


                 

2 

 

Cuprins 

 

I. Contextul european în domeniul educației ………………………………………………. Pag. 3 

I.1. Politici educaționale europene ……………………………………………………………. Pag. 3 

I. 2. Planul de acțiune pentru educația digitală ……………………………………………….. Pag. 6 

II. Contextul național al sistemului educațional din România ……………………………. Pag. 6 

II.1. Politici naționale în domeniul educației …………………………………………………. Pag. 6 

II.2. Politici educaționale promovate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț ………………. Pag. 7 

III. Diagnoza învățământului preuniversitar din județul Neamț ………………………… Pag.10 

III.1. Analiza mediului extern (P.E.S.T.E.) …………………………………………………… Pag.10 

III.2. Analiza mediului intern (S.W.O.T.) …………………………………………………….. Pag.11 

IV. Componenta strategică ………………………………………………………………….. Pag.34 

IV.1. Viziune. Misiune. Valori ………………………………………………………………... Pag.34 

IV.2. Ținte strategice ………………………………………………………………………….. Pag.35 

V. Programe de dezvoltare pentru implementarea strategiei …………………………….. Pag.37 

VI. Monitorizare și evaluare ………………………………………………………………... Pag.39 

VII. Nivelul operațional (anexe) …………………………………………………………….. Pag.40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

3 

 

I. Contextul european în domeniul educației 

 

I.1. Context european. Politici educaționale europene 

 

 
 

Uniunea Europeană acordă o mare importanță promovării continue a educației și formării. În 

politicile educaționale europene, accesul la educația și formarea de calitate reprezintă o prioritate și un 

motor al creșterii economice, al coeziunii sociale, al cercetării și al inovării și sporește semnificativ 

perspectivele de dezvoltare personală ale beneficiarilor săi. 

În Uniunea Europeană, sistemele de educație și formare sunt organizate și puse în aplicare de 

către statele membre. Deși responsabilitatea pentru sistemele de educație și formare revine fiecărui stat 

în parte, rolul UE este acela de a le sprijini și de a le suplimenta capacitățile. Prin urmare, UE sprijină 

statele membre prin cooperarea în materie de politici și prin instrumente de finanțare. Printre acestea se 

numără programul Erasmus+ și fondurile structurale și de investiții europene. În același timp, UE 

contribuie la crearea unui Spațiu european al educației care să consolideze rezultatele educaționale și 

mobilitatea în scop educațional, să promoveze valorile comune și să faciliteze recunoașterea reciprocă 

a diplomelor între țările participante. Educația și formarea profesională formează o componentă vitală 

a agendei socio-economice mai largi a UE.  

 

 
 

Parlamentul European, în conformitate cu principiul subsidiarității, consideră că există 

anumite provocări cu care se confruntă toate statele membre – cum ar fi societățile în curs de 

îmbătrânire, deficitul de competențe al forței de muncă, concurența la nivel global și educația 

preșcolară – astfel încât este nevoie de reacții comune, de colaborare și, mai ales, ca statele să învețe 

unele de la altele. 

Conform Tratatului de la Maastricht din 1992 „comunitatea contribuie la dezvoltarea unei 

educații de calitate prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, 

prin sprijinirea și completarea acțiunii lor, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre față 

de conținutul învățământului și organizarea sistemului educativ, precum și diversitatea lor culturală și 

lingvistică”. 
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Tratatul de la Lisabona a menținut dispozițiile privind rolul instituțiilor Uniunii Europene în 

educație și formare profesională (titlul XII, articolele 165 și 166), adăugând, în același timp, o 

dispoziție care poate fi calificată drept o „clauză socială” orizontală. Articolul 9 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede: „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și 

acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării 

forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, 

precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a 

sănătății umane”. 

Carta drepturilor fundamentale a UE, care are aceeași valoare juridică ca tratatele (articolul 6 

din Tratatul privind Uniunea Europeană), prevede că „orice persoană are dreptul la educație, precum 

și la accesul la formare profesională și formare continuă” (articolul 14) și că „orice persoană are 

dreptul la muncă și dreptul de a exercita o ocupație aleasă sau acceptată în mod liber” (articolul 15). 

În politicile și acțiunile sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind promovarea unui 

nivel ridicat de educație și de formare profesională. Astfel, obiectivele strategice pe termen lung ale 

UE în domeniul educației și formării profesionale, așa cum au fost stabilite în concluziile 

Consiliului din 12 mai 2009, sunt:  

•realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității;  

•îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării;  

•promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active;  

•consolidarea creativității și inovației, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile de educație 

și de formare profesională. 

În 2016, Comisia Europeană a publicat o Comunicare privind o nouă agendă pentru competențe 

în Europa (COM(2016)0381), în care aceasta propune 10 acțiuni pentru ca persoanele să asimileze 

competențele necesare pe piața forței de muncă: 

• o garanție de competențe pentru a-i ajuta pe adulții slab calificați să dobândească un nivel 

minim de alfabetizare, competențe numerice și competențe digitale; 

• o revizuire a Cadrului european al calificărilor; 

• o „Coaliție pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital”, cu scopul de a sprijini 

cooperarea între părțile interesate din domeniile educației, ocupării forței de muncă și 

industriei; 

• un „Plan de cooperare sectorială în materie de competențe”, în vederea îmbunătățirii 

informațiilor referitoare la competențe; 

• un „Instrument de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe” – pentru 

a sprijini identificarea timpurie și stabilirea profilului competențelor și calificărilor migranților; 

• sprijinirea învățământului profesional și a formării profesionale, în special prin organizarea de 

evenimente și activități în cadrul Săptămânii europene a competențelor profesionale; 

• revizuirea Recomandării privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

• o revizuire a cadrului Europass; 

• o propunere de recomandare privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților cu 

scopul de a îmbunătăți înțelegerea performanțelor absolvenților după experiențele legate de 

educație și de formare; 

• analiza și schimbul de bune practici pentru gestionarea circulației între țări a persoanelor cu un 

nivel ridicat de competențe și calificări („fluxul creierelor”). 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
https://www.cedefop.europa.eu/ro/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1266&langId=ro
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În urma adoptării Pilonului european al drepturilor sociale, care afirmă „dreptul copiilor la 

servicii de educație și de îngrijire de calitate și accesibile din punct de vedere financiar”, chestiunea 

educației preșcolare a devenit și mai importantă. În mai 2019, Consiliul a aprobat 

o Recomandare privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. 

În mai 2018, în urma Summitului de la Göteborg, Comisia a publicat o comunicare intitulată 

„Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și 

culturii” (COM(2018)0268). Ea prezintă viziunea asupra construirii unui „Spațiu european al 

educației”, care include, printre altele, o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea 

recunoașterii reciproce automate a diplomelor de învățământ superior și a celor de absolvire a 

învățământului secundar superior, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în 

străinătate. 

Politica educațională de formare a resursei umane prin Erasmus+ face parte dintre prioritățile 

domeniului educațional, pentru perioada 2014-2020-2030.  

Obiectivele specifice urmărite de programul Erasmus+ sunt:  

• să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților de bază, cu un accent deosebit pe 

relevanța acestora pentru piața muncii și contribuția lor la coeziunea societății;  

• să promoveze creșterea calității, excelența în inovare și internaționalizarea la nivelul 

instituțiilor din domeniul educației și formării profesionale;  

• să promoveze crearea și popularizarea unui sistem european de învățare continuă menit să vină 

în completarea reformelor politice de la nivel național;  

• să consolideze dimensiunea internațională a educației și formării;  

• să îmbunătățească predarea și învățarea limbilor străine.  

 

În sectorul educației, aceste obiective sunt urmărite printr-o serie de acțiuni-cheie: 

Acțiunea-cheie 1: mobilitatea persoanelor în scopul învățării; 

Acțiunea-cheie 2: cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici; 

Acțiunea-cheie 3: sprijinul pentru reforma politicilor. 

 

Comisia pentru cultură și educație (CULT) și Comisia pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale (EMPL) au elaborat un raport comun din proprie inițiativă referitor la comunicarea 

Comisiei privind „Noua agendă pentru competențe în Europa”. Rezoluția a fost adoptată de 

Parlament la 14 septembrie 2017.  

