată Autorizată 

1 U Roman 
PJ/ 
PRE 

Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Episcop 
Mechisedec" 

Acreditată O.M. nr. 
4956/31.08.2018 

  
 

2 U Piatra-Neamţ 
PJ/ 
PRE 

Grădiniţa  cu Program 
Normal „Cristos Rege” 

Acreditată O.M.  
nr.3566/30.03.2009   

  

3 R Săbăoani 
PJ/ 
PRE 

Grădiniţa cu Program 
Normal „Sfânta Ana” 

Acreditată O.M. 
nr.4667 din 12.08.2010 

  

4 R Pildeşti 
PJ/ 
PRE 

Grădiniţa cu Program 
Normal „Roza Venerini” 

Acreditată, O.M.  nr. 
3553 din 30.03.2009 

  

5 U Piatra-Neamţ 
PJ/ 
PRE 

Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Vincenzina 
Cusmano” 

Acreditată 
O.M.  nr.4104 din 
11.05.2009 
Atestat evaluare 
periodică Nr. 
3443/25.09.2015 

  

6 R Gherăeşti 
PJ/ 
PRE 

Grădiniţa 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-Neamţ 
PJ/ 
PRE 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Elisei” 

 
Autorizată OM 
3714/20.03.2019 

8 U Roman 
PJ/  
PRE 

Grădinița cu Program 
Prelungit „Durcovici” 

 
Autorizată OM 
4416/4.07.2019 

9 U Piatra-Neamţ 

PJ/PRE, 
PRI,GIM, 
LIC TEO, 
LIC 
VOC, 
LIC TEH 

Liceul Particular Nr. 1, 
sat Bistrița, com. 
Alexandru cel Bun 

Acreditată PRE, PRI, 
GIM și LIC.TEO; O.M. 
nr. 5633/2006;  
2842/2007;  

Autorizată  LIC. 
TEH și LIC.VOC 
O.M. 
5912/23.12.2010 

10 R Pildeşti 
PJ/ 
LIC TEH 

Liceul Tehnologic 
„Sfântul Ioan de La 
Salle” Pildești 

Acreditată O.M. nr. 4 
din 24.06.2015 

  

11 U Piatra-Neamţ PJ/ LIC 
Liceul Teoretic 
„Dr.I.C.Parhon” Piatra 
Neamț 

 
Autorizată 
OM 31.08.2018 
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Nr. 
crt. 

Mediu 
rural/ 
urban 

Localitatea 
PJ/AR/ 
nivel 

Denumire unitate de 
invatamant 

Acreditată Autorizată 

12 U Roman 
PJ/ 
POS 

Şcoala Postliceală 
Sanitară „Moldova" 

Acreditată  O.M. nr. 
4384/17.06.2009 

  

13 U Piatra-Neamţ 
PJ/ 
POS 

Şcoala Postliceală  
„FEG  Education” Filiala 
Piatra-Neamţ 

Acreditată O.M. nr. 
4506/ 02.09.2014  

  

14 U Piatra-Neamţ 
PJ/ 
POS 

Școala Postliceală 
Sanitară „Centrul de 
Studii European” Piatra-
Neamţ 

Acreditată O.M. nr. 
5622/ 25.10.2016 

  

15 U Tg.Neamţ 
PJ/ 
POS 

Şcoala Postliceală 
Sanitară „Laureatus " 

  
Autorizată    O.M. 
nr. 5070/ 
17.09.2013 

16 U 
Tg.Neamţ 
 

AR/  
POS 

Şcoala Postliceală 
Sanitară „Moldova" Tg. 
Neamţ 

  
Autorizată O.M. nr. 
3527/ 26.03.2015 
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ANEXA 2 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ DIN OFERTA DE PROGRAME A CCD NEAMȚ, 

AVIZATE MEC 

Teme din categoria Denumire program Durata 
Nr. 

cursanţi 

 DIDACTICA SPECIALITĂŢII   

1.  Didactica modernă  24 175 

2.  
Învățarea centrată pe elev prin strategii diferențiate și 
individualizate  

24 124 

3.  Utilizarea noilor tehnologii în procesul instructiv- educativ 24 425 

4.  
Proiectarea – structuri didactice la granița dintre tradițional 
și modern 

24 443 

5.  
Metode și strategii de predare inovativă în societatea 
cunoașterii 

24 25 

6.  Strategii pentru favorizarea succesului școlar  24 143 

7.  
Curriculum la decizia școlii - proiectare curriculară, 
implementare, evaluare 

24 25 

8.  
Creșterea interesului elevilor pentru EDF prin activități 
curriculare și extracurriculare 

24 25 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL / INSTITUŢIONAL   

9.  Managementul situațiilor de criză din mediul educațional 24 147 

10.  Comunicare și decizie în unitățile de învățământ 24 250 

11.  Inspecția școlară 24 27 

12.  Managementul clasei de elevi  24 204 

MANAGEMENT DE PROIECT   

13.  Inițiere în implementarea proiectelor școlare 24 54 

14.  Creșterea performanței școlare prin parteneriat educațional 24 93 

TIC ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI   

15.  
Competențe de bază în tehnologia informației și a 
comunicațiilor 

24 160 

16.  Multitasking în educație  24 323 

17.  Competențe informatice în învățământ 24 364 

18.  
Utilizarea mediilor grafice interactive în procesul de 
predare-învățare-evaluare 

24 158 

EDUCAȚIA PENTRU CALITATE   

19.  Implementarea manualului calității 24 25 

20.  
Modalități de implementare și evaluare, la nivelul unităților 
de învățământ, a sistemului intern managerial 

24 191 

EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE  OMULUI   

EDUCAŢIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ   

21.  Dezvoltarea durabilă pentru o generație viitoare 24 179 

22.  
 

Dezvoltarea durabilă – un factor cheie în protejarea 
mediului înconjurător 

24 106 
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Teme din categoria Denumire program Durata 
Nr. 

cursanţi 

23.  
Mijloace audio- vizuale , alternativa  noului sistem de 
învățământ 

24 168 

EDUCAŢIE  PENTRU  EGALITATEA  DE  ŞANSE   

24.  Perspective privind egalitatea de șanse 24 258 

TEHNICI DOCUMENTARE ÎN C.D.I.   

EDUCAŢIE PENTRU EGALITATEA DE GEN   

25.  Prevenirea și combaterea discriminării 24 127 

EDUCAȚIA PENTRU ANTICORUPȚIE   

EDUCAȚIA ANTIDROG   

26.  Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților 24 75 

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ   

27.  
Educația interculturală, factor esențial în formarea pentru 
diversitate culturală 

24 108 

28.  Diversitatea culturală 24 179 

EDUCAȚIE  ANTREPRENORIALĂ   

29.  Antreprenoriat și intraprenoriat 24 135 

ALTE PROGRAME   

ALTE  PROGRAME - EDUCAŢIE  PENTRU  SĂNĂTATE   

30.  Igiena în școală: reguli și comportamente 24 295 

ALTE  PROGRAME – PSIHOPEDAGOGIE   

31.  Noi abordări ale elevilor cu CES 24 455 

32.  Abandonul școlar- măsuri de prevenție și intervenție 24 25 

ALTE PROGRAME -  EDUCAŢIA ADULŢILOR   

33.  Conduita rutieră implementată prin activități nonformale 24 156 

34.  
Importanța educației parentale în prevenirea absenteismului 
școlar 

25 25 

35.  A doua șansă 24 34 

ALTE PROGRAME - LIMBI STRĂINE   

ALTE PROGRAME – EXTRACURRICULARE   

36.  Dezvoltare personală prin activități de voluntariat 24 29 

37.  
Importanța organizării în școală a unui program de tip: 
Școală după școală 

24 258 

ALTE PROGRAME - INIŢIERE ÎN  MASS-MEDIA   

38.  Media literacy și dezvoltarea gândirii critice 24 126 

ALTE PROGRAME - PENTRU PERSONALUL  DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR/ 
ADULŢI  DIN  AFARA  SISTEMULUI 

  