Parlamentul European a susținut o abordare holistică a educației și dezvoltării competențelor, 

invitând statele membre să nu se concentreze doar asupra capacităților de inserție profesională, ci și 

asupra competențelor care sunt utile societății. Alte aspecte menționate au fost dezvoltarea unei 

abordări mai cuprinzătoare a perfecționării competențelor migranților, investițiile în educația și 

îngrijirea copiilor preșcolari, promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, promovarea 

rolului esențial al învățării non-formale și informale, precum și promovarea competențelor digitale, a 

științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și a competențelor antreprenoriale. 

  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2019%3A189%3AFULL
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.337.01.0135.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A337%3ATOC
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I.2. Planul de acțiune pentru educația digitală 

 

Comisia Europeană a adoptat un Plan de acțiune pentru educația digitală care include 11 

acțiuni menite să sprijine utilizarea tehnologiei și dezvoltarea competențelor digitale în sectorul 

educației. 

Planul de acțiune se articulează în jurul a trei priorități și definește măsurile prin care statele 

membre pot fi ajutate să facă față provocărilor și să profite de oportunitățile oferite de educație în era 

digitală: 

 

O mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și de învățare (acțiunile 1-3) 

Acțiunea 1 – Conectivitate în școli 

Acțiunea 2 – Instrumentul de autoevaluare SELFIE și programul de mentorat pentru școli 

Acțiunea 3 – Calificări semnate digital 

Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale (acțiunile 4-8) 

Acțiunea 4 – Centrul de învățământ superior 

Acțiunea 5 – Competențe în materie de știință deschisă 

Acțiunea 6 – Săptămâna UE a programării în școli 

Acțiunea 7 – Securitate cibernetică în educație 

Acțiunea 8 – Formarea în domeniul competențelor digitale și antreprenoriale pentru fete 

Îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și a unei viziuni prospective 

(acțiunile 9-11) 

Acțiunea 9 – Studii privind TIC în educație 

Acțiunea 10 – Inteligență artificială și analiză 

Acțiunea 11 – Previziuni strategice 

(Sursa:https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/139/educatie-si-formare-profesionala 

https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/setting-objectives-and-measuring-progress_ro ) 

 

 

II. Contextul național al sistemului educațional din România  

 

II.1. Politici naționale în domeniul educației  

Prioritatea politicii educaționale naținale este punerea în practică a viziunii şi strategiei din 

Proiectul național „România educată”.  Conform acestei strategii, pentru perioada 2018-2030, pilonii 

dezvoltării sistemului de educație din România sunt: 

1. Personalizarea și asigurarea calității educației; 

2. Flexibilitatea sistemului de educație-rutele flexibile de formare; 

3. Adaptabilitatea sistemului la schimbările externe. 

Pentru fiecare  etapă educațională (educație timpurie, primar și secundar inferior, secundar 

superior, terțiar) strategia Proiectului național ,,România educată” prevede obiective specifice, dar sunt 

prevăzute și obiective transversale, referitoare la calitate și echitate, la cariera didactică și la evaluarea 

elevilor/studenților, cu orizont de timp 2030. 

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/139/educatie-si-formare-profesionala
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/setting-objectives-and-measuring-progress_ro
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În Programul de guvernare 2019 – 2020 sunt prevăzute următoarele Obiective generale, care se 

regăsesc și în strategia Proiectului național ,,România educată”: 

O1. Se va prioritiza componenta de echitate şi abordările pedagogice centrate pe elevi/studenţi în 

scopul de a combate cele trei mari crize din educaţia românească: rata ridicată de părăsire timpurie a 

şcolii, rezultatele slabe ale elevilor la testările naţionale şi internaţionale şi rata de analfabetism 

funcţional, măsurată la vârsta de 15 ani.  

O2. În vederea corelării programelor de studii cu cerinţele de pe piaţa muncii, se vor dezvolta 

parteneriatele cu partenerii socio-economici cu scopul dezvoltării programelor din învăţământul 

profesional dual şi cel universitar, astfel încât să existe corelarea într-o măsură mai mare cu economia 

reală şi cu priorităţile pe termen mediu şi lung ale României. 

 

Pe lângă aceste obiective generale,  strategia Proiectului național ,,România educată” prevede: 

• Asigurarea calității infrastructurii educaționale în sensul îndeplinirii unor standarde minime de 

siguranță a celor care activează în interiorul acestora (elevi/studenți, cadre didactice etc.); 

• Dezvoltarea unui profil de competențe pentru cadrele didactice (per profil de carieră și per 

nivel) și a unor standarde ocupaționale naționale corespunzătoare acestuia; 

• Implementarea unui nou sistem de pregătire inițială a profesionistului în educație, dezvoltarea 

programelor de formare continuă, precum și implementarea unui sistem de management al carierei 

didactice cu un grad ridicat de flexibilitate; 

• Elaborarea unor standarde și a unor descriptori corespunzători scalelor de notare folosite în 

evaluarea elevilor și utilizarea lor pentru compararea rezultatelor școlare și creșterea încrederii 

societății în sistemul de notare din școli; 

• Implementarea unei abordări coerente, bazate pe competențe, la toate nivelurile și disciplinele, 

în domeniile de bază- scris, citit și matematică-, pentru ca acestea să devină niște repere-cheie în 

evaluare; 

• Dezvoltarea și activarea, începând cu 2020, a unui mecanism dinamic de reglare a proceselor 

educaționale pe baza evaluărilor rezultatelor învățării elevilor și studenților, pentru a întări legătura 

dintre curriculum și evaluare. 

 

II.2. Politici educaționale promovate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț 

 

Strategia educaţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ pentru perioada 2020-2025 ţine 

cont de realitățile educaționale specifice, pornind de la o diagnoză corectă a sistemului educațional, cu 

privire la îndeplinirea standardelor naţionale şi europene existente, valorifică potenţialul resurselor 

umane din sistemul educaţional nemţean, construiește planurile de dezvoltare anuale și trasează 

direcţiile de acţiune necesare rezolvării celor mai stringente probleme de sistem din judeţul Neamţ. 

 

 Politicile educaționale promovate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ vizează 

punerea în aplicarea a celor douăsprezece deziderate ale strategiei Proiectului național 

„România educată”, pentru orizontul anului 2030: 

 

1. Sistemul de educație formează cetățeni activi, cu valori europene, adaptați condițiilor 

economice și sociale, cu o cultură civică și democratică solidă. Cel care învață depășește un nivel 
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minim de alfabetizare funcțională și digitală. Este autonom în învățare, are capacitatea de a-și 

autoregla propria învățare și își poate identifica și gestiona singur emoțiile, fiind capabil să comunice 

astfel încât să aibă relații armonioase, în familie și societate; 

2. Educația este individualizată, centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață și pe specificul 

fiecărei comunități de învățare; 

3. Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot parcursul vieții sale; 

4. Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație; 

5. Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent și eficient; 

6. Sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev; 

7. Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație; 

8. Sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academice din România și 

din întreaga lume, facilitând o intensitate crescută a mobilităților internaționale; 

9. Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor; 

10. Etica și integritatea sunt valori care transmit și se respectă pe tot parcursul educațional; 

11. Managementul educațional este unul profesionist și bazat pe inovație; 

12. Cadrul legislativ care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o viziune 

asumată. 

 

Propunem, prin planurile de dezvoltare,  intervenții de substanță, la nivelul fiecărei școli, 

transformând școala în comunitate de învățare funcțională prin crearea unui mediu confortabil, care să 

inspire și să încurajeze libertatea de gândire, motivându-i astfel pe tineri să își continue educaţia și 

instruirea.  

Printr-o analiză concretă, vom identifica, la nivel județean, școlile care au elevi în situații 

critice de sărăcie, fapt care generează absenteism, abandon și carențe educaționale. Vor fi încurajate 

parteneriate cu ONG-uri implicate în această problematică, vor fi atrase surse de finanțare locale, 

naționale și europene.  

Vom dezvolta instrumente care să identifice primele semne de risc, ceea ce oferă posibilitatea 

de a fi luate măsuri prompte înainte ca problemele să se manifeste și înainte ca elevii să înceapă să se 

distanţeze de școală, să lipsească sau să o abandoneze, vom crește rolul Centrului Județean de Resurse 

Educaționale Neamț și vom dezvolta parteneriatul cu organizaţiile societăţii civile și cu angajatorii, 

pentru găsirea unor soluţii holistice pentru ajutarea acelor elevi din grupele de risc.  

În același timp, se vor identifica elevii capabili de performanță, se va încuraja performanța 

școlară și schimbul de bune practici. Se va valorifica experiența școlilor cu o bogată tradiție în 

formarea inițială de calitate a elevilor și se va continua sprijinirea Centrului Județean de Excelență 

Neamț, Palatului Copiilor și a cluburilor sportive școlare din județ. 

Managementul carierei  didactice va fi coordonat și îndrumat constant, prin colaborare cu Casa 

Corpului Didactic Neamț, pentru îmbunătățirea reală a competențelor personalului didactic, ca premisă 

a realizării unei educații de calitate pentru preșcolarii și elevii nemțeni. Susţinerea și sprijinirea 

continuă a eforturilor depuse de corpul didactic în munca cu elevii rămâne condiţia de bază pentru 

măsurarea eficacității măsurilor luate la nivel de instituţie.  

Apreciem că aceste deziderate  pot  fi atinse  prin abordarea unor politici manageriale 

responsabile și asumate de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în colaborare cu unitățile școlare 

și partenerii, deoarece presupun eforturi continue în vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea 

unei reţele de învăţământ care să garanteze construcţia unui învăţământ de calitate. 

 

Sloganul instituţiei:  ,,Viitorul presupune Educație!” 
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Parteneri educaţionali tradiţionali: 

▪ Consiliul Judeţean Neamţ  

▪ Primăriile şi consiliile locale din judeţul Neamţ 

▪ Direcția de Sănătate Publică Neamţ  

▪ Inspectoratul Județean în Construcţii Neamț 

▪ Biblioteca Judeţeană ,,G.T. Kirileanu"  

▪ Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  

▪ Inspectoratul de Poliție Județean Neamţ  

▪ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ  

▪ Comisariatul Județean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ  

▪ Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Neamț 

▪ Direcţia Judeţeană pentru Tineret și Sport Neamţ  

▪ Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență ,,Petrodava" Neamţ  

▪ Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ  

▪ Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț 

▪ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț 

▪ Direcţia de Cultură, Culte și Patrimoniu a Judeţului Neamţ  

▪ Agenţi economici  

▪ ONG-uri. 

Cooperarea cu partenerii europeni are la bază următoarele obiective: 

▪ Proiectarea dezvoltării învățământului preuniversitar nemțean prin proiecte din cadrul 

programului Erasmus+;  

▪ Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin 

proiecte de cooperare şi parteneriat; 

▪ Asigurarea accesului la mobilităţi în spaţiul european a unui număr cât mai mare de beneficiari, 

prin dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu instituţii similare din Uniunea Europeană; 

▪ Organizarea de activităţi de formare pe teme corelate cu programele Uniunii Europene în 

domeniile educaţiei, formării profesionale şi tineretului cu scopul dezvoltării proiectelor de 

cooperare europeană prin Programul Erasmus+; 

▪ Continuarea monitorizării şi evaluării în domeniul proiectelor, pentru ca rezultatul activităților 

să contribuie la ameliorarea calităţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale; 

▪ Implementarea strategiei europene de diseminare şi exploatare a rezultatelor proiectelor, prin 

identificarea exemplelor de bună practică, a metodelor inovatoare şi a rezultatelor profesionale 

transferabile; 

▪ Dezvoltarea de proiecte educaţionale europene care să contribuie la creşterea calităţii educaţiei, 

la dezvoltarea de noi competenţe şi performanţe la elevi, la prevenirea abandonului şcolar. 
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III. Diagnoza învățământului preuniversitar din județul Neamț 

 

III.1. Analiza mediului extern (P.E.S.T.E.) 

 

Politic 

Existența Proiectului național ,,România educată” 2018-2030 

Oportunitate 

Prioritizarea domeniului educație în Programul de guvernare 

Oportunitate 

 

Economic 

Slaba dezvoltare economică actuală a județului și regiunii Nord-Est 

Amenințare  

Existența programelor de dezvoltare regională și județeană, prin fonduri europene 

Oportunitate 

Nivelul scăzut al veniturilor şi, implicit, nivel de trai scăzut pentru locuitorii din judeţul 

Neamţ 

Ameninţare 

 

Social 

Mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări 

Ameninţare 

Șomaj ridicat 

Ameninţare 

Educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială 

Ameninţare 

Asistenţa socială precară 

Ameninţare 

Existenţa ofertei pe piaţa muncii europene 

 Oportunitate 

Reducerea populaţiei şcolare 

Ameninţare 

 

Tehnologic 

Retehnologizarea întreprinderilor, cu echipamente ce înglobează IT 

Oportunitate 

Utilizarea în multe întreprinderi din Neamţ a unor tehnologii ineficiente 

Ameninţare 

 

Ecologic 

Legislația impune întreprinderilor industriale reducerea poluării prin folosirea filtrelor, dar și 

a noilor tehnologii, prietenoase cu mediul 

Oportunitate 

Colaborarea cu ONG-uri pentru elaborarea unor proiecte de mediu 

Oportunitate 

Creșterea poluării mediului, cu efect asupra stării de sănătate 

Ameninţare 
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III.2. Analiza mediului intern (S.W.O.T.) 

 

Rețea școlară 

 
1.Unități școlare pe niveluri de învățământ 

În perioada 2017-2020 s-a continuat procesul de eficientizare a rețelei școlare, diminuându-se 

numărul unităților de învățământ pe nivelul preșcolar (unități arondate). 
 

 

 

 

 

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

învățământ particular acreditate. 
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Rețeaua școlară, pentru anul 2020-2021, este constituită din 323 de unități școlare: 153 cu 

personalitate juridică și 170 de structuri.  Acestora li se adaugă I.S.J., C.C.D. și C.J.R.A.E., ceea ce 

duce la un total de 326 de unități de învățământ. 

2. Planul de școlarizare la nivelul județului Neamț în perioada 2018-2020 a avut următoarea evoluție: 

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 

 

 



                 

14 

 

 

 
 

Situație statistică la sfârșitul semestrului al II-lea, an școlar 2019-2020 (Extras din SIIIR) 

Nivelul de 

învățământ 

Elevi 

rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Număr 

elevi 

promovaţi 

Cu situatia 

şcolară 

neîncheiată 

Neşcolarizaţi 
Repetenţi 

la 15 iunie 

Primar 20331 18974 80 11 81 

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 
 

 

 

Concluzie: Se constată o ușoară scădere a numărului de elevi la toate formele de învățământ, în 

anul școlar 2019-2020. 
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În anul școlar 2020-2021, la nivelul județului Neamț, planul de școlarizare este prezentat în 

tabelul următor: 

 

  Plan de școlarizare aprobat Plan de școlarizare realizat 

Nr. 

crt. 
Niveluri de învăţământ pentru care se 

repartizează cifră de şcolarizare 
Nr. clase Nr. locuri Nr. clase Nr. locuri 

I Învățământ de masă 

1 Educație timpurie, din care:  482 11.123 489 10.793 

a pentru program normal 348 7.573 354 7.285 

b pentru program prelungit şi săptămânal 134 3.550 135 3.508 

2  Învăţământul primar          

a pentru învăţământ de zi 932 20.228 952 20.285 

b pentru învăţământ „A doua șansă” 6 124 6 82 

3 Învăţământ  gimnazial          

a pentru învăţământ de zi 767 16.713 799 17.107 

b pentru învăţământ „A doua șansă” 8 206 8 152 

4 Învăţământ de artă  - număr total locuri 

(primar şi gimnazial) 
  550  416 

5 
Învăţământ sportiv – număr total locuri 

(primar şi gimnazial)   
  306  257 

6 Cluburi Sportive  Şcolare 87 1.530 87 1.532 

7 Învățământ liceal     

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 108 3.024 108 3.013 

b pentru clasa a IX-a învățământ seral 2 56 2 42 

c 
pentru clasa a IX-a învățământ frecvență 

redusă 
4 112 3 77 

d pentru clasa a XI-a învățământ seral 8 224 8 201 

8 Învățământ profesional, inclusiv dual     

a pentru clasa a IX-a 50 1.402 49 1.326 

b pentru Stagii de practică 2 56 2 56 

9 Învățământ postliceal     

a pentru anul I învățământul postliceal zi 13 364 13 389 

b pentru anul I învățământul de maiștri zi 2 56 1 17 

II Învăţământ special     

1 Educație timpurie 4 22 4 17 

2 
Învăţământul primar şi gimnazial - 

număr total  locuri 
45 319 45 314 

3 Învățământ profesional     

a pentru clasa a IX-a învățământ de zi 3 36 3 21 
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Rezultate comparative la examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 