39.  Asigurarea calităţii în cadrul departamentului de secretariat 24 25 

Din oferta 2018-2019 Educația experiențială 24 25 

 
Evaluarea didactică-componentă a procesului de 
învățământ 

24 25 

 Managementul realizării proiectelor de parteneriat 24 26 

 Total participanti 6220  
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ANEXA 3 

ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE IMPLEMENTATE DE  

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii 
Tipul activităţii: 

simpozioane/sesiuni/ 
schimburi de experienţă 

Locul desfăşurării activităţii 
(CCD, filiale, CDI, unităţi de 

învăţământ) 

Nr. 
participanţi 

1.  
Inițierea și implementare 
proiectelor de lectură în CDI 

Cercul pedagogic al 
responsabililor CDI 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
11 

2.  Educația în era digitală Conferința județeană Casa Corpului Didactic Neamţ 35 

3.  
Educație în spiritul non-
violenței în școală 
 

 
Simpozion științific 

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” 
Orașul Roznov 75 

4.  
Joc de cuvinte 
 

Simpozion Județean Literar Liceul „Carol I” Bicaz – Filiala 
CCD din Bicaz 

125 

5.  
Voluntariatul – baza educație 
inonformale 

Simpozion științific Liceul „Carol I” Bicaz – Filiala 
CCD din Bicaz 

75 

6.  
Metode alternative de educație 
pentru prevenirea violenței în 
școală 

Conferință științifică Liceul „Carol I” Bicaz – Filiala 
CCD din Bicaz  

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu” 
Orașul Roznov 

150 

7.  
Managementul performanței în 
formarea continuă a cadrelor 
didactice 

Conferință științifică Casa Corpului Didactic Neamţ 
55 

8.  
Inițierea și implementarea 
proiectelor de lectură în CDI 

Cercul pedagogic al 
responsabililor CDI 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
22 

9.  

Clubul de științe economice, 
Calitatea premiza performanței 
în predarea științelor 
economice 

Club de petrecere a timpului 
liber al persoanelor adulte 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

50 

10.  

Editura Alfa - partener pentru 
o educaţie de calitate  
 

Activitate culturală:  expoziţie 
tematică de carte 1-25 

septembrie 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

20 

11.  
România pitorească 
 

Activitate culturală:  expoziţie 
tematică de carte Alexandru 
Vlahuţă - 8-30 septembrie 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
20 

12.  

Poezie românească 
 

Activitate  culturală: expoziţie   
tematică de carte George 

Bacovia și  George Coşbuc  
16-30 septembrie 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

20 

13.  
5 octombrie - Ziua educației Activitate culturală:  expoziţie 

tematică de carte  
1-20 octombrie 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
 30 

14.  
Dimitrie Cantemir - 
personalitate enciclopedică 
 

Activitate culturală:  expoziţie 
tematică de carte şi 

panouomagial 1-30 octombrie 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
20 

15.  

Scriitori nemţeni: Dumitru 
Almaş  
 

Activitate culturală:  masă 
rotundă, expoziţie de carte şi 

desene realizate de elevi   
19 octombrie 

CCD Neamț, Liceul Tehnologic 
„Ion Creangă” Pipirig 

22 
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16.  

Ziua Internaţională a 
Bibliotecilor Şcolare 22 
octombrie 

Activitate metodică: expoziție de 
afișe de promovare a activitaților 

de biblioteca  
22-31 octombrie 2019 

35  școli din județul Neamț 

40 

17.  

Drepturile copilului în operele 
literare şcolare 

Activitate metodică: expoziţie 
tematică de carte 

20 noiembrie 

Școala Gimnazială „Iulia 
Hălăucescu”, Tarcău,  Școala 
Gimnazială „Nicolae Iorga”, 

Pângărați 

60 

18.  
Mari prozatori români: Mihail 
Sadoveanu şi Liviu Rebreanu 

Activitate culturală: expoziţie 
tematică de carte  
1-30 noiembrie 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
20 

19.  

Eroi au fost, eroi sunt încă! Activitate metodică:  expoziţie 
tematica de carte 
1-30 decembrie 

Casa Corpului Didactic  Neamţ 
Liceul „Carol I” Bicaz 

Şcoala „Regina Maria”  Bicaz 
Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, 
Școala Gimnazială „Vasile Mitru” 

Tașca 

80 

20.  
Mari valori ale literaturii 
române: Cezar Petrescu și Ion 
Creangă 

Activitate culturală: expoziţie 
tematică de carte 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
20 

21.  

Daruri pentru copiii nevoiași! Activitate de voluntariat Casa Corpului Didactic Neamț 
Școala Gimnazială „Elena Cuza” 

Piatra-Neamț 
Școala Gimnazială „Gheorghe 

Nicolau” Români 

60 

22.  
Sesiunea de formare a 
formatorilor externi ai CCD 

Schimburi de experienţă Casa Corpului Didactic Neamţ 
50 

23.  
IDEAL - Includerea educației 
digitale în formarea 
profesională a adulților 

Schimburi de experienţă Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est prin Centrul 

Regional de Studii Nord-Est 
50 

24.  

Promoting Inclusion and 
Education for Democracy, nr. 
de referință 2018-EY-PMIP-
R2-003 

Schimburi de experienţă CJRAE 

5 

25.  

Directorul de școală în 
sistemul românesc de 
învățământ – între provocări, 
dileme, paradoxuri și 
responsabilități. Rolul 
managerului în interacțiunea 
cu persoanele dificile 

Conferință județeană 
 

Durău 

200 

26.  
Curente  pedagogice și 
abordări în didactica limbilor și 
culturilor străine 

Conferință Internațională Colegiul Național „Petru Rareș” 
Piatra-Neamț 103 

27.  
Adolescentul și nevoia de a fi 
înțeles 

Conferință județeană Colegiul Naţional „Gheorghe 
Asachi",  Municipiul Piatra-Neamţ 

Asociatia NisiArt-A.N.A 
55 
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28.  

Seminarul județean de 
formare managementul 
performanței în instituțiile de 
învățământ 

Seminar Casa Corpului Didactic Neamţ 

29 

29.  
Seminarul județean de 
formare calitate în educație 

Seminar Casa Corpului Didactic Neamţ 
31 

30.  
Comunicare și gândire 
strategică în mediul 
educațional 

Conferință națională 
 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
106 

31.  
Managementul comunicării în 
organizaţia şcolară 

Seminar regional de formare 
 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
103 

32.  
Managementul comunicării în 
organizaţia şcolară 

Seminar regional de formare 
 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
16 

33.  

Mari valori ale literaturii 
române: Cezar Petrescu 
și Ion Creangă 
 

Expoziția de documente 
tematice la sala de lectura a 

bibliotecii CCD Neamț 
16-31 decembrie 2019 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

20 

34.  

Doi prieteni Eminescu și 
Slavici 

Panou omagial și materiale 
realizate de bibliotecari și elevi 

în cadrul activității culturale 
15-31 ianuarie 2020 

CCD Neamţ, Scoala Gimnazială 
„Elena Cuza” Piatra-Neamț, 

Seminarul Teologic „Sf. Împărați 
Constantin și Elena” Piatra-

Neamt, Şcoala Gimnazială nr.2 
Piatra-Neamț, Școala Gimnazială 

nr. 5 Piatra-Neamț, Școala 
Gimnazială nr. 8 Piatra-Neamț, 
Școala Gimnazială „Nicu Albu”  

Piatra-Neamț 

140 

35.  
Unirea Principatelor Române 
 

Activitate  culturală: expoziţie de 
carte şi materiale tematice 

 24-31 ianuarie 2020 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
20 

36.  

Viața și opera lui I.L. Caragiale 
 
 

Activitate culturală - expoziție de 
documente tematice 

la sala de lectură a bibliotecii 
CCD Neamț 

27-31 ianuarie 2020 

Casa Corpului Didactic Neamț 

22 

37.  

Ai un hobby?  
Alege cartea pentru pasiunea 
ta! 
 
 

Proiectul de voluntariat înscris în 
CAEJ Neamt nr. 

557/20.01.2020, poziția 101 
inițiat de  CCD Neamț 

Atelier de lucru  
din cadrul 02.02.2020 

CCD Neamț 
37 unități școlare din județele 

Cluj, Călărași, Bacău, Gorj Galați 
și Neamț 

 
 

34 

38.  