 

Anul școlar 
Rata de 

promovare 
Înscriși Prezenți Eliminați Respinși Reușiți 

2019-2020 66,95% 3816 3649 5 1201 2443 

2018-2019 69,67% 3725 3558 4 1075 2479 

2017-2018 69,42% 3769 3400 1 1038 2361 

2016-2017 74,51% 3662 3499 4 888 2607 

 

 
 

Anul școlar Reușiți cu media 10 

2019-2020 3 

2018-2019 4 

2017-2018 4 

2016-2017 0 

 
Rezultate la examenul de evaluare națională 

 

Anul școlar Rata de promovare Înscriși Prezenți Eliminați Respinși Reușiți 

2019-2020 70,94% 4332 4257 0 1240 3017 

2018-2019 68,48% 4163 4093 0 1289 2804 

2017-2018 67,98% 4089 4058 0 1299 2759 

2016-2017 71,25% 4123 4073 0 1171 3569 
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Anul școlar Reușiți cu media 10 

2019-2020 21 

2018-2019 6 

2017-2018 6 

2016-2017 7 

 
 

Rezultate la olimpiade și concursuri 

 

Rezultate la olimpiade și concursuri internaționale 

 

În anul școlar 2019-2020 s-a organizat la Piatra-Neamț Olimpiada Internațională de Astronomie, 

la care au participat 240 de elevi și profesori din 21 de țări, lotul României fiind format din 7 elevi, 

obținându-se tot atâtea premii, din care o medalie de bronz pentru o elevă de la Colegiul Național 

,,Petru Rareș” Piatra-Neamț. Eleva, pregătită în cadrul Centrului Județean de Excelență Neamț și a 

Clubului de astronomie, a obținut și medalia de argint a ediției din octombrie 2020 a Olimpiadei 

Internaționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în sistem on-line. 

 

În anul școlar 2018-2019, județul Neamț a organizat Olimpiada Internațională de informatică pe 

echipe, la care au participat 10 echipe de elevi pasionați de informatică. 

 

În anul școlar 2018-2019, elevii nemțeni s-au remarcat la următoarele concursuri/competiții 

internaționale: 

 

• Olimpiada Internațională de informatică, pe echipe- a participat o echipă formată din elevi ai 

Colegiului Național de Informatică Piatra-Neamț, care a obținut  premiul III; 

• Concursul de informatică „Urmașii lui Moisil”- au participat 3 elevi, s-a obținut un premiu II; 

înscriși prezenți respinși reușiți

2019-2020 4332 4257 1240 3017

2018-2019 4163 4093 1289 2804

2017-2018 4089 4058 1299 2759

2016-2017 4123 4073 1171 3569
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• Campionatul Microsoft Office Specialist 2019- au participat 3 elevi, s-a obținut un premiu III; 

• Concursul INFOMATRIX-un elev a participat atât la etapa națională, cât și la cea 

internațională, obținând medalia de argint; 

• Concursul Național Iscratch- au participat 3 elevi, obținându-se un premiu II și două mențiuni; 

• La competițiile sportive internaționale s-au obținut 2 premii II, 2 premii III și 3 mențiuni. 

 

Rezultate la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare 

 

În anul școlar 2019-2020, din considerente epidemiologice, s-au desfășurat foarte puține 

concursuri școlare naționale, iar etapa națională a olipiadelor școlare nu a mai putut avea loc. 

 

Rezultate la concursurile naționale care s-au desfășurat în anul școlar 2019-2020: 

 

• Concursul național de matematică-fizică „Vrânceanu Procopiu”- au participat 3 elevi și s-au 

obținut 2 mențiuni; 

• Concursul național de fizică ,,Evrika”- au participat 6 elevi și s-au obținut 2 mențiuni; 

• Concursul de fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc- au participat 13 elevi și s-au obținut un 

premiu I și 2 mențiuni; 

• Concursul Geo Info Virtual, desfășurat on-line- au participat 103 elevi și s-au obținut 13 premii 

II, 27 premii III și 17 mențiuni; 

•Concursul național de interpretare pianistică ,,Carl Czerny”- au participat 6 elevi și s-au obținut 

un premiu I, 2 premii II, un premiu III, o mențiune și un premiu special; 

• Concursul național ,,Vreau să am steaua mea”- a participat un elev și a obținut premiul I. 

 

Rezultate la etapa națională a olipiadelor școlare din anul școlar  2018-2019 

 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Număr 

elevi care 

au obținut 

Premiul I 

Număr 

elevi care 

au obținut 

Premiul  

al II-lea 

Număr 

elevi care 

au obținut 

Premiul  

al III-lea 

Număr 

elevi care 

au obținut 

Mențiune 

Număr 

elevi care 

au obținut 

Premiu 

special 

1 Limba și literatura 

română 

6 2 2 11 11 

2 Limbi moderne 2 7 12 17 - 

3 Matematică 1 2 1 1 - 

4 Fizică 2 7 6 7 - 

5 Astronomie și 

astrofizică 

- 2 medalii 

argint SRF 

2 medalii 

bronz SRF 

2 + 1 

mențiune 

SRF 

- 

6 Chimie - - - 3 - 

7 Biologie - - - 2 - 

8 Geografie - - - 2 2 

9 Istorie - - - 4 1 

10 Discipline socio-

umane 

- - - 3 - 



                 

19 

 

11 Pedagogie - - - - 2 

12 Religie - 3 5 13 15 

13 Informatică/TIC 3 5 5 5 - 

14 Discipline 

tehnologice și 

Educație 

tehnologică 

4 1 3 9 2 

15 Concursuri pe 

meserii pentru 

învățământul 

profesional 

- - - 2 - 

16 Interpretare 

instrumental și 

vocală, studii 

teoretice, corală 

- 3 3 2 - 

17 Arte vizuale, 

arhitectură, istoria 

artei 

2 - 3 - 2 

18 Educație fizică și 

sport/Sport școlar 

10 19 17 42 - 

 

 

Rezultate la concursuri naționale școlare din anul școlar  2018-2019 

 

La concursurile naționale desfășurate în anul școlar 2018-2019 la nivel gimnazial și liceal, s-au 

obținut numeroase premii și mențiuni, astfel: Concursul național de matematică aplicată ,,Adolf 

Haimovici” (2 premii III și 7 mențiuni), Concursul național de matematică-fizică „Vrânceanu 

Procopiu” (1 premiu III și 5 mențiuni), Concursul de fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” (1 

premiu III și 2 mențiuni), Concursul de fizică-chimie pentru elevii din mediul rural  „Impuls 

Perpetuum˝ (1 premi I, 3 premii II și 2 mențiuni), Concursul național „Raluca Rîpan” (1 premiu III), 

Concursul de chimie „Petru Poni” (1 premiu II și 4 mențiuni), Concursul național „Magda Petrovanu” 

(15 premii I, 29 premii II, 25 premii III și 66 mențiuni), Concursul „Cristofor Simionescu” (3 premii I, 

14 premii II, 14 premii III și 13 mențiuni), Concursul național „Chimia - Prieten sau dușman?” (1 

premiu II), Concursul ,,Sanitarii pricepuți” (1 mențiune), Concursul național ,,George Emil Palade” (1 

premiu II și o mențiune), Concursul ,,Terra” (1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 2 mențiuni și 5 

premii speciale), Concursul ,,Ioniță Ichim” (9 premii I, 10 premii II, 6 premii III și 3 mențiuni), 

La acestea se adaugă 212 premii la nivel preșcolar (145 premii I, 46 premii II, 21 premii III), 192 

premii și mențiuni la învățământul primar (121 premii I, 29 premii II, 20 premii III, 22 mențiuni) și 33 

premii la învățământul special (10 premii I, 7 premii II, 16 premii III). 