Fabula românească 
 

Activitate metodică de atragere 
a elevilor către lectură 

21 februarie 2020 

Casa Corpului Didactic Neamţ, 
Școala Gimnazială Comuna 
Borlești, Școala Gimnazială 
„Ștefan cel Mare” Mastacăn, 

Liceul Tehnologic  „Gh. Ruset 
Roznovanu" Roznov,  Școala 
Gimnazială „I.I. Mironescu” 

Tazlău, Școala Gimnazială „I. 

120 
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Gervescu” Săvinești 

39.  

 Viața și opera lui Constantin 
Brâncuși 
 
 

Activitate metodico-culturală 
Expoziție de carte și materiale 

promoționale realizate de 
bibliotecari. Expoziție cu desene 

realizate de elevi 
19 februarie 2020 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
Școala Gimnazială „Carmen 

Sylva” Horia și Structura Școala 
Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu 
Vameș, Școala Gimnazială com. 
Ion Creangă, Liceul Tehnologic 

Valea Ursului, Școala Gimnazială 
„Gh. Pătrașcu” Buruienești, 

Școala Gimnazială nr.1 Pildești, 
Școala Gimnaziala Gheraiești, 
Liceul Teoretic ”V. Alecsandri” 

Săbăoani 

160 

40.  
Scriitori nemţeni:  
Ion Creangă 

Expoziție de documente 
tematice - 02 martie 2020 - în 

cadrul activității metodice 

Casa Corpului Didactic Neamț 
22 

41.  
2 aprilie Ziua internațională a 
cărții pentru copii și tineret 
 

Expoziție de carte în cadrul 
activității cultural-metodice 

02.04.2019 

Casa Corpului Didactic Neamț 
online 41 

42.  

Constituirea grupului Bib CCD 
si BibNeamt 
https://chat.whatsapp.com/HRI
MG2JuEzs48JJmuF1I4g 

Consilierea metodică și culturală 
a  bibliotecarilor din școlile din 
județ asupra activităților inițiate 

de CCD Neamț și a 
conținuturilor acestora folosind 

aplicația WhatsApp web 

online 

41 

43.  

Ai un hobby? alege cartea 
pentru pasiunea ta! -
Proiect_CAEJ nr.557 poziția 
101- editarea cărții online a 
proiectului 

Consilierea metodică 
permanentă 

online 

38 

44.  

23 Aprilie Ziua internațională a 
cărții și a dreptului de autor. 
Ziua bibliotecarului: Vechi și 
nou în bibliotecă!  
 

Activitate metodică de 
valorificare a exemplelor de 

bună practică, dezvoltate la nivel 
local, prin diseminarea acestora 

la nivel județean 2 

http://www.ccdneamt.ro/new/202
0/04/23-aprilie-ziua-

internationala-a-cartii-si-a-
drepturilor-de-autor-ziua-

bibliotecarului-vechi-si-nou-in-
biblioteca/ 

online cu ajutorul aplicației 
WhatsApp web  și a grupului Bib 

CCD si BibNeamt 

43 

45.  

Nichita Stănescu-poetul 
adolescenților 

Activitate culturalăde valorificare 
a exemplelor de bună practică, 

dezvoltate la nivel local, prin 
diseminarea acestora la nivel 

județean 

Comunicare on line email cu toți 
bibliotecarii școlari nemțeni 

http://www.ccdneamt.ro/new/202
0/03/sarbatoritul-zilei-nichita-

stanescu/ 

60 

46.  
Întreb bibliotecarul și obțin 
informația dorită! - Neamt 

Webinar (Seminar online) http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2020/05/AfiS_se
minar1_bibliotecaCCD_Intreb_bib

43 

https://chat.whatsapp.com/HRIMG2JuEzs48JJmuF1I4g
https://chat.whatsapp.com/HRIMG2JuEzs48JJmuF1I4g
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-drepturilor-de-autor-ziua-bibliotecarului-vechi-si-nou-in-biblioteca/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-drepturilor-de-autor-ziua-bibliotecarului-vechi-si-nou-in-biblioteca/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-drepturilor-de-autor-ziua-bibliotecarului-vechi-si-nou-in-biblioteca/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-drepturilor-de-autor-ziua-bibliotecarului-vechi-si-nou-in-biblioteca/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-drepturilor-de-autor-ziua-bibliotecarului-vechi-si-nou-in-biblioteca/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/04/23-aprilie-ziua-internationala-a-cartii-si-a-drepturilor-de-autor-ziua-bibliotecarului-vechi-si-nou-in-biblioteca/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/03/sarbatoritul-zilei-nichita-stanescu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/03/sarbatoritul-zilei-nichita-stanescu/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/03/sarbatoritul-zilei-nichita-stanescu/
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/AfiS_seminar1_bibliotecaCCD_Intreb_bibliotecarul_si_obtin-informatia_dorita.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/AfiS_seminar1_bibliotecaCCD_Intreb_bibliotecarul_si_obtin-informatia_dorita.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/AfiS_seminar1_bibliotecaCCD_Intreb_bibliotecarul_si_obtin-informatia_dorita.pdf
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liotecarul_si_obtin-
informatia_dorita.pdf - online cu 
ajutorul aplicației WhatsApp web  

și a grupului Bib CCD si Bib 

47.  

Laudă semințelor - dedicată 
scriitorului Lucian Blaga- 

Activitate culturală online-
realizarea unei webgrafii 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-
content/uploads/2020/05/webgrafi
e_Blaga_activitate_culturala.pdf- 

online cu ajutorul aplicației 
WhatsApp web  și a grupului Bib 

CCD si BibNeamt 

33 

48.  

În prisacă! - activitate dedicată 
scriitorului Tudor Arghezi 

Activitate metodică de realizare 
și promovare a unei activități 

culturale: 

http://www.ccdneamt.ro/new/202
0/05/activitate-metodica-dedicata-
scriitorului-tudor-arghezi/ online 
cu ajutorul aplicației WhatsApp 
web  și a grupului Bib CCD si 

BibNeamt 

22 

49.  

Consilierea directorilor cu 
privire la activarea licențelor G 
Suite for Education și Office 
365 A1 

Consiliere metodologică  

197 școli 

50.  

Consilierea cadrelor didactice 
din învățămânul preuniversitar 
în vederea utilizării 
platformelor agreate pentru 
asigurarea continuității actului 
educativ 

Consiliere metodologică  

146 

51.  

Consiliere metodologică pe 
obiective stabilite pentru 
implementarea activității 
didactice, cuprivire la setul de 
resurse de antrenament 
pentru elevii care vor susține 
examenele naționale și 
propunere spre popularizare în 
școli 

Consiliere metodologică  

197 școli 

52.   

Consiliere metodologică pe 
obiective stabilite pentru 
implementarea activității 
didactice, cuprivire la 
programul Reacție pentru 
educație al MEC 

Consiliere metodologică  

197 școli 

53.  
Informare cu privire la anunțul 
MEC Naradix - modul de clase 
digitale 

Informare 
 

 
197 școli 

54.  

Elaborare și distribuire în școli 
Ghid activarea licențelor G 
Suite for Education și Office 
365 A1 și distribuire în școli 

Consiliere metodologică  

197 școli 

http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/AfiS_seminar1_bibliotecaCCD_Intreb_bibliotecarul_si_obtin-informatia_dorita.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/AfiS_seminar1_bibliotecaCCD_Intreb_bibliotecarul_si_obtin-informatia_dorita.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/webgrafie_Blaga_activitate_culturala.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/webgrafie_Blaga_activitate_culturala.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/webgrafie_Blaga_activitate_culturala.pdf
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/05/activitate-metodica-dedicata-scriitorului-tudor-arghezi/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/05/activitate-metodica-dedicata-scriitorului-tudor-arghezi/
http://www.ccdneamt.ro/new/2020/05/activitate-metodica-dedicata-scriitorului-tudor-arghezi/
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55.  

Informare instituții de 
învățământ cu privire la 
derularea atelierelor CRED- 
Utilizare Microsoft  și 
Utilizare Google Meet 

Informare  

197 școli 

56.  
Informare continuă a școlilor 
cu privire la hotărârile MEC 

Informare  
197 școli 

57.  
Activitate metodică Aplicația 
ZOOM-webinar 

Activitate metodică  
115 

58.  
Activitate metodică Reguli 
necesare în contextul învățării 
online-webinar 

Activitate metodică  
103 

59.  