Elevii nemțeni care activează în Cluburile Copiilor din județ au participat și au obținut premii 

la numeroase concursuri regionale, naționale și internaționale.  

Este de remarcat și participarea elevilor la concursurile educative naționale, precum și premiile 

obținute de aceștia. 
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Resurse umane 
      

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 minimum 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  
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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% 

 

 

Titulari și cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată 

 

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 

 

 
 

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

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

continuității actului educațional de calitate. 
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Număr norme didactice în regim de plata cu ora 

 
Total 

norme/posturi 

didactice 2018-2019 

Nr. norme 
- plata cu ora 

Total 

norme/posturi 

didactice 2019-2020 

Nr. norme 
 - plata cu ora 

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

 

 
Concluzie: Se constată o scădere nesemnificativă a numărului de posturi ocupate în regim  

plata cu ora. 

 

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 

 

Concluzie: 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. 
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Personal didactic-auxiliar 

 

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 școlari se prezintă astfel: 

 

 

 

 
 

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.  

 

Personal nedidactic 

 

Total norme nedidactic: 1430,63, cifra reprezentând o creștere cu 1% 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. 

 

Concluzie: 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. 

 

Dezvoltarea resursei umane 

 

Examenul de definitivat 

 

0 50 100 150

2017

2018

2019

2020

Procent promovabilitate

Admiși

Respinși

Retrași

Absenți

 
 

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. 
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Grade didactice 

 

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%. 
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Gradul II -IC 1 Gradul II -IC 2 Gradul II -IS Gradul I -IC 1 COLOCVIU Gradul I -IC 2 Gradul I -IS

2017-2018 115 87 137 98 106 173 144

2018-2019 97 107 103 127 96 101 155

2019-2020 133 92 113 77 131 102 110

Participarea la etapele evoluției în carieră 2017-2020

 

 

 

Proiecte educaționale 

 

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarele activităţilor educative. Pentru judeţul 

Neamţ au fost aprobate: 

• 9 proiecte naționale (CAEN); 

• 64 proiecte CAERI; 

• 98 proiecte CAEJ. 
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Proiecte cu finanțare europeană 

 

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 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.  

- Două proiecte în cadrul Apelului „Profesori motivați în școli defavorizate”, 

ȘTEFANSusținerea 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 

Educaţiei și 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.  
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III. De asemenea, profesorii din judetul Neamț participă la activități de formare în cadrul 

proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-CRED, cod SMIS 2014+: 118327, 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, al cărui 

beneficiar este Ministerul Educației 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, rights and unity 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, rights and unity in education își propune îmbunătățirea calității 

educației în 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, learning together, working together-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, inspectorii 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). 

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  

12 proiecte de mobilitate. 

                   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 un proiect de mobilitate. 

                   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 12 proiecte de mobilitate. 

 

Au fost depuse următoarele aplicații: 

1. Programul Erasmus+: 

• KA204, la termenul limită 23 aprilie 2020, proiectul cu titlul-CREATE 2 Evaluate, aplicant 

Fundația Niedersachischer Bund fur freie Erwachsenenbildung, Hanovra, Germania-aprobat spre 

finanțare. 

• KA204, la termenul limită 23 aprilie 2020, proiectul cu titlul-Local Adult Education Policy, 

aplicant ONG ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA, Slovacia-în evaluare. 
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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 I.S.J. 

Neamț este partener-aflat în clarificări pentru modificare buget. 

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 minimum 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. 

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 

 

Inspecția școlară 

 

Inspecţia şcolară, dimensiunea sintetică, 2019-2020 

  

Nr. 

crt. 
Tipul inspecţiei 

Număr de 

inspecţii 
Număr de profesori inspectaţi 

1.  Inspecţie generală  15 595 

2.  Inspecţie tematică  92 - 

3.  
Inspecţie în specialitate (inclusiv inspecţiile 

pentru obţinerea gradelor didactice)  
215 

301 (din care 20 inspecții pentru 

obținerea gradelor didactice )  
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Rapoarte de inspecție/cerc pedagogic  
 

Total rapoarte de inspecție  Inspecţie tematică  Inspecţie în specialitate  

317 92 215  

Total cercuri  Cerc directori  Cerc pedagogic profesori  

192 13  179  

              

 Unităţi şcolare evaluate prin inspecţie generală  

Nr. 

crt.  
Unitatea şcolară inspectată - PJ  

1.        Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț  

2.        Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Nicolau”  Români  

3.        Şcoala Gimnazială Borlești  

4.        Şcoala Postliceală Sanitară ”FEG Education” Piatra-Neamț  

5.        Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman  

6.        Clubul Copiilor Roman  

7.        Școala Profesională Adjudeni-Tămășeni  

8.        Școala Gimnazială Domnească, Tg. Neamț  

9.        Școala Gimnazială Stănița, comuna Stănița  

10.    Școala Gimnazială Dulcești, comuna Dulcești  

11.    Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Roman  

12.    Școala Postliceală Sanitară  Moldova, Roman  

13.    Clubul Copiilor, Tg. Neamț  

14.    Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamț  

15.    Colegiul Tehnic ”Ion Creangă ” Tg. Neamț  

  
Inspecţiile tematice au vizat următoarele elemente de conţinut:  

• Încheierea situației școlare și aplicarea legislației școlare;   

• Completarea actelor de studii și oferta CDS;  

• Prevenirea abandonului școlar, concordanța datelor din SIIIR cu documentele școlare, activitatea 

bibliotecilor și CDI-urilor;  

• Monitorizarea organizării și funcționării învățământului profesional/dual ;  

• Planificarea și derularea activităților din săptămâna ”Școala altfel”;  

• Încadrarea și normarea personalului didactic și nedidactic, ritmicitatea notării;  

• Activitatea metodico-științifică prin comisii metodice și cercuri pedagogice. 

Principalele aspecte vizate prin inspecţiile de specialitate, au fost:   

• Pregătirea elevilor;  

• Evaluarea elevilor;   

• Întocmirea documentelor profesorului;   
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• Întocmirea documentelor responsabilului de catedră/comisie metodică;  

• Analiza modului de elaborare a testelor iniţiale pe discipline;  

• Întocmirea și aplicarea planurilor de îmbunătățire a rezultatelor elevilor; 

• Pregătirea și rezultatele elevilor la examenul de evaluare națională;  

• Pregătirea și rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat. 

Principalele obiective urmărite în cadrul inspecţiei de specialitate pentru obținerea gradelor 

didactice au vizat următoarele aspecte specifice:  

• Evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora, planificările calendaristice şi 

proiectele unităţilor de învăţare;  

• Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de planificare şi 

proiectare didactică;  

• Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii didactice 

corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe;  

• Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea şi utilizarea unor strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe;  

• Evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de învăţare 

diferenţiată;  

• Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de învăţare 

diferenţiată;  

• Evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul 

activităţilor de predare-învăţare;  

• Consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul 

activităţilor de predare-învăţare; 

• Consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri opţionale; 

• Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilităţile de dezvoltare profesională şi evoluţie 

în carieră.  

Activitatea inspectorilor școlari 

Inspectorii școlari şi, uneori, profesorii metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, au 

realizat următoarele demersuri în exercitarea actului de inspecţie:  

• Consultarea şi verificarea documentelor manageriale şi a altor documente şcolare;  

• Verificarea documentelor de proiectare a activităţii didactice, a caietelor elevilor, a dosarelor 

comisiilor metodice etc.;  

• Evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute de elevi la examene, teste, concursuri şi 

olimpiade;  

• Evaluarea testelor şi chestionarelor aplicate la ore, la întâlnirile cu elevii, cu părinţii, cu membrii 

consiliului de administraţie;  

• Realizarea de discuţii cu conducerea şcolii, cu consiliul de administraţie, cu cadrele didactice de 

specialitate, cu responsabilii comisiilor metodice, cu elevii, cu părinţii, cu reprezentanţii 

comunităţii locale;  

• Colectare de date privind performanţa şcolară în ultimii doi ani;  

• Realizarea unui număr de ore de asistenţe la lecţii, la cadre didactice;  

• Realizarea unui număr de ore de consiliere a cadrelor didactice;   

• Realizarea unui număr de ore pentru colectarea de date privind aspectele controlate.  
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Monitorizarea tuturor unităților de învățământ a fost realizată de corpul de inspectori școlari, 

fiecare dintre inspectori având ca sarcină monitorizarea anumitor unități de învățământ.  

Monitorizarea unităților de învățământ a dus la identificarea nevoilor de dezvoltare ale acestora, iar 

inspectorii școlari au consiliat conducerile de școli în elaborarea proiectelor și programelor de 

dezvoltare instituțională, a curriculumului diferențiat, la decizia școlii și în dezvoltare locală. S-a 

insistat pe dezvoltarea culturii organizaționale, a transparenței procesului educațional, pe dezvoltarea 

capacității de relaționare a instituțiilor de învățământ cu mediul cultural, social și economic al 

comunităților locale. Începând cu 11.03.2020, data de la care au fost suspendate cursurile, fiecare 

inspector a continuat să consilieze și să sprijine conducerile unităților de învățământ, în conditiile stării 

de urgență, pentru desfășurarea activităților curente, a circulației informației, cât și a desfășurării 

activităților didactice on-line.  

 

ANALIZA S.W.O.T. 

 

Puncte tari: 

 

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

Educației și Cercetării, analizate și evaluate periodic, constituind utile instrumente de lucru; 

•  Implementarea riguroasă și promptă a legislației elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, 

specifică condițiilor epidemiologice provocare de virusul SARS-CoV-2; 

•  Organizarea sistemului educațional din județul Neamț, în condițiile realității pandemice, începând 

cu luna martie 2020, având ca prioritate asigurarea condițiilor de securitate pentru toți elevii și toate 

persoanele angajate în educație; 

•  Funcționalitatea Comisiei privind organizarea și implementarea sistemului de control intern, 

bazată pe proceduri de lucru, planuri de măsuri corective, registru de riscuri; 

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

naționale/indicatorilor de performanță, prin creşterea dinamicii inspecţiilor generale şi tematice,  

incluse în Graficul unic de control al I.S.J. Neamț; 

•  Progresul   înregistrat   în   îndeplinirea   obiectivelor,   performanţelor şi eficienţa planificărilor 

este analizat şi evaluat periodic, prin inspecția școlară; 

•  Rezultatele activității de inspecție școlară sunt folosite activ pentru îmbunătățirea activității 

instructiv-educative; 

•  Sprijinul competent al Consiliilor consultative ale Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 

curriculare și pe domenii; 

•  Adaptarea rapidă a infrastructurii educaționale și a demersului didactic la condițiile învățării on-

line; 

•  Achiziții semnificative de echipamente IT pentru școli și pentru elevi, conectarea la 

Internet/îmbunătățirea conexiunii la Internet a școlilor, pentru desfășurarea sincronă a activității 

didactice on-line; 

• Funcționarea cu succes a Centrului de Excelență Neamț și numărul mare de elevi premianți la 

olimpiade și concursuri naționale și internaționale; 

•  Organizarea Olimpiadei Internaționale de Informatică, pe echipe, în anul școlar 2018-2019 și a 

Olimpiadei Internaționale de Astronomie, în octombrie 2019; 

•  Monitorizare  eficientă a activităților de management, cu respectarea standardelor 

naționale/indicatorilor de performanță, luând în considerare noile realități; 

•  Realizarea unei rețele școlare și a planului de școlarizare în conformitate cu politica educațională, 
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cu documentele strategice privind dezvoltarea economică și socială la nivel județean, prin consultarea 

unităților de învățământ, a operatorilor economici și a partenerilor sociali interesați; 

•  Monitorizarea, la nivelul unităților de învățământ, a aplicării egalității șanselor în educație, a 

reducerii absenteismului, abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii; 

•  Monitorizare eficientă a descentralizării instituționale, prin verificarea planurilor manageriale 

anuale și a planurilor operaționale, în concordanță cu P.D.I./P.A.S. și cu documentele de la nivel local 

şi regional (P.R.A.I., P.L.A.I.), verificare R.A.E.I.; 

•  Consilierea eficientă și eficace 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; 

•  Monitorizarea activităților de constituire și de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular și o foarte bună organizare a Concursului 

național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și rezervate din învățământul 

preuniversitar de stat și particular; 

•  Existența resurselor umane calificate necesare implementării unei educații de calitate; 

•  Numărul mare de cadre didactice formate în cadrul proiectului CRED; 

•  Realizarea unei formări a cadrelor didactice, organizate de Inspectoratul Școlar Județan Neamț în 

parteneriat cu Casa Corpului Didactic Neamț, pentru dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de 

utilizare a platformelor educaționale și de utilizare/realizare a resurselor educaționale deschise; 

•  Creşterea numărului de cadre didactice din judeţul Neamţ, membre în comisii ale I.S.J./ M.E.C./ 

A.R.A.C.I.P.; 

•  Eficacitatea echipelor de formatori naţionali, regionali şi locali, respectiv, mentori, experţi şi 

metodişti; 

•  Existența și monitorizarea aplicării planurilor de măsuri ameliorative privind aplicarea corectă a 

legislației școlare și a curriculumului național; 

•  Implementarea unui plan de măsuri în scopul asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-

evaluare, cu îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale; 

•  Parteneriate funcționale cu instituții conexe/ actori ai comunității (Instituția Prefectului, Primărie, 

Consiliul Județean, Poliţia Locală, Jandarmeria, Direcţia de Sănătate Publică, Agenţia Județeană de 

Ocupare a Forţei de Muncă, agenți economici, O.N.G.-uri focalizate pe educație etc.), cu derularea de 

proiecte educaționale extrașcolare; 

•  Participarea susținută a instituţiilor conexe (C.C.D. Neamţ, C.J.R.A.E. Neamţ la creşterea 

eficienţei actului educaţional; 

•  Dezvoltarea dimensiunii europene a educației din Neamț prin implementarea unui număr ridicat de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă; 

•  Existența unei forme de organizare profesională de calitate a managerilor școlari din județul 

Neamț/ Asociația Managerilor Educaționali din Județul Neamț. 

•  Comunicare competentă și transparentă cu mass-media locală și promovarea susținută a 

învățământului nemțean. 

 

Puncte slabe: 

 

•  Existența unor unități școlare fără autorizații de funcționare (autorizare D.S.P., aviz I.S.U.); 

•  Problemele de conexiune la internet în unele localități rurale și lipsa echipamentelor IT personale 

pentru participarea la activitățile didactice on-line; 

•  Pensionarea anticipată a unor cadre didactice și renunțarea la prelungirea contractului de muncă 

peste vârsta de pensionare a unor cadre didactice care beneficiau de acest drept, din cauza pandemiei; 

•  Nesoluționarea în școlile din mediul rural a problemelor funcționale sau de confort, datorită lipsei 
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fondurilor alocate de consiliile locale; 

•  Dificultăţi în încadrarea cu personal didactic calificat în unele unităţi şcolare din mediul rural; 

•  Dificultăţi în învăţare şi rezultate neperformante înregistrate în pregătirea elevilor din unele şcoli 

din mediul rural, având drept consecinţă obţinerea de rezultate slabe la examenele naţionale; 

•  Decalajul existent între şcolile din mediul urban și cele din mediul rural în ceea ce priveşte 

atragerea şi menţinerea personalului didactic calificat; 

•  Resurse financiare reduse pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale din școli, amenajări; 

•  Număr redus de schimburi de bună practică în vederea popularizării experiențelor positive; 

•  Slaba comunicare și colaborare a conducerilor de unităţi școlare cu consiliile locale, în anumite 

comunităţi. 