Activitate metodică 
Parteneriatul profesor-părinte, 
în condițiile învățării online-
webinar 

Activitate metodică  

110 

60.  

În cadrul Proiectului POCU 
ȘTEFAN-CCD Neamț 
beneficiar- Consilierea 
cadrelor didactice cu privire la 
implementarea activităților 
online, specifice proiectului  

Proiectul POCU ȘTEFAN 
 

 

2 școli 

61.  

În cadrul Proiectului POCU 
MADRE - CCD Neamț 
beneficiar- 150 cadre didactice 
din zone defavorizate au 
beneficiat de sume necesare 
la procurarea de resursele 
necesare pentru activitățile 
online.  

Proiectul POCU MADRE  

30 

62.  
Activitate  de consiliere 
metodologică în filialelele 
județului Neamț 

Consiliere metodologică  
6 filiale 

63.  
Webinar – Nevoia de învățare 
pe tot parcursul vieții 
(activitate metodico-științifică) 

Webinar  
95 

64.  

Webinar – Formarea și 
dezvoltarea competențelor de 
lucru online ale personalului 
din învățământ (activitate 
metodică) 

Webinar  

95 

65.  

Webinar – Integrarea noilor 
tehnologii în practicile 
pedagogice (activitate 
metodică) 

Webinar  

95 

66.  
Consiliere metodologică în 
realizarea revistelor școlare 
online după modelul revistei 

Consiliere metodologică  
95 
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CCD Neamț, cu apariție 
online-Școala Modernă 

67.  
Seminarul de formare Rolul 
secretarului în activitatea 
didactică 

Seminar de formare  
50 

68.  
Seminarul de formare 
Managementul documentelor 

Seminar de formare  
43 

69.  
Seminarul de formare 
Societatea informațională-
cerință a dezvoltării umane 

Seminar de formare  
25 

70.  
Seminarul de formare 
Managementul resurselor 
umane 

Seminar de formare  
56 

71.  
Seminarul de formare 
Rolul secretarului în procesul 
informatic 

Seminar de formare  
27 

72.  
Seminarul  de formare 
Contabilitatea și performanța 
financiară 

Seminar de formare  
25 

73.  

Conferința Națională 
Proiectarea lecției din 
perspectivă curriculară și 
managerială 

Conferință Națională 
 

 

198 

74.  
Conferință Internațională 
Managementul stresului din 
perspectiva educației timpurii 

Conferință Internațională 
 

 
160 

75.  

Proiectul județean Conduita 
socială responsabilă în 
prevenirea răspândirii 
Coronavirus 

Informare  

35 

76.  
Simpozionul Internațional 
„Școala Modernă”  Tradiție și 
Inovație 

Simpozionul Internațional  
140 

77.  
Simpozionul Internațional 
Școala la răscruce. Model de 
dascăl în online 

Simpozion Internațional 
 

 
169 

78.  
Proiectul județean  Serviciile 
de mediere 

Proiect județean  
36 

79.  

Simpozionul Internațional 
Adaptarea e-learning-ului la 
elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale 

Simpozion Internațional 
 
 

 

173 

80.  
Seminarul  județean  Educația 
pentru prevenția rutieră a 
elevilor 

Seminar  județean  
58 

81.  
Seminarul  județean  Team 
building 

Seminar județean  
68 
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82.  
Împreună pentru educație Simpozion regional Filiala C.C.D. Neamț - Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, 
Oraşul Tîrgu Neamţ 

120 

83.  
Pagini de istorie națională și 
europeană 

Conferință județeană Filiala C.C.D. Neamț - Centrul 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, 

Oraşul Tîrgu Neamţ 
105 

84.  
Aplicațiile Google utilizate în 
Educația online 
1. GSuite for Educațion 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
89 

85.  
Aplicațiile Google utilizate în 
Educația online 
2. Google Classroom 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
89 

86.  
Aplicațiile Google utilizate în 
Educația online 
3. Google Meet 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
89 

87.  
Aplicațiile Google utilizate în 
Educația online 
4. Google Team 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
89 

88.  
Aplicațiile Google utilizate în 
Educația online 
Alte aplicații utilizate 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
89 

89.  
Platforme de învățare online – 
utilizare și aplicabilitate 
1. ADMA 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
98 

90.  
Platforme de învățare online – 
utilizare și aplicabilitate 
2. ADSERVIO 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
98 

91.  
Platforme de învățare online – 
utilizare și aplicabilitate 
3. ASQ.RO 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
98 

92.  
Platforme de învățare online – 
utilizare și aplicabilitate 
4. EDMONDO 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 
98 

93.  

Platforme de învățare online – 
utilizare și aplicabilitate 
5. Alte Platforme utilizate 
curent în unitățile de 
învățământ 

Activitate metodică - Webminar 
 

Online 

98 

94.  FACEBOOK ROOM Activitate metodică - Webminar Online 110 

95.  
Definitivat 2020 online: 
Propuneri de ameliorare 

Activitate metodică 
 

Online 
110 

 TOTAL ACTIVITĂȚI 96 TOTAL CURSANȚI 6144 
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ANEXA 4 

PROIECTE EDUCATIONALE IMPLEMENTATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Beneficiar 
UAT/ADI/SPD 

Titlul proiectului 

P
ro

g
ra

m
u

l 

/a
xa

 

p
ri

o
ri

ta
ră

 Data 
estimată 
începere 
proiect 

Data 
estimată 
finalizare 
proiect 

Valoare totală 
proiect 

mii euro 

Stadiu 
(în evaluare, în 
implementare) 

Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț 

Șansa la educație, viitor 

asigurat (SEVA) 

74/6/18/107590 

POCU 14.05.2018 13.05.2021 1.703.207,07 implementare 

Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț 

ADS – Ameliorare. 

Dezvoltare. Succes 

POCU 1.09.2020 31.08.2023 1.965.278,30 în evaluare 

Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț 

TRUE - Tolerance, rights, 

andunity in education 

2018-EY-PMIP-R2-0011 

SEE 01.09.2019 31.08.2021 21.780,00 implementare 

Casa Corpului 

Didactic Neamț 

ȘTEFAN – susţinerea 

transversală a educaţiei 

prin acţiuni în judeţul Neamţ 

74/6/6/107380 

POCU 17.05.2018 15.05.2021 966.103,22 implementare 

Casa Corpului 

Didactic Neamț 

MADRE – motivarea şi 

ameliorarea didactică a 

responsabililor educaţionali 

73/6/6/107381 

POCU 26.03.2018 27.09.2020 430.734,18 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Danubiana” Roman 

Noi toți vrem la școală 

74/6/18/107980 

POCU 11.04.2018 10.04.2021 1.743.791,75 implementare 

Centrul Județean de 

Resurse și Asistență 

Educațională 

Promoting inclusion and 

Education for Democracy 

2018-EY-PMIP-R2-003 

SEE 01.09.2019 31.08.2021 18.000,00 implementare 

Școala Gimnaziala, 

Comuna Rediu 

Noi abilități pentru crearea 

unui mediu de învățare 

european 

Erasmus+ 02.09.2019 01.09.2021 24.090,00 implementare 

Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă 

„Alexandru Rosca”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

SPECIAL TEACHERS FOR 

SPECIAL NEEDS 

2019- RO01-KA101-

062486 

Erasmus+ 09.02.2019 09.01.2021 36.030,00 implementare 

Școala Gimnazială, 

Comuna Timișești 

RE-START 

2018-RO01-KA101-048301 

Erasmus+ 03.09.2018 02.09.2020 24.595,00 implementare 

Colegiul Tehnic de 

Transporturi, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Motor Start 

2019-1-RO01-KA102-

061963 

Erasmus+ 15.10.2019 14.10.2020 71.016,00 implementare 

Liceul „Carol I”, Oraș 

Bicaz 

European ICT Professional 

Profile Development 

2019-1-RO01-KA102/116-

062386 

Erasmus+ 01.10.2019 30.09.2020 60.308,00 implementare 
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Beneficiar 
UAT/ADI/SPD 

Titlul proiectului 

P
ro

g
ra

m
u

l 

/a
xa

 

p
ri

o
ri

ta
ră

 Data 
estimată 
începere 
proiect 

Data 
estimată 
finalizare 
proiect 

Valoare totală 
proiect 

mii euro 

Stadiu 
(în evaluare, în 
implementare) 

Colegiul Tehnic 

„Danubiana” Roman 

EQUAL EDUCATION FOR 

EVERYONE IN THE 21ST 

CENTURY SCHOOL 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2020 37.025,00 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Danubiana” Roman 

CULTURE ON THE 

STAGE 2019-1-RO01-

KA101-062025 

Erasmus+ 01.09.2018 31.08.2020 26.335,00 implementare 

Școala Gimnazială 

„Prof. Gheorghe” 

Dumitreasa", Comuna 

Girov 

Formarea cadrelor 

didactice pentru educație 

incluzivă 2019-1-RO01-

KA101-062361 

Erasmus+ 15.09.2019 14.09.2021 20.490,00 implementare 

Colegiul Tehnologic 

„Spiru Haret", 

Municipiul Piatra-

Neamț 

YOUTH MEDIA CLUBS 

2018-3-PL01-KA205-

061170 

Erasmus+ 01.03.2019 30.04.2020 12.600,00 implementare 

Școala Gimnazială 

„Vasile Alecsandri", 

Municipiul Roman 

KA 229 EUROPEAN 

SCHOLAR CONGRESS 

ON ENVIRONMENTAL 

ISSUES  2018-1-ES01-

KA229-051061_3 

Erasmus+ 01.10.2018 30.09.2020 33.480,00 implementare 

Școala Gimnazială 

„Vasile Mitru”, 

Comuna Tașca 

Say NO to violence and 

discrimination by games 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 29.690,00 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Cartianu”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Creative Opinions 

Differentiate Education in 

Maths 2019-1-RO01-

KA229-063187_1 

Erasmus+ 01.09.2018 31.08.2020 28.351,00 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Cartianu”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Maker Education 

2019-1-RO01-KA229-

063086_1 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 36.300,00 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Cartianu”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Technology - Addictionand 

Internet Dependency 

Syndrome 2019-1-TR01-

KA229-076936_5 

Erasmus+ 15.12.2019 14.12.2021 24.816,00 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Cartianu”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Future Language is Robotic 

Coding 2019-1-TR01-

KA201-077586 

Erasmus+ 01.10.2018 30.09.2021 16.645,00 implementare 

Liceul cu Program 

Sportiv, Municipiul 

Roman 

Educație pentru diversitate, 

incluziune și toleranță 

Erasmus+ 01.08.2019 31.01.2021 18.600,00 implementare 

Liceul cu Program 

Sportiv, Municipiul 

Roman 

Școala incluzivă și creativă 

pentru viitor 2019-1-RO01-

KA104-061428 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 32.661,00 implementare 
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Beneficiar 
UAT/ADI/SPD 

Titlul proiectului 

P
ro

g
ra

m
u

l 

/a
xa

 

p
ri

o
ri

ta
ră

 Data 
estimată 
începere 
proiect 

Data 
estimată 
finalizare 
proiect 

Valoare totală 
proiect 

mii euro 

Stadiu 
(în evaluare, în 
implementare) 

Colegiul Național de 

Informatică, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Reflective teaching learning 

in a Modern European 

Digital Classroom 2018-1-

IT02-KA229-047976_2 

Erasmus+ 01.09.2018 31.08.2020 22.308,00 implementare 

Liceul cu Program 

Sportiv, Municipiul 

Piatra-Neamț 

Fostering tolerance and 

respect against violence 

and bulling 2019-1-PL01-

KA229-065366_4 

Erasmus+ 09.01.2019 09.01.2021 31.000,00 implementare 

Școala Gimnazială 

Nr.1, Comuna Dochia 

ABIS-Against Bullying for a 

Better Inclusion in Schools 

2019-1-RO01-KA229-

063160_4 

Erasmus+ 01.10.2019 30.09.2021 19.120,00 implementare 

Liceul cu Program 

Sportiv, Municipiul 

Roman 

Profesori inovatori pentru o 

școală europeană 2018-

1RO01-KA101-047731 

Erasmus+ 01.06.2018 30.11.2019 18.600,00 implementare 

Scoală Gimnazială 

„Elena Cuza”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

INTERNATIONAL 

EXCHENGE FOR 

INNOVATION WITHIN 

AND OUTSIDE THE 

ORGANIZATION 2018-1-

SI01-KA229-047113_2 

Erasmus+ 01.09.2018 31.08.2020 32.822,00 implementare 

Școala Gimnazială 

„Mihai Eminescu”, 

Municipiul Roman 

TO BEE OR NOT TO BEE 

2019-1-SI01-KA229-

060530_5 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 21.990,00 implementare 

Liceul Tehnologic 

„Vasile Sav”, 

Municipiul Roman 

Regard ons les rivières et 

les mares, protégeons les 

écosystèmes aquatiques 

dulcicoles…améliorons 

nosattitudes et nos 

comportement senvers 

l'environnement ! J’adopte 

un cours d’eau, une mare, 

…un écosystème aquatique 

dulcicole. 2017-1-BE01-

KA219-024736_2 

Erasmus+ 01.09.2017 31.08.2020 19.225,00 implementare 

Colegiul Tehnic 

„Miron Costin”, 

Municipiul Roman 

Motivație pentru educație 

2019-1-RO01 

KA101061700 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2020 17.240,00 implementare 

Școala Gimnazială 

„Ioan Grigore 

Teodorescu”, Sat 

Ruseni, Comuna 

Borlești 

Instrumente pentru 

educație eficientă 

2018-1-RO01-KA101-

047762 

Erasmus+ 03.09.2018 02.09.2020 21.690,00 implementare 
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Beneficiar 
UAT/ADI/SPD 

Titlul proiectului 

P
ro

g
ra

m
u

l 

/a
xa

 

p
ri

o
ri

ta
ră

 Data 
estimată 
începere 
proiect 

Data 
estimată 
finalizare 
proiect 

Valoare totală 
proiect 

mii euro 

Stadiu 
(în evaluare, în 
implementare) 

Colegiul Tehnic 

„Petru Poni”, 

Municipiul Roman 

Hooked on mathematics 

2018-LT01-KA229-

047003_6 

Erasmus+ 01.09.2018 31.08.2020 21.618,00 implementare 

Școala Profesională, 

Comuna Petricani 

SchooLInternationalization

&Development 2018-1-

RO01-KA101-049382 

Erasmus+ 01.10.2018 01.10.2020 127.445,00 implementare 

Școala Profesională, 

Comuna Petricani 

Training on Entrepreneurial 

Skills for EU Start-ups 

2018-1-RO01-KA202-

049281 

Erasmus+ 01.11.2018 01.11.2020 199.953,00 implementare 

Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida”, 

Piatra-Neamț 

Și noi putem 

2019-1-RO01-KA101-

062736 

Erasmus+ 06.10.2019 05.10.2021 29.790,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

ExperiențE+ de muncă 

europene: un plus de 

competențe, mai multe 

perspective 2019-1-RO01-

KA102-061569 

 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2020 74.600,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Journalism as learningtool 

(Jurnalismul ca instrument 

de învățare) 2019-1-NO01-

KA201-060268 

Erasmus+ 01.10.2019 30.09.2021 24.000,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Piatra-Neamț 

Etre un éco-citoyen 

2019-1-FR01-KA229-

062127_2 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 27.099,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Piatra-Neamț 

STEAM OF COURSE 

2019-1-BE02-KA229-

060200_5 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 26.052,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Piatra-Neamț 

VR ScienceLab 

2019-1-CZ01-KA229-

061116_2 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 31.741,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Piatra-Neamț 

STEAMulation for students 

2019-1-ES01-KA229-

064275_3 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 23.158,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Piatra-Neamț 

Code The Future 

2019-1-TR01-KA229-

074007_2 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 20.645,00 implementare 

Colegiul Național 

„Calistrat Hogas”, 

Municipiul Piatra-

Neamț 

Using outdoor activities to 

challenge, develop and 

promote entrepreneurs hip 

skills. 2019-1-UK01-KA229-

061452_5 

Erasmus+ 01.09.2019 31.08.2021 31.854,00 implementare 
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ANEXA 5 

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII NEMȚENI LA CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 

INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE - ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

(CUPRINSE ÎN CAE) / PALATUL COPIILOR PIATRA NEAMȚ 

Nr.    
crt. 