 

Oportunități: 

 

• Cadrul legislativ favorabil realizării achizițiilor, prin Ordonanța de urgență nr. 144 din 24 august 

2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în 

condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de 

infecție cu coronavirus SARS- CoV-2; 

• Programul național „Școala de acasă”; 

• Context legislativ favorabil pentru accesul la educație și susținerea elevilor cu CES; 

• Existența programelor de formare, oferite de Casa Corpului Didactic Neamț și Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, pentru susținerea de activități didactice on-line și de utilizarea a unor platforme 

educaționale; 

• Organizarea on-line a programelor de formare profesională asigură posibilitatea participării unui 

număr sporit de cadre didactice; 

• Atragerea de surse extrabugetare pentru formare continuă, valorificând existența finanțărilor 

externe M.E.C., prin proiecte cu finanțare europeană (Erasmus+, Proiectul Privind Învățământul 

Secundar ROSE- Banca mondială, CRED); 

• Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale; 

• Dezvoltarea de proiecte care să conducă la reducerea drastică a absenteismului şi abandonului 

şcolar; 

• Implementarea programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii ce oferă posibilitatea dezvoltării 

competenţelor manageriale, didactice, psiho-relaţionale;  

• Elaborarea P.R.A.I. la nivel regional, P.L.A.I. la nivel judeţean cu implicarea I.S.J. Neamţ; 

• Posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului liceal 

tehnologic, profesional de stat, profesional dual şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii, prin 

încheierea de parteneriate cu agenţii economici; 

• Implicarea autorităţilor locale în vederea integrării şcolii în comunitate şi sprijinirea financiară a 

acesteia; 

• Parteneriatele încheiate cu instituții şi agenți economici (A.J.O.F.M., 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; 

• Cooperarea cu şcoli din ţările Uniunii Europene prin parteneriate bilaterale şi multilaterale. 

 

Amenințări: 

 

• Bilanțul demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a încadrării 

personalului didactic; 

• Situația epidemiologică provocată de virusul SARS-CoV-2 poate duce la dificultăți complexe în 
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asigurarea continuității și calității procesului instructive-educativ; 

• Insuficienta implicare a unor comunităţi şi consilii locale pentru asigurarea condiţiilor sociale 

necesare stabilităţii cadrelor didactice în mediul rural; 

• Menţinerea cauzelor externe care duc la situaţii de absenteism şi de abandon şcolar în unele unităţi 

din zonele defavorizate (sărăcie, distanţe mari faţă de şcoală, şomaj etc.); 

• Dificultăți în înregistrarea și monitorizarea elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii; 

• Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor, părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 

   
 

IV. Componenta strategică 

 

IV.1. Viziune. Misiune. Valori. 

Viziunea 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ creează premisele unui sistem educațional echitabil, care 

permite accesul la educație de calitate tuturor persoanelor care beneficiază de acest drept, furnizând 

educație la standarde de calitate, definite prin lege, indiferent de vârsta, mediul socio-economic de 

proveniență, nevoile speciale, religia, etnia, opțiunile de viață ale celor care învață. În contexul 

respectului pentru principiile integrității și ale bunei guvernanțe, învățământul din județul Neamț 

încurajează autonomia instituțională crescută, într-o manieră incluzivă și transparentă, contribuind la 

atingerea obiectivelor strategice ale țării în domeniul educației, asumate la nivel național și european.   

 

Misiunea 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ concentrează eforturile manageriale, prin direcții de 

acțiune concrete, în scopul rezolvării cauzelor disfuncționale din mediul educațional și a 

consecințelor acestora, cu accent pe managementul descentralizat al școlilor. Acest tip de 

management vizează, la nivelul instituţiilor de învăţământ, aplicarea direcțiilor de acțiune pentru 

reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, dezvoltarea competențelor elevilor pentru viață, 

asigurând în acest scop un mediu de învăţare pozitiv, de consolidare a calității produsului educațional, 

de inovare pedagogică, de adaptare la învățământul bazat pe echipamente digitale și de sporire a 

competenţelor corpului didactic, în vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale, 

precum și în vederea dezvoltării unor tactici adecvate de combatere a violenţei și intimidării în școală.  

 

Valori şi principii 

 

Strategia de dezvoltare educațională a învăţământului din judeţul Neamţ, pentru intervalul de 

timp 2020-2025, impune respectarea și promovarea unor valori şi principii adecvate: competenţă, 

conştiinciozitate, continuitate, calitate, competiţie, cooperare, demnitate, inovaţie, implicare, 

onestitate, participare, respect, responsabilitate, transparenţă. 

Pentru a transfera consecințele pozitive ale acestor principii care coordonează activitatea 

noastră, către unitățile școlare subordonate, ne vom îndrepta atenţia, prioritar, atât spre oferta 

educaţională, cât şi spre baza materială, resursele umane şi financiare de care este nevoie, încurajând 

o implicare continuă și 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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IV.2. Ținte strategice  

 

1. Coordonarea implementării politicilor educaționale naționale pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate la nivelul județului Neamț; 

2. Adaptarea curriculară pentru realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi 

relevant la nivelul judeţului Neamț, prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, sporirea 

accesului la educaţia de calitate, asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor; 

3. Promovarea învățământului profesional și tehnic și corelarea ofertei educaționale cu cerințele 

pieței muncii, în vederea unei bune inserții sociale și profesionale a absolvenților; 

4. Realizarea unui management dinamic și activ în condițiile asumării descentralizării și 

dezvoltarea capacității de susținere a tranziției de la învățarea față în față exclusiv, la învățarea 

complementară digitală; 

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

și prin programe/proiecte naționale/regionale/județene; 

6. Crearea condițiilor optime de siguranță și securitate instituțională, tuturor grupelor de interes, 

din unitățile școlare, consilierea și facilitarea schimbului de informații; 

7. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în judeţul Neamţ prin participare la programe 

comunitare finanţate de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS+,  programe finanţate 

din fonduri structurale, granturi SEE&norvegiene, Banca Mondială etc. 

 

 

Ținte strategice Opțiuni/Obiective strategice 

1. Coordonarea implementării 

politicilor educaționale 

naționale pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate la nivelul 

județului Neamț 

1.1. Comunicare eficientă și eficace între Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț și unitățile școlare din județ; 

1.2. Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț; 

1.3. Îmbunătățirea managementului calității la nivelul 

unităților școlare din învățământul preuniversitar nemțean. 

2. Adaptarea curriculară pentru 

realizarea unui sistem 

educaţional stabil, echitabil, 

eficient şi relevant la nivelul 

judeţului Neamț, prin reducerea 

ratei de părăsire timpurie a 

școlii, sporirea accesului la 

educaţia de calitate, asigurarea 

politicilor de echitate socială şi 

a egalităţii şanselor 

2.1. Personalizarea implementării curriculumului național, în 

funcție de nevoile celui care învață și de specificul 

comunității școlare; 

2.2. Creșterea relevanței CDȘ și CDL în obținerea unui profil 

al absolventului adaptat condițiilor economice și sociale; 

2.3. Îmbunătățirea accesului la educație a preșcolarilor și 

elevilor din categorii dezavantajate; 

2.4. Creșterea rolului unităților conexe ale Inspectoratului 

Școlar Județean Neamț în asigurarea echității sociale, a 

egalității șanselor și în reducerea ratei de părăsire timpurie a 

școlii. 
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3. Promovarea învățământului 

profesional și tehnic și corelarea 

ofertei educaționale cu cerințele 

pieței muncii, în vederea unei 

bune inserții sociale și 

profesionale a absolvenților 

3.1. Dezvoltarea parteneriatului cu operatorii economici; 

3.2. Îmbunătățirea consilierii elevilor și părinților acestora 

privind orientarea școlară și profesională; 

3.3. Fundamentarea pe baze științifice și în acord cu 

solicitările operatorilor economici a cifrei de școlarizare 

pentru învățământul profesional și tehnic; 

3.4. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic dual la 

nivelul județului Neamț; 

3.5. Creșterea inserției absolvenților în câmpul muncii, în 

domeniile pentru care s-au format prin învățământul 

profesional și tehnic. 