Titlul 
 activității 

Denumirea 
Locul 

desfășurării 
Data Rezultate 

1. 
 

Concurs naţional 
de karting şcolar 

„Cupa 
Bârladului” 

 

Bacău, pista 
„Speedpark” 

06-08 09.2019 1 premiu I 
1 premiu III 
1 premiu II pe 
echipe 
5 mențiuni 

2. 
 
 
 

Concurs naţional 
de karting şcolar 

„Cupa Ceahlăul” AMCKART 
Tunari,  

București 

27- 29.09. 2019 2 premiu I 
2 premiu III 
1 premiu II pe 
echipe 
3 mențiuni 

3. Concurs regional 
de karting şcolar 

„Marele premiu 
al Vrancei” 

Adjud 15.12. 2019 3 premii I 
2 premiu II 
1 premiu III 
5 premii I (Educație 
rutieră-simpozion) 

4. Gala campionilor 
kartingului 
românesc 

Gala 
campionilor 

Suceava 01.12. 2019 2 premii II naţional 
2 premii III naţional 
5 mențiuni 
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ANEXA 6 

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII NEMȚENI LA CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 

INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

(CUPRINSE ÎN CAE) / PALATUL COPIILOR PIATRA NEAMȚ  

Nr. 

crt. 
Titlul concursului Tipul 

Locul 

desfășurării 
Data Rezultate 

1. Concurs național 

„S.O.S. Pământul” 

Național Baia Mare 4-6 oct. 2019 2 premii I 

2. Concurs național „O 

lume mai curată,  o 

lume mai bună” 

Național Fălticeni 11-13 oct. 2019 3 premii I 

 

3. Concurs 

interjudețean „File de 

tradiție multiculturală 

în spațiul românesc” 

Internațional Liteni-Iași Noiembrie 1 premiu III,  

1 mențiune 

4. Concurs „Punte 

peste veacuri” 

Internațional Piatra Șoimului Decembrie - 
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ANEXA 7 

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII NEMȚENI LA CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 

INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

(CUPRINSE ÎN CAE) / CLUBUL COPIILOR ROMAN 
Nr. 
crt. 

Concursul național(ă) 
/internațional(ă) 

Numele și prenumele elevului 
câștigător 

Premiul 
obținut 

Profesor(i) 
coordonator(i) 

1. Concurs naţional „Iaşi Green Bag, 
creează şi responsabilizează pentru 
eco-ul naturii!”ediţia a X-a, organizat 
de Palatul Copiilor Iaşi, 

CERC ARTĂ DECORATIVĂ 
(Grumezescu Diana 17ani, 
Harib Anastasia 9 ani, 
Grumezescu Ionuţ 6 ani, 
Berianu Theodor 6 ani, Apetrei 
Anastasia 7 ani, Pălămidă 
Anisia 6 ani, Pălămidă Meda 3 
ani, Alexa Ecaterina 6 ani, Carp 
Elena Adora 5 ani, Manea Aida 
5 ani) 

TROFEUL 
CEL MARE 

Prof. dr. Carp Monica 

2. Concursul naţional „Icoana Sufletului 
de copil”, ediţia a XIV, organizat de 
Clubul Copiilor Sebeş şi Palatul 
Copiilor Alba 

Giosanu David 10 ani și 
Balaşcă Ana Maria 10 ani 
 

Premiul I 
Premiul II 

Prof. dr. Carp Monica 

3 Expoziţia naţională, online „Artă şi 
tradiţie” organizată de Palatul Copiilor 
Iaşi 

Adochiţei Oana 12 ani, Severin 
Denisa 12 ani, Buzdugan 
Lucian 9 ani, Gheorghiu Elena 8 
ani, Adăscăliţei Eliza 8ani, Harib 
Anastasia 10 ani, Ionel 
Ruxandra 7 ani, Fânaru 
Georgiana 13 ani,  Ciobanu 
Andrei 9 ani, Geosanu David 10 
ani, Gheorghiu Anna 6 ani, 
Grosu Daria 11 ani, Carp Elena 
Adora 6 ani, Pălămidă Anisia 7 
ani, Adăscăliţei Daria 7 ani. 

17 Diplome 
participare 

Prof. dr. Carp Monica 

4 Expoziţia naţională online „ARTARul 
copiilor” organizată de Asociaţia 
culturală ARTAR şi ANTIC EXLIBRIS 
Bucureşti 

Adochiţei Oana 12 ani, 
Buzdugan Lucian 9 ani, Harib 
Anastasia 10 ani, Carp Elena 
Adora 6 ani, Pălămidă Anisia 7 
ani - Cerc Artă Decorativă. 

5 Diplome 
participare 

Prof. dr. Carp Monica 

5 Proiectul de educaţie pentru cetăţenie 
democratică ,,IMP&RES, 
Implicare=Responsabilizare”, ediţia a 
IV-a organizat de Palatul Copiilor Iaşi 

Pălămidă Anisia 7ani - Cerc 
Artă Decorativă 
 

Diplomă 
excelenţă 
Certificat 

coordonator 
lucrări 

Prof. dr. Carp Monica 

6 Festivalul online de scriere caligrafică 
„Magie în cuvinte” organizat de 
Palatul Copiilor Iaşi 

Pălămidă Anisia 7ani, 
Buzdugan Lucian 9 ani, Harib 
Anastasia 10 ani, Ionel 
Ruxandra, 8 ani 

Diplome 
excelenţă 

 

Prof. dr. Carp Monica 

7 Concursul interjudeţean „Episcop 
Melchisedec Ştefănescu”, organizat 
de Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” 

Adochiţei Oana, 13 ani, 
Pălămidă Anisia 7ani, 
Buzdugan Lucian 9 ani, Ionel 

8 premii I 
3 premii II 

 

Prof. dr. Carp Monica 
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Nr. 
crt. 

Concursul național(ă) 
/internațional(ă) 

Numele și prenumele elevului 
câștigător 

Premiul 
obținut 

Profesor(i) 
coordonator(i) 

Roman. 
 

Ruxandra, 8 ani, Harib 
Anastasia 10 ani, Gheorghiu 
Elena, 8 ani, Gheorghiu Anna 6 
ani, Grosu Daria 12 ani,Leahu 
Maya, 10 ani,Adascăliţei Eliza, 
8 ani, Adăscăliţei  Daria 7 ani,  

8 Concursul interjudeţean „Culoarea 
lecturii în bibliotecă “, ed. XI-a, 
organizat de Clubul Copiilor Roman 

Premiul I 
 

Premiul I 
 

Prof. dr. Carp Monica 

9 Concursul interjudeţean „Ceucea în 
imaginaţia copiilor” , ed. IX-a, 
organizat de Clubul Copiilor Roman 

Premiul I 
 

Premiul I 
 

Prof. dr. Carp Monica 

10 Campionatul naţional şcolar de 
orientare sportivă CAEN poz. 26 

Gavrilescu Monalisa Premiul III Boloca Ilie 

11 Campionatul naţional şcolar de 
orientare sportivă CAEN poz. 26 

Farcaş Wanda Premiul II Boloca Ilie 

12 Concursul naţional tehnic al Palatului 
Naţional al Copiilor  

Farcaş Wanda Premiul II Boloca Ilie 

13 Campionatul naţional şcolar de 
orientare sportivă CAEN poz. 26 

Farcaş Alexandru Premiul II Boloca Ilie 

14 Campionatul naţional şcolar de 
orientare sportivă CAEN poz. 26 

Hociung Daniela Premiul III Boloca Ilie 

15 Campionatul naţional şcolar de 
orientare sportivă CAEN poz. 26 

Farcaş Wanda Premiul I Boloca Ilie 

16 Campionatul naţional şcolar de 
orientare sportivă CAEN poz. 26 

Gavrilescu Monalisa Premiul II Boloca Ilie 

17 Concursul naţional de ecoturism 
„Danubius” CAEN 2018, poz 176 

Clubul Copiilor Roman Premiul V Boloca Ilie 

18 Concursul naţional de ecoturism 
„Danubius” CAEN 2018, poz 176 

Farcaş Alex Premiul I Boloca Ilie 

19 Concursul naţional „Pui de brad" 
CAEN poz. 111 

Clubul Copiilor Roman Menţiune Boloca Ilie 

20 Concursul naţional „Pui de brad" 
CAEN poz. 111 

Clubul Copiilor Roman Premiul III – 
parcurs 
aplicativ 

Boloca Ilie 

21. Concursul naţional „Pui de brad" 
CAEN poz. 111 

Clubul Copiilor Roman Premiul I – 
orientare de zi 

Boloca Ilie 

22. Concursul naţional „Pui de brad" 
CAEN poz. 111 

Clubul Copiilor Roman Premiul III – 
creaţie artistică 

Boloca Ilie 
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ANEXA 8 

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII NEMȚENI LA CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 

INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

(CUPRINSE ÎN CAE) / CLUBUL COPIILOR TÂRGU NEAMȚ 
Nr. 
crt. 

Denumire proiect 
Premiul 
obținut 

Cerc școlar 
(prof.coordonator) 

1.  „CulorileToamnei”, Loc. Lipova, jud. Arad, CAEN 
2019, Anexa 8, poz. 3 

1 premiu III Pictură-desen 
Prof. Gavriloaia Daniela 

2.  „Copilăria un poem”, Liceul Tehnologic Vânători 
Neamț,  CAEN 2020/ poz. 70 

7 premii I Canto clasic şi popular Prof. 
Oşlobanu Maxim Sînzîiana 2 premii II 

7 premii I Muzică folk/pian 
Prof. Gîrbea Cristinel 2 premii II 

3.  „Apa, un miracol”,  Liceul „Spiru Haret”, Buzău 2 premii I Fotocineclub/informatică 
Prof. Sauciuc Dana 

4.  Concurs Naţional „Iaşi Green Bag, creează şi 
responsabilizează pentru eco-ul naturii!”, Palatul 
Copiilor Iaşi, CAEN 2019, Anexa 7, poz. 95 

1 premiu special Artă textilă - creație confecții 
Prof. Gîtlan Maria 

5.  „România Țara Mea”, Școala Gimnazială nr. 7  
Caraș Severin, CAEN – poziția 6 

1 mențiune Fotocineclub/informatică 
Prof. Sauciuc Dana 1 premiu special 

1 premiu II Sanitarii pricepuți/ 
mandoline/ foto 
Prof. Grosu Gica-Cristina 

6.  „Nostalgii de toamnă”  Concursul Naţional cu 
participare internaţională, loc. Moreni, noiembrie 
2019 

3 premii I Pictură-desen 
Prof. Gavriloaia Daniela 1 premiu II 

1 premiu III 

7.  „România Copiilor”, Palatul Național al Copiiilor 
București, CAEN 2020, poz.101, dom. 
interdisciplinar 

1 premiu I Artă textilă-creație confecții 
Prof. Gîtlan Maria 

1 premiu III Pictură-desen 
Prof. Gavriloaia Daniela 

1 premiu II Fotocineclub/informatică 
Prof. Sauciuc Dana 

8.  „Să iubim natura”; Rm.Vâlcea; CAEN, domeniul VIII, 
poz.115 / 2019 

1 premiu II Fotocineclub/informatică 
Prof. Sauciuc Dana 

1 premiu III Protecția mediului/ 
etnografie și folclor 
Prof. Secheșan Gabriela 

9.  „Descoperă monumente româneşti “, Pipirig, CAEN 1 premiu I Fotocineclub/informatică 
Prof. Sauciuc Dana 

1 premiu II Pictură-Desen 
Prof. Gavriloaia Daniela 

10.  „Primul fir de iarbă”, Pipirig, CAEN, Dom. Arte 
vizuale, Poz.8 

mențiune Protecția mediului/etnografie 
și folclor 
Prof. Secheșan Gabriela 
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ANEXA 9 

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII NEMȚENI LA CONCURSURILE EXTRAȘCOLARE 
INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

(CUPRINSE ÎN CAE) / CLUBUL COPIILOR SĂBĂOANI 

Nr. 

crt. 
Concurs Nume și prenume elev Locul obținut 

1 Culoarea lecturii în bibliotecă - Național Vacaru Ana I 

2 Culoarea lecturii în bibliotecă - Național Pușcașu Daria I 

3 Culoarea lecturii în bibliotecă - Național Țugui Yasmine I 

4 Culoarea lecturii în bibliotecă - Național Țugui Ayline I 

5 În așteptarea lui Moș Nicolae - Regional Vacaru Ana I 

6 În așteptarea lui Moș Nicolae - Regional Gherguț Ioana Carmen II 

7 În așteptarea lui Moș Nicolae - Regional Roșu Monica I 

8 În așteptarea lui Moș Nicolae - Regional Lucaci Bianca II 

9 Dăruiește  zâmbete - Interjudețean – Onești - Bacău Pușcașu  Daria Se desfașoară cu 

întârziere-pandemie 

10 Dăruiește  zâmbete - Interjudețean – Onești - Bacău Gherguț Ioana Carmen Se desfașoară cu 

întârziere-pandemie 

11 Dăruiește  zâmbete - Interjudețean – Onești - Bacău Văcaru Ana Se desfașoară cu 

întârziere-pandemie 

12 Obiceiurile de iarnă în imaginația copiilor – Național 

– Rădăuți - Suceava 

Călugăru Natalia II 

13 Obiceiurile de iarnă în imaginația copiilor – Național 

– Rădăuți - Suceava 

Gherguț Ioana Carmen I 

14 Obiceiurile de iarnă în imaginația copiilor – Național 

– Rădăuți - Suceava 

Văcaru Ana I 

15 Obiceiurile de iarnă în imaginația copiilor – Național 

– Rădăuți - Suceava 

Roșu Monica II 

16 Infinit pentru mama – Județean - Brăila Văcaru Ana S-a amânat jurizarea 

17 Infinit pentru mama – Județean - Brăila Gherguț Ioana Carmen S-a amânat 

18 Infinit pentru mama – Județean - Brăila Lucaci Diana S-a amânat 

19 Infinit pentru mama – Județean - Brăila Căluș Gheorghiță-dizab S-a amânat 

20 Infinit pentru mama – Județean - Brăila Căluș Lorena-dizab S-a amânat 

21 Din suflet pentru ea – Internațional - Arad Avadani Raluca Participare 

22 Din suflet pentru ea – Internațional - Arad Dumea Olivia Maria Participare 

23 Din suflet pentru ea – Internațional - Arad Rotariu Florentin-dizab Participare 

24 Simbolul primăverii – Național – Horezu - Vâlcea Căluș Lorena-dizab Nu e finalizat 

25 Simbolul primăverii – Național – Horezu - Vâlcea Dumea Carmen Nu e finalizat 

26 Simbolul primăverii – Național – Horezu - Vâlcea Lucaci Antonia Nu e finalizat 

27 Mărțișor – Interjudețean - Vaslui Rotariu Florentin I 

28 Mărțișor – Interjudețean - Vaslui Ciubotaru George I 

Nr. Concurs Nume și prenume elev Locul obținut 
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crt. 