4. Realizarea unui management 

dinamic și activ în condițiile 

asumării descentralizării și 

dezvoltarea capacității de 

susținere a tranziției de la 

învățarea față în față exclusiv, la 

învățarea complementară 

digitală 

4.1. Dezvoltarea competențelor manageriale ale directorilor și 

directorilor adjuncți din unitățile de învățământ ale județului 

Neamț; 

4.2. Adaptarea rapidă a infrastructurii unităților de învățământ 

la învățarea cu ajutorul tehnologiei și internetului; 

4.3. Extinderea, în toate comunitățile școlare, a capacității de 

învățare digitală; 

4.4. Creșterea rolului managerilor școlari în accelerarea 

tranziției la învățarea complementară digitală. 

5. Asigurarea formării, 

dezvoltării și valorizării 

resurselor umane prin 

compartimentele specifice și 

prin programe/ proiecte 

naționale/ regionale/ județene 

5.1. Îmbogățirea ofertei de programe și proiecte județene de 

formare continuă a personalului didactic; 

5.2. Creșterea participării cadrelor didactice la activități de 

perfecționare și formare continuă prin programe și proiecte 

naționale/ regionale/ județene. 

6. Crearea condițiilor optime de 

siguranță și securitate 

instituțională, tuturor grupelor 

de interes, din unitățile școlare, 

consilierea și facilitarea 

schimbului de informații 

6.1. Consolidarea parteneriatului școală-familie-comunitate; 

6.2. Îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare, precum și de 

securitate și sănătate în muncă din unitățile școlare; 

6.3. Creșterea eficacității acțiunilor de prevenire și combatere 

a violenței și discriminării în mediul școlar; 

6.4. Dezvoltarea parteneriatelor și proiectelor pe tema 

siguranței și stării de bine în unitățile școlare. 

7. Dezvoltarea dimensiunii 

europene a educaţiei în judeţul 

Neamţ prin participare la 

programe comunitare finanţate 

de Comisia Europeană prin 

Programul ERASMUS+,  

programe finanţate din fonduri 

structurale, granturi 

SEE&norvegiene, Banca 

Mondială, etc. 

7.1. Dezvoltarea competențelor personalului didactic de 

identificare a programelor de finanțare nerambursabilă din 

domeniul educației, de scriere și implementare a proiectelor 

cu finanțare externă; 

7.2. Creșterea, la nivelul județului Neamț, a numărului de 

proiecte finanțate din fonduri nerambursabile; 

7.3. Îmbunătățirea valorificării și multiplicării rezultatelor 

obținute prin proiecte cu finanțare europeană. 
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V. PROGRAME DE DEZVOLTARE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 
Nr. 

crt. 

Domenii funcţionale Programe de dezvoltare Perioada Tinta 
strategică 

1. MANAGEMENT 

INSTITUŢIONAL 

1.1. Formarea continuă a managerilor de școli 

1.2. Evaluarea calităţii managementului şcolar 

1.3. Asigurarea cadrului instituțional adecvat desfășurării unei activități 

instructiv-educative în acord cu politicile educaționale naționale 

2020-2025 T1, T4, T6 

2. CURRICULUM ŞI 

INSPECŢIE ŞCOLARĂ 

2.1. Evaluarea implementării curriculum-ului naţional, a calității elaborării 

curriculum-ului la decizia școlii și a curriculum-ului în dezvoltare locală și 

a eficacității activităţilor extracurriculare 

2.2. Stabilirea ofertei de școlarizare în învățământul profesional și tehnic în 

acord cu cerințele pieței muncii 

2.3. Evaluarea contribuției inspecției școlare la creșterea calității activității 

instructiv-educative din unitățile de învățământ 

2020-2025 T1, T2, T3, T4 

3. MANAGEMENTUL 

CALITĂŢII 

3.1. Analiza/ evaluarea/ actualizarea procedurilor operaționale existente la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț și la nivelul unităților de 

învățământ 

3.2. Evaluarea funcționării Sistemului de Control Intern Managerial la 

nivelul Inspectoratului Școlar Județean Neamț și la nivelul unităților de 

învățământ 

3.3. Monitorizarea și evaluarea rolului unităților conexe în creșterea calității 

educației din județul Neamț 

2020-2025 T4, T6, T7 

4. MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

4.1. Aplicarea transparentă a metodologiei de  mișcare a cadrelor didactice  

4.2. Normarea posturilor didactice, didactice și nedidactice în concordanță 

cu dimensiunea rețelei școlare și a efectivelor de preșcolari/elevi 

4.3. Asigurarea creșterii nivelului de competență a personalului didactic din 

unitățile de învățământ ale județului Neamț prin programele și activitățile 

de formare continuă, precum și prin evoluția în carieră 

2020-2025 T3, T5, T6, T7 
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5. MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

FINANCIARE ȘI 

MATERIALE 

5.1. Dotarea unităților școlare cu echipamente IT necesare învățământului 

on-line  

5.2. Dezvoltarea infrastructurii unităților de învățământ 

5.3. Atragerea fondurilor extrabugetare  

5.4. Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare la nivel 

județean 

2020-2025 T1, T2, T4 

6. ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PARTICULAR ŞI 

SPECIAL 

6.1 Evaluarea gradului de implementare a sistemelor de calitate în 

învăţământul alternativ de stat şi particular 

6.2. Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de 

masă, în învăţământul special şi special integrat din județul Neamț 

2020-2025 T2, T4, T6 

7. EDUCAŢIE 

PERMANENTĂ 

7.1. Sprijinirea unităților de învățământ pentru acreditarea unor programe de 
educație a adulților, de formare și conversie profesională 
7.2. Sprijinirea unităților școlare în accesarea programelor care vizează 
învățarea pe tot parcursul vieții (Erasmus+, POCU 2021-2027, Axa 
prioritară 9) 

2020-2025 T2, T3 

8. PROIECTE SI 

PROGRAME 

8.1. Accesarea și implementarea, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
Neamț, a proiectelor cu finanțare europeană 
8.2. Sprijinirea unităților de învățământ în accesarea și implementarea 
proiectelor cu finanțare europeană 
8.3 Monitorizarea și evaluarea impactului proiectelor educative asupra 
reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, asupra reducerii 
absenteismului și violenței în mediul școlar 

2020-2025 T6, T7 

9. RELAȚII COMUNITARE  9.1. Dezvoltarea parteneriatelor comunitare 
9.2. Diversificarea căilor de comunicare cu mass-media și comunitatea 
locală 
9.3. Promovarea extinsă în spațiul public a bunelor practici din 
învățământul preuniversitar nemțean 

2020-2025 T3, T4, T5, T7 
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VI. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

 

Monitorizarea și evaluarea Strategiei Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru perioada 2020-2025 se realizează prin: 

 

• Planurile manageriale anuale; 

• Rapoarte de activitate anuale; 

• Planuri manageriale ale compartimentelor; 

• Rapoarte de activitate ale compartimentelor; 

• Planuri remediale; 

• Graficul unic de îndrumare și control, elaborat anual; 

• Rapoarte și procese-verbale de inspecție; 

• Procedurile operaționale elaborate în cadrul Sistemului de Control Intern Managerial; 

• Portofoliile inspectorilor școlari. 

 

Implementarea Strategiei Inspectoratului Școlar Județean Neamț va fi evaluată prin: 

 

a. Evaluare anuală, realizată prin rapoartele de activitate ale compartimentelor responsabile de activități; 

b. Evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de evaluare finală; 

c. Evaluare ocazională, dacă va fi cazul. 
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VII. NIVELUL OPERAȚIONAL (ANEXE) 

 

 

• Plan managerial al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, an școlar 2020-2021; 

• Planuri manageriale ale inspectorilori școlari generali adjuncți, an școlar 2020-2021; 

• Planuri manageriale inspectori școlari/compartimente din Inspectoratul Școlar Județean Neamț, an școlar 2020-2021; 

• Planuri manageriale ale instituțiilor conexe, an școlar 2020-2021; 

• Grafic unic al activităților de îndrumare și control al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, an școlar 2020-2021; 

• Documente de planificare ale Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, an școlar 2020-2021; 

• Documente de planificare ale Consiliului consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, an școlar 2020-2021. 