29 Mărțișor – Interjudețean - Vaslui Căluș Loredana I 

30 Concurs de mărțișoare – Național – Slobozia - 

Ialomița 

Avădanei David III 

31 Concurs de mărțișoare – Național – Slobozia - 

Ialomița 

Mârț Maya-Mihaela II 

32 Concurs de mărțișoare – Național – Slobozia - 

Ialomița 

Cocuț Ana Maria III 

33 Elev eco-european – Regional – Pitești - Argeș Dumea Carmen În curs de transmitere 

diplome 

34 Elev eco-european – Regional – Pitești - Argeș Gălățanu Alina În curs de transmitere 

diplome 

35 Flori de primăvară – Caracal - Olt Lucaci Diana În curs de transmitere 

rezultatele încă 

36 Flori de primăvară – Caracal - Olt Cocuț Ana-Maria În curs de transmitere 

rezultatele încă 

37 Flori de primăvară – Caracal - Olt Gherguț Ștefania În curs de transmitere 

rezultatele încă 

38 Concursul Național de protecția mediului 

„Memorialul Raul Surdoiu” – Tg. Jiu Ediția a XX-a 

Mărtinuț Gisela Martina 2 locuri I 

39 Concursul Național de protecția mediului 

„Memorialul Raul Surdoiu” – Tg. Jiu Ediția a XX-a 

Mărtinuț Eduard I 

40 Concursul Național de protecția mediului 

„Memorialul Raul Surdoiu” – Tg. Jiu Ediția a XX-a 

Echipaj (secțiunea 

Ecologizare) 

I 

41 Concurs online județean „Un dar pentru Planeta 

albastra” Pitești 

Robu Alexandru I 

42 Concurs online județean „Un dar pentru Planeta 

albastra” Pitești 

Minuț Alesia II 

43 Concurs Național „Culoarea lecturii în biblioteca” 

Roman 

Cobzaru Alessia I 

44 Concurs Național „Culoarea lecturii în biblioteca” 

Roman 

Cobzaru Chiara I 

45 Concurs Național „Culoarea lecturii în biblioteca” 

Roman 

Codreanu Sara I 
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ANEXA 10 

PROIECTE EDUCAȚIONALE, DISCIPLINA ISTORIE,  

IMPLEMENTATE ÎN ȘCOLILE DIN JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Municipiul Piatra-Neamţ - Marșul Calistraților 

 Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Municipiul Piatra-Neamț - File de istorie locală-istoria CNPR 

 Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Municipiul Piatra-Neamț - Unirea, națiunea a făcut-o! 

 Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Municipiul Piatra-Neamț - 24 ianuarie în conștiința națională 

 Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Municipiul Roman -  Basarabia, străvechi pământ românesc! 

 Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Municipiul Roman - Descoperă casa bunicilor tăi! 

 Colegiul Naţional de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț - Civilizaţii nemţene de ieri şi de azi 

 Colegiul Naţional de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț - Piatra Neamţ – ieri si azi 

 Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”, Municipiul Piatra-Neamț - Istoria învăţământului Şcolii normale 

 Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul Roman -  Scrisoare din Basarabia 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamţ - Unirea Bucovinei cu România - Concurs pe 

teme istorice 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamţ - Sărbătorește și simte românește 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamţ - Expoziție cu tema Istoria recentă a 

României 

 Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Oraşul Tîrgu Neamţ - Cinste Eroilor! 

 Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Municipiul Roman - Unirea, națiunea a făcut-o! 

 Colegiul Tehnic de Transporturi, Municipiul Piatra-Neamţ - 24 Ianuarie în conștiința românilor 

 Liceul „Carol I”, Oraşul Bicaz - Tradiții locare românesti - trecut-prezent-viitor 

 Liceul „Vasile Conta”, Oraşul Tîrgu Neamţ - Liceeni și instituțiile politice 

 Liceul cu Program Sportiv, Municipiul Roman - Istoria recenta a României; o istorie a comunismului in 

România (1945-1989) 

 Liceul cu Program Sportiv, Municipiul Roman - Strigate în noaptea istoriei; Memoria Holocaustului 

 Liceul de Arte „Victor Brauner”, Municipiul Piatra-Neamţ - Competențe digitale și antreprenoriale în formarea 

artistică inițială 

 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Municipiul Piatra-Neamţ - Unirea, românii au facut-o! 

 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Municipiul Piatra-Neamţ - Unirea Principatelor Române: Oameni, fapte, 

locuri 

 Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraşul Roznov - Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români 

 Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraşul Roznov - Eroi au fost eroi sunt încă 

 Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraşul Roznov - Simpozionul Național „Gh.Ruset Roznovanu” 

 Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Municipiul Roman - Istoria recentă a României 

 Liceul Tehnologic Adjudeni, Comuna Tămăşeni - Historia Magistra Vitae 

 Liceul Tehnologic Oglinzi, Comuna Răuceşti - Memoria Demnității Românești - Eroii 

 Liceul Tehnologic, Comuna Petricani - Mica Unire în istoria românilor 
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 Liceul Tehnologic, Comuna Petricani - Poporul român s-a născut creștin 

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Comuna Săbăoani - Personalităţi locale în istoria României 

 Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Roman - Lada de zestre – Sărbătorile la români 

 Şcoala Gimnazială „Alexandru Podoleanu”, Comuna Podoleni - 24 ianuarie 1859 în conştiinţa românilor 

 Şcoala Gimnazială „Antonie Mureşianu”, Comuna Bîra - Românii şi Unirea 

 Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogas”, Municipiul Roman - Holocaustul, o realitate a istoriei 

 Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogas”, Municipiul Roman - Armata şi poporul în istoria românilor 

 Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogas”, Municipiul Roman - 1 Decembrie – Sensuri şi semnificaţii 

 Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogas”, Municipiul Roman - Unirea, naţiunea a facut-o! 

 Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogas”, Municipiul Roman - Veteranii-mărturii ale trecutului 

 Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogas”, Municipiul Roman - Cinstim Cetatea muşatină! 

 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Pătraşcu”, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti - Mica Unire - act istoric măreț 

 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Pătraşcu”, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti - Comemorare Holocaust 

 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu”, Comuna Crăcăoani - Tradiții și istorie în Ținutul Zimbrului 

 Şcoala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu”, Comuna Crăcăoani - Camera Bunicii - Istorie trăită - istorie 

povestită 

 Şcoala Gimnazială „Nicu Albu”, Municipiul Piatra-Neamţ - Holocaustul ilustrat în filme și cărți 

 Şcoala Gimnazială „Pr. Gheorghe Săndulescu”, Comuna Dragomireşti - Unirea Principatelor Române - 

Simpozion 

 Şcoala Gimnazială „Prof. Gheorghe Dumitreasa”, Comuna Girov  - Unirea Principatelor Române 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Municipiul Roman - Incursiune în istoria învățământului românesc 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Municipiul Roman - Unirea - națiunea a făcut-o 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Conta”, Comuna Ghindăoani - 1 Decembrie - Ziua Națională a României 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Conta”, Comuna Ghindăoani - 24 Ianuarie - Mica Unire 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Dochia - Personalităţi istorice din istoria României 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1, Comuna Ţibucani - Personalităţi istorice din istoria României 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1, Oraşul Bicaz - Tradiții locale românești. Trecut, prezent, viitor. 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamţ - Istoria românilor în imagini şi citate 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamţ - Societatea medievală apuseană (machete miniaturale) 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamţ - Sunt ghid pentru o zi la Muzeul de Istorie! 

 Şcoala Gimnazială Nr. 5, Municipiul Piatra-Neamţ - Patrimoniul - cartea de vizită a oraşului 

 Şcoala Gimnazială Nr.1, Comuna Răuceşti - Istoria fără manual 

 Şcoala Gimnazială Slobozia, Oraşul Roznov - Personalități istorice din istoria României 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Boghicea - Dragoste de neam și țară 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Borleşti - Europa patriilor 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Doljeşti - Decembrie - Unirea, vis românesc secular 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Doljeşti - Unirea românilor de la 24.01.1859 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Doljeşti - Ziua Independenței - Ziua Europei 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Făurei - 1 Decembrie - Unirea, vis românesc secular! 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Ion Creangă - Historia magistra vitae 
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 Şcoala Gimnazială, Comuna Oniceni - Pagini de istorie locală 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Piatra Şoimului - Eroi au fost, eroi sunt încă 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Piatra Şoimului - Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Stăniţa - Românii şi Unirea 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Tămăşeni - Unirea în cuget și-n simțiri 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Tămăşeni - Simbolurile identității și unității naționale 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Trifeşti - 150 de ani învățământ în satul Trifești 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Tupilaţi - Unirea de la 24 Ianuarie 1859 

 Seminarul Teologic Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena”, Municipiul Piatra-Neamţ - Valori naționale, 

valori culturale la începutul mileniului III 

 

 

 

 

 


